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المحترمين

مقدمة
لقد قمنا بفحص قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة لبنك البالد ("البنك") وشركاته التابعة له (ويشار إليهم
مجتمعين بـ "المجموعة") كما في  30يونيو  ،2019والقوائم المرحلية الموحدة الموجزة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة
والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ ،والقوائم المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات التفسيرية األخرى (يشار إليها مجتمعة بـ " القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ").
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقارير
المالية المرحلية" المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة
الموجزة بنا ًء على الفحص الذي قمنا به.
نطاق الفحص
لقد قمنا بفحصنا وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية المرحلية المنفذ من قبل
مراجع الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية .يشتمل فحص المعلومات المالية المرحلية على توجيه
استفسارات ،بشكل أساسي إلى المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.
وتعد إجراءات الفحص أقل نطاقا ً من المراجعة التي تتم وفقا ً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية،
عليه فإنها تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة.
عليه ،فإننا ال نبدي رأي مراجعة.
نتيجة الفحص
بنا ًء على فحصنا ،لم يلفت انتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من
جميع النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي ( )34المعتمد في المملكة العربية السعودية.
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عـــام
أ) التأسيس والعمل
تأسس بنك البالد ("البنك")  ،كشركة مساهمة سعودية في المملكة العربية السعودية ،وتم الترخيص بانشائه بموجب المرسوم الملكي
رقم م 48/وتاريخ  21رمضان 1425هـ (الموافق  4نوفمبر  ،)2004وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( )258وتاريخ  18رمضان
1425هـ (الموافق  1نوفمبر .)2004
ويعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010208295بتاريخ  10ربيع األول 1426هـ (الموافق  19إبريل  )2005وعنوان
مركزه الرئيسي هو كما يلي:
بنك البالد
ص ب 140
الرياض 11411
المملكة العربية السعودية
تشمل هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة ،وهي/شركة البالد لالستثمار وشركة البالد
العقارية (يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") .إن كل من شركة البالد لالستثمار وشركة البالد العقارية هي شركات تابعة مملوكة
بنسبة  %100من قبل البنك .إن جميع الشركات التابعة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية.
تتمثل أغ راض المجموعة في مزاولة جميع األعمال المصرفية والتمويلية واالستثمارية من خالل أدوات إسالمية مختلفة .يتم اجراء
أنشطة البنك بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية وعقد تأسيس البنك والقوانين وأحكام نظام مراقبة البنوك .يقوم البنك بتقديـم هذه الخدمـات
من خالل  111فرع بنكي ( 30يونيو  112 : 2018فرع بنكي) و  180مركز صرافة وحواالت ( 30يوينو  )179 :2018في
المملكة العربية السعودية.
ب) الهيئة الشرعية
أنشأ البنك هيئة شرعية ("الهيئة الشرعية") لضمان توافق جميع أعمال البنك مع أحكام اعتمادها وتوجيهاتها.

.2

أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة كما في وفي الفترة المنتهية في  30يونيو  2019وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم  34التقارير المالية األولية "المعيار المحاسبي الدولي رقم  "34كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في وللفترة  /للسنة المنتهية في  31مارس  2019و 31ديسمبر  ،2018على التوالي،
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34والمعايير الدولية للتقارير المالية ،على التوالي ،والمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
لمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل (المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم " – 12ضريبة الدخل" وتفسير لجنة معايير التقارير
المالية الدولية رقم " – 21الضرائب" فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية
السعودية.
بتاريخ  17يوليو  ، 2019أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات إلى البنوك في المملكة العربية السعودية للمحاسبة عن
الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية ومع المعايير والتعاميم األخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين (يشار إليهم مجتمعين باسم "المعايير الدولية إلعداد التقرير المالي على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية").
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وفقا لذلك ،غيرت المجموعة معالجتها المحاسبية للزكاة من خالل تعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع معيار المحاسبة الدولي رقم
 ،8السياسات المحاسبية ،التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية وتم اإلفصاح عن تأثيرات هذا التغير في اإليضاح رقم  5حول
القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
اعتمد البنك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 16عقود اإليجار" اعتبارا من  1يناير  2019وتم اإلفصاح عن السياسة المحاسبية
لهذا المعيار الجديد في إيضاح .5

.3

أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو موضح بإيضاح رقم  .1يتم إعداد القوائم
المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
الشركات التابعة هي المنشآت التي تسيطر المجموعة عليها .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض بشأنها  ،أو لديها حقوق،
في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتها بالمنشأة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل ممارسة
سلطتها على المنشأة المستثمر فيها .يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة اعتبارا من تاريخ انتقال
السيطرة على تلك الشركات الى البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارا من تاريخ انتقال السيطرة من البنك.
يتم استبعاد األرصدة بين شركات المجموعة ،وأي دخل أو مصروف ينشأ من المعامالت المالية بين شركات المجموعة عند إعداد
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  .تستبعد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم فيها استبعاد األرباح غير المحققة إلى
الحد الذي ال يكون فيه دليل على االنخفاض في القيمة.

.4

تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة لتبني المعايير الجديدة
اعتبارا من  1يناير  ، 2019طبقت المجموعة معيار المحاسبة الجديد  ،وشرح تأثير اعتماد هذا المعايير كما هو أدناه:
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  " 16عقود اإليجار"
قبل تاريخ  1يناير  2019كانت المجموعة تتبع محاسبة عقود اإليجار التالية:
أ) عندما يكون البنك هو المستأجر
تصنف عقود االيجار والتي لم تحول بموجبها كافة مخاطر ومنافع ملكية األصل كعقود إيجارات تشغيلية الى المجموعة.
ونتيجة لذلك ،تعتبر كافة عقود االيجار التي تبرمها المجموعة عقود ايجارات تشغيلية .تحمل الدفعات بموجب عقود
االيجارات التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة بطريقه القسط الثابت على مدى فترة االيجار.
ب) عندما يكون البنك هو المؤجر
عند تحويل الموجودات بموجب عقد اجارة منتهية بالتمليك ،يتم اثبات القيمة الحالية لدفعات االيجار كذمم مدينة ويتم االفصاح
عنها ضمن "التمويل" .يتم اثبات الفرق بين اجمالي الذمم المدينة والقيمة الحالية للذمم المدينة كإيراد تمويل غير مكتسب.
يتم اثبات دخل اإلجارة على مدى فتره عقد االيجار باستخدام طريقة صافي االستثمار والتي تظهر معدل عائد دوري ثابت.
اعتمد البنك المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  " 16عقود اإليجار" حيث يحل المعيار محل التوجيهات الحالية بشأن عقود اإليجار،
بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم " 17عقود االيجار" ،والمعيار الدولي إلعداد للتقرير المالي رقم  " 4تحديد ما إذا كانت
الترتيبات تحتوي على عقد إيجار" و تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  " 15عقود إيجار تشغيلية – حوافز" و تفسير
لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  " 27تقييم المعامالت بالشكل القانوني لعقود اإليجار".
يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019ينص المعيار الدولي رقم
 16على أن جميع عقود االيجارات والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي،
ما لم تكن المدة  12شهرا أو أقل أو عقود االيجار لألصول ذات القيمة المنخفضة .وبالتالي فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم  17إلى عقود ايجار تشغيلية أو مالية يتم استبعاده للمستأجرين .لكل عقد ايجار ،يعترف المستأجر بالمسئولية
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عن التزامات االيجار المستقبلية .وفي المقابل ،يتم رسملة الحق في استخدام االصل المؤجر .وهو ما يعادل عموما القيمة الحالية
لدفعات االيجار المستقبلية باإلضافة الى التكاليف التابعة المباشرة والتي يتم اطفاؤها على مدى العمر االنتاجي لالصل.
اعتمد البنك المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  16بأثر مستقبلي ،بحيث لن يقوم البنك بتعديل فترة المقارنة .واختار البنك تطبيق
المعيار على العقود التي تم تحديدها في السابق كعقود إيجار بناء على معيار المحاسبة الدولي رقم  17وتفسير لجنة المعايير الدولية
للتقرير المالي  . 4وبالتالي لن تطبق المجموعة المعايير على العقود التي لم يتم تحديدها مسبقا على أنها تحتوي على عقد إيجار بناءا
على معيار المحاسبة الدولي رقم  17و لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم .4
طبق البنك المتوسط المرجح للعائد التكميلي لالقتراض لمطلوبات اإليجار التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي للبينات
المستخدمة في التطبيق األولي.

.5

السياسات المحاسبية الهامة
إن 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  ،2018باستثناء السياسات الموضحة أدناه المتعلقة بالسياسة
المحاسبية للزكاة  ،وبناء على اعتماد المعايير الجديدة الموضحة في ايضاح رقم  ، 4إن السياسات المحاسبية التالية تعتبر فعاله في 1
يناير  2019وهي تستبدل أو تعدل أو تضيف الى السياسات المحاسبية المنصوص عليها في القوائم المالية لعام :2018
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  " 16عقود اإليجار"
حق استخدام االصل  /التزامات عقود االيجار
عند االعتراف األولي ،في بداية العقد ،يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد هو ،أو يتضمن ،عقد ايجار .إن كان العقد فيه الحق
الستخدام األصل المحدد لفترة من الوقت في مقابل أن تأخذ في االعتبار .يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم المنافع تكون للبنك
ويمكن للبنك توجيه استخدام هذه الموجودات.
حق استخدام الموجودات
يطبق البنك نموذج التكلفة ،ويقيس حق استخدام الموجودات بسعر التكلفة
أ) ناقصا االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة ،و
ب) معدلة ألي اعادة قياس التزامات عقود االيجار لتعديالت عقود االيجار
ب شكل عام ،سيكون حق ا ستخدام الموجودات م ساويا اللتزامات عقود االيجار .ومع ذلك إذا كانت هناك تكاليف ا ضافية مثل
اعداد المواقع ،الودائع غير القابلة لالستتتترداد وغيرها من المصتتتاريف المتعلقة بالمعامالت ،يجب أن تضتتتاف على قيمة حق
استخدام الموجودات.
التزامات عقود االيجار
عند االعتراف االولي ،فإن التزام عقود االيجار هو القيمة الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجر .بعد تاريخ ابتداء العقد ،
ويقيس البنك التزامات عقود االيجار عن طريق:
 .1رفع القيمة الدفترية لتعكس العائد على التزامات عقود االيجار
 .2خفض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات االيجار المقدم ،و
 .3إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد ايجار
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التغير في محاسبة الزكاة:
تخضع المجموعة للزكاة وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")  ،وال يتم حساب الزكاة كضريبة دخل حيث ال يتم احتساب
أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة.
كما ذكر أعاله  ،تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية في  30يونيو  2019نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من مؤسسة النقد العربي
السعودي بتاريخ  17يوليو  .2019في السابق ،كان يتم االعتراف بالزكاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية وفقا لما ورد في تعميم
مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل  .2017وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد
العربي السعودي بتاريخ  17يوليو  ،2019على أن يتم االعتراف بالزكاة في قائمة الدخل الموحدة  ،فقد قامت المجموعة بالمحاسبة
بأثر رجعي عن هذا التغيير في محاسبة الزكاة وقد تم اإلفصاح أدناه عن أثر التغيرعلى القوائم المالية المرحلية الموجزة الموحدة .نتج
عن هذا التغير انخفاضا في دخل المجموعة للفترة المنتهية في  30يونيو  ، 2018بينما لم يكن لهذا التغير أي أثر على قائمة التدفقات
النقدية الموحدة للفترة المنتهية في  30يونيو .2018
إن التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة له األثر التالي على البنود المدرجة في قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية:
 كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو :2018قبل التعديل لفترة الستة
أشهر المنتهية في 30
يونيو :2018

أثر التعديل

أثر اصدار اسهم مجانية

بعد التعديل كما في و لفترة
الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو :2018

قائمة التغيرات في
حقوق الملكية

مخصص الزكاة
(أرباح مبقاه)

20,000

)(20,000

-

-

قائمة الدخل

مصروف الزكاة

-

20,000

-

20,000

قائمة الدخل

ربحية السهم

0.89

)(0.02

)(0.18

0.69

القوائم المالية المتأثرة

الحساب

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو :2018القوائم المالية المتأثرة

الحساب

قائمة الدخل

مصروف الزكاة

قائمة الدخل

ربحية السهم

قبل التعديل لفترة الثالثة
أشهر المنتهية في 30
يونيو :2018

أثر التعديل

أثر اصدار اسهم مجانية

بعد التعديل كما في و لفترة
الثالثة أشهر المنتهية في 30
يونيو :2018

-

10,000

-

10,000

0.46

)(0.01

)(0.09

0.36
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
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االستثمارات ،صافي
 30يونيو 2019
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم
صكوك

.7

388,567
7,026,833
7,415,400

381,512
4,390,851
4,772,363

389,182
3,232,522
3,621,704

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صناديق استثمارية

503,864

400,083

491,487

التكلفة المطفأة
مرابحات بضائع لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

1,291,589

1,293,264

1,295,009

اإلجمالي

9,210,853

6,465,710

5,408,200

التمويل ،صافي

تجاري
شخصي
التمويل العامل
التمويل غير العامل
إجمالي التمويل
مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة
التمويل ،صافي

.8

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2018
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

 30يونيو 2019
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2018
بآالف الرياالت
السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

30,440,208
24,257,682
54,697,890
783,632
55,481,522
)(1,829,001
53,652,521

30,235,333
21,344,690
51,580,023
728,626
52,308,649
)(1,715,616
50,593,033

29,719,822
18,557,416
48,277,238
581,937
48,859,175
)(1,519,182
47,339,993

ودائع العمالء

تحت الطلب
حساب البالد (مضاربة)
استثمار مباشر
أخرى
اإلجمالي

 30يونيو 2019
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2018
بآالف الرياالت
السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

33,284,042
15,794,416
8,861,722
1,375,196
59,315,376
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29,290,547
15,781,512
11,023,615
1,079,920
57,175,594

28,710,135
15,334,516
7,086,475
1,047,737
52,178,863

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
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الصكوك
بتاريخ  30اغسطس  ، 2016أصدر البنك  2,000شهادة صكوك بمبلغ مليون ﷼ سعودي لكل صك ،تستحق الدفع بشكل ربع
سنوي وذلك في  29فبراير 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 دفعات (ربح أصل المبلغ) المستحقة خالل الفترة .إن
توزيعات األرباح المتوقعة للصكوك هي سعر األساس لثالث شهور باإلضافة إلى هامش .%2

.10

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

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

 30يونيو 2019
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2018
بآالف الرياالت
السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

4,743,478
709,024
670,468
6,122,970

4,276,157
825,898
454,411
496,104
6,052,570

4,204,049
907,910
447,494
496,104
6,055,557

ب) تخضع المجموعة إلجراءات قانونية خالل دورة أعمالها القانونية  .لم يتم تكوين مخصصات جوهرية كما في  30يونيو
 2019مقابل ذلك استنادا على استشارات قانونية أشارت إلى أنه من غير المحتمل أن تقع خسائر جوهرية.

.11

النقد وما يعادله
يتكون النقد وما يعادله المدرج في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة مما يلي:

نقد
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية االخرى
(تستحق خالل تسعين يوما من تاريخ االقتناء)
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق (تستحق
خالل تسعين يوما من تاريخ االقتناء)
أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (فيما عدا
الوديعة النظامية)
اإلجمالي

 30يونيو 2019
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت
السعودية

 30يونيو 2018
بآالف الرياالت
السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

1,817,127

1,702,065

1,963,674

3,082,883

5,988,016

5,930,789

-

300,050

-

1,053,495

1,584,835

461,857

5,953,505

9,574,966

8,356,320

12

بنك البالد
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إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
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القيمة 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 موجودات أو تحويل مطلوبات قد
تمت إما:
 في السوق الرئيسية للموجودات والمطلوبات ،أو -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 و التي يمكن الوصول اليها
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 تقييم 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

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

 30يونيو 2019
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

503,864

72,554

431,310

-

503,864

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

7,415,400

6,746,882

-

668,518

7,415,400

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي

5,194,816

-

-

5,194,816

5,194,816

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

1,291,589

-

-

1,291,589

1,291,589

التمويل ،صافي

53,652,521

-

-

53,458,365

53,458,365
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية

المستوى األول

المستوى الثالث

المستوى الثاني

اإلجمالي

 31ديسمبر 2018
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

400,083

54,496

345,587

400,083

-

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

4,772,363

4,104,095

668,268

-

4,772,363

الموجودات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة
األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
األخرى ،صافي

8,334,284

-

-

8,334,284

8,334,284

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

1,293,264

-

-

1,293,264

1,293,264

التمويل ،صافي

50,593,033

50,014,077

50,014,077

القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية

المستوى الثاني

المستوى األول

المستوى الثالث

اإلجمالي

 30يونيو 2019
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

1,391,222
- 59,315,376
2,008,355
-

1,391,222
59,315,376
2,008,355

-

1,391,222
59,315,376
2,008,355

القيمة العادلة
بآالف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية

المستوى الثاني

المستوى األول

المستوى الثالث

اإلجمالي

 31ديسمبر 2018
المطلوبات المالية التي ال يتم قياسها
بالقيمة العادلة
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
صكوك

3,100,791
57,175,594
2,008,587

-

-
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3,100,791
57,175,594
2,008,587

3,100,791
57,175,594
2,008,587

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
إن القيم العادلة لألدوات المالية والتي ال 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 القيم العادلة لودائع العمالء المرتبطة بعائد واالستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة واألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى
المسجلة بالتكلفة المطفاة ال تختلف كثيرا عن القيم 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 .اليوجد سوق نشط لهذه األدوات  ،وتعتزم المجموعة تحقيق القيمة
الدفترية لهذه األدوات المالية وذلك بإجراء تسوية مع الطرف المقابل بتاريخ استحقاقها.
تم تصنيف التمويل على أنه في المستوى  3وذلك باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة ذات الصلة بمعدل اإلقراض بين البنوك
السعودية "سايبور".
تتضمن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر المصنفة ضمن المستوى  3صكوك غير مدرجة والتي تم قياسها
من قبل اإلدارة بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الوساطة أو عن طريق تقدير القيمة الحالية خصم للتدفقات النقدية باستخدام طريقة معدل خصم
المعدل  .ثم احتساب معدل الخصم المعدل باستخدام طريقة المبادلة االئتمانية االفتراضية لشركة 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.
إعادة تسوية القيم العادلة للمستوى الثالث للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

بآالف الرياالت السعودية

 30يونيو 2019
( غير مدققة )

 31ديسمبر 2018
( مدققة )

 30يونيو 2018
( غير مدققة )

الرصيد االفتتاحي

668,268

1,466,429

1,466,429

مشتريات

-

256,250

1,105,000

مبيعات

-

)(1,048,754

)(1,977,773

مكاسب ( /خسائر) من خالل الدخل الشامل
األخر

.13

صافي التغيرات في القيمة العادلة (غيرمحققة)

250

)(5,657

74,487

اإلجمالي

668,518

668,268

668,143

المعلومات القطاعية
تقوم المجموعة بتحديد القطاعات التشغيلية ،بناء على مجموعات العمالء ،على أساس التقارير الداخلية عن العناصر و المكونات
التي تتكون منها المجموعة والتي يتم مراجعتها بصفة مستمرة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وصانعي القرار بالمجموعة
من أجل توزيع الموارد للقطاعات وتقييم أدائها .تمارس المجموعة نشاطها الرئيسي في المملكة العربية السعودية
ألغراض إدارية تتكون المجموعة من أربعة قطاعات كالتالي:

15

بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
 :يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة لألفراد كالودائع ،تمويل األفراد ،الحواالت وصرف
قطاع األفراد (التجزئة)
العمالت األجنبية.
 :يشمل الخدمات والمنتجات المقدمة للشركات والعمالء االعتباريين كالودائع والتمويل و
قطاع الشركات
الخدمات التجارية للعمالء.
 :يشمل سوق المال و خدمات الخزينة.
قطاع الخزينة
قطاع خدمات االستثمار والوساطة  :يشمل خدمات إدارة اإلستثمار وأنشطة إدارة األصول المرتبطة بخدمات التعامل و اإلدارة
والترتيب والمشورة وحفظ األوراق المالية.
تتم جميع المعامالت بين القطاعات التشغيلية المذكورة أعاله وفقا لشروط وأحكام نظام التسعير الداخلي المعتمد .توزع مصاريف
القطاعات المسانده واإلدارة العامة على القطاعات التشغيلية األخرى وفق معايير معتمدة.
فيما يلي تحليال بإجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30يونيو  2019و 2018وإجمالي الدخل التشغيلي والمصاريف
التشغيلية وصافي الدخل قبل الزكاة لفترة الستة أشهر المنتهية في هذا التاريخ لكل قطاع من القطاعات التشغيلية :
 30يونيو ( 2019غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع خدمات االستثمار
والوساطة

قطاع الخزينة

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

32,602,419

27,545,663

15,980,672

860,090

76,988,844

45,136,335

13,280,923

9,428,407

312,153

68,157,818

686,890

445,119

129,276

6,663

1,267,948

415,547

58,980

72,490

65,687

612,704

1,102,437

504,099

201,766

72,350

1,880,652

116,837

131,487

14,317

-

262,641

إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت وأخرى،
صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل
وموجودات مالية أخرى  ،صافي
استهالك واطفاء

94,907

20,840

3,947

1,353

121,047

إجمالي مصاريف العمليات

851,178

285,155

47,898

40,905

1,225,136

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

251,259

218,944

153,868

31,445

655,516

 30يونيو ( 2018غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع األفراد

قطاع الشركات

قطاع خدمات االستثمار
والوساطة

قطاع الخزينة

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

24,647,582

26,647,669

16,321,184

790,447

68,406,882

إجمالي المطلوبات
صافي الدخل من الموجودات
االستثمارية والتمويلية
دخل أتعاب وعموالت وأخرى،
صافي
إجمالي دخل العمليات
مخصص انخفاض التمويل
وموجودات مالية أخرى  ،صافي
استهالك واطفاء

36,809,140

13,448,975

10,408,796

26,277

60,693,188

526,445

387,855

88,901

6,436

1,009,637

419,786

70,198

86,340

47,690

624,014

946,231

458,053

175,241

54,126

1,633,651

73,632

155,756

976

-

230,364

38,269

4,640

690

918

44,517

إجمالي مصاريف العمليات

721,766

295,281

40,591

44,003

1,101,641

صافي دخل الفترة قبل الزكاة

224,465

162,772

134,650

10,123

532,010
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بنك البالد
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة (غير مدققة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019
.14

رأس المال وتوزيعات أرباح نقدية
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للبنك من  750مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية (30
يونيو  600 : 2018مليون سهم ،قيمة كل سهم  10رياالت سعودية ).
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  17ديسمبر  2018إلى الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم منحة (سهم واحد
لكل  4أسهم 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  09أبريل .2019
تم تنفيذ الزيادة برفع رأس المال بمبلغ  1,500مليون ﷼ سعودي من خالل االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة .بالتالي ارتفع
عدد األسهم بعد اصدار أسهم المنحة  600مليون سهم الي  750مليون سهم.
في  15ذو القعدة 1440هـتتتتتتتت الموافق  18يوليو  ،2019قرر مجلس االدارة توزيع أرباح نقدية بمبلغ  300مليون ﷼ ستتتعودي
( 0.4﷼ سعودي للسهم الواحد).

.15

ربحية السهم
تم احتستتاب ربحية الستتهم األستتاستتية والمخفض لفترة الستتتة اشتتهر المنتهيتين في  30يونيو  2019و  2018بقستتمة صتتافي الدخل
للفترة على المتوستتتط المرجح لعدد األستتتهم  746 :2019مليون ستتتهم ( 746 :2018مليون ستتتهم) القائمة خالل الفترة وذلك بعد
استبعاد أسهم الخزينة.

.16

كفاية رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في 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 .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
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 المحتملة المدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
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 2019
إن الجدول التالي يلخص الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر ،ورأس المال األساسي ورأس المال المساند ونسبة كفاية
رأس المال الخاص بالمجموعة:

الموجودات المرجحة لمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة للمخاطر التشغيلية
الموجودات المرجحة لمخاطر السوق
إجمالي الركيزة األولى للموجودات المرجحة المخاطر
رأس المال األساسي
رأس المال المساند
إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

 30يونيو 2019
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2018
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

56,224,555
5,944,229
548,463
62,717,247
8,873,823
2,702,807
11,576,630

55,268,406
5,572,623
231,436
61,072,465
7,890,012
2,690,855
10,580,867

51,575,038
5,203,702
826,423
57,605,163
7,770,757
2,644,688
10,415,445

نسبة كفاية رأس المال

.17

نسبة رأس المال األساسي

14.15%

12.92%

نسبة رأس المال األساسي ورأس المال
المساند

18.46%

17.33%

13.49%
18.08%

أرقام المقارنة
تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية كي تتماشى مع عرض الفترة الحالية.
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إعتماد مجلس اإلدارة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بتاريخ  28ذو القعدة 1440هـ الموافق  31يوليو .2019
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