بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
 .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  111فرع بنكي ( 30سبتمبر :2019
 110فرع بنكي)  178مركز صرافة وحواالت ( 30سبتمبر  179 :2019مركز 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
التزاما 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 التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020و  2019ووفقا ً
لمعيار المحاسبة الدولي – ( 34التقارير المالية المرحلية) المعتمد في المملكة العربية السعودية  ،والمعايير واإلصدارات األخرى
المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
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 .2019
تم اعداد القوائم المالية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2019وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية والمعايير األخرى واالصدارات المعدة 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 الموحدة 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.
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 شركات المجموعة ،وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم
المالية 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  ،2019باستثناء السياسة الموضحة أدناه المتعلقة بالمنحة الحكومية.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
المنحة الحكومية
تقوم المجموعة بإثبات المنحة الحكومية المتعلقة بالدخل في حالة وجود تأكيد معقول باستالمها والتزام المجموعة بالشروط المرتبطة
بالمنحة .تعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدالت تقل عن معدالت العمولة السائدة في السوق كمنحة حكومية متعلقة بالدخل .يتم اثبات
الوديعة بأقل من المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  – 9األدوات المالية .تقاس المنفعة بمعدالت تقل
عن معدالت العمولة السائدة في السوق كفرق بين القيمة الدفترية األولية للوديعة التي يتم تحديدها وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ،9
والمتحصالت المستلمة .يتم المحاسبة عن المنفعة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  .20يتم إثبات المنحة الحكومية في قائمة الدخل وفق أسس
منتظمة على مدى الفترة التي تقوم فيها المجموعة بإثبات التكاليف ذات العالقة كمصاريف تهدف المنحة إلى تعويضها .ال يتم إثبات دخل
المنحة إال عندما تكون المجموعة هي المستفيد النهائي .وفي الحاالت التي يكون فيها العميل هو المستفيد النهائي ،تسجل المجموعة فقط
المبالغ المستحقة القبض أو الدفع ذات الصلة.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
.5

االستثمارات ،صافي
 30سبتمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم
صكوك

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صناديق استثمارية

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30سبتمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

408,487
7,613,997

457,426
7,571,501

408,799
7,527,662

8,022,484

8,028,927

7,936,461

796,987

866,292

760,197

التكلفة المطفأة
صكوك
بيع األجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي

3,910,481
1,296,491
5,206,972

800,211
1,292,796
2,093,007

1,295,187
1,295,187

اإلجمالي

14,026,443

10,988,226

9,991,845

 .6التمويل ،صافي

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

 30سبتمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
35,610,185
33,543,048
69,153,233
867,786
70,021,019
)(2,258,718
67,762,301
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 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)
32,229,091
28,168,320
60,397,411
735,913
61,133,324
)(1,842,787
59,290,537

 30سبتمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
31,456,515
26,028,273
57,484,788
793,170
58,277,958
)(1,881,067
56,396,891

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
 .7ودائع العمالء

تحت الطلب
حساب البالد (مضاربة)
استثمار مباشر
أخرى
اإلجمالي

 30سبتمبر 2020
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)
40,522,297
20,144,198
6,322,017
1,894,682
68,883,194

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت السعودية
(مدققة)
33,669,863
19,315,147
12,456,218
1,664,315
67,105,543

 30سبتمبر 2019
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)
34,971,571
20,104,737
7,632,508
1,348,897
64,057,713

 .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 .يمكن استرداد الصكوك أيضا ً حال استيفاء بعض الشروط األخرى حسب األحكام الواردة
في نشرة اإلصدار .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

 .9التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ) تتكون التعهدات وااللتزامات المحتملة للمجموعة مما يلي :

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

 30سبتمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
5,543,475
897,133
527,572
2,767,849
9,736,029

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)
5,496,676
1,199,941
353,679
1,149,966
8,200,262

 30سبتمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
5,026,747
755,688
418,169
1,125,000
7,325,604

ب) تخضع المجموعة إلجراءات قانونية خالل دورة أعمالها  .علما بأنه لم يطرأ أي تغير في حالة القضايا القانونية كما تم اإلفصاح عنها
في  31ديسمبر .2019
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
 .10النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه المدرج في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة مما يلي:
 30سبتمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (فيما عدا
الوديعة النظامية)
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى (تستحق خالل
تسعين يوما ً من تاريخ االقتناء)
اإلجمالي

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30سبتمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

1,776,168

4,362,480

2,054,251

999,358

1,395,392

3,037,389

2,775,526

5,757,872

5,091,640

 .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.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم المالية المرحلية
الموجزة الموحدة.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
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.

يظهر الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها حسب التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة:
القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية
 30سبتمبر 2020
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة
التمويل ،صافي

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2019
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة
التمويل ،صافي

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

796,987

337,606

459,381

-

796,987

8,022,484

964,110

-

7,058,374

8,022,484

67,762,301

-

-

67,672,206

67,672,206

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

القيمة الدفترية

اإلجمالي

866,292

326,443

539,849

-

866,292

8,028,927

986,919

-

7,042,008

8,028,927

59,290,537

-

-

59,268,946

59,268,946
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية
 30سبتمبر 2019
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة
التمويل ،صافي

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

760,197

294,760

465,437

-

760,197

7,936,461

880,860

-

7,055,601

7,936,461

56,396,891

-

-

56,044,433

56,044,433

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 الموجزة الموحدة.
النقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي واألرصدة للبنوك والذمم المدينة األخرى قصيرة األجل ،لها قيم عادلة تقارب بشكل
كبير قيمها الدفترية المقابلة.
إن القيمة العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعائد واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة واألرصدة لدى وللبنوك 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 وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى أو معا .حيث اليوجد سوق نشط لهذه االدوات ،وتعتزم 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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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
تسوية المستوى الثالث من القيمة العادلة للموجودات المدرجة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 30سبتمبر 2020
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
(مدققة)

 30سبتمبر 2019
(غير مدققة)

الرصيد االفتتاحي
مشتريات
مبيعات
مكاسب من خالل الدخل الشامل األخر

7,042,008
1,250
)(248,933

3,782,086
3,022,876
-

3,782,086
2,374,738
-

صافي التغيرات في القيمة العادلة (غيرمحققة)

264,049

237,046

898,777

اإلجمالي

7,058,374

7,042,008

7,055,601

بآالف الرياالت السعودية

 .12المعلومات القطاعية
تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية  ،على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من
قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة وصانع القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .وتمارس
المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.
تتم جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلية المذكورة أعاله وفقا ً لشروط وأحكام نظام التسعير المعتمد .كما توزع مصاريف القطاعات
المسانده واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة.
لم يكن هناك أي تغيير على أسس تقسيم القطاعات أو أسس قياس ارباح أو خسائر القطاعات منذ  31ديسمبر .2019
ألغراض إدارية ،تتكون المجموعة من أربعة قطاعات تشغيلية كالتالي:
قطاع األفراد (التجزئة)
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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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30سبتمبر  2020و 2019وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي
الدخل قبل الزكاة لفترة التسعة األشهر المنتهية في ذلك التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية :
 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع خدمات

قطاع الخزينة

االستثمار والوساطة

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

41,433,310

33,376,629

16,642,757

840,875

92,293,571

إجمالي المطلوبات

54,764,801

14,897,647

12,130,601

189,601

81,982,650

صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

1,481,653

682,703

277,255

4,211

2,445,822

دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي

469,055

47,049

33,250

121,952

671,306

إجمالي دخل العمليات

1,950,708

729,752

310,505

126,163

3,117,128

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

41,902

461,765

10,449

149

514,265

140,610

49,726

5,386

1,875

197,597

1,212,362

689,935

68,889

64,973

2,036,159

738,346

39,817

241,616

61,190

1,080,969

 30سبتمبر ( 2019غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع خدمات

قطاع الخزينة

االستثمار والوساطة

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

34,511,954

28,993,641

16,768,846

889,183

81,163,624

إجمالي المطلوبات

46,624,795

17,201,500

7,945,489

319,596

72,091,380

صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية

1,107,592

726,157

208,329

10,564

2,052,642

دخل أتعاب وعموالت وأخرى ،صافي

601,106

29,489

110,828

110,239

851,662

إجمالي دخل العمليات

1,708,698

755,646

319,157

120,803

2,904,304

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة،
صافي

147,651

254,803

941

-

403,395

استهالك واطفاء

142,033

35,563

4,580

2,123

184,299

إجمالي مصاريف العمليات

1,278,339

488,172

49,807

67,611

1,883,929

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

430,359

267,474

269,350

53,192

1,020,375

16

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
 .13رأس المال وتوزيعات أرباح نقدية
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  750مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية ( 31ديسمبر
 750 : 2019مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية و 30سبتمبر  750 : 2019مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية).
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  10فبراير  2020الموافق  16جمادى الثاني  1441إلى الجمعية العمومية بتوزيعات نقدية
بمبلغ  375مليون ﷼ سعودي للمساهمين عن النصف الثاني من عام  .2019وقد تمت الموافقة على توزيع األرباح في اجتماع الجمعية
اعتبارا من 4
العامة العادية الذي انعقد في  26أبريل  2020الموافق  3رمضان  ،1441كما تم توزيع األرباح على المساهمين المسجلين
ً
مايو  2020الموافق  11رمضان .1441
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  17ديسمبر  2018إلى الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم منحة (سهم واحد لكل 4
أسهم محتفظ بها) مما يؤدي الى زيادة رأس مال البنك من  6,000مليون ﷼ سعودي إلى  7,500مليون ﷼ سعودي .وقد تمت الموافقة
على هذه التوصية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي تم انعقاده في  9أبريل  .2019تم تنفيذ الزيادة برفع رأس المال بمبلغ
 1,500مليون ﷼ سعودي من خالل االحتياطي النظامي واالرباح المبقاة .بالتالي ارتفع عدد األسهم بعد اصدار أسهم المنحة من 600
مليون سهم الي  750مليون سهم .
في  15ذو القعدة 1440هـ الموافق  18يوليو  ،2019قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ  300مليون ﷼ سعودي ( 0.4﷼
سعودي للسهم الواحد) .تم دفع توزيعات األرباح في  8أغسطس .2019
كما أنه بناءا على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  16أبريل  ، 2020يعتزم البنك شراء عدد  5ماليين سهم من أسهمه ،وتخصيصها ضمن
برنامج أسهم الموظفين ،وقد تمت الموافقة على القرار في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تم انعقادها بتاريخ  12مايو 2020
الموافق  19رمضان .1441

 .14ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة لفترة التسعة اشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020و  2019بقسمة صافي الدخل للفترة على
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما بنهاية  30سبتمبر  746 :2020مليون سهم ( 30سبتمبر  746 :2019مليون 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 مؤسسة النقد العربي 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 مؤسسة النقد العربي 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
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
تراقب المجموعة كفاية رأس المال باستخدام النسب المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي 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.
يلخص الجدول التالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة للمخاطر ،ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية رأس المال
الخاص بالمجموعة:

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان

 30سبتمبر 2020
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
66,675,903

 31ديسمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)
63,300,773

 30سبتمبر 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)
60,298,227

الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية

7,036,919

6,384,244

6,174,649

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

734,358
74,447,180
10,382,250
2,833,449
13,215,699

414,729
70,099,746
9,473,031
2,791,260
12,264,291

356,752
66,829,628
9,115,041
2,753,728
11,868,769

13.95%
17.75%

13.51%
17.50%

13.64%
17.76%

رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي والمساند
المساند رأس المال
نسبة كفاية
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 مؤسسة النقد العربي
السعودي
إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-التزال مستمرة في تعطيل األسواق العالمية ،حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرافية "موجة
ثانية" من اإلصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا على تفشي الوباء من خالل اجراءات احترازية صارمة مثل فرض
القيود على السفر وعمليات اإلغالق والقواعد الصارمة للتباعد االجتماعي .ومع ذلك ،فإن حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة")
نجحت في السيطرة على تفشي الوباء حتى اآلن ،ويرجع ذلك في المقام األول إلى االجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة ،وقد قامت
الحكومة بعد ذلك بإنهاء عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى الوضع الطبيعي للسفر الدولي واستئناف رحالت
العمرة.
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
وال يزال البنك يدرك حجم التحديات التي فرضها كوفيد 19 -على االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي ،والتي يمكن لمس اآلثار الناتجة
عنها لبعض الوقت ،كما أن البنك يراقب عن كثب تعرضاته على مستوى أكثر دقة .وقد استلزم ذلك مراجعة قطاعات اقتصادية ومناطق
وأطراف مقابلة محددة وحماية الضمانات واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء والبدء في إعادة جدولة التمويل ،إذا لزم
األمر.
تتطلب الظروف االقتصادية السائدة من البنك االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان
المتوقعة .وتدور هذه المراجعة في المقام األول حول تعديل عوامل االقتصاد الكلي التي يستخدمها البنك في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة
ونظرا لعدم تبلور الموقف حتى اآلن ،فإن اإلدارة ترى أن بعض
أو مراجعة احتماالت التصورات التي يتم استخدامها حاليًا من قبل البنك.
ً
اآلثار ال يمكن دمجها بالكامل في عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة في الوقت الحالي .وعليه ،يتضمن تقييم اإلدارة لخسائر
ً
تحليال قطاعيًا بنا ًء على المحافظ المتأثرة وتحليل االقتصاد الكلي .ومن ث ًم قام البنك بتسجيل مخصصات إضافية قدرها
االئتمان المتوقعة
 73.9مليون ﷼ سعودي للتمويل التجاري و  23.2مليون ﷼ سعودي لتمويل األفراد كما في  30سبتمبر  .2020علما بأن البنك سيستمر
في إعادة تقييم التعرض ات كلما توفرت بيانات أكثر موثوقية ،وبالتالي تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قيمة خسائر االئتمان
المتوقعة في الفترات الالحقة.
إطالق برامج ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي
برنامج دعم تمويل القطاع الخاص
لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا ،أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج دعم تمويل القطاع الخاص في مارس  2020لتقديم
الدعم الالزم لقطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعريفها وفقا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي
رقم  381000064902الصادر بتاريخ  16جمادى الثاني  1438هـ  .ويتكون البرنامج بشكل أساسي من اآلتي:
•
•
•
•

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

كجزء من برنامج تأجيل الدفعات الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي ،كان يتعين على البنك تأجيل األقساط لمدة ستة أشهر على
تسهيالت التمويل الممنوحة للشركات المؤهلة كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم .وتم اعتبار إعفاءات تأجيل سداد األقساط
المستحقة بمثابة دعم للسيولة قصيرة األجل لمواجهة المشكالت المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة لمستفيدي التمويل .وقد قام البنك بتفعيل
إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط المستحقة خالل الفترة من  14مارس  2020حتى  14سبتمبر  2020لمدة ستة أشهر دون
زيادة في فترة التسهيالت .تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت معالجتها وفقا لمتطلبات المعيار
الدولي للتقرير المالي  9باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية .وقد نتج عن ذلك عرض خسائر التعديل كجزء من صافي دخل التمويل .ال
نظرا لعدم وجود عوامل أخرى ،ال يعتبر االشتراك في برنامج تأجيل الدفعات زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
يزال البنك يعتقد أنه ً
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
إضافة إلى ما ورد أعاله ،قامت مؤسسة النقد العربي السعودي في  1سبتمبر  2020بتمديد برنامج تأجيل الدفعات من خالل السماح بتأجيل
الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية للشركات المؤهلة كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك حتى  14ديسمبر .2020
وقد قام البنك بتفعي ل إعفاءات تأجيل السداد وذلك بتأجيل األقساط المستحقة السداد خالل الفترة من  15سبتمبر  2020حتى  14ديسمبر
 2020لمدة ثالثة أشهر إضافية دون زيادة في فترة التسهيالت .تم تقييم األثر المحاسبي لهذه التغيرات الخاصة بالتسهيالت االئتمانية وتمت
معالجتها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  9باعتبارها تعديالً في شروط االتفاقية .وقد نتج عن ذلك إثبات البنك لخسارة تعديل
إضافية قدرها  24.9مليون ﷼ سعودي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر .2020
ومنذ بدء برنامج تأجيل الدفعات من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وبحلول نهاية الربع الثالث من عام  ، 2020قام البنك بإثبات مبلغ
قدره  74.6مليون ﷼ سعودي مقابل خسائر التعديل.
ولتعويض كافة التكاليف ذات العالقة التي يتوقع البنك تكبدها بموجب برامج مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات العامة األخرى،
خالل فترة التسعة األشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020حصل البنك على ودائع بدون عمولة من مؤسسة النقد العربي السعودي بمبلغ 2
مليار ﷼ سعودي بآجال استحقاق متفاوتة وهي مؤهلة العتبارها كمنح حكومية .تبين لإلدارة ،بنا ًء على المراسالت الواردة من مؤسسة
النقد العربي السعودي ،أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بالتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة نتيجة لتأجيل دفعات األقساط.
تم احتساب منافع معدل التمويل المدعوم على أساس منتظم ،وفقًا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .كما في  30سبتمبر  ،2020تم
االعتراف باجمالي دخل قدره  63.4مليون ﷼ سعودي في قائمة الدخل مع تأجيل المبلغ المتبقي  76.3مليون ﷼ سعودي .قامت اإلدارة
باتخاذ بعض األحكام في االعتراف وقياس دخل المنحة.
كما في  30سبتمبر  ،2020شارك البنك في برامج ضمان التسهيالت لمؤسسة النقد العربي السعودي .واألثر المحاسبي لهذه الفترة غير
جوهري.
عالوة على ذلك ،فترة التسعة األشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020اعترف البنك بالتعويضات من مؤسسة النقد العربي السعودي نظير
رسوم خدمة التجارة اإللكترونية ونقاط البيع.
دعم السيولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي السعودي بمبلغ خمسين مليار لاير سعودي
تماشيا مع مهمتها المتعلقة باالستقرار النقدي والمالي ،قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بضخ مبلغ خمسين مليار ﷼ سعودي من أجل:
•
•
•
•

تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم التسهيالت االئتمانية لشركات القطاع الخاص؛
إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية دون تكبد أي اتعاب إضافية؛
دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص؛
إعفاء العمالء من بعض رسوم الخدمات المصرفية.

في هذا الصدد ،استلم البنك خالل الربع الثاني من عام  ،2020وديعة بدون تكلفة بمبلغ  2.6مليار ﷼ سعودي تستحق خالل سنة واحدة.
تبين لإلدارة بنا ًء على المراسالت الواردة من مؤسسة النقد العربي السعودي  ،أن هذه المنحة الحكومية تتعلق في األساس بدعم السيولة.
تم معالجة المنفعة من الوديعة على أساس منتظم وفقا لمتطلبات محاسبة المنح الحكومية .وقد نتج عن ذلك إجمالي دخل قدره  25.5مليون
﷼ سعودي ،تم االعتراف منها بمبلغ قدره  8.6ملين ﷼ سعودي في قائمة الدخل كما في  30سبتمبر  2020مع تأجيل المبلغ المتبقي.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية  30سبتمبر 2020م
مبادرة البنك لدعم قطاع الرعاية الصحية
تقديرا ً للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملين في الرعاية الصحية لحماية صحة المواطنين والمقيمين ،لمواجهة تفشي جائحة كورونا ،قرر
البنك طوعا تأجيل دفعات األقساط لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص ،الذين لديهم تسهيالت ائتمانية
من البنك لمدة ثالثة أشهر .وقد نتج عن ذلك قيام البنك باثبات خسارة تعديل بمبلغ  28.8مليون ﷼ سعودي كما بنهاية  31مارس ،2020
وتم عرضها كجزء من صافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية.

 .18التحول إلى األيبور (إصالحات مؤشر معدالت األرباح)
يتم إجراء مراجعة وإصالح أساسية لمؤشر معدالت األرباح الرئيسية على مستوى العالم .يشارك مجلس معايير المحاسبة الدولية
(" )"IASBفي عملية من مرحلتين لتعديل توجيهاته للمساعدة في انتقال أكثر سالسة.
تعمل اإلدارة حاليًا على مشروع يتعلق بأنشطة التحول الشاملة الخاصة بالبنك 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  5ربيع األول 1442هـ الموافق  22أكتوبر .2020

21

