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 .1عـــام
أ) التأسيس والعمل
تأسس بنك البالد ("البنك") ،كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية ،وتم الترخيص لتأسيسه بموجب المرسوم الملكي رقم
م 48/بتاريخ  21رمضان 1425هـ (الموافق  4نوفمبر  ،)2004وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ( )258بتاريخ  18رمضان 1425هـ
(الموافق  1نوفمبر  .)2004يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010208295بتاريخ  10ربيع األول 1426هـ (الموافق 19
إبريل  .)2005ويقوم البنك بتقديـم الخدمـات المصرفية في المملكة العربية السعودية من خالل  106فرع بنكي ( 30يونيو 111 :2020
فرع بنكي)  175مركز صرافة وحواالت ( 30يونيو  178 :2020مركز صرافة وحواالت).
إن العنوان المسجل لمركز بنك البالد الرئيسي هو كما يلي:
بنك البالد
ص ب 140
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة" ،شركة البالد لالستثمار" و"شركة البالد
العقارية" (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") .إن شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية هما شركتان مملوكتان للبنك بنسبة
 ،%100وقد تم تأسيس جميع الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية.
يتمثل هدف المجموعة في تقديم الخدمات المصرفية التمويلية واالستثمارية المتكاملة من خالل أدوات إسالمية متنوعة .تتم أنشطة البنك
وفقا لقرارات اللجنة الشرعية وتوجيهاتها وضمن أحكام ونظام مراقبة البنوك.
ب) الهيئة الشرعية
التزا ما من البنك بتوافق اعماله مع احكام الشريعة اإلسالمية فقد قام البنك بتشكيل هيئة شرعية ("الهيئة")  ،لتخضع جميع اعمال
ومنتجات البنك لموافقتها ورقابتها.

 .2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في ولفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو  2021وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي – ( 34التقارير المالية المرحلية) المعتمد في المملكة العربية السعودية  ،والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .تم عرض القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السعودي وتم تقريب المبالغ الى أقرب
ألف.
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 .2أسس اإلعداد (تتمة)
ال تتضمن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية  ،ويجب أن تقرأ
جنبا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
يتم عرض قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة.
تم اعداد القوائم المالية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية واالصدارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة قيام اإلدارة باتخاذ بعض األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المدرجة في التقارير المالية  ،ومن المحتمل أن تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 .3أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موضح بايضاح رقم  .1حيث يتم إعداد
القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة .يتم اجراء تعديالت على القوائم المالية
المرحلية للشركات التابعة  ،عند الضرورة  ،لتتماشى مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك.
الشركات التابعة هي المنشاّت التي تسيطر المجموعة عليها .تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر  ،أو يكون لديها حقوق في
الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالمنشأة ،ولديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة المستثمر
فيها .توحد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة إعتبارا ً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلى البنك ويتم
التوقف عن التوحيد اعتبارا ً من تاريخ انتقال السيطرة من البنك.
يتم إستبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة  ،وأي دخل أو مصروف غير محقق ينشأ من المعامالت المالية بين شركات المجموعة
عند إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة .كما تستبعد الخسائر غير المحققه بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد األرباح غير المحققه إلى
الحد الذي ال يكون فيه دليل على االنخفاض في القيمة.

 .4السياسات المحاسبية الهامة
إن تقديرات وافتراضات السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة تتماشى مع تلك المستخدمة
في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020باستثناء السياسات الموضحة أدناه.
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.4

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة
مبكرا أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد .يسري العديد من التعديالت ألول مرة في
لم تطبق المجموعة
ً
عام  ،2021ولكن ليس لها أي تأثير على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة.
•

إحالل سعر الفائدة المرجعي  -المرحلة الثانية :التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي ()39
والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )4والمعيار الدولي للتقرير المالي ()16
تقدم هذه التعديالت إعفا ًء مؤقتًا يعالج األثر الناتج على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل خاليًا تقريبًا
من المخاطر .تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:

-

وسيلة عملية تتطلب اعتبار التغييرات التعاقدية أو التغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل مباشرة ،كتغييرات في سعر
الفائدة المتغير ،بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السائد في السوق.
تسمح بالتغييرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك لتغطية المخاطر المخصصة وتوثيق التغطية دون توقف أداة التغطية،
و
توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبية المتطلبات التي يمكن تحديدها بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة بسعر
فائدة خالي من المخاطر كتغطية لمكون المخاطر

•

-

لالطالع على مزيد من التفاصيل ،انظر اإليضاح  18حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية المفعول بعد
قام مجلس معايير المحا سبة الدولية بإصدار المعايير المحاسبية والتعديالت التالية ،التي تسري على الفترات التي تبدأ في  1يناير 2022
أو بعد ذلك التاريخ .وقد اختارت المجموعة عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات وليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية
الموحدة الموجزة للمجموعة.
•
•

•
•

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( - )1عرض القوائم المالية ،حول تصنيف المطلوبات
عدد من التعديالت محدودة النطاق على المعيار الدولي للتقرير المالي  3ومعيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي ،37
وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقرير المالي  1والمعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي 41
والمعيار الدولي للتقرير المالي 16
تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي  1وبيان الممارسات  2ومعيار المحاسبة الدولي 8
المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التامين" المعدل في يونيو 2020
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 .5االستثمارات ،صافي
 30يونيو 2021
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم
صكوك

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صناديق استثمارية
أسهم

564,896
7,446,424
8,011,320

871,152
67,715
938,867

 31ديسمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

465,998
7,651,702

429,767
7,575,830

8,117,700

8,005,597

806,672
806,672

697,699
697,699

التكلفة المطفأة
4,663,885

2,864,753
1,291,459
4,156,212
12,859,508

صكوك
بيع األجل مع البنك المركزي السعودي

6,542,106
1,296,152
7,838,258

1,295,422
5,959,307

اإلجمالي

16,788,445

14,883,679

 .6التمويل ،صافي

تمويل تجاري
تمويل أفراد
التمويل العامل
التمويل غير العامل
إجمالي التمويل
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
التمويل ،صافي

 30يونيو 2021
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
41,272,172
39,466,603
80,738,775
1,012,499
81,751,274
)(2,621,282
79,129,992
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 31ديسمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)
35,812,045
35,821,656
71,633,701
845,192
72,478,893
)(2,363,913
70,114,980

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
34,462,199
31,696,779
66,158,978
881,145
67,040,123
)(2,117,464
64,922,659

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
.6

التمويل ،صافي (تتمة)

أدناه تحليل حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قيمة التمويل:
الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى 12
شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر
– غير المنخفضة في
قيمة االئتمان

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر  -المنخفضة في
قيمة االئتمان

مخصص خسائر إئتمان متوقعة كما في  1يناير 2021

373,089

1,189,307

801,517

2,363,913

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا
المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير
المنخفضة في قيمة االئتمان
المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر
المنخفضة في قيمة االئتمان
صافي المحمل ( /الذي تم عكسه) للفترة
الشطب
مخصص خسائر إئتمان متوقعة كما في  30يونيو 2021

1,592

)(1,444

)(148

-

)(41,933

42,180

)(247

-

)(44,200
88,544
377,092

)(223,419
243,335
1,249,959

267,619
)(36,340
)(38,170
994,231

295,539
)(38,170
2,621,282

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى 12
شهر

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى العمر
– غير المنخفضة في
قيمة االئتمان

 30يونيو 2021
بآالف الرياالت السعودية

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

الخسائر االئتمانية
المتوقعة على مدى
العمر  -المنخفضة في
قيمة االئتمان

اإلجمالي

مخصص خسائر إئتمان متوقعة كما في  1يناير 2020

229,479

931,994

681,314

1,842,787

المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا
المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر غير
المنخفضة في قيمة االئتمان
المحول للخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر
المنخفضة في قيمة االئتمان
صافي المحمل للفترة
الشطب
مخصص خسائر إئتمان متوقعة كما في  30يونيو 2020

6,056

)(5,915

)(141

-

)(107,040

108,354

)(1,314

-

)(39,963
213,929
302,461

)(114,692
53,349
973,090

154,655
27,750
)(20,351
841,913

295,028
)(20,351
2,117,464
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 .7ودائع العمالء
تتكون ودائع العمالء مما يلي:

تحت الطلب
حساب البالد (مضاربة)
استثمار مباشر
أخرى
اإلجمالي

 30يونيو 2021
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)
43,923,030
21,301,902
13,609,011
2,804,115
81,638,058

 31ديسمبر  2020بآالف
الرياالت السعودية
(مدققة)
40,185,062
19,800,317
9,522,087
2,045,423
71,552,889

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)
38,260,731
20,363,986
4,487,343
1,763,671
64,875,731

 .8الصكوك
بتاريخ  30أغسطس  ، 2016أصدر البنك  2,000شهادة صكوك (صكوك) بمبلغ مليون ﷼ سعودي لكل صك  ،تستحق الدفع بشكل ربع
سنوي وذلك في  28فبراير و  30مايو و  30اغسطس و  30نوفمبر من كل سنة حتى تاريخ  30اغسطس  ، 2026وهو التاريخ الذي
تستحق فيه هذه الصكوك .يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في  30اغسطس  2021أو بعد هذا التاريخ حال استيفاء شروط محددة حسب
األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بها .ووفقا للشروط واألحكام ،يمكن للبنك كمصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع
الدوري في السنة الخامسة لتاريخ اإلغالق وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص .لم يتعثر البنك في سداد أي من
الدفعات (األرباح  /أصل المبلغ) المستحقة خالل الفترة .إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة
إلى هامش ربح بنسبة .%2
بتاريخ  15أبريل  ،2021أصدر البنك  3,000شهادة صكوك (صكوك) بمبلغ مليون ﷼ سعودي لكل صك ،تستحق الدفع بشكل ربع
سنوي من كل سنة حتى تاريخ  15أبريل  ، 2031وهو التاريخ الذي تستحق فيه هذه الصكوك .يحق للبنك ممارسة خيار االسترداد في
 15أبريل  2026أو بعد هذا التاريخ حال استيفاء شروط محددة حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار المتعلقة بها .يمكن استرداد
الصكوك أيضا ً حال استيفاء بعض الشروط األخرى حسب األحكام الواردة في نشرة اإلصدار .إن توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك
هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش ربح بنسبة .%1.65
يشمل الطرح عرض لحاملي الصكوك بقيمة مليارين ﷼ سعودي (مستحقة في  )2026والتي سبق أن أصدرها البنك ("الصكوك السابقة")
لالشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة .ويخضع العرض لشروط وأحكام
الصكوك .قام حملة بعض الصكوك والتي تبلغ قيمتها  939مليون ﷼ سعودي بممارسة خيار االستبدال مقابل صكوك الشريحة الثانية
الجديدة.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .9التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ) تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للمجموعة مما يلي :

خطابات ضمان
إعتمادات مستندية
قبوالت
التزامات لمنح االئتمان غير قابلة لاللغاء
اإلجمالي

 30يونيو 2021
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
6,292,832
1,193,432
577,221
910,505
8,973,990

 31ديسمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)
5,603,173
1,343,578
416,848
2,192,171
9,555,770

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
5,588,443
667,919
666,448
1,034,388
7,957,198

ب) تخضع المجموعة إلجراءات قانونية خالل دورة أعمالها  .علما بأنه لم يطرأ أي تغير جوهري في حالة القضايا القانونية كما تم
اإلفصاح عنها في  31ديسمبر .2020

 .10النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة مما يلي:
 30يونيو 2021
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي (فيما عدا الوديعة
النظامية)
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (تستحق خالل
تسعين يوما ً من تاريخ االقتناء)
بيع األجل مع البنك المركزي السعودي (تستحق خالل تسعين
يوما ً من تاريخ االقتناء)
اإلجمالي

 31ديسمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

2,080,867

1,741,229

1,858,176

1,281,579

865,471

1,379,081

300,029

440,505

2,906,729

3,677,762

3,362,446
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .11القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات أو دفعة لتحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم بين متعاملين في
السوق في تاريخ القياس ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
أ) في السوق الرئيسية التي يمكن الوصول إليها للموجودات أوالمطلوبات ،أو
ب) في أكثر األسواق فائدة والمتاحة للموجودات والمطلوبات ،في حالة عدم وجود السوق الرئيسية.
تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ومستويات القيمة العادلة
تستخدم المجموعة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى 1

 :األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة والتي يمكن الوصول
إليها في تاريخ القياس.

المستوى 2

 :األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى
يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

المستوى 3

 :طرق تقويم لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات سوقية قابلة للمالحظة.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
.11

القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

يظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها حسب التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة:
القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية
 30يونيو 2021
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أوالخسارة
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق
الملكية)
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي
إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
التمويل ،صافي

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2020
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أوالخسارة
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق
الملكية)
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي
إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
التمويل ،صافي

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

938,867

399,909

538,958

-

938,867

564,896

398,464

-

166,432

564,896

7,446,424

722,872

-

6,723,552

7,446,424

1,851,602
7,838,258
79,129,992

2,746,138
-

-

1,851,602
5,092,120
79,030,638

1,851,602
7,838,258
79,030,638

القيمة الدفترية

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

المستوى األول

اإلجمالي

806,672

307,718

498,954

-

806,672

465,998

298,855

-

167,143

465,998

7,651,702

736,217

-

6,915,485

7,651,702

2,179,430
5,959,307
70,114,980

2,104,355
-

-

2,179,430
3,854,952
70,006,017

2,179,430
5,959,307
70,006,017
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
القيمة العادلة

بآالف الرياالت السعودية
 30يونيو 2020
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أوالخسارة
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (أدوات حقوق
الملكية)
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي
إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة
التمويل ،صافي

بآالف الرياالت السعودية
 30يونيو 2021
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والبنك المركزي والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2020
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والبنك المركزي والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

المستوى األول

القيمة الدفترية

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

697,699

215,333

482,366

-

697,699

429,767

260,612

-

169,155

429,767

7,575,830

717,655

-

6,858,175

7,575,830

2,987,370
4,156,212
64,922,659

1,633,161
-

-

2,987,370
2,523,051
64,777,261

2,987,370
4,156,212
64,777,261

القيمة
الدفترية

5,063,288
81,638,058
4,078,967

المستوى
األول

-

القيمة
الدفترية

5,402,930
71,552,889
2,004,876

القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

المستوى
األول

-

-
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5,063,288
81,638,058
4,078,967
القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

5,402,930
71,552,889
2,004,876

اإلجمالي

5,063,288
81,638,058
4,078,967

اإلجمالي

5,402,930
71,552,889
2,004,876
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

بآالف الرياالت السعودية
 30يونيو 2020
مطلوبات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والبنك المركزي والمؤسسات
المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

القيمة
الدفترية

5,669,260
64,875,731
2,005,162

القيمة العادلة
المستوى
المستوى
الثالث
الثاني

المستوى
األول

-

-

5,669,260
64,875,731
2,005,162

اإلجمالي

5,669,260
64,875,731
2,005,162

إن القيمة العادلة لألدوات المالية والتي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ال تختلف جوهريا ً
عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
إن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي السعودي واألرصدة لدى البنوك التي تستحق الدفع في أقل من  90يو ما وذمم مدينة أخرى قصيرة
األجل ،لها قيم عادلة تقارب بشكل كبير قيمها الدفترية المقابلة نظرا لطبيعة استحقاقها قصيرة األجل.
إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعائد واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة واألرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك والمؤسسات
المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيرا ً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ألن
معدالت األرباح الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا ً عن األسعار المتعاقد عليها وبسبب قصر الفترة بالنسبة
لبعض األدوات المالية وخصوصا األرصدة لدى البنوك واألرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو معا .تعتزم المجموعة تحقيق
القيمة الدفترية لهذة االدوات المالية وذلك باجراء تسوية مع الطرف المقابل بتاريخ استحقاقها.
تم تصنيف التمويل على أنه في المستوى  3وتم تقييمه بإستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة بمعدل تكلفة التمويل
السائدة بين البنوك (السايبور).
تتضمن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى  3صكوك غير مدرجة والتي تم
قياسها من قبل االدارة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الوساطة أو بتقدير القيمة الحالية عن طريق خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل
الخصم المعّدل ،باستخدام طريقة مبادلة االئتمان االفتراضية (" )"CDSلشركة مماثلة باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور .تمت الموافقة
على طريقة التقييم من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
خالل الفترة الحالية ،لم يتم تحويل أي موجودات  /مطلوبات مالية بين المستوى  1و  /أو المستوى  2من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

تسوية المستوى الثالث من القيمة العادلة للموجودات المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بآالف الرياالت السعودية
الرصيد االفتتاحي

 30يونيو 2021
(غير مدققة)
7,082,628

 31ديسمبر 2020
(مدققة)

 30يونيو 2020
(غير مدققة)

7,052,761

7,052,761

مشتريات

-

1,250

1,250

استبعادات
مكاسب( /خسائر) من خالل الدخل الشامل األخر

-

)(248,933

)(248,933

صافي التغيرات في القيمة العادلة (غيرمحققة)

)(192,644

277,550

222,252

اإلجمالي

6,889,984

7,082,628

7,027,330

 .12القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل لجنة إدارة الموجودات
والمطلوبات من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها .وتمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
لم تطرأ أي تغييرات على أسس تقسيم القطاعات أو أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات منذ  31ديسمبر .2020
ألغراض إدارية ،تتكون المجموعة من أربع قطاعات تشغيلية كالتالي:
قطاع األفراد
يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع ،تمويل األفراد ،الحواالت وصرف العمالت األجنبية.
قطاع الشركات
يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل والخدمات التجارية.
قطاع الخزينة
يشمل سوق المال وخدمات الخزينة.
قطاع خدمات اإلستثمار والوساطة
يشمل خدمات إدارة اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل واإلدارة والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.
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القطاعات التشغيلية (تتمة)

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30يونيو  2021و 2020وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي
الدخل قبل الزكاة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية :
 30يونيو ( 2021غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

قطاع خدمات االستثمار
والوساطة

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

47,032,209

39,245,191

20,418,330

956,409

107,652,139

إجمالي المطلوبات

60,998,470

16,497,812

18,510,896

228,411

96,235,589

صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

1,123,318

366,523

207,419

3,992

1,701,252

دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي

355,029

32,282

59,220

116,238

562,769

إجمالي دخل العمليات

1,478,347

398,805

266,639

120,230

2,264,021

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة،
صافي
استهالك واطفاء
إجمالي مصاريف العمليات
صافي دخل الفترة قبل الزكاة

97,493

208,161

)(2,899

3,090

305,845

109,986

24,077

1,289

1,415

136,767

955,445

315,866

33,497

57,495

1,362,303

522,902

82,939

233,142

62,735

901,718

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

قطاع خدمات االستثمار
والوساطة

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

39,535,910

32,360,962

16,131,082

829,767

88,857,721

إجمالي المطلوبات

54,006,475

13,703,617

11,060,985

200,765

78,971,842

صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

955,446

464,312

167,541

3,000

1,590,299

دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي

295,992

28,382

13,020

75,968

413,362

إجمالي دخل العمليات

1,251,438

492,694

180,561

78,968

2,003,661

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة،
صافي

30,515

286,366

37,097

-

353,978

استهالك واطفاء

89,195

30,942

5,592

1,350

127,079

إجمالي مصاريف العمليات

791,230

438,075

76,928

42,524

1,348,757

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

460,208

54,619

103,633

36,444

654,904
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .13رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  750مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية ( 30يونيو
 750 :2020مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية).

 .14ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة لفترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو  2021و  2020بقسمة صافي الدخل للفترة على
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما بنهاية  30يونيو  746 :2021مليون سهم ( 30يونيو  746 :2020مليون سهم) وذلك بعد استبعاد
أسهم الخزينة.

 .15كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة في إدارة رأس المال بما يضمن اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل البنك المركزي السعودي للحفاظ
على مقدرة المجموعة في االستمرار في أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية واالحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية.
تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بانتظام .حيث تتطلب تعليمات البنك المركزي السعودي
االحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد
عن الحد األدنى المتفق عليه وهو .%8
تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل البنك المركزي السعودي .وبموجبها يتم قياس كفاية رأس المال
بمقارنة رأس المال المؤهل للمجموعة مع الموجودات والمطلوبات المدرجة في قائمة المركز المالي باستخدام االرصده المرجحة إلظهار
مخاطرها النسبية.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
.15

كفاية رأس المال (تتمة)

يلخص الجدول التالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة للمخاطر ،ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية رأس المال
الخاص بالمجموعة:
 30يونيو 2021
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

76,730,308

67,979,379

64,169,457

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة
المخاطراألساسي
رأس المال

7,647,609

7,243,454

6,823,904

1,054,127

839,000

860,358

85,432,044

76,061,833

71,853,719

11,487,879
4,959,129
16,447,008

10,801,732
2,849,742
13,651,474

9,923,667
2,802,118
12,725,785

13.45%

14.20%

13.81%

19.25%

17.95%

17.71%

رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي والمساند المساند
نسبة كفاية رأس المال
نسبة رأس المال األساسي
نسبة رأس المال األساسي والمساند المساند

 .16أرقام المقارنة
تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية.

 .17تأثير جائحة فايروس كورونا (كوفيد )19-على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
ال تزال جائحة كورونا ("كوفيد )"19-مستمرة في تعطيل األسواق العالمية ،حيث إن العديد من المناطق الجغرافية تشهد موجات متعددة
من اإلصابات على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقًا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة .ومع ذلك ،تمكنت
حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على تفشي الوباء حتى اآلن.
خالل عام  ،2020أجرت اإلدارة تقيي ًما مفصالً للتأكد من تأثير جائحة كورونا وما نتج عنه من تدابير دعم من قبل الحكومة والبنك
المركزي السعودي ،مثل إعفاءات السداد وحزم التخفيف األخرى ،على محفظة التمويل.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .17تأثير جائحة فايروس كورونا (كوفيد )19-على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
(تتمة)
تواصل المجموعة إجراء تحديثات لنماذج خسائر االئتمان المتوقعة بهدف تحسين تطبيق معايير التصنيف إلى مراحل وذلك بسبب الزيادة
الجوهرية في مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء المتأثرين حتى يتسنى لهم تمييزها وإظهارها بشكل مالئم في نماذجه:
•
•

العمالء الذين يبدو أن جودتهم االئتمانية قد انخفضت بشكل دائم ،ولذا يتعين على المجموعة إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى
العمر بشأن هذه التعرضات؛
العمالء الذين ظلت جودتهم االئتمانية إما مستقرة (بسبب الطبيعة التعويضية لالستفادة من البرامج الحكومية) أو منخفضة ،لكن
االنخفاض يعتبر مؤقتًا حيث قد يكون لدى العميل أسس راسخة للعودة بقوة بعد اإلغالق.

وال تزال المجموعة تقوم بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء تصورات اختبار الضغط بشأن التغيرات المتوقعة في مؤشرات االقتصاد
الكلي الرئيسية (مثل أسعار النفط والناتج المحلي اإلجمالي ،الخ) وتأثيره على مؤشرات االئتمان والسيولة والعمليات والمالءة المالية
واألداء الرئيسية ،باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرى .تشمل اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة أيضًا المراجعة الدورية لتركزات
مخاطر االئتمان على مستوى أكثر دقة مع تركيز خاص على قطاعات اقتصادية ومناطق وأطراف أخرى وحماية ضمانات محددة،
وإجراء مراجعة في حينها واتخاذ اإلجراءات المالئمة للتصنيف االئتماني للعمالء ،وإعادة هيكلة القروض ،إذا لزم األمر .تأخذ عمليات
مراجعة االئتمان بعين االعتبار أيضًا آثار برامج دعم الحكومة والبنك المركزي السعودي.
وكما هو الحال بالنسبة ألي توقعات ،فإن التصورات واحتماالت الحدوث تكون مدعمة باألحكام الهامة وعدم التأكد ،وبالتالي فإن النتائج
الفعلية قد تختلف عن التوقعات .إن أثر حالة عدم التأكد االقتصادية هذه تتطلب إبداء األحكام ،وستستمر المجموعة في إعادة تقييم موقفها
وأثر ذلك بانتظام.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .17تأثير جائحة فايروس كورونا (كوفيد )19-على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
(تتمة)
برامج ومبادرات دعم البنك المركزي السعودي
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-قام البنك المركزي السعودي بإطالق برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص في مارس  2020وذلك
بتقديم الدعم الالزم للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة (المرحلة األولى والمرحلة الثانية) وفقًا لتعريف البنك
المركزي السعودي من خالل التعميم رقم  381000064902بتاريخ  16جمادى اآلخر 1438هـ .يتكون هذا البرنامج بشكل أساسي من
اآلتي:
•
•
•
•

برنامج تأجيل الدفعات؛
برنامج تمويل اإلقراض،
برنامج دعم ضمانات التمويل؛ و
برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية.

في إطار برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مارس  2020ومع إعالن تمديدات إضافية للبرنامج الحقًا ،قامت
المجموعة بتأجيل األقساط المتعلقة بتسهيالت القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .تعتبر إعفاءات تأجيل سداد األقساط
بمثابة دعم للسيولة قصير األجل لمعالجة النقص المحتمل في التدفقات النقدية للمقترض .وقد قامت المجموعة بتنفيذ إعفاءات تأجيل السداد
من خالل تأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من  14مارس  2020حتى  30يونيو  2021بمبلغ قدره  2مليار ﷼ سعودي،
وتمديد فترة التمويل السارية بدون تكاليف إضافية على العمالء.
عالوة على ما سبق ،أعلن البنك المركزي السعودي في  22يونيو  2021عن تمديد برنامج تأجيل دفعات األقساط لمدة ثالثة أشهر إضافية
اعتبارا من  1يوليو  2021إلى  30سبتمبر  2021للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ال تزال تتأثر باإلجراءات
ً
االحترازية لكوفيد .19-وأوضح البنك المركزي السعودي أنه بالنسبة لهذا التمديد ،فإن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
ستخضع للتقييم من قبل البنوك بالقدر الذي ال تزال فيه هذه المنشآت متأثرة باإلجراءات االحترازية المتعلقة بكوفيد ،19-وذلك حتى تصبح
مؤهلة للتمديد وفقًا إلرشادات برنامج تأجيل دفعات األقساط الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ  22يونيو  .2021قامت
المجموعة بإجراء تقييم لتحديد عدد العمالء المؤهلين لتأجيل األقساط وعليه قامت بتأجيل األقساط المستحقة من  1يوليو  2021إلى 30
سبتمبر  2021بمبلغ  709مليون ﷼ سعودي ،وتمديد فترة سداد التمويل المطبقة دون أي تكاليف إضافية على العمالء .وقد نتج عن ذلك
قيام المجموعة بإثبات خسارة تعديل إضافية قدرها  35مليون ﷼ سعودي.
تم تقييم األثر المحاسبي للتغيرات أعاله في ضوء التسهيالت االئتمانية ،وتم معالجته وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9كتعديل
في شروط الترتيب .وقد نتج عن ذلك إجمالي خسائر تعديل قدرها  275مليون ﷼ سعودي وذلك حتى الفترة المنتهية في  30يونيو 2021
( 30يونيو  50 :2020مليون ﷼ سعودي).

23

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .17تأثير جائحة فايروس كورونا (كوفيد )19-على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
(تتمة)
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021تم إثبات مبلغ قدره  25مليون ﷼ سعودي ( 30يونيو  25 :2020مليون ﷼
سعودي) في قائمة الدخل ،والذي يتعلق بتسوية خسائر التعديل.
ال تزال المجموعة تعتقد أن االشتراك في برنامج تأجيل األقساط ال يعتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ألجل تقييم خسائر االئتمان
المتوقعة المتعلقة بمحفظة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،وذلك في ظل عدم وجود عوامل أخرى .أجرت المجموعة
تقيي ًما بشأن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وقامت بنقل العمالء من المرحلة  1و  2إلى المرحلة  2و  3بمبلغ قدره  120مليون ﷼
سعودي من خالل خفض التصنيف االئتماني للعمالء ،مما أدى إلى خسائر ائتمان متوقعة إضافية قدرها  2.6مليون ﷼ سعودي للفترة
المنتهية في  30يونيو  2021بالمقارنة مع بيانات  31ديسمبر .2020
وبالقدر الذي ال يمكن فيه إدراج بعض التأثيرات بالكامل في عمليات االحتساب المتعلقة بنماذج خسائر االئتمان المتوقعة في هذه المرحلة
الزمنية ،تستمر اإلدارة في ممارسة األحكام االئتمانية المبنية على آراء الخبراء لتقدير خسائر االئتمان المتوقعة من خالل النظر في
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي لم يتم تضمينها بالفعل في النماذج الكمية .عليه ،أبقت المجموعة على مخصص إضافي قدره  73مليون
﷼ سعودي بشأن تعرضات الشركات كما في  30يونيو .2021
ولتعويض التكاليف ذات العالقة التي تتوقع المجموعة تكبدها بموجب برنامج البنك المركزي السعودي والجهات العامة األخرى ،حصلت
المجموعة خالل عام  2020وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021على ودائع بدون عمولة من البنك المركزي السعودي قدرها
 2.1مليار ﷼ سعودي بآجال استحقاق مختلفة ،وهي مؤهلة العتبارها كمنح حكومية.
تبين لإلدارة ،بنا ًء على المراسالت الواردة من البنك المركزي السعودي ،أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن
خسائر التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات األقساط.
تمت المحاسبة عن المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .قامت اإلدارة بممارسة بعض
األحكام بشأن إثبات وقياس دخل المنحة هذه .وبحلول نهاية عام  ،2020تم إثبات إجمالي دخل قدره  233مليون ﷼ سعودي في قائمة
الدخل ،مع تأجيل المبلغ المتبقي .خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021تم إثبات مبلغ إجمالي قدره  119مليون ﷼ سعودي
( 30يونيو  21 :2020مليون ﷼ سعودي) في قائمة الدخل متعلقة بالودائع ذات الصلة دون أي مبالغ مستحقة ،واليوجد إيرادات منحة
مؤجلة كما في  30يونيو  30( 2021يونيو  51 :2020مليون ﷼ سعودي).
كما في  30يونيو  ،2021شاركت المجموعة في برامج ضمانات تسهيالت القروض للبنك المركزي السعودي ،وكان األثر المحاسبي
للفترة غير جوهري.
عالوة على ذلك ،خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021قامت المجموعة بإثبات تعويض من البنك المركزي السعودي
نظير رسوم عمليات نقاط البيع وخدمات التجارة اإللكترونية قدره  33مليون ﷼ سعودي.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .17تأثير جائحة فايروس كورونا (كوفيد )19-على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج البنك المركزي السعودي
(تتمة)
دعم السيولة من قبل البنك المركزي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ  50مليار لاير سعودي
تمشيًا مع صالحيات االستقرار النقدي والمالي ،قام البنك المركزي السعودي بضخ خمسين مليار ﷼ سعودي من أجل:
•
•
•
•

تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم تسهيالت االئتمان لشركات القطاع الخاص؛
إعادة جدولة تسهيالت االئتمان الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية؛
دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛ و
اإلعفاء من بعض رسوم الخدمات المصرفية التي تم التنازل عنها للعمالء.

في هذا الصدد ،استلمت المجموعة خالل عام  2020وديعة بدون عمولة بقيمة  2.6مليار ﷼ سعودي وباستحقاق سنة واحدة .تبين لإلدارة،
بنا ًء على المراسالت الواردة م ن البنك المركزي السعودي ،أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة .تمت المحاسبة عن
المنفعة من التمويل المقدم على شكل إعانة وفقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية .وقد نتج عن ذلك قيام المجموعة بإثبات إجمالي
دخل قدره  25.5مليون ﷼ سعودي في قائمة الدخل الموحدة على أساس منظم حسب مدة المنحة الحكومية .تم سداد هذه الوديعة خالل
الربع المنتهي في  30يونيو .2021
وبالمقابل ،خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2021استلمت المجموعة وديعة بدون عمولة بمبلغ  2مليار ﷼ سعودي وفترة
استحقاق قدرها ثالثة أشهر .تبين لإلدارة أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة .وقد نتج عن ذلك قيام المجموعة بإثبات
إجمالي دخل قدره  5.1مليون ﷼ سعودي ،تم إثبات  1.7مليون ﷼ سعودي منه في قائمة الدخل الموحدة للفترة المنتهية في  30يونيو
 ،2021وتم تأجيل المبلغ المتبقي.

 .18التحول من سعر الفائدة بين البنوك (إحالل سعر الفائدة المرجعي)
يتم حاليًا إجراء مراجعة وإعادة هيكلة أساسية لمؤشرات أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم .قام مجلس معايير المحاسبة الدولية
بنشر تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير
المالي  4والمعيار الدولي للتقرير المالي  16وذلك على مرحلتين ،بهدف معالجة األمور التي قد تؤثر على التقرير المالي بعد إحالل سعر
الفائدة المرجعي ،بما في ذلك استبداله أسعار مرجعية بديلة.
ونظرا الستمرار حالة عدم التأكد
تسري تعديالت المرحلة الثانية على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2021أو بعد ذلك التاريخ.
ً
من توقيت وطرق التحول ،وفقًا لتعديالت المرحلة األولى ،فإن سعر الفائدة بين البنوك ال يزال مستخدَما كسعر مرجعي في األسواق
المالية ،ويتم استخدامه في تقييم األدوات المالية التي لها آجال استحقاق تتجاوز تاريخ النهاية المتوقعة لسعر الفائدة بين البنوك في مختلف
الدول وينطبق على العمالت المختلفة.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
 .18التحول من سعر الفائدة بين البنوك (إحالل سعر الفائدة المرجعي) (تتمة)
يجري مدير اليبور ،أي سي إي بنشمارك أدمنستريشن ،مشاورات حول وقف نشر كافة أسعار اليبور بنهاية عام  ،2021مما يترك عا ًما
واحدًا فقط للشركات للتخلص من اعتمادها المتبقي على هذه المعايير.
بتاريخ  5مارس  ،2021أعلنت هيئة اإلدارة المالية ،الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة ،أن جميع أسعار ليبور لجميع العمالت إما أنها
مؤشرا على الفور بعد التواريخ التالية:
ستتوقف أو لن تكون
ً
•
•

 31ديسمبر  ،2021أسعار اليبور بالجنيه اإلسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني في جميع الفترات ،وأسعار اليبور
بالدوالر األمريكي لمدة أسبوع وشهرين؛ و
شهرا.
 30يونيو  ،2023أسعار اليبور بالدوالر األمريكي لليلة واحدة ،ولمدة شهر و  3أشهر و  6أشهر و 12
ً

من المتوقع أن تؤدي هذه اإلصالحات إلى أن بعض معايير أسعار الفائدة إما أن تعمل بشكل مختلف عن الطريقة التي تعمل بها حاليًا أو
ونظرا ألن المجموعة تعتقد أن حالة عدم التأكد ال تزال قائمة فيما يتعلق بتوقيت وطرق التحول ،وفقًا لتعديالت المرحلة األولى،
تختفي.
ً
فإن سعر الفائدة بين البنوك وخاصة سايبور ال يزال مستخدَما كسعر مرجعي كما في  30يونيو  2021في تقييم األدوات المالية.
تعمل اإلدارة حاليًا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالمجموعة وتواصل االنخراط مع مختلف الجهات المعنية لدعم
التحول بصورة منظمة .يتسم المشروع باألهمية من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية.

 .19إعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بتاريخ  22ذو الحجة 1442هـ الموافق  01أغسطس .2021
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