
القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة

أشھر المنتھیة فيستةالفترةل

٢٠٢٠يونیو٣٠

)مدققة(غیر 

البريطانيالسعوديالبنك





البنك السعودي البريطاني 

قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة 

.الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنأال يتجزجزءاً ٢٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تبرتع

١

٢٠١٩يونیو ٣٠

)مدققةغیر (

بآالف الرياالت
السعوديــة

٢٠١٩ديسمبر٣١

)مدققة(

بآالف الرياالت
السعوديــة

٢٠٢٠يونیو ٣٠

)غیر مدققة(

بآالف الرياالت
السعوديـــة اتإيضاح

(معدلة) (معدلة) الموجودات

٢٣٫٧٣٨٫٤٠٥ ٢١٫٢٦٦٫٨٩٢ ٢٠٫١٥٦٫٤٧٨ ٥ نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

٩٫١٢٨٫٥٢٨ ٤٫٩٨٧٫٧٦٦ ٧٫٢٨٤٫٢٨٢ ٦ صافي،لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرىةأرصد

٩٦١٫٢٨٢ ٩٧٠٫٥٢٦ ٢٫٢٤٦٫٦١٢ ١٢ مشتقات بالقیمة العادلة اإليجابیة

٥٦٫١٨٣٫٤٥٣ ٦٠٫٤٨٣٫٨٢٦ ٦٤٫٠١٧٫٦٣٩ ٧ استثمارات، صافي 

١٥٤٫٩٦١٫٤٩٨ ١٥٢٫٠٧٥٫٠٨٦ ١٥٢٫٩٥١٫٥٠٤ ٨ قروض وسلف، صافي 

٦١٥٫٦٩٨ ٦٦٠٫١٩٨ ٥٧١٫٨٢٤ ٩ مشروع مشتركوزمیلة اتفي شركاتستثمارا

٣٫٤١١٫٥٤٣ ٣٫٣٠٨٫٢٧٨ ٣٫٢٤٦٫٨٨٣ ممتلكات ومعدات، صافي 

١٨٫٥٢٥٫٧٤٦ ١٨٫٤٦٢٫٠٦٥ ١٠٫٩٨٤٫٠٠٤ ١٠ أخرىملموسةغیروموجوداتشھرة

٣٫٢٩١٫١٢٤ ٣٫٧٧٢٫٠٩٢ ٥٫٥٣١٫٧٨٤ موجودات أخرى

٢٧٠٫٨١٧٫٢٧٧ ٢٦٥٫٩٨٦٫٧٢٩ ٢٦٦٫٩٩١٫٠١٠ إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات

٣٫٩٠٢٫٧٤٠ ٣٫٦٥٢٫٦٨٦ ١٤٫٩٥٧٫٩٥٥ أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

١٩٦٫١٥٧٫٥٦١ ١٩٢٫١٦٦٫٥٢٤ ١٨٨٫٣٥٧٫٤١٠ ١١ ودائع العمالء 

١٫٥٠٠٫٥٣٥ ١٫٤٩٩٫٧٥٢ - سندات دين مصدرة 

١٫٦٩٧٫١٧٢ - - اقتراض

١٫٢٧٢٫٢٠٠ ١٫٣١٧٫٦٤٠ ٣٫٢٣١٫٥٥٥ ١٢ السلبیةمشتقات بالقیمة العادلة 

١٠٫٨٨٣٫٢٦٨ ١١٫٢٦٥٫٩٣٦ ١٢٫١٢٩٫١٨٢ مطلوبات أخرى 

٢١٥٫٤١٣٫٤٧٦ ٢٠٩٫٩٠٢٫٥٣٨ ٢١٨٫٦٧٦٫١٠٢ إجمالي المطلوبات

الملكیةحقوق

حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥ ٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥ ٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥ رأس المال

١٧٫٥٨٦٫٩٨٦ ١٧٫٥٨٦٫٩٨٦ ١٧٫٥٨٦٫٩٨٦ إصدارعالوة

١١٫٠٠٧٫٣٠٥ ١١٫٤٨٥٫٨٤١ ١١٫٤٨٥٫٨٤١ نظامياحتیاطي

٢١١٫٣٨٢ ٢٣٧٫٤٢٩ )٣٨٢٫٣٧٠( أخرىاحتیاطیات

٥٫٩٣٤٫٩٢٣ ٤٫٩٠١٫٠٠٤ )٩٩٤٫٤٥١( أرباح مبقاة(خسائر متراكمة) / 

- ١٫٢٣٤٫٤٥٤ - أرباح مقترح توزيعھا 

٥٥٫٢٨٨٫٥٤١ ٥٥٫٩٩٣٫٦٥٩ ٤٨٫٢٤٣٫٩٥١ العائدة لمساھمي البنك الملكیةإجمالي حقوق 

١١٥٫٢٦٠ ٩٠٫٥٣٢ ٧٠٫٩٥٧ الملكیة غیر المسیطرة حقوق

٥٥٫٤٠٣٫٨٠١ ٥٦٫٠٨٤٫١٩١ ٤٨٫٣١٤٫٩٠٨ إجمالي حقوق الملكیة

٢٧٠٫٨١٧٫٢٧٧ ٢٦٥٫٩٨٦٫٧٢٩ ٢٦٦٫٩٩١٫٠١٠ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

ديوديفیدماثیو بیرس

والمفوضالمنتدباإلدارةمجلسعضوالمالیةالرقابةرئیس



البنك السعودي البريطاني 

الدخل المرحلیة الموحدة ةقائم

)مدققة(غیر 

.الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنأال يتجزجزءاً ٢٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تبرتع

٢

أشھر المنتھیة فيستةللأشھر المنتھیة فيللثالثة

يونیو ٣٠

٢٠٢٠

يونیو٣٠

٢٠١٩

يونیو٣٠

٢٠٢٠

يونیو٣٠

٢٠١٩

إيضاحات
الرياالتبآالف

السعودية
الرياالتبآالف

السعودية
الرياالتبآالف

السعودية
الرياالتبآالف

السعودية

(معدلة)(معدلة)

٢٫٠٣٦٫٩٩٤١٫٩٧٧٫٢٩١٤٫٢٧٤٫٥٥٩٣٫٧٧٣٫٧١٠دخل العموالت الخاصة

)٦٧٦٫٨٧٠()٥٥٦٫٨٤٦()٣٦٧٫٣٩٤()٢٢١٫٨٥٦(مصاريف العموالت الخاصة

١٫٨١٥٫١٣٨١٫٦٠٩٫٨٩٧٣٫٧١٧٫٧١٣٣٫٠٩٦٫٨٤٠صافي دخل العموالت الخاصة

٣٠٢٫٥٣١٢٤٥٫١٦٢٦٤٨٫٨٧٢٥٥٠٫٣٩٦دخل أتعاب وعموالت، صافي 

١١٣٫٩٠٣١١٢٫٦٩٥٢٦٠٫١٧٨٢١٠٫٩٩٧أرباح تحويل عمالت، صافي

٩١٫٢٢٢٢٢٫٨٧٩١٠٢٫٤٢٣٤٣٫٧١١صافيالمتاجرة،دخل

٢٥٫٢٨٤٤١٫٩٩٩--أرباح توزيعاتدخل 

سندات دين مدرجة بالقیمة العادلة من خالل مكاسب
الدخل الشامل اآلخر، صافي

-٢٣٫١٧٥٢٦٫٥٠٦٤٠٫٠٢٩

)٣٫٣٥٠()٩٣٫٩٨٥()٣٫١٩٨()٤٫٦٩٣(صافي،العملیات األخرىائرخس

٢٫٣١٨٫١٠١٢٫٠١٠٫٦١٠٤٫٦٨٦٫٩٩١٣٫٩٨٠٫٦٢٢دخل العملیات إجمالي

)١٫٦٨٢٫٤٢٦()١٫٥٤٧٫٨٤٩()١٫٥٩١٫٦٥٠()١٫٣٠٨٫٧٨٣((أ)٢٠المتوقعة، صافيمخصص خسائر االئتمان 

-)٧٫٤١٧٫٧٧٦(-)٧٫٤١٧٫٧٧٦(١٠انخفاض في قیمة الشھرة

مصاريف العملیات:

)٦٩٩٫٨٣٠()٩٥١٫٢٧٧()٣٧٠٫٠٠٢()٤٤٩٫٠٩٢(رواتب وما في حكمھا

)٢٠٫٩٠٩()٣٠٫٨٨٧()٥٫٦٨٠()١٦٫٢٤٧(إيجار ومصاريف مباني

)١٣٠٫٥٥٥()٣١٥٫٦٢٨()٧٣٫٨٨٠()١٥٨٫٣٠٦(وإطفاءاستھالك 

)٤٨٦٫٠٣٢()٦٧٢٫٩٣١()٢٧٨٫٦٤٦()٣٤٦٫٣٧٨(مصاريف عمومیة وإدارية 

)١٫٣٣٧٫٣٢٦()١٫٩٧٠٫٧٢٣()٧٢٨٫٢٠٨()٩٧٠٫٠٢٣(إجمالي مصاريف العملیات

٩٦٠٫٨٧٠)٦٫٢٤٩٫٣٥٧()٣٠٩٫٢٤٨()٧٫٣٧٨٫٤٨١(األنشطة التشغیلیةمن الدخل/ (الخسارة) 

٩١١٫١٨٦٤٩٫٤٤٥٣٤٫٥٢٨٦٥٫٥٣٥مشروع مشتركوزمیلة اتالحصة في أرباح شرك

فترة قبل الزكاة الدخل/ (خسارة)صافي
وضريبة الدخل

)١٫٠٢٦٫٤٠٥)٦٫٢١٤٫٨٢٩()٢٥٩٫٨٠٣()  ٧٫٣٦٧٫٢٩٥

-الدخلوضريبةالزكاة(مخصص)/ عكس مخصص
الحالیة

١٥٢٫٠٢٩()١٤٢٫٤٥١(٣٥٫٨٩٦٣٠٫٧١٣(

٤٦٤٫٠٨٤٣٣٫١٤٦٤٦٠٫٨٥٠٣٥٫١٨٥ةالمؤجل-الدخلضريبةعكس مخصص 

الزكاةبعدالفترة خلد) / خسارة(صافي 
الدخلوضريبة

)٩٠٩٫٥٦١)٥٫٨٩٦٫٤٣٠()١٩٥٫٩٤٤()٦٫٨٦٧٫٣١٥

: إلىالعائد

٩١٦٫١٧٥)٥٫٨٧٦٫٨٥٥()١٨٨٫١٣٤()٦٫٨٥٧٫٤٩٢(البنكمساھمي

)٦٫٦١٤()١٩٫٥٧٥()٨١٠٫٧()٩٫٨٢٣(الملكیة غیر المسیطرة حقوق

الزكاةبعدالفترةدخل/ (خسارة)صافي
الدخلوضريبة

)٩٠٩٫٥٦١)٥٫٨٩٦٫٤٣٠()١٩٥٫٩٤٤()٦٫٨٦٧٫٣١٥

ھمللسوالمخفضاألساسيبح/ الر)الخسارة(
السعوديبالريال

٠٫٥٩)٢٫٨٦()٠٫١٢()٣٫٣٤(١٧

ديوديفیدماثیو بیرس

والمفوضالمنتدباإلدارةمجلسعضوالمالیةالرقابةرئیس



البنك السعودي البريطاني 

الشامل األخر المرحلیة الموحدة الدخلةقائم

) مدققة(غیر 

.الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنأال يتجزجزءاً ٢٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تبرتع

٣

أشھر المنتھیة فيستةللأشھر المنتھیة فيللثالثة

يونیو٣٠
٢٠٢٠

الرياالتبآالف
السعودية

٢٠١٩يونیو٣٠
الرياالتبآالف

السعودية

يونیو ٣٠
٢٠٢٠

الرياالتبآالف
السعودية

٢٠١٩يونیو٣٠
الرياالتبآالف

السعودية

(معدلة)(معدلة)

وضريبةالزكاةبعدالفترة / دخل(خسارة)صافي 
الدخل

)٩٠٩٫٥٦١)٥٫٨٩٦٫٤٣٠()١٩٥٫٩٤٤()٦٫٨٦٧٫٣١٥

للفترة األخرالشامل الدخل(الخسارة) / 

يمكن إعادة تصنیفھا الحقاً إلى قائمة الدخل البنود 
الموحدة في فترات الحقة:المرحلیة

الملكیةحقوق(أدوات العادلةالقیمةفيالتغیرصافي-
١٧٧٫٣٨٨)٢٠٣٫٤٦٦()١٣٦٫٤٩٨(٢٤٦٫٩٥٤)األخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة

بنود قد يعاد تصنیفھا الحقاً إلى قائمة الدخل المرحلیة 
الموحدة في فترات الحقة:

الدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةدينسندات
األخرالشامل

١٢٨٫٧١٨)٤١٥٫٦٦٤(٥١٤٫٦٥٧١٨٫٤٩٧التغیر في القیمة العادلة صافي-

)٤٠٫٠٢٩()٢٦٫٥٠٦()٢٣٫١٧٥(-الموحدة، صافي المرحلیةإلى قائمة الدخل محول-

مخاطر التدفقات النقديةتغطیة

١٤٫٩٣٧)٦٧٦(١٫٠٧٢)١٫٧٥٢(التغیر في القیمة العادلة صافي-

)١٫٥١٠()٤٫٤٣٠()٧٥٩()٧٦٠(الموحدة، صافي المرحلیةإلى قائمة الدخل محول-

٢٧٩٫٥٠٤)٦٥٠٫٧٤٢()١٤٠٫٨٦٣(٧٥٩٫٠٩٩للفترةاألخرالشامل / (الخسارة) الدخل إجمالي

١٫١٨٩٫٠٦٥)٦٫٥٤٧٫١٧٢()٣٣٦٫٨٠٧()٦٫١٠٨٫٢١٦(للفترةالدخل الشامل (الخسارة) / إجمالي

إلى: العائد

١٫١٩٥٫٦٧٩)٦٫٥٢٧٫٥٩٧()٣٢٨٫٩٩٧()٦٫٠٩٨٫٣٩٣(البنك مساھمي

)٦٫٦١٤()١٩٫٥٧٥()٧٫٨١٠()٩٫٨٢٣(الملكیة غیر المسیطرة حقوق

١٫١٨٩٫٠٦٥)٦٫٥٤٧٫١٧٢()٣٣٦٫٨٠٧()٦٫١٠٨٫٢١٦(اإلجمالي

ديوديفیدماثیو بیرس

والمفوضالمنتدباإلدارةمجلسعضوالمالیةالرقابةرئیس



البنك السعودي البريطاني 

المرحلیة الموحدة الملیكةحقوقفيالتغیراتقائمة 

يونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترةل

)مدققة(غیر 

.الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنأال يتجزجزءاً ٢٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تبرتع

٤

حقوق الملكیة العائدة لمساھمي البنك

إصدارعالوةس المالأر

االحتیاطي 
االحتیاطیات النظامي

األخرى

(الخسائر 
المتراكمة) / 
األرباح المبقاة

األرباح المقترح 
اإلجماليتوزيعھا

حقوق 
الملكیة غیر 
المسیطرة

إجمالي 
حقوق الملكیة

٢٠٢٠

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

بآالف 
الرياالت 
السعودية

٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥١٧٫٥٨٦٫٩٨٦١١٫٤٨٥٫٨٤١٢٣٧٫٤٢٩٤٫٩٧٧٫٠٦٤١٫٢٣٤٫٤٥٤٥٦٫٠٦٩٫٧١٩٩٠٫٥٣٢٥٦٫١٦٠٫٢٥١الرصید في بداية الفترة كما ورد سابقاً 

)٧٦٫٠٦٠(-)٧٦٫٠٦٠(-)٧٦٫٠٦٠(----)٢١أثر التعديل (إيضاح 

٢٠٢٠٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥١٧٫٥٨٦٫٩٨٦١١٫٤٨٥٫٨٤١٢٣٧٫٤٢٩٤٫٩٠١٫٠٠٤١٫٢٣٤٫٤٥٤٥٥٫٩٩٣٫٦٥٩٩٠٫٥٣٢٥٦٫٠٨٤٫١٩١يناير ١الرصید المعدل كما في 

للفترةةالشاملالخسارةإجمالي 

)٥٫٨٩٦٫٤٣٠()١٩٫٥٧٥()٥٫٨٧٦٫٨٥٥(-)٥٫٨٧٦٫٨٥٥(----الدخلوضريبةالزكاةبعدالفترة خسارةصافي 

صافي التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة مخاطر 
)٦٧٦(-)٦٧٦(--)٦٧٦(---التدفقات النقدية 

دوات حقوق ألصافي التغیرات في القیمة العادلة 
الدخل خاللمنالملكیة المدرجة بالقیمة العادلة 

)٢٠٣٫٤٦٦(-)٢٠٣٫٤٦٦(--)٢٠٣٫٤٦٦(---خر الشامل األ

سندات الدين لصافي التغیرات في القیمة العادلة 
)٤١٥٫٦٦٤(-)٤١٥٫٦٦٤(--)٤١٥٫٦٦٤(---خر الدخل الشامل األخاللمنالمدرجة بالقیمة العادلة 

)٣٠٫٩٣٦(-)٣٠٫٩٣٦(--)٣٠٫٩٣٦(---محول إلى قائمة الدخل المرحلیة الموحدة 

)٦٫٥٤٧٫١٧٢()١٩٫٥٧٥()٦٫٥٢٧٫٥٩٧()٥٫٨٧٦٫٨٥٥()٦٥٠٫٧٤٢(

بالقیمةملكیةحقوقأدواتاستبعادمكاسبتحويل
----٣٫٦٢٣)٣٫٦٢٣(---المبقاةاألرباحإلىاألخرالشاملالدخلخاللمنالعادلة

٣٤٫٥٦٦-٣٤٫٥٦٦--٣٤٫٥٦٦---الموظفینأسھمبرنامجاحتیاطي

بعد خصم الزكاة ٢٠١٩لعام مدفوعةنھائیةتوزيعات أرباح 
وضريبة الدخل

----)١٫٢٥٦٫٦٧٧(-)١٫٢٥٦٫٦٧٧()١٫٢٣٤٫٤٥٤()٢٢٫٢٢٣(

٤٨٫٢٤٣٫٩٥١٧٠٫٩٥٧٤٨٫٣١٤٫٩٠٨-)٩٩٤٫٤٥١()٣٨٢٫٣٧٠(٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥١٧٫٥٨٦٫٩٨٦١١٫٤٨٥٫٨٤١في نھاية الفترة الرصید

٢٠١٩

٥٫١٣٥٫١٣١١٫٤٣٠٫٩٥٤٣٢٫٣٤١٫٢٢٣١٢١٫٨٧٤٣٢٫٤٦٣٫٠٩٧)٣٫١٢٣(١٠٫٧٧٨٫٢٦١-١٥٫٠٠٠٫٠٠٠الرصید في بداية الفترة كما ورد سابقاً 

١١٢٫٦٦١-١١٢٫٦٦١-١١٢٫٦٦١----١٢لتطبیق معیار المحاسبة الدولي التعديلأثر 

٥٫٢٤٧٫٧٩٢١٫٤٣٠٫٩٥٤٣٢٫٤٥٣٫٨٨٤١٢١٫٨٧٤٣٢٫٥٧٥٫٧٥٨)٣٫١٢٣(١٠٫٧٧٨٫٢٦١-٢٠١٩١٥٫٠٠٠٫٠٠٠يناير ١كما في المعدلالرصید 

إجمالي الدخل الشامل للفترة 

٩٠٩٫٥٦١)٦٫٦١٤(٩١٦٫١٧٥-٩١٦٫١٧٥----(معدل)صافي دخل الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

صافي التغیرات في القیمة العادلة لتغطیة مخاطر 
١٤٫٩٣٧-١٤٫٩٣٧--١٤٫٩٣٧---التدفقات النقدية 

دوات حقوق ألصافي التغیرات في القیمة العادلة 
الدخل خاللمنالملكیة المدرجة بالقیمة العادلة 

١٧٧٫٣٨٨-١٧٧٫٣٨٨--١٧٧٫٣٨٨---خر الشامل األ

سندات الدين لصافي التغیرات في القیمة العادلة 
١٢٨٫٧١٨-١٢٨٫٧١٨--١٢٨٫٧١٨---خر الدخل الشامل األخاللمنالمدرجة بالقیمة العادلة 

)٤١٫٥٣٩(-)٤١٫٥٣٩(--)٤١٫٥٣٩(---محول إلى قائمة الدخل المرحلیة الموحدة 

١٫١٨٩٫٠٦٥)٦٫٦١٤(٢٧٩٫٥٠٤٩١٦٫١٧٥١٫١٩٥٫٦٧٩

٢٣٫٠٦٢٫٢٨٥-٢٣٫٠٦٢٫٢٨٥--)٧٢٫٦٤٦(-٥٫٥٤٧٫٩٤٥١٧٫٥٨٦٫٩٨٦)٢١عملیة تجمیع األعمال (إيضاح 

٧٫٦٤٧-٧٫٦٤٧--٧٫٦٤٧---الموظفینأسھمنامجبراحتیاطي

----)٢٢٩٫٠٤٤(-٢٢٩٫٠٤٤--(معدل)الحتیاطي النظاميمحول إلى ا

، بعد خصم الزكاة وضريبة ٢٠١٨باح نھائیة لعام توزيعات أر
)١٫٤٣٠٫٩٥٤(-)١٫٤٣٠٫٩٥٤()١٫٤٣٠٫٩٥٤(-----الدخل

٥٥٫٢٨٨٫٥٤١١١٥٫٢٦٠٥٥٫٤٠٣٫٨٠١-٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥١٧٫٥٨٦٫٩٨٦١١٫٠٠٧٫٣٠٥٢١١٫٣٨٢٥٫٩٣٤٫٩٢٣المعدل في نھاية الفترة الرصید

ديوديفیدماثیو بیرس

والمفوضالمنتدباإلدارةمجلسعضوالمالیةالرقابةرئیس



البنك السعودي البريطاني 

النقدية المرحلیة الموحدة التدفقاتةقائم

يونیو٣٠فيالمنتھیةأشھرالستةلفترة

) مدققة(غیر 

.الموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهمنأال يتجزجزءاً ٢٥إلى ١اإليضاحات المرفقة من تبرتع

٥

اتإيضاح

٢٠٢٠

بآالف الرياالت 

السعودية

٢٠١٩

بآالف الرياالت 

السعودية

(معدلة)األنشطة التشغیلیة:

١٫٠٢٦٫٤٠٥)٦٫٢١٤٫٨٢٩(الدخلوضريبةالزكاةقبلدخل الفترة (خسارة) / صافي

الزكاة وضريبة الدخل إلى قبلالدخل /(الخسارة)التعديالت لتسوية صافي 

األنشطة التشغیلیة:منصافي النقدية 

خالل الربحستثمارات غیر المقتناة بالقیمة العادلة من) على االالخصمإطفاء العالوة / (

)٢٫٠٥٣(٢١٫٣٩٦أو الخسارة، صافي

٣١٥٫٦٢٨١٣٠٫٥٥٥وإطفاءاستھالك 

)٤٫١١٠(٩٫٩٤٦، صافيالخسارةأوالربحخاللمنالعادلة بالقیمة/ (دخل) أدوات مالیة مدرجة رةخسا

)٤٠٫٠٢٩()٢٦٫٥٠٦(مكاسب سندات دين مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي

)١٫٥١٠()٤٫٤٣٠(مكاسب تغطیة مخاطر التدفقات النقدية محولة إلى قائمة الدخل المرحلیة الموحدة

)٦٥٫٥٣٥()٣٤٫٥٢٨(٩مشروع مشتركوزمیلة اتالحصة في أرباح شرك

١٫٥٤٧٫٨٤٩١٫٦٨٢٫٤٢٦(أ)٢٠المتوقعة، صافياالئتمانمخصص خسائر 

-١٠٧٫٤١٧٫٧٧٦الشھرةانخفاض في قیمة 

٣٤٫٥٦٦٧٫٦٤٧احتیاطي برنامج أسھم الموظفین

٣٫٠٦٦٫٨٦٨٢٫٧٣٣٫٧٩٦

الموجودات التشغیلیة:فيالتغیر

)٤٨٩٫٤٩١()٩٤٣٫٣١٢(وديعة نظامیة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

١٫٠٨٠٫٦٢٢)٩٢٫٢٠٦(صافي،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

)٣١١٫٠٠١()١٦١٫١٧٤(استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٣١٧٫٧٧٢)٢٫٥١٨٫٤٠٤(قروض وسلف، صافي

)٧٩٥٫٧٨٥()٢٫٥٨٩٫٤٦٧(موجودات أخرى ومشتقات

:في المطلوبات التشغیلیةالتغیر

١٠٫٨٨٠٫٦١٧٢٫٠٢٦٫٣١٤األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة

٤٫٧٩٩٫٧٩١)٣٫٨٠٦٫٠٣٨(ودائع العمالء

)٨٩٦٫٨٠٥(٢٫١٠٥٫٥٦١صافي،مطلوبات أخرى ومشتقات

٥٫٩٤٢٫٤٤٥٨٫٤٦٥٫٢١٣األنشطة التشغیلیةمنصافي النقدية 

األنشطة االستثمارية:

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو متحصالت من بیع واستحقاق استثمارات غیر مقتناة 

الخسارة
٤٫١٢٦٫٤٣٢٢٫٣٢٨٫١٨١

)٧٫٧٦٣٫٨٥٩()٧٫٥٢٠٫٩١٩(شراء استثمارات غیر مقتناة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

١٢٢٫٩٠٢٦٢٫٦٣٨توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زمیلة ومشروع مشترك

٢٫٦٣٢٫٥٥٣-تحوذ علیھا من خالل عملیة تجمیع األعمال مسوشبه نقدية نقدية

)١٥٦٫٦١٥()١٩٣٫٩٤٧(شراء ممتلكات ومعدات

)٢٫٨٩٧٫١٠٢()٣٫٤٦٥٫٥٣٢(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلیة:

١٫٢٥٣)١٫٤٩٩٫٧٥٢(سندات دين مصدرة

١٫٨٦٤-اقتراض

)١٫٤٦٢٫١٩٣()١٫٢٥٠٫٧٩٨(توزيعات أرباح مدفوعة

)١٫٤٥٩٫٠٧٦()٢٫٧٥٠٫٥٥٠(لمستخدمة في األنشطة التمويلیةاصافي النقدية 

٤٫١٠٩٫٠٣٥)٢٧٣٫٦٣٧(في النقدية وشبه النقدية/ الزيادة )النقص(صافي 

١٥٢٦٫٦٧٣٫٦٤٨١٦٫٨٠١٫٥٧٢النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

١٥٢٦٫٤٠٠٫٠١١٢٠٫٩١٠٫٦٠٧النقدية وشبه النقدية في نھاية الفترة

٤٫١٢٧٫٦٣٨٣٫٩٠٣٫٧٥٢عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة

٧٥٥٫٥٦٠٦٢٣٫٤٩٩عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

معلومات إضافیة غیر نقدية:

٢٧٩٫٥٠٤)٦٥٠٫٧٤٢(الموحدةالمرحلیةإلى قائمة الدخل تحويالتوالصافي التغیرات في القیمة العادلة

ديوديفیدماثیو بیرس

والمفوضالمنتدباإلدارةمجلسعضوالمالیةالرقابةرئیس



البنك السعودي البريطاني 

ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

٦

عــام-١

صفر ١٢بتاريخ ٤سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/التأسس البنك السعودي البريطاني ("ساب")، شركة مساھمة في المملكة العربیة 

إلیه عملیات البنك البريطاني انتقلتم) بعد أن ١٩٧٨يولیو ١ھـ (١٣٩٨رجب ٢٦م. وقد بدأ ساب أعماله رسمیاً بتاريخ ١٩٧٨يناير ٢١ھـ الموافق ١٣٩٨

١٣ھـ الموافق ١٣٩٩ذي القعدة ٢٢بتاريخ ١٠١٠٠٢٥٧٧٩ي رقم للشرق األوسط في المملكة العربیة السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجار

في المملكة العربیة السعودية. إن عنوان المركز فرعاً)١٣٦: ٢٠١٩ديسمبر٣١فرعاً (١٢٧م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددھا ١٩٧٩أكتوبر 

الرئیسي لساب ھو كما يلي:

البنك السعودي البريطاني

٩٠٨٤ص ب     

١١٤١٣الرياض    

المملكة العربیة السعودية 

تتمثل أھداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفیة. كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفیة متوافقة مع الشريعة، معتمدة وتحت إشراف

ھیئة شرعیة مستقلة تأسست من قبل ساب.

كل من ساب والبنك األول على صفقة االندماج بین البنكین في الجمعیة العمومیة غیر العادية الحصول على الموافقات النظامیة، وافق مساھميبعد

ھـ ٢٨/١/١٤٣٧بتاريخ ٣الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/من نظام الشركات١٩٣–١٩١وفقا ألحكام المواد ٢٠١٩مايو ١٥التي انعقدت بتاريخ 

العربیة) من الئحة االندماج واالستحواذ الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في المملكة ١(أ) (٤٩والمادة ,)"نظام الشركات"(م) ١٠/١١/٢٠١٥(الموافق 

).٢١(إيضاح إلىالرجوعيرجىالتفاصیل،منلمزيد. السعودية

شركة ذات مسئولیة محدودة ) في رأس مال وكالة ساب للتأمین المحدودة (شركة تابعة)، ٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪١٠٠يمتلك ساب حصة قدرھا 

). يمتلك ساب ٢٠٠٧يولیو ٣ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني ١٨وتاريخ ١٠١٠٢٣٥١٨٧مسجلة في المملكة العربیة السعودية بالسجل التجاري رقم 

ركة عقارات العربیة "شبصورة غیر مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى٪٢وحصة قدرھا ٪٩٨حصة مباشرة قدرھا 

مسجلة في المملكة العربیة السعودية. يتمثل النشاط الرئیسي لھذه الشركة التابعة في العمل كوكیل تأمین حصري لشركة ساب المحدودة"

للتكافل (أيضا شركة تابعة لساب) داخل المملكة العربیة السعودية.

أس مال شركة عقارات العربیة المحدودة (شركة تابعة)، شركة ذات مسئولیة ) في ر٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪١٠٠يمتلك ساب حصة قدرھا 

). ٢٠٠٣يولیو ١٢ھـ (الموافق ١٤٢٤جمادي األول ١٢وتاريخ ١٠١٠١٨٨٣٥٠محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودية بالسجل التجاري رقم 

"وكالة ساب رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرىبصورة غیر مباشرة في٪١وحصة قدرھا ٪٩٩يمتلك ساب حصة مباشرة قدرھا 

مسجلة في المملكة العربیة السعودية. يتمثل النشاط الرئیسي لھذه الشركة التابعة في شراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات مین المحدودة"أللت

ألغراض االستثمار.

) في رأس مال شركة ساب العقارية المحدودة (شركة تابعة)، شركة ذات مسئولیة ٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪١٠٠يمتلك ساب حصة قدرھا 

). يمتلك ٢٠١٤ديسمبر ٤ھـ (الموافق ١٤٣٦صفر ١٢وتاريخ ١٠١٠٤٢٨٥٨٠محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودية بالسجل التجاري رقم 

"شركة عقارات رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرىبصورة غیر مباشرة في٪٠٫٢وحصة قدرھا ٪٩٩٫٨ساب حصة مباشرة قدرھا 

مسجلة في المملكة العربیة السعودية. يتمثل النشاط الرئیسي للشركة التابعة في تسجیل العقارات باسمھا واالحتفاظ بالضمانات العربیة المحدودة"

وإدارتھا نیابًة عن ساب.

) في رأس مال شركة ساب لألسواق المحدودة (شركة تابعة)، شركة ذات ٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪١٠٠يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرھا 

مسئولیة محدودة مسجلة في جزر الكايمان. تقوم ھذه الشركة التابعة بالمتاجرة في المشتقات وعملیات إعادة الشراء.

س مال شركة ساب للتكافل (شركة تابعة)، شركة مساھمة سعودية ) في رأ٪٦٥: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪٦٥يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرھا 

). تقوم شركة ساب ٢٠٠٧يونیو ٦ھـ (١٤٢٨جمادى األولى ٢٠وتاريخ ١٠١٠٢٣٤٠٣٢مسجلة في المملكة العربیة السعودية بالسجل التجاري رقم 

للشركات واألفراد في المملكة العربیة السعودية.للتكافل بتقديم خدمات تأمین متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام

في رأس مال شركة األول لالستثمار (شركة تابعة)، شركة مساھمة )٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(٪١٠٠يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرھا 

م). تم ٢٠٠٨يناير ٩ھـ (الموافق ١٤٢٨ذي الحجة ٣٠بتاريخ ١٠١٠٢٤٢٣٧٨مغلقة مسجلة في المملكة العربیة السعودية بالسجل التجاري رقم 

. يتمثل النشاط الرئیسي للشركة بتقديم خدمات استثمارية وأنشطة ٢٠٠٧-٣٩-١تأسیس شركة األول لالستثمار وفقاً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم 

تقديم المشورة وحفظ األوراق المالیة.إدارة األصول المنظمة من قبل ھیئة السوق المالیة والتي تتعلق بالتعامل، واإلدارة، والترتیب، و

مسؤولیةذات(شركة تابعة)، شركة العقاريةاألولشركةمالرأسفي)٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(٪١٠٠قدرھاحصة مباشرةبصورةساب يمتلك

). م٢٠٠٨مايو ٢٦ھـ (الموافق ١٤٢٩جمادى األول ٢١بتاريخ ١٠١٠٢٥٠٧٧٢السجل التجاري رقم بالسعوديةالعربیةالمملكةفيمسجلة محدودة

. سابعنبالنیابةالمرھونةالضماناتوإدارةوحفظباسمھاالعقاراتبتسجیلالشركةلھذهالرئیسيالنشاطيتمثل

)، شركة ذات مسؤولیة تابعة(شركة للتأمیناألولوكالةمالرأسفي)٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(٪١٠٠قدرھاحصة مباشرةبصورةسابيمتلك

يتمثل). م٢٠١١يناير ٤ھـ (الموافق ١٤٣٢محرم ٢٩بتاريخ ١٠١٠٣٠٠٢٥٠لسجل التجاري رقم باالسعوديةالعربیةالمملكةفيمسجلةمحدودة 

شركة الوطنیة للتأمین (شركة زمیلة). بالخاصةلعمل كوكیل لبیع المنتجات التأمینیة باالشركةلھذهالرئیسيالنشاط

ةمسؤولیذاتشركةالمحدودة،المالیةلألسواقاألولشركةفي رأس مال )٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(٪١٠٠حصة قدرھا مباشرةبصورةساب يمتلك

وعملیات إعادة الشراء. المشتقةالمالیةألدواتمحدودة مسجلة في جزر الكايمان، وتقوم بتداول ا
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مساھمةشركة،إتش إس بي سي العربیة السعوديةشركةمالرأس) في ٪٤٩: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪٤٩يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرھا 

م). ٢٠٠٦يولیو٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٧اآلخرةجمادى٢٧بتاريخ١٠١٠٢٢١٥٥٥رقمالتجاريبالسجلالسعوديةالعربیةالمملكةفيومسجلةمقفلة

م. ٥/١/٢٠٠٦ھـ الموافق ٥/١٢/١٤٢٦وتاريخ ٠٥٠٠٨-٣٧رقمالمالیةالسوقھیئةلقراروفقاً السعوديةالعربیةسيبياساتششركةتأسیستم

وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل ھیئة السوق استثماريةخدماتبتقديميتمثل النشاط الرئیسي لشركة اتش اس بي سي العربیة السعودية 

ركةشاس بي سي العربیة السعودية شتیب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالیة. تعتبر اتالتعامل، واإلدارة، والتروبالوساطة،تعلقالمالیة والتي ت

جھة ذات عالقة ومساھم في ساب.،القابضة بي فيآسیاتش اس بي سي اشركةو)زمیلةشركة: ٢٠١٩ديسمبر٣١زمیلة لبنك ساب (

في تأسیس ثالث منشآت لغرض القیام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على حقوق الضمان على موجودات محددة خاصة سابلقد شارك 

بالمقترضین بموجب اتفاقیات التمويل اإلسالمي، ال يوجد لھذه المنشآت أية نشاطات أخرى. 

شركة كیان السعودية لتأجیر الموجودات-١

موجوداتشركة رابغ لتأجیر ال-٢

شركة ينبع لتأجیر الموجودات-٣

) في شركة كیان السعودية لتأجیر الموجودات وشركة رابغ لتأجیر الموجودات ٪٥٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪٥٠يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرھا 

٢٠١٩في شركة ينبع لتأجیر الموجودات نتیجة االندماج مع البنك األول في يونیو )٪١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(٪١٠٠حصة مباشرة قدرھا ويمتلك

. ال يقوم ساب بتوحید ھذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغیرة من عالقته بالمنشآت أو المقدرة على (الشركة حالیاً تحت التصفیة)

لك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجیر الموجودات. يتم إثبات التمويل المعني الممنوح التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة سیطرته على ت

الموحدة لساب.المرحلیةللعمالء في قائمة المركز المالي

) في رأس مال شركة الوطنیة للتأمین (شركة زمیلة)، شركة مساھمة ٪٢٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪٢٠يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرھا 

م). يتمثل النشاط الرئیسي لھذه ٢٠٠٩أكتوبر ١٠ھـ (١٤٣٠شوال ٢١بتاريخ ٥٣مسجلة بالمملكة العربیة السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

عائلي وعام لألفراد والشركات في المملكة العربیة السعودية. الشركة في تقديم خدمات تأمین متوافقة مع الشريعة، وطرح منتجات تكافل 

أسس اإلعداد-٢

لتقريرا"–٣٤ر المحاسبة الدولي امعیلفقاً و٢٠٢٠يونیو٣٠المنتھیة في لفترةولكما فيللبنكالموجزة المالیة المرحلیة الموحدة القوائمتم إعداد 

األخرى المعتمدة من الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین.واإلصداراتوالمعايیر ،العربیة السعوديةفي المملكة المعتمد"األوليالمالي

تقرأ نأالسنوية، ويجب الموحدةالمالیةالقوائمفصاحات المطلوبة في المعلومات واإلكافةعلىالموجزة المالیة المرحلیة الموحدة القوائمتشتملال

. ٢٠١٩ديسمبر ٣١فيكماللبنكالسنوية الموحدةإلى جنب مع القوائم المالیةجنباً 

الدولیة للتقرير المالي المعتمدة في ريیلمعالوفقاً ٢٠١٩ديسمبر٣١فيالمنتھیةللبنك كما في وللسنةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمإعدادتم

واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودية للمحاسبین القانونیین.المملكة العربیة السعودية والمعايیر 

يقوم ساب بعرض قائمة مركزه المالي المرحلیة الموحدة من حیث السیولة.

لمقاصةملزمنظاميحق وجودعندفقط ةالموحدةالمركز المالي المرحلیقائمةفي بالصافيالمالیة والمطلوبات المالیة الموجوداتمقاصةيتم 

اريفالمصالدخل ومقاصةفي وقت واحد. ال يتم االلتزامأو تحقیق األصل وتسوية يصافالللتسوية على أساس نیةيكون ھناك عندما أوالمثبتةالمبالغ 

تحديداً في السیاسات أي معیار أو تفسیر محاسبي، وكما ھو موضح فيما لم يكن مطلوبًا أو مسموًحا به المرحلیةةالدخل الموحدقائمةفي 

المحاسبیة لساب.

ما لم يرد خالف ذلك. ،تظھر ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة بالريال السعودي ويتم تقريبھا ألقرب ألف

استخدام التقديرات واألحكام

إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات يتطلب إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة من اإلدارة 

. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقديرات. اريفالمحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، اإليرادات والمص

، فیما عدا مستوى ٢٠١٩ديسمبر ٣١في تم تطبیقھاواألحكام التي أي تغییرات خالل الفترة الحالیة على التقديرات المحاسبیة الھامةيكن ھناكلم 

على ٢٢و ١٠باحتساب االنخفاض في قیمة الشھرة وخسائر االئتمان المتوقعة، كما ھو مبین في إيضاح المتعلقةالتقدير لحالة عدم التأكد واألحكام 

التوالي.
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التوحیدأسس -٣

(ويشار إلیھا جمیعاً بـ ١تشتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة لساب والشركات التابعة له المذكورة في اإليضاح 

وبعضتكافل للباستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة باستثناء ساب "البنك"). يتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة لساب، 

وائم غرض توحید القلأو أخر قوائم مالیة سنوية مدققة، على التوالي،مفحوصةمرحلیةمالیةقوائمأخراستخداموالتي تم عة غیر الھامة بالشركات التا

.للبنكالمالیة التقاريربالجدول الزمني لتقديم لاللتزامالمالیة 

المستثمرالشركة(ماةمنشأعلىساب يسیطرعلیھا ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غیر مباشرة. سیطريالشركات التابعة ھي المنشآت التي 

لكتعلى التأثیر على القدرةمن عالقته بالشركة المستثمر فیھا ولديه متغیرةلديه حقوق في الحصول على عوائد أووالتي يتعرض بشأنھا )فیھا

إلى على تلك الشركاتالسیطرةانتقالمن تاريخ اعتباراً يتم توحید الشركات التابعة المستثمر فیھا. الشركةعلىسلطتهممارسةمن خاللالعوائد

.السیطرةھذهمثلعنسابتخليتوحیدھا من تاريخ عنالتوقفويتمساب 

المعامالت واألرصدة المتداخلة بین شركات المجموعة عند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. استبعادتم 

نتیجة تطبیق المعايیر الجديدةالتغیرات وأثرالھامةالسیاسات المحاسبیة-٤

حدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة المو

باستثناء السیاسة المحاسبیة المحددة أدناه:٢٠١٩ديسمبر ٣١الموحدة السنوية للسنة المنتھیة في 

ةحكومیالالمنح

. المنحة وأن البنك سیلتزم بالشروط المتعلقة بھايقوم البنك بإثبات اإلعانة الحكومیة المتعلقة بالدخل عند وجود تأكیدات معقولة بأنه سیتم استالم 

دل الوديعة بمعإثباتيقل عن المعدالت السائدة في السوق كإعانة حكومیة متعلقة بالدخل. يتم عمولةتعامل المنفعة من الوديعة الحكومیة بمعدل

يقل عن عمولةقاس المنفعة بمعدلتُ األدوات المالیة. –٩يقل عن المعدالت السائدة في السوق وقیاسھا وفقاً للمعیار الدولي للتقرير المالي 

، والمتحصالت المستلمة. يتم ٩األولیة للوديعة المحددة وفقاً للمعیار الدولي للتقرير المالي الدفتريةالمعدالت السائدة في السوق كفرق بین القیمة 

اإلعانة إثبات. يتم واإلفصاح عن المساعدة الحكومیةالحكومیةالمنحالمحاسبة عن -٢٠المحاسبة عن المنفعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

لتي التكالیف المتعلقة بالمنحة ا–كمصاريف –س منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فیھا البنك بإثبات الحكومیة في قائمة الدخل الموحدة وفق أس

ھائي، لمستفید الناعندما يكون البنك ھو المستفید النھائي. وفي الحاالت التي يكون فیھا العمیل ھو يتم إثبات دخل المنحةسیتم التعويض عنھا.

.حقة القبض أو الدفع ذات الصلةيسجل البنك فقط المبالغ المست

أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعايیر الجديدة

:٢٠٢٠يناير ١التي تبدأ فيالسنوية الفترات فیما يلي المعايیر المحاسبیة المعدلة والتي بدأ تطبیقھا على 

و المعیار الدولي للتقرير المالي ٣٩عیار المحاسبة الدولي ـ، م٩الفائدة المرجعي (تعديالت على المعیار الدولي للتقرير المالي سعرإعادة ھیكلة •

٧(

)٣تعريف األعمال (تعديالت على المعیار الدولي للتقرير الدولي •

)٨بة الدولي ومعیار المحاس١تعريف األھمیة النسبیة (تعديالت على معیار المحاسبة الدولي •

عديالت على مراجع إطار المفاھیم للمعايیر الدولیة للتقرير المالي.ت•

على القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للبنك.جوھري أي أثرالمذكورة أعاله الماليللتقريرالدولیةتعديالت على المعايیرلال يوجد ل

الفائدة المرجعي) سعراآليبور (إعادة ھیكلة منالتحول 

الرئیسیة على مستوى العالم. يقوم مجلس معايیر المحاسبة الدولیة بتعديل الفائدةأسعارلمؤشراتأساسیةھیكلةوإعادةمراجعةإجراءحالیاً يتم

.  )اآليبور(إعادة ھیكلة سعر الفائدة المرجعي على مرحلتین لتسھیل عملیة التحول بعیداً عن إرشاداته

"األدوات المالیة": ٣٩"األدوات المالیة"، ومعیار المحاسبة الدولي ٩من التعديالت على المعیار الدولي للتقرير المالي المرحلة األولى: ١المرحلة

"األدوات المالیة": اإلفصاح عن األمور المتعلقة بمحاسبة تغطیة المخاطر. تقدم التعديالت النھائیة، ٧والقیاس، والمعیار الدولي للتقرير المالي اإلثبات

ناتجة عن إعادة متطلبات محددة لمحاسبة تغطیة المخاطر، بغرض اإلعفاء من اآلثار المحتملة لعدم التأكد التعديالت على، ٢٠١٩الصادرة في سبتمبر 

لكافة عالقات تغطیة المخاطر المتأثرة بشكل مباشر بعملیة وتعتبر إلزامیة ،٢٠٢٠يناير ١ھیكلة مؤشر سعر الفائدة. تسري ھذه التعديالت اعتباراً من 

إعادة ھیكلة مؤشر سعر الفائدة.

دم حالة عحالیاً المخاطر. ويوجد فائدة بديلة خالیة منحلة الثانیة تتعلق المرحلة الثانیة باستبدال أسعار الفائدة المرجعیة بأسعار رالم:٢المرحلة

، سیتم االستمرار بالعمل باآليبور كسعر مرجعي فيھذهتأكد بخصوص التوقیت وطرق التحول المتعلقة بالمرحلة الثانیة. ونتیجة لحالة عدم التأكد

المتوقع لنھاية اآليبور. تتجاوز تواريخ استحقاقھا التاريخ التياألسواق المالیة وفي تقییم األدوات المالیة 

.٢٠٢٠يونیو ٣٠يدعم االستمرار في محاسبة تغطیة المخاطر كما في البنك أن ھیكل السوق الحالي يعتقدوبالتالي،

بصورة منتظمة. يتسم التحوللدعم عملیة ةالخاصة بالبنك وتستمر بالعمل مع األطراف المعنیتعمل اإلدارة على مشروع يتعلق بأنشطة التحول 

والعملیات الداخلیة. ةاألنظمالمشروع باألھمیة من ناحیة الحجم والتعقید وسیؤثر على المنتجات و 



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

٩

السعوديالعربيالنقدمؤسسةلدىواألرصدةالنقدية-٥

٢٠٢٠يونیو٣٠

)مدققة(غیر 

٢٠١٩ديسمبر٣١

(مدققة)

٢٠١٩يونیو٣٠

مدققة)(غیر

٢٫٦١٠٫٩٢١٢٫٣٧٥٫١٥٨٩٩٧٫٣٨٠٫٢نقد في الصندوق

١١٫٨٨٥٫٣٩٤١٠٫٩٤٢٫٠٨٢١١٫٣٤١٫٠٩٧وديعة نظامیة

٥٫٣٨٦٫٩٤٨٧٫٦٥٣٫٧١٨٩٫٨٤٨٫٤١٦إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

٢٧٣٫٢١٥٢٩٥٫٩٣٤١٦٧٫٨٩٥أرصدة أخرى

٢٠٫١٥٦٫٤٧٨٢١٫٢٦٦٫٨٩٢٢٣٫٧٣٨٫٤٠٥اإلجمالي

صافي،خرىاألالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىاألرصدة-٦

٢٠٢٠يونیو٣٠

)مدققة(غیر 

٢٠١٩ديسمبر٣١

(مدققة)

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

٦٫٨٠٥٫٦٠٧٤٫٤٧٣٫٨٣٠٥٫٠٢٦٫٧٩٤حسابات جارية

٤٧٨٫٦٧٥٥١٣٫٩٣٦٤٫١٠١٫٧٣٤إيداعات أسواق المال

٧٫٢٨٤٫٢٨٢٤٫٩٨٧٫٧٦٦٩٫١٢٨٫٥٢٨اإلجمالي

صافي:،خرىاألوالمؤسساتالبنوكلدى رصدةأليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ل

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

أو مشتراة
ذات مستحدثة

مستوى 
ائتماني 
اإلجماليمنخفض

٧٫٢٨٤٫٢٨٢---٧٫٢٨٤٫٢٨٢)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

٤٫٩٨٧٫٧٦٦---٤٫٩٨٧٫٧٦٦(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١

ضح سوياتأدناهالجدول يو صدةمنالت صدةإلىاالفتتاحیة األر سائر االئتمان األر صدةالمتوقعةالختامیة لمخصص خ سسات لدىلألر البنوك والمؤ

:األخرىالمالیة 

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

٤٢٥--٢٠٢٠٤٢٥يناير ١كما في الرصید

٧٨٤--٧٨٤الفترةصافي المحمل خالل 

١٫٢٠٩--٢٠٢٠١٫٢٠٩يونیو٣٠كما في الرصید

)مدققة(٢٠١٩ديسمبر٣١

اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

٩٨--٢٠١٩٩٨يناير ١كما في الرصید

٣٢٧--٣٢٧صافي المحمل خالل السنة

٤٢٥--٢٠١٩٤٢٥ديسمبر٣١كما في الرصید



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١٠

صافي،االستثمارات-٧

االستثمارات كاآلتي: تصنف

٢٠٢٠يونیو٣٠

(غیر مدققة)

٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة)

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

(معدلة)

سندات –اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة

صافي،دين

١٢٫٦١١٫٦٤٠١٢٫٧٠٨٫٩٠٦١١٫٤٥٨٫٧٦٢

أدوات –بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة

الملكیةحقوق

٩٩٥٫٥٤٤١٫٢٢٨٫٧٦٧١٫٥٢٦٫٥٩٦

١٫١٣٠٫٤٦٧١٫١٤٢٫٥٧٣١٫٠٢٥٫٠٢٧الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة

٤٩٫٢٧٩٫٩٨٨٤٥٫٤٠٣٫٥٨٠٤٢٫١٧٣٫٠٦٨صافيالمطفأة،بالتكلفةمقتناة

٦٤٫٠١٧٫٦٣٩٦٠٫٤٨٣٫٨٢٦٥٦٫١٨٣٫٤٥٣اإلجمالي

:ألخراالشاملالدخلبالقیمة العادلة من خالل والمطفأةبالتكلفةسندات الدين المقاسة ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان 

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

أو مشتراة 
مستحدثة 

ذات مستوى 
ائتماني 
اإلجماليمنخفض

الدخلسندات دين بالقیمة العادلة من خالل 
صافياآلخر،الشامل 

١٢٫٦١١٫٦٤٠---١٢٫٦١١٫٦٤٠

٤٩٫٢٧٩٫٩٨٨---٤٩٫٢٧٩٫٩٨٨صافي،بالتكلفة المطفأةسندات دين 

(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

أو مشتراة
ذات مستحدثة

مستوى 
ائتماني 
اإلجماليمنخفض

الدخلدين بالقیمة العادلة من خالل سندات 
صافياآلخر،الشامل

١٢٫٧٠٨٫٩٠٦--١٢٫٥١٧٫٨٨٧١٩١٫٠١٩

٤٥٫٤٠٣٫٥٨٠---٤٥٫٤٠٣٫٥٨٠صافي،ين بالتكلفة المطفأةدسندات 

سندات الدين غیر المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:لالمتوقعةاالئتمانفي مخصص خسائرللتغیراتفیما يلي تحلیالً 

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة ١المرحلة 

١١٫٠٦٦-٢٠٢٠١٠٫٩٥١١١٥يناير ١كما في الرصید

)١٤(-)١١٥(١٠١الفترةخالل)قیدعكسالمحمل / (صافي 

١١٫٠٥٢--٢٠٢٠١١٫٠٥٢يونیو٣٠كما في الرصید

(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١

اإلجمالي٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

٢٠١٩٢٫٥٨١١٤٨١٦٫٥٧١١٩٫٣٠٠يناير ١كما في الرصید

٨٫٣٣٧-)٣٣(٨٫٣٧٠السنةخالل)قیدعكس(المحمل / صافي 

)١٦٫٥٧١()١٦٫٥٧١(--مشطوبةمبالغ

١١٫٠٦٦-٢٠١٩١٠٫٩٥١١١٥ديسمبر٣١كما في الرصید



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١١

القروض والسلف، صافي -٨

القروض والسلف من اآلتي:تتكون

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

ائتمانبطاقات 

أفرادقروض

أخرى

شركاتقروض 

اإلجماليومؤسسات

١٫٨٤٨٫١٦٠٣٢٫٨١٩٫٨٥١٩٤٫٩١١٫٥٨٦١٢٩٫٥٧٩٫٥٩٧اً شھر١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

التي لم العمر خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

٩٥٫٥٤٧١٫٥٣٠٫٥٧٣١٩٫٣٩٢٫٣٤٣٢١٫٠١٨٫٤٦٣ينخفض مستوى االئتمان لھا

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى

٨٠٫٦٧٦١٫١٥٢٫١٥٠٤٫٨٠٩٫٥٨١٦٫٠٤٢٫٤٠٧منخفضائتماني

٤٣٢١٣٥٫٣٩٣٣٫٥٥٠٫٤٤١٣٫٦٨٦٫٢٦٦مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفضأومشتراة 

٢٫٠٢٤٫٨١٥٣٥٫٦٣٧٫٩٦٧١٢٢٫٦٦٣٫٩٥١١٦٠٫٣٢٦٫٧٣٣والسلفالقروضإجمالي

)٧٫٣٧٥٫٢٢٩()٥٫٦٠١٫٣٨٤()١٫٤٧٨٫٤٧٩()٢٩٥٫٣٦٦(صافي،المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص

١٫٧٢٩٫٤٤٩٣٤٫١٥٩٫٤٨٨١١٧٫٠٦٢٫٥٦٧١٥٢٫٩٥١٫٥٠٤الصافيوالسلف،القروض

(معدلة)(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١

أخرىأفرادقروضائتمانبطاقات 

شركاتقروض 

اإلجماليومؤسسات

٤٢٦٫٣٢٦٫٢٦٢٤٫٥٧٩٫٣٣٩٥٫٩٢٢٫٧٦١١٣١٫٨٢٨٫٨١١اً شھر١٢خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

العمر التي لم مدى خسائر االئتمان المتوقعة على 
٢٠٠٫٧٤٣٨٤٫١٥٠٫١١٥٫٦٦٥٫٥١٣١٦٫٨٩٠٫٠٩٧مستوى االئتمان لھاينخفض

العمر ذات مستوىالمتوقعة على مدىخسائر االئتمان
٢٦٧٫٦٧٣٩٩٫٨٣٨٤٫٢٢٣٫٧٠٥٥٫١٢٩٫٣٧١ائتماني منخفض

١٫١١٣٢١٩٫٤٧٢٤٫٠٠٩٫٢٢٢٤٫٢٢٩٫٨٠٧مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفضأومشتراة

٢٫٤٦٩٫٠٠٦٣٥٫٧٨٧٫٨٧٩١١٩٫٨٢١٫٢٠١١٥٨٫٠٧٨٫٠٨٦والسلفالقروضإجمالي

)٦٫٠٠٣٫٠٠٠()٤٫٥٤٨٫٠٤٥()١٫١٧٩٫٠٢٨()٢٧٥٫٩٢٧(صافي،المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص

٢٫١٩٣٫٠٧٩٣٤٫٦٠٨٫٨٥١١١٥٫٢٧٣٫١٥٦١٥٢٫٠٧٥٫٠٨٦الصافيوالسلف،القروض

سعوديلایرملیون٥٫٥٨٥اقدرھعاملةغیروسلفقروضعلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفضملتتش

لیتم" التحسن"فترة شھراً من األداء ١٢فترةتكمللملكنھاعاملةاتتعرضعلى تملشتكما. )سعوديلایرملیون٤٫٢٤٧: ٢٠١٩ديسمبر٣١(

. القیمةترقیتھا إلى فئة غیر منخفضة 

:التالیةالخصائصمرحلةكل فيالمسجلةالمالیة لموجوداتليوجد

خاللھايتم وبدون زيادة كبیرة في مخاطر االئتمان لم ينخفض مستوى االئتمان لھا: و ):١(المرحلة اً شھر١٢المتوقعة على مدى یةخسائر االئتمانال

.شھراً ١٢على مدى مخصص خسائر االئتمان المتوقعةإثبات

اإلثباتزيادة كبیرة في مخاطر االئتمان منذ شھدت):٢(المرحلة لھااالئتمانمستوىينخفضلمالتيمدى العمر علىالمتوقعة یةاالئتمانئرخساال

؛العمرمدىعلىالمتوقعة یةاالئتمانالخسائرإثباتالمبدئي الذي يتم فیه 

دلیل موضوعي على انخفاض القیمة وبالتالي يتم اعتباره ):٣مرحلة الاالئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض (الخسائر

؛ والعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرإثباتويتمالقیمةمنخفضأوتعثراً م

ثباتإالمتكبدة التي يتم فیھا االئتمانیةبخصم كبیر يعكس الخسائر استحداثهتم شرائه أو مستوى ائتماني منخفض:ذاتمستحدثةأو ةمشترا

مستحوذ علیھا من خالل االندماج عاملة غیروسلفقروضعلىوالمستحدثةالقروض المشتراة تشتمل.العمرمدىعلىمتوقعة الاالئتمانئرخسا

مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لھا. كما تشمل على قروض ساب المشطوبة أيبالقیمة المنخفضة لھا ولم يسجل والمسجلةمع البنك األول 

.لھااالستردادتوقعاتتحسنتوالتي سابقاً 



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١٢

:مقابل القروض والسلفالمتوقعةإلى الرصید الختامي لمخصص خسائر االئتماناالفتتاحيالرصیدالجدول التالي التسويات من يوضح

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

منخفضائتمانيمستوىذاتاالئتمانمستوىينخفضلم

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة 

ذات مستوى 
ائتماني 
اإلجماليمنخفض

٢٠٢٠٦٤٣٫٠٢٤٢٫١٥٧٫٣٧٥٣٫١٤٢٫٠٩٩٦٠٫٥٠٢٦٫٠٠٣٫٠٠٠يناير ١الرصید كما في 

--)٢٫٣٧٩()٣٨٫٠٩٥(١٤٠٫٤٧٤المرحلةإلىمحول

--)١٤٫٥٤٧(٢٨٫٢٦٧)١٣٫٧٢٠(٢المرحلةإلىمحول

--٤٠٫٢٨٠)٣٣٫٥٥٤()٦٫٧٢٦(٣المرحلةإلىمحول

١٫٤٠٥٫٠٣٣)٦٫٤٩٥(٥٧٫٢٢٠٤٤٩٫٥٩٨٩٠٤٫٧١٠الخسارةمخصصقیاسعادةإصافي 

)٣٢٫٨٠٤(-)٣٢٫٨٠٤(--مشطوبةمبالغ

٢٠٢٠٧٢٠٫٢٧٢٢٫٥٦٣٫٥٩١٤٫٠٣٧٫٣٥٩٥٤٫٠٠٧٧٫٣٧٥٫٢٢٩يونیو٣٠الرصید في 

(معدلة)مدققة)(٢٠١٩ديسمبر٣١

منخفضائتمانيمستوىذاتاالئتمانمستوىينخفضلم

٣المرحلة ٢المرحلة ١المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة 

ذات مستوى 
ائتماني 
اإلجماليمنخفض

٢٠١٩٣٦٦٫٧٢٣١٫٦٢٤٫٨١٣٢٫٧١٦٫١٥٢٤٢٫٩٢٤٤٫٧٥٠٫٦١٢يناير ١الرصید كما في 

--)١٠٫٦٦٠()٤٢٫١٥٦(١٥٢٫٨١٦المرحلةإلىمحول

--)٢١٫٣٨٠(٢٧٫٠٧٠)٥٫٦٩٠(٢المرحلةإلىمحول

--٢٦١٫٩٤٢)٢٥٨٫٣١٢()٣٫٦٣٠(٣المرحلةإلىمحول

٢٣٢٫٨٠٥٨٠٥٫٩٦٠١٫٠٨٤٫٨٦٢١٧٫٥٧٨٢٫١٤١٫٢٠٥الخسارةمخصصقیاسإعادةصافي 

)٨٨٨٫٨١٧(-)٨٨٨٫٨١٧(--مشطوبةمبالغ

٢٠١٩٦٤٣٫٠٢٤٢٫١٥٧٫٣٧٥٣٫١٤٢٫٠٩٩٦٠٫٥٠٢٦٫٠٠٣٫٠٠٠ديسمبر٣١الرصید في 

:االقتصاديةحسب القطاعات المتوقعةاالئتمانفیما يلي تحلیالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر ) د

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

القروض 

والسلف 

العاملة

القروض 

والسلف غیر 

العاملة

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى 

ائتماني 

منخفض

مخصص

خسائر 

االئتمان

المتوقعة

القروض

والسلف، 

صافي

١٣٫٢٩٠٫٠٦٨)٤٫٥٠٦(-١٣٫١٠٥٫٠٠٤١٨٩٫٥٧٠حكومیة وشبه حكومیة

٦٫٢٧٩٫١٩٧)١١٠٫٧٩٦(--٦٫٣٨٩٫٩٩٣تمويل

٩٠٩٫٨٢٨)٤٫٧٢١(٢١٢٫٤٧٣-٧٠٢٫٠٧٦زراعة وأسماك

٢١٫٧٢٢٫٢٧١)١٫٥٤٣٫٥٤٦(٢١٫٨١٠٫٧٧٩٦٠٦٫٦١٢٨٤٨٫٤٢٦تصنیع

٣٫٧١٠٫٨٢٤)٣٫٧٦٩(--٣٫٧١٤٫٥٩٣مناجم وتعدين

٦٫٤٤٠٫٥٤٨)٢٠٨٫٠٣٠(٥٫٩٨١٫٤٧٢١٩٤٫٨٧٩٤٧٢٫٢٢٧كھرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحیة

١٣٫٦٢٧٫٩٦٤)١٫٦١٩٫٢١٢(١٢٫٦١٣٫٢٩٨١٫٩٤٣٫١٦٨٦٩٠٫٧١٠بناء وإنشاءات  

٣٣٫٣٦١٫٢٦١)١٫٣٩٢٫٩٢٢(٣٣٫٢٢٢٫٥٨٤٦٦٦٫٨٧٣٨٦٤٫٧٢٦تجارة

٨٫٤١٩٫٨٢٨)٤٤٫٩٦٩(٨٫٢٦٠٫٣٨٧١٢٫٦٥١١٩١٫٧٥٩واتصاالتنقل 

٧٫٦٠٢٫٠١٧)١٧٦٫٠٤٧(٧٫٧٥٣٫٣٥٦٥٫٧٢٧١٨٫٩٨١خدمات

٣٥٫٨٨٨٫٩٣٧)١٫٧٧٣٫٨٤٥(٣٦٫٣٨٣٫٠٥٢١٫١٤٣٫٩٠٥١٣٥٫٨٢٥أخرىأفرادوقروض ائتمانبطاقات 

١٫٦٩٨٫٧٦١)٤٩٢٫٨٦٦(١٫١١٩٫٣١٦٨٢١٫١٧٢٢٥١٫١٣٩أخرى  

١٥٢٫٩٥١٫٥٠٤)٧٫٣٧٥٫٢٢٩(١٥١٫٠٥٥٫٩١٠٥٫٥٨٤٫٥٥٧٣٫٦٨٦٫٢٦٦اإلجمالي 



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١٣

(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١
القروض والسلف (معدلة)

العاملة

القروض والسلف 

غیر العاملة

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

منخفض

خسائرمخصص

االئتمان

المتوقعة

القروض والسلف، 

صافي

١١٫٥٢٩٫٧٩٠)٢٫٩٩٨(-١١٫٣٤٣٫٢١٨١٨٩٫٥٧٠حكومیة وشبه حكومیة

٥٫٨٤٣٫٢١٦)١٦٣٫٠٦٠(--٦٫٠٠٦٫٢٧٦تمويل

٧٨٣٫٠٢٧)١٫٧٠٩(٢٢٧٫٧١٦-٥٥٧٫٠٢٠زراعة وأسماك

٢٢٫٨١٣٫٧٩٦)١٫٤٥٥٫٦٤١(٢٢٫٧٤٧٫٢٦٥٥٦٨٫٩٧٢٩٥٣٫٢٠٠تصنیع

٢٫٧٨٠٫٤٦٤)٣٫١٦٩(--٢٫٧٨٣٫٦٣٣مناجم وتعدين

٦٫٠٠٥٫٧٢٠)١٧٧٫١١٧(٥٫٥٣١٫٣٧٤١٦٦٫٧٤١٤٨٤٫٧٢٢كھرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحیة

١٣٫٥٠٥٫٠٤١)١٫٣٨٠٫٧٠٢(١٢٫٢٦٥٫٣٠٤١٫٧٩٩٫٤٣٦٨٢١٫٠٠٣بناء وإنشاءات  

٣٣٫٥٩٣٫٩٢٦)١٫٠٠٨٫٧٢٢(٣٣٫٠٦٩٫٧٠٧٥٣٨٫٧٥٠٩٩٤٫١٩١تجارة

٨٫٩٣٩٫٩٨٩)٢٩٫٤٠٥(٨٫٧٣٩٫٧٥٦٤٫٩٣٣٢٢٤٫٧٠٥واتصاالتنقل 

٧٫٧١٢٫٦٩٨)١٥٦٫٧٨٥(٧٫٨١٨٫٨٨٨٢٠٫٥٧٩٣٠٫٠١٦خدمات

٣٦٫٨٠١٫٩٣٠)١٫٤٥٤٫٩٥٥(٣٧٫٢٩٣٫١٠٧٧٤٣٫١٩٣٢٢٠٫٥٨٥أخرىأفرادوقروض ائتمانبطاقات 

١٫٧٦٥٫٤٨٩)١٦٨٫٧٣٧(١٫٤٤٦٫٠٢٩٢١٤٫٥٢٨٢٧٣٫٦٦٩أخرى  

١٥٢٫٠٧٥٫٠٨٦)٦٫٠٠٣٫٠٠٠(١٤٩٫٦٠١٫٥٧٧٤٫٢٤٦٫٧٠٢٤٫٢٢٩٫٨٠٧اإلجمالي

مشتركمشروعوزمیلةاتشركستثمار فياال-٩

٢٠٢٠يونیو٣٠

(غیر مدققة)

٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة) 

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

(معدلة)

اتش اس بي سي العربیة السعودية 

٥٨٥٫٩٨٧٥٣٢٫٥٩٧٥٣٢٫٥٩٧السنةبداية الفترة / في رصید ال

٣٠٫٦٤٧١٣٨٫٦١١٦٥٫٥٣٥الحصة في األرباح

)٦٢٫٦٣٨()٦٢٫٦٤٠()١٢٢٫٩٠٢(توزيعات أرباح مستلمة

-)٢٢٫٥٨١(-استبعادات

٤٩٣٫٧٣٢٥٨٥٫٩٨٧٥٣٥٫٤٩٤السنة/ الفترةنھايةفي الرصید

الشركة الوطنیة للتأمین

--٧٤٫٢١١السنةبداية الفترة / في رصید ال

٨٠٫٢٠٤٨٠٫٢٠٤-األعمالتجمیععملیةخاللمنعلیهمستحوذ

-)٥٫٩٩٣(٣٫٨٨١)الخسارة(/األرباحفيالحصة

٧٨٫٠٩٢٧٤٫٢١١٨٠٫٢٠٤السنة/ الفترةنھايةفيالرصید

٥٧١٫٨٢٤٦٦٠٫١٩٨٦١٥٫٦٩٨اإلجمالي

تش تش اس بي سي العربیة السعودية، وھي شركة زمیلة. تتمثل األنشطة الرئیسیة الا) من أسھم ٪٤٩: ٢٠١٩ديسمبر ٣١(٪٤٩يمتلك ساب 

اس بي سي العربیة السعودية في توفیر مجموعة كاملة من الخدمات المصرفیة االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفیة االستثمارية 

تش اس بي سي العربیة ا. إن االختیاريةدين وتمويل المشاريع والتمويل اإلسالمي. كما تدير صناديق االستثمار والمحافظ الت والوساطة وسندا

نشطة األوراق المالیة.أمن قبل ھیئة السوق المالیة لممارسة المرخص لھم األشخاصمن تعتبرالسعودية 

تش اس بي سي العربیة السعودية ("األسھم") إلى شركة اتش اس بي سي آسیا اسھم في رأس مال ١٫٠٠٠٫٠٠٠، باع ساب ٢٠١٩أكتوبرفي

وحقوقالمشتركةالسیطرةسابفقدلذلكونتیجةتش اس بي سي العربیة السعودية، من رأس المال المصدر ال٪٢القابضة بي في، وھو ما يمثل 

.السعوديةالعربیةسيبيإسإتشعلىالحوكمة

متقديفيللتأمینلوطنیةلشركة الالرئیسيالنشاطيتمثل.للتأمینالوطنیة) في شركة٪٢٠: ٢٠١٩ديسمبر٣١(٪٢٠قدرھاحصةسابيمتلك 

.لألفرادالمصرفیةالبنكلعروضامتداداً التأمینمنتجات



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١٤

األخرىالملموسةغیرموجوداتالوشھرةال-١٠

على ما يلي:الملموسةغیرالموجوداتتشتمل

٢٠٢٠يونیو٣٠

(غیر مدققة)

٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة)

(معدلة)

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

(معدلة)

)٢١مبالغ ناتجة عن عملیة تجمیع األعمال (إيضاح 

٨٫٧٧٨٫٠٩١١٦٫١٩٥٫٨٦٧١٦٫١٩٥٫٨٦٧شھرة-

١٫٨٦٥٫٥٢٣١٫٩٤٣٫٥٦١٢٫٠١٥٫٧١٨ملموسةغیرموجودات-

١٣٫٨٠٦١٣٫٨٠٦١٣٫٨٠٦تابعةشركةعلىاالستحواذعنناتجةشھرة

٣٢٦٫٥٨٤٣٠٨٫٨٣١٣٠٠٫٣٥٥اآلليالحاسببرامج

١٠٫٩٨٤٫٠٠٤١٨٫٤٦٢٫٠٦٥١٨٫٥٢٥٫٧٤٦اإلجمالي

الشھرةقیمةانخفاضاختبار

) إلى الوحدات المدرة للنقد ٢١الشھرة المستحوذ علیھا من خالل عملیة تجمیع األعمال (إيضاح تم تخصیصلغرض اختبار االنخفاض في القیمة، 

القطاعاتاً والتي تمثل ايضمصرفیة الشركات والمؤسسات، والخزينةومصرفیة األفراد وإدارة الثروات، منبالبنك وتتكون الوحدات المدرة للنقدية 

التشغیلیة التي يتم التقرير عنھا. 

موذجنعن طريق تحديدھا، والتي تم شھرةسجلت والتي المدرة للنقديةالبنكوحداتمن القابلة لالسترداد المقدرةالقیمةبمقارنة تم إجراء االختبار 

.المدرة للنقديةمن تلك الوحداتلٍ لكلصافي األصول القیمة الدفترية مع ، قید االستعمالالقیمة 

ملیار لایر سعودي مقارنة بالقیمة الدفترية ٧٫٤، انخفضت قیمة الشھرة المخصصة لمصرفیة الشركات والمؤسسات بمبلغ ٢٠٢٠يونیو ٣٠كما في 

الموحدة. إن االنخفاض في القیمة قید ملیار لایر سعودي. تم تحمیل خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة على قائمة الدخل المرحلیة ٨٫١٩البالغة 

للمدى القصیر والمتوسط على االقتصاد والبنك، وبعد ذلك بناًء ١٩االستعمال كما في ذلك التاريخ كان بناًء على التقديرات بشأن تأثیر فايروس كوفید 

فصاعدا. وفي الوقت الحاضر ، فإن التنبوء ٢٠٢٣بدءا من عام على التوقعات االقتصادية للمدى طويل األجل. يفترض النموذج إسترداد المنافع اإلقتصادية 

المتعلقة تبالمستقبل يمثل تحديا كبیرا أكثر من أي وقت مضى ، األمر الذي يجعل تحديد القیمة قید االستعمال شديد التأثر بالتغیرات في اإلفتراضا

بالمدخالت.

. خرىتنخفض قیمة الوحدات المدرة للنقدية األلم 

االستعمالقیدالقیمةالحتسابالرئیسیةاالفتراضات

البالغة خمس سنوات وبعد ذلك تم استخدام استخدم نموذج القیمة قید االستعمال ، التدفقات النقدية المتوقعة الدائمة على مدى فترة التوقعات 

معدل النمو النھائي على المدى طويل االجل

فتراضات التالیة:إلباكثیراال للوحدات المدرة للنقدية ماحتساب القیمة قید االستعيتأثر 

؛(GDP)المتوقعاالجمالي االسميالمحليالناتجباألخصواالقتصادية،التطلعات•

؛الخصممعدالت•

؛طويل األجلالنمومعدالت•

؛الخاصةالعموالتدخلصافيھوامشوالمرجعیةالفائدةأسعار•

؛المستقبلیة للمخاطر من خسائر االئتمان المتوقعةفالیالتك•

و؛المحلیةالتضخممعدالت•

؛واالحتفاظ باالرباحالمستھدفالمالرأسنسبة•

اب القیمة قید االستعمال:ستم استخدام االفتراضات الرئیسیة التالیة في احت

علیھاالحصولتمالتيالمالرأستكلفةبمعدالتالرأسمالیة ومقارنتھا الموجوداتتسعیرنموذجاستخداممنوالمشتق%١٠٫٣خصم معدل•

خارجیة.مصادرمن

العربیة للمملكةاالسمياإلجماليالمحليللناتج االقتصاديینتوقعاتمنوالمشتق%٤٫١قدرهواألجلطويلةالموجوداتنمومعدل•

. ٢٠٢٤بعد لماالتوقعاتفتراتعلىالمطبقالسعودية

والمعدلاالقتصاديین للناتج المحلي اإلجمالي االسمي للمملكة العربیة توقعاتمنوالمشتق%٤٫٩قدرهواألجلطويلاألرباحنمومعدل•

. ٢٠٢٤على مدى الزمن والمطبق على فترة التوقعات لما بعد عام القطاعنمومعدالتالمتوقعة في أسعار الفائدة المرجعیة وبالتغیرات



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١٥

في القیمة الى الوحدات المدرة للنقدية التالیه: بعد اإلنخفاض تم تخصیص القیمة الدفترية للشھرة ، ٢٠٢٠يونیو ٣٠كما في 

السعوديةالرياالتبآالفللنقديةالوحدات المدرة

٤٫٦٥٠وإدارة الثرواتمصرفیة األفراد

٧٧٢مصرفیة الشركات والمؤسسات

٣٫٣٥٦الخزينة

٨٫٧٧٨اإلجمالي

:خصمومعدالت الاألجلطويل فتراضات األساسیة المتعلقة بمعدالت النمو االفي تجاه التغیرات تحلیل الحساسیة للقیمة قید االستعمال كما يلي 

من الوحدات المدرة للنقديةستردادالقیمة القابلة لإلاألثر على 

الوحدات المدرة للنقدية

مئوية واحدة في الزيادة بنقطة

الخصممعدل 

)السعوديةالرياالتبماليین(

مئوية واحدة نقص بنقطةال

النمو للمدى طويل معدل في 

األجل

)السعوديةالرياالتبماليین(

)٢٫٠٩٧()٢٫٤٤٥(مصرفیة األفراد

)٤٫١٢٠()٤٫٨٠٣(مصرفیة الشركات والمؤسسات

)٢٫٢٩٧()٢٫٦٨٦(الخزينة

ودائع العمالء-١١

:يليماعلىالعمالءودائعتشتمل

٢٠٢٠يونیو ٣٠

(غیر مدققة)

٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة)

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

(معدلة)

١٣٤٫٦٢٣٫١٩٣١٢٢٫٥١٧٫٧٢٤١٢٥٫٧١٧٫٨٩٨تحت الطلب

١٫٧٥٩٫٥٠٦١٫٦٩١٫٠٠٣٢٫٣٠٩٫٤٠٩ادخار

٥٠٫٥١٧٫٥٧٣٥١٫٨٢٥٫٨٧٤٦٦٫٣٤٧٫٥٩٥ألجل

١٫٤٥٧٫١٣٨١٦٫١٣١٫٩٢٣١٫٧٨٢٫٦٥٩تأمینات نقدية وودائع أخرى

١٨٨٫٣٥٧٫٤١٠١٩٢٫١٦٦٫٥٢٤١٩٦٫١٥٧٫٥٦١اإلجمالي
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١٦

المشتقات-١٢

یة، التي غ اإلسميعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإليجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمیة المتعلقة بھا. إن المبال

لي، فإن ھذه وبالتا.بھاتعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلیة المتعلقة

التي يتعرض لھا البنك والتي تقتصر عادًة على القیمة العادلة اإليجابیة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مخاطر االئتمانالمبالغ اإلسمیة ال تعكس مخاطر 

السوق.

الدخلوضريبةالزكاة-١٣

١٤ھـ (الموافق ١٤٤٠رجب ٧وتاريخ ٢٢١٥الوزاري رقم القرارموجبأنظمة زكوية جديدة بوالدخللزكاةالعامةالھیئةأصدرت، ٢٠١٩الل مارس خ

حتساب الزكاة على الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل. تم احتساب الوعاء الزكوي وفقاً للمعادلة الجديدةاً سأستشكل) والتي ٢٠١٩مارس 

ضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساھمین غیر لنظامسابيخضعوالتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. األنظمةفيالمذكورة

.  للضريبةالخاضعالدخلمنالسعوديینغیرالمساھمینحصةتطبق على %٢٠قدرهبمعدلالشركات علىضريبة الدخل حسابيتمالسعوديین. 

وضريبة إضافیةوالتي طالبت فیھا الھیئة العامة للزكاة والدخل بضريبة دخل ٢٠٠٩إلى ٢٠٠٥استلم ساب الربوط الضريبیة للسنوات المالیة من 

٢٠١٣إلى ٢٠٠٦الربوط المتعلقة بالبنك األول للسنوات المالیة من إلىباإلضافة ھذه الربوط المذكورة سیستمر ساب في االعتراض على . استقطاع

.ةلیست جوھريذات الصلةومع ذلك، فإن المبالغ. ات والمنازعات الضريبیة ويتوقع نتائج إيجابیة لھذا االعتراضفلدى اللجنة االستئنافیة للمخال

المحتملة وااللتزاماتالتعھدات -١٤

الدعاوى القانونیة)أ

ال توجد قضايا جوھرية مقامة ضد البنك.

٢٠١٩يونیو٣٠
(غیر مدققة)

(معدلة)
٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة)
٢٠٢٠يونیو٣٠

(غیر مدققة)

المبالغ
اإلسمیة

القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإليجابیة

المبالغ
اإلسمیة

القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإليجابیة

المبالغ
اإلسمیة

القیمة العادلة 
السلبیة

القیمة العادلة 
اإليجابیة

: المتاجرةالمقتناة ألغراض 

٦٣٫١٦٩٫٥١٦ )٦٧٦٫٢٠٥( ٧٣٤٫٥٧٧ ٥٩٫٩٤١٫٠١٠ )٧٠٩٫١٩٤( ٧٣٢٫٧٤٩ ٥٢٫٦٣٩٫٣٣٦ )١٫٦٥٤٫٩٢١( ١٫٦٧٤٫٩٤٧ مقايضات أسعار العموالت الخاصة

١٦٫٠٨٣٫٩٨٠ )١٥٢٫٧٠٥( ١٥٢٫٣٧٣ ١٣٫٦٦١٫٨٦٣ )١٢٨٫٩٠٧( ١٢٤٫٣٤٩ ١٧٫٨٦١٫٣٢٠ )٥٠٩٫١٨٨( ٤٩٤٫٩١٠ الخاصةالعموالتخیارات أسعار 

٧٫٣٢٢٫٧٦٣ )٢٠٫٢٢٤( ١٣٫٧٢٦ ٩٫٢٩٠٫٨٥٥ )٢٢٫٤٩١( ٣٣٫٠٢٨ ٣٫٢٥٩٫٢١٧ )٣٨٫٧٢١( ٤٠٫٥٣٤ عقود الصرف األجنبي اآلجلة

٥٫٧٥٤٫٥١٤ )٣٫٢٨٢( ٣٫٦٢٩ ١٫٦٧٣٫٩١٨ )٩٨٢( ١٫١٠٢ ٣٫٠٠٠٫٢٩٣ )٢٫٠٤٥( ٢٫٠٤٤ خیارات العمالت

١٫٤٨٧٫٥٠٠ )١٠٫٢٠١( ١٠٫٥٩١ ٤٨٧٫٥٠٠ )٦٫٩٩٥( ٦٫٩٩٥ ٨٦٢٫٥٠٠ )٥٫٢٩١( ٦٫٤١٦ العمالتمقايضات

٣٦٠٫٨٣٦ )٧٫٩٨٤( ٧٫٩٨٤ ٣٥٢٫٧٧٣ )١١٫٠٩٠( ١١٫٠٩٠ ٢٠٫٤١٥ )٣٦٠( ٣٦٠ أخــــرى

:ةالعادلالمقتناة لتغطیة مخاطر القیمة 

٩٫٥٥٩٫٨٢٥ )٣٨٢٫٣٣٥( ٢٫٨٤٠ ١١٫٢٠٥٫٠٢٢ )٤٢٥٫٣٢٥( ١٥٫١٨٩ ١٠٫٤١٣٫٩٦٩ )١٫٠١٤٫٣٩١( - مقايضات أسعار العموالت الخاصة

التدفقات المقتناة لتغطیة مخاطر 
النقدية:

٦٤٥٫٠٠٠ )٣٫٩٣٠( ٥٫٩٦٠ ٤٤٠٫٠٠٠ )٤٥٤( ٩٫١٩٥ ٩٠٫٠٠٠ )٦٫٦٣٤( ٢١٫٣٢١ الخاصةالعموالتأسعارمقايضات

١٫٧٦٢٫٥٠٠ )١٥٫٣٣٤( ٢٩٫٦٠٢ ١٫٦٦٨٫٧٥٠ )١٢٫٢٠٢( ٣٦٫٨٢٩ ١٫١٠٦٫٢٥٠ )٤( ٦٫٠٨٠ العمالتمقايضات

١٠٦٫١٤٦٫٤٣٤ )١٫٢٧٢٫٢٠٠( ٩٦١٫٢٨٢ ٩٨٫٧٢١٫٦٩١ )١٫٣١٧٫٦٤٠( ٩٧٠٫٥٢٦ ٨٩٫٢٥٣٫٣٠٠ )٣٫٢٣١٫٥٥٥( ٢٫٢٤٦٫٦١٢ اإلجمالي
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٢٠٢٠يونیو٣٠

١٧

ت المحتملة المتعلقة باالئتمانالتعھدات وااللتزاما)ب

فیما يلي بیاناً بالتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان: 

قائمة خارجللبنودالتعرضاتمقابل المتوقعةيوضح الجدول التالي التسويات من الرصید االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمخصص خسائر االئتمان

المركز المالي:

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

٢٠٢٠٢٨٫١٢٩١٢٦٫٣٢٢٤٨١٫٦١٤٦٣٦٫٠٦٥يناير ١الرصید في 

--)٩٩٣(١٩٩٣المرحلةإلىمحول

--١٠٫٩٩٩)١٠٫٩٩٩(٢المرحلةإلىمحول

-١٫٦٢٩)١٫٥٩١()٣٨(٣المرحلةإلىمحول

)٢٫٦٥٨(١٤٫٠٢٥)٢١٫٥٧٤(٤٫٨٩١الفترةخالل) قیدعكس(/ المحملصافي 

٢٠٢٠٢٢٫٩٧٦١١٣٫١٦٣٤٩٧٫٢٦٨٦٣٣٫٤٠٧يونیو٣٠الرصید كما في 

(معدلة)(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١

اإلجمالي٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

٢٠١٩٣١٫٣٣١٢٣٧٫٥٣٠١٥٦٫٢٣٥٤٢٥٫٠٩٦يناير ١الرصید في 

-)٤٣٨() ١٣٫٣٧٣(١١٣٫٨١١المرحلة إلىمحول 

-)٥٥٦(١٫١٩٢)٦٣٦(٢المرحلة إلىمحول 

-٢٦٫٤٠٥)٢٦٫٤٠٥(-٣المرحلة إلىمحول 

٢٩٩٫٩٦٨٢١٠٫٩٦٩)٧٢٫٦٢٢()١٦٫٣٧٧(السنةخاللالمحمل ) / قیدعكس(صافي 

٢٠١٩٢٨٫١٢٩١٢٦٫٣٢٢٤٨١٫٦١٤٦٣٦٫٠٦٥ديسمبر٣١الرصید كما في 

)مدققة(غیر ٢٠٢٠يونیو٣٠

٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
اإلجماليمنخفض

١٢٫١٠٨٫٣٩٧٨٢٨٫٣٢١٣٫٣٨٣٩٠٫٦٦٨١٣٫٠٣٠٫٧٦٩مستندية اعتمادات

٥٧٫٦٨٣٫٩٠٣٥٫٦٨٨٫٢٤١١٫٦٤٠٫٧١٢٢٫٢٥٦٫٢٠٦٦٧٫٢٦٩٫٠٦٢ضمانخطابات

٢٣٫٧٤١٢٫٤١٨٫٠٠٥-٢٫٠٠٤٫٧٤٤٣٨٩٫٥٢٠قبوالت

٣٫٥٧٥٫٩٥٧--٣٫٤٧٠٫١٠٣١٠٥٫٨٥٤غیر قابلة للنقضاالئتمانلمنح التزامات

٧٥٫٢٦٧٫١٤٧٧٫٠١١٫٩٣٦١٫٦٤٤٫٠٩٥٢٫٣٧٠٫٦١٥٨٦٫٢٩٣٫٧٩٣اإلجمالي

(معدلة)(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١

٣المرحلة٢المرحلة١المرحلة

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
اإلجماليمنخفض

١٥٫٩٠١٫٠٩٦١٫٤٩٢٫٥٦٢٦٫٧٨٧١٦٢٫٣٧٣١٧٫٥٦٢٫٨١٨مستندية اعتمادات

٧٤٫٧٧٤٫٨٠٣٧٫٧٥٢٫٤٤٠١٫٥٥٨٫٢٠٢٢٫٢٣٤٫٤٢٩٨٦٫٣١٩٫٨٧٤ضمانخطابات

٢٫٩٢٣٫٤٤٧٤٢٠٫٧٧٣٣٨٢٣٣٫٩٣١٣٫٣٧٨٫٥٣٣قبوالت

٦٫٠٨٦٫٦٩١--٥٫٩٠٧٫١٠٧١٧٩٫٥٨٤غیر قابلة للنقضاالئتمانلمنح التزامات

٩٩٫٥٠٦٫٤٥٣٩٫٨٤٥٫٣٥٩١٫٥٦٥٫٣٧١٢٫٤٣٠٫٧٣٣١١٣٫٣٤٧٫٩١٦اإلجمالي
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١٨

النقدية وشبه النقدية -١٥

:اآلتيمن تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلیة الموحدة

٢٠٢٠يونیو٣٠

(غیر مدققة)

٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة) 

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

مؤسسة النقد العربي السعودي، فیما عدا نقدية وأرصدة لدى 
الوديعة النظامیة

٨٫٢٧١٫٠٨٤١٠٫٣٢٤٫٨١٠١٢٫٣٩٧٫٣٠٨

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى وفترة 
االقتناءأو أقل من تاريخ أشھرثالثةاألصلیة استحقاقھا

١٨٫١٢٨٫٩٢٧١٦٫٣٤٨٫٨٣٨٨٫٥١٣٫٢٩٩

٢٦٫٤٠٠٫٠١١٢٦٫٦٧٣٫٦٤٨٢٠٫٩١٠٫٦٠٧اإلجمالي

التشغیلیةالقطاعات-١٦

يمارس البنك نشاطه بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودية. 

ات والمطلوب. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات االعتیاديةتتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقاً لألحكام والشروط التجارية 

التشغیلیة، وتمثل غالبیة الرصید.

رفع التقارير بشأنھا: يتمفیما يلي بیانا بقطاعات البنك التي 

البنكیة الشخصیة لألفراد وعمالء المصرفیة الخاصة.االحتیاجاتيلبي بشكل أساسي –األفراد مصرفیة

.والمؤسساتلشركات لاالحتیاجات البنكیةأساسيبشكل يلبي–والمؤسساتمصرفیة الشركات 

االستثماريةيدير السیولة، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عملیات البنك وإدارة المحفظة –الخزينة 

والسیولة.

ملوتش.للتأمینالوطنیةوشركة/ شركة ساب للتكافل ماوھزمیلةتأمینوشركةتابعةتأمینشركةستثمار في تشتمل على اال–أخــــرى

،س بي سي العربیة السعوديةاو إتش لالستثماراألولوھما) مشتركمشروع: ٢٠١٩يونیو٣٠(زمیلةوشركةتابعةشركةفي االستثماريضاً أ

.ةبین شركات المجموعالمتداخلةوالمصاريفحذف بنود الدخل. كما تشمل المصاريف المتعلقة بعملیة االندماجوستثمارات في األسھماالو

يونیو٣٠جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلفیما يلي تحلیالً المعامالت بین القطاعات التشغیلیة أعاله وفقاً ألسعار الحواالت بالبنك. تتم

المنتھیتین في ھذين التاريخین لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة:أشھر ستةاللفترتي والنتائج، وإجمالي دخل ومصاريف العملیات ٢٠١٩و٢٠٢٠

٢٠٢٠يونیو٣٠
مصرفیة(غیر مدققة)

األفراد

مصرفیة
الشركات 

الخزينةوالمؤسسات

فيبما(أخرى
حذوفاتذلك

بینمتداخلة
شركات

اإلجمالي)المجموعة

٤٦٫٤٤٥٫١٧٥١٢١٫٧٨٥٫١٥٧٩٥٫٠٠٦٫١٩١٣٫٧٥٤٫٤٨٧٢٦٦٫٩٩١٫٠١٠إجمالي الموجودات 

١٥٢٫٩٥١٫٥٠٤--٣٥٫٨٨٨٫٩٣٧١١٧٫٠٦٢٫٥٦٧صافيوالسلف،القروض-

٦٢٫٤١٣٫٦١٨١٫٦٠٤٫٠٢١٦٤٫٠١٧٫٦٣٩--تاالستثمارا-

٩٠٫٦٩٤٫٦٥٥١٠٤٫٠٣٧٫٣٣٩٢٣٫٣٧١٫١٥١٥٧٢٫٩٥٧٢١٨٫٦٧٦٫١٠٢إجمالي المطلوبات 

١٨٨٫٣٥٧٫٤١٠-٨٦٫٤١٠٫٦٦٧٩٧٫٨٨٤٫٧٠٩٤٫٠٦٢٫٠٣٤العمالءودائع-

١٫٣٧٦٫٤٤٣٢٫٥٦٩٫٠٨٠٧٢٧٫٨٦٢١٣٫٦٠٦٤٫٦٨٦٫٩٩١الخارجیینالعمالءمندخل العملیات 

-)٧٢٨(١٢٧٫٦٢٥)٤٥١٫٢١٣(٣٢٤٫٣١٦القطاعات بینالعملیات/ (مصاريف) دخل

١٫٧٠٠٫٧٥٩٢٫١١٧٫٨٦٧٨٥٥٫٤٨٧١٢٫٨٧٨٤٫٦٨٦٫٩٩١إجمالي دخل العملیات 

١٫٥٤٧٫٨٤٩-٤٥٥٫١٤٥١٫٠٩٢٫٠١٤٦٩٠صافيالمتوقعة،االئتمانمخصص خسائر 

٧٫٤١٧٫٧٧٦--٧٫٤١٧٫٧٧٦-نخفاض في قیمة الشھرةاال

١٫٠٧٨٫٤١٢٥٥٢٫٩٣٤٨٩٫٣٥٩٢٥٠٫٠١٨١٫٩٧٠٫٧٢٣مصاريف العملیاتإجمالي

مشروعزمیلة وشركاتالحصة في أرباح 

صافيمشترك،
---٣٤٫٥٢٨٣٤٫٥٢٨

الفترة قبل الزكاة / (خسارة) دخلصافي

وضريبة الدخل
٦٫٢١٤٫٨٢٩()٢٠٢٫٦١٢(٧٦٥٫٤٣٨)٦٫٩٤٤٫٨٥٧(١٦٧٫٢٠٢(



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

١٩

٢٠١٩يونیو٣٠
(غیر مدققة)

(معدلة)
مصرفیة األفراد

مصرفیة 
الشركات 

الخزينةوالمؤسسات

أخرى (بما في ذلك 
متداخلة حذوفات

بین شركات 
اإلجماليالمجموعة)

٤٦٫٢١٦٫٧٧٢١٢٨٫٩٧٧٫٢٥٠٩١٫٥٠٣٫٨٠٣٤٫١١٩٫٤٥٢٢٧٠٫٨١٧٫٢٧٧إجمالي الموجودات 

١٥٤٫٩٦١٫٤٩٨--٣٧٫٨٩٥٫٥٩٣١١٧٫٠٦٥٫٩٠٥صافيوالسلف،القروض-

٥٤٫٠٢٣٫٦٦٨٢٫١٥٩٫٧٨٥٥٦٫١٨٣٫٤٥٣--تاالستثمارا-

٩١٫٨٧٤٫٦٢١١٠٧٫٥٢٨٫٨٧٦١٤٫٩٨٧٫٥٩٦١٫٠٢٢٫٣٨٣٢١٥٫٤١٣٫٤٧٦إجمالي المطلوبات 

١٩٦٫١٥٧٫٥٦١-٨٨٫٢٣٢٫٤٠٨١٠١٫٩١٧٫٤٧٥٦٫٠٠٧٫٦٧٨العمالءودائع-

٩٣٥٫٧٤٨٢٫٣٩١٫٤٦٨٦٠٧٫٦٩٨٤٥٫٧٠٨٣٫٩٨٠٫٦٢٢الخارجیینالعمالءمندخل العملیات 

-١٠٫٣٤٥)٢٦٫١٢٧()٤١٥٫٨٣٦(٤٣١٫٦١٨القطاعاتبینالعملیات/ (مصاريف) دخل

١٫٣٦٧٫٣٦٦١٫٩٧٥٫٦٣٢٥٨١٫٥٧١٥٦٫٠٥٣٣٫٩٨٠٫٦٢٢العملیاتدخلإجمالي

١٫٦٨٢٫٤٢٦-١٦٧٫٥٠٢١٫٥٠٧٫٦٠٠٧٫٣٢٤صافيالمتوقعة،االئتمانخسائر مخصص

٦٩٤٫٥٨٥٣٩٠٫٢٨٣٨٤٫٧٤١١٦٧٫٧١٧١٫٣٣٧٫٣٢٦مصاريف العملیات إجمالي

زمیلة مشروع شركاتالحصة في أرباح 

مشترك، صافي 
---٦٥٫٥٣٥٦٥٫٥٣٥

الفترة قبل الزكاة / (خسارة)دخلصافي

وضريبة الدخل
١٫٠٢٦٫٤٠٥)٤٦٫١٢٩(٥٠٥٫٢٧٩٧٧٫٧٤٩٤٨٩٫٥٠٦

للسھم والمخفضاألساسي / الربح(الخسارة)-١٧

وذلك بقســمة صــافي ٢٠١٩يونیو٣٠و٢٠٢٠يونیو٣٠للســھم للفترتین المنتھیتین في والمخفضاألســاســي الربح/(الخســارة)تم احتســاب 

. الفترةخاللالقائمةاألسھمعددلالمرجحالمتوسطعلىالفترة دخل/ (خسارة) 

كفاية رأس المال -١٨

بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على االلتزامتتمثل أھداف البنك، عند إدارة رأس المال، في 

.االقتصاديةالدورةخاللالعمالءودعم، االستمراريةفي العمل وفقاً لمبدأ االستمرارمقدرة البنك على 

المنھجیة والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا يتم باستخداميقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك 

المحتملة والمبالغ اإلسمیة للمشتقات وااللتزاماتھل مع الموجودات، والتعھدات قیاس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤ

األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. باستخدام

) بشــأن المدخل المرحلي والترتیبات االنتقالیة ٢٠١٧ديســمبر٣ق وافھــــــ (الم١٤٣٩األولربیع ١٥وتاريخ ٣٩١٠٠٠٠٢٩٧٣١بموجب التعمیم رقم 

، قامت مؤســســة النقد العربي الســعودي بتوجیه البنوك بضــرورة توزيع األثر األولي ٩للتوزيعات المحاســبیة بموجب المعیار الدولي للتقرير المالي 

على نسبة كفاية رأس المال نتیجة تطبیق المعايیر الدولیة للتقرير المالي على مدى خمس سنوات.

ةاالســتثنائیإلجراءات الدعم نظامیةالوالمحاســبیةالمعالجةبشــأن مؤســســة النقد العربي الســعوديالصــادرة مؤخراً عن اإلرشــاداتكجزء من

سماح ،١٩كوفیدفايروسمواجھة ل صل إلى فقد تم ال ضافة ما ي سياالنتقالي إلى رأس المال عديلمن مبلغ الت٪١٠٠للبنوك اآلن بإ سا لمدة األ

تدريجیاً بطريقةإلضافيا. يجب بعد ذلك إلغاء المبلغ٢٠٢٠مارس٣١بتاريخالمالیةالقوائممناعتباراً ،٢٠٢١و ٢٠٢٠سنةتشملكاملین عامین

المالرأسونســبةاألســاســيالمالرأسعلى نســبة المعدلةھذه الترتیبات االنتقالیة أثرإن. الالحقةســنوات ثالثةالالقســط الثابت على مدى 

.أساسنقطة٤١بمقدارا تحسنً يمثل٢٠٢٠من عام الثانيللربع والمسانداألساسي



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

٢٠

٢٠٢٠يونیو٣٠

(غیر مدققة)

٢٠١٩ديسمبر ٣١

(مدققة)

٢٠١٩يونیو٣٠

(غیر مدققة)

(معدلة)(معدلة)

الموجودات المرجحة المخاطر

١٩٨٫١٦٢٫٨٠٩٢٠٥٫١١٨٫٦٤٢٢١٠٫٨٤٦٫٨٠٤المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطراالئتمانمخاطر 

١٩٫٠٦٤٫٦١٤١٩٫٢٦٥٫٨٥٠١٩٫٢٦٥٫٨٥٠المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٢٫٠٨٤٫١٧٣١٫٨٢٩٫٦٨٣٢٫٤٨٨٫٢٤٦مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

٢١٩٫٣١١٫٥٩٦٢٢٦٫٢١٤٫١٧٥٢٣٢٫٦٠٠٫٩٠٠إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

٣٩٫٦١٤٫٩٩٦٣٨٫٤٥٠٫٠٦٩٣٧٫٧٦١٫٩٥٦رأس المال األساسي

١٫٣٣١٫٣٤٩٢٫٨١٩٫٢١٣٢٫٩٧١٫٤٢٠المساندرأس المال 

٤٠٫٩٤٦٫٣٤٥٤١٫٢٦٩٫٢٨٢٤٠٫٧٣٣٫٣٧٦إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

نسبة كفاية رأس المال ٪

٪١٦٫٢٣٪١٧٫٠٠٪١٨٫٠٦نسبة رأس المال األساسي

٪١٧٫٥١٪١٨٫٢٤٪١٨٫٦٧نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٩

بموجب معاملة نظامیة تتم في السوق الرئیسي (أو التزامعند بیع أصل ما أو سداده عند تحويل استالمهالذي سیتم المبلغالقیمة العادلة ھي 

أســـواق أكثر فائدة) بین متعاملین في الســـوق بتاريخ القیاس وفق الظروف الســـائدة حالیاً في الســـوق، بصـــرف النظر عما إذا كان الســـعر قابالً 

طرق تسعیر أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات بین القیمة الدفترية والقیمة العادلة المقدرة.باستخدامللمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره 

ات بالتكلفة واالستثمارإن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي تم إثباتھا ال تختلف كثیراً عن قیمتھا الدفترية فیما عدا القروض والسلف وودائع العمالء

. المطفأة

ة العادلة ومستوياتھا تحديد القیم

يستخدم البنك المستويات التالیة عند تحديد القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

؛األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لنفس األداة (بدون تعديل):المستوى األول

النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعیر أخرى يتم تحديد كافة األسعار المتداولة في األسواق المالیة :المستوى الثاني

و؛مدخالتھا الھامة وفق بیانات السوق القابلة للمالحظة

طرق تسعیر لم تحدد أي من مدخالتھا الھامة وفق بیانات السوق القابلة للمالحظة.:المستوى الثالث



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

٢١

(غیر مدققة)٢٠٢٠يونیو٣٠
القیمة 
الدفترية

القیمة العادلة

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
الثالث

اإلجمالي

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة 
العادلة 

٢٫٢٤٦٫٦١٢-٢٫٢٤٦٫٦١٢-٢٫٢٤٦٫٦١٢اإليجابیةالعادلةبالقیمةمشتقات

بالقیمة العادلة من خالل الربح استثمارات
أو الخسارة 

١٫١٣٠٫٤٦٧-١٫١٣٠٫٤٦٧٨٢٥٫٦٣٣٣٠٤٫٨٣٤

بالقیمة العادلة من خالل استثمارات
صافي،الدخل الشامل اآلخر

١٣٫٦٠٧٫١٨٤٩٦٩٫٨٠٨١٢٫٦١١٫٦٤٠٢٥٫٧٣٦١٣٫٦٠٧٫١٨٤

الموجودات المالیة غیر المقاسة 
بالقیمة العادلة

البنوك والمؤسسات المالیة أرصدة لدى 
صافي،األخرى

٧٫٢٨٤٫٢٨٢-٧٫٢٨٤٫٢٨٢-٧٫٢٨٤٫٢٨٢

،استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
صافي

٥٠٫٨٦٤٫٢٧٦١٤٦٫١٨٦٥١٫٠١٠٫٤٦٢-٤٩٫٢٧٩٫٩٨٨

١٥٢٫٣٩٨٫٣٨٨١٥٢٫٣٩٨٫٣٨٨--١٥٢٫٩٥١٫٥٠٤صافي،قروض وسلف

المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة 
العادلة

٣٫٢٣١٫٥٥٥-٣٫٢٣١٫٥٥٥-٣٫٢٣١٫٥٥٥السلبیةالعادلةبالقیمةمشتقات

المطلوبات المالیة غیر المقاسة 
بالقیمة العادلة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
األخرى

١٤٫٩٥٧٫٩٥٥-١٤٫٩٥٧٫٩٥٥-١٤٫٩٥٧٫٩٥٥

١٨٨٫٤٠٧٫٤٧٩-١٨٨٫٤٠٧٫٤٧٩-١٨٨٫٣٥٧٫٤١٠ودائع العمالء 

القیمة الدفترية(معدلة)(مدققة)٢٠١٩ديسمبر٣١
القیمة العادلة

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة 
العادلة

٩٧٠٫٥٢٦-٩٧٠٫٥٢٦-٩٧٠٫٥٢٦اإليجابیةالعادلةبالقیمةاتمشتق

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة 

١٫١٤٢٫٥٧٣-١٫١٤٢٫٥٧٣٨٤٧٫٥٧٣٢٩٥٫٠٠٠

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، صافي

١٣٫٩٣٧٫٦٧٣١٫٢٠٢٫١٠٠١٢٫٧٠٨٫٩٠٦٢٦٫٦٦٧١٣٫٩٣٧٫٦٧٣

الموجودات المالیة غیر المقاسة 
بالقیمة العادلة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة 
صافي،األخرى

٤٫٩٨٧٫٧٦٦-٤٫٩٨٧٫٧٦٦-٤٫٩٨٧٫٧٦٦

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة، 
صافي

٤٦٫١٧٢٫١٧١-٤٦٫١٧٢٫١٧١-٤٥٫٤٠٣٫٥٨٠

١٥٠٫٧٩٧٫٦٩٤١٥٠٫٧٩٧٫٦٩٤--١٥٢٫٠٧٥٫٠٨٦صافي،قروض وسلف

المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة 
العادلة

١٫٣١٧٫٦٤٠-١٫٣١٧٫٦٤٠-١٫٣١٧٫٦٤٠السلبیةالعادلةبالقیمةمشتقات

المطلوبات المالیة غیر المقاسة 
بالقیمة العادلة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة 
األخرى 

٣٫٦٥٢٫٦٨٦-٣٫٦٥٢٫٦٨٦-٣٫٦٥٢٫٦٨٦

١٩٢٫٢٦١٫٣٥٦-١٩٢٫٢٦١٫٣٥٦-١٩٢٫١٦٦٫٥٢٤ودائع العمالء 

١٫٤٩٩٫٧٥٢-١٫٤٩٩٫٧٥٢-١٫٤٩٩٫٧٥٢سندات دين مصدرة



البنك السعودي البريطاني 

(تتمة)ةإيضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجز

٢٠٢٠يونیو٣٠

٢٢

خارج األسواق النظامیة، ومقايضات العمالت، تتمالتيتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة 

مشتقات وخیارات أسعار العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وخیارات العمالت، واألدوات المالیة المشتقة األخرى. يتم تحديد ھذه ال

المخصومة. يتم تحديد مدخالت البیانات لھذه الطرق طرق التسعیر الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقديةباستخدامبالقیمة العادلة 

المؤشرات القابلة للمالحظة في السوق التي يتم تداولھا فیھا، ويتم الحصول علیھا من مقدمي خدمات البیانات المستخدمة في السوق.باستخدام

ن المستوى الثاني على سندات لم يتوفر بشأنھا أسعار تشتمل االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضم

التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البیانات القابلة للمالحظة في السوق طرقباستخدامفي السوق، ويتم تحديدھا بالقیمة العادلة 

بشأن منحنیات العائد وھوامش االئتمان. 

ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسھم خاصة، تحدد تشتمل االستثمارات المدرجة بالقیمة الع

ألدوات المالیة المدرجة ضمن اقیمتھا العادلة على أساس آخر صافي قیمة موجودات مصرح عنھا بتاريخ إعداد القوائم المالیة. يتعلق التغیر في 

قیمة العادلة وسداد رأس المال فقط. المستوى الثالث خالل الفترة بالحركة في ال

دامباستختحدد فإنھاالمدرجةغیر. أما القیم العادلة لالستثمارات السوقفيالسائدةاستخدام األسعار بالمدرجةلالستثماراتالعادلة القیمتحدد

أسالیب التقییم التي تتضمن األسعار وتدفقات األرباح المستقبلة ألدوات مالیة متداولة مشابھة.

ايبور سبالنسبة للقروض والسلف المصنفة ضمن المستوى الثالث، تحدد القیمة العادلة لھا وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلیة وفقاً لمعدالت

المتوقعة بعد تعديلھا بالمخاطر.

مدرجة ة الإن القیم العادلة لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالیة األخرى والمدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل جوھري عن القیم الدفتري

الیة ال تختلف أسعار العموالت الخاصة بالسوق الحالیة لألدوات المأنفي القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة، حیث أنھا ذات آجال قصیرة و

بشكل كبیر عن األسعار المتعاقد علیھا. 

التدفقاتامباستخدتقدرلھاالعادلةالقیمفإن ،أطولفتراتعلىتستحقالتيالودائعأما. الدفتريةقیمتھاتقاربالطلبتحتللودائعإن القیم العادلة 

.مشابھةمتبقیةاستحقاقفترةذاتلودائعالمعروضةالحالیةوالمعدالتالمخصومةالنقدية

ھي أدوات بعمولة عائمة يتم إعادة تسعیرھا خالل سنة، وبالتالي فإن القیمة العادلة لھذه المحفظة تقارب واإلقتراضن سندات الدين المصدرة إ

القیمة العادلة للمحفظة المتبقیة ال تختلف بشكل كبیر عن قیمتھا الدفترية.إنالقیمة الدفترية. 

العادلة خالل الفترة.مةیمستويات القنیبتحويالتةیلم تتم أ

عر سإن القیمة التي تم الحصول علیھا من طريقة التقییم قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالیة في تاريخ المعاملة. يشار إلى الفرق بین

مدى عمر المعاملة لألداة المالیة أو يؤجل إلى أن يتم تحديد المعاملة وقیمة طريقة التقییم بـ "ربح وخسارة الیوم الواحد". حیث يتم إطفائه على 

. يتم إثبات التغیر الالحق في األداةاستبعادالقیمة العادلة لألداة باستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتھا أو يتحقق عند 

ربح وخسارة الیوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقییم على صافي القیمة القیمة العادلة مباشرًة في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة دون عكس 

الحالیة والتدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنھا األسعار القابلة للمالحظة في السوق.

مرتبطة بعمولة، وھوامش االئتمان، والعالوات األخرى تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقییم على األدوات المرتبطة وغیر ال

المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار تحويل العمالت األجنبیة.

ة أو المدخالت مالحظيستخدم البنك طرق تقییم معروفة بشكل واسع لتحديد القیمة العادلة لألدوات المالیة الشائعة والمعروفة. تتوفر األسعار القابلة لل

امیة ظلطرق التقییم في السوق بشأن سندات الدين واألسھم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق الن

دارة إلبداء األحكام وإجراء مثل مقايضات أسعار العموالت. أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لھذه الطرق يقلل من حاجة اإل

لطرق ذه االتقديرات ويقلل من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القیمة العادلة. يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لھ

المالیة.على المنتجات واألسواق وتخضع للتغیرات على أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق

المالیةمخاطر الإدارة-٢٠

االئتمانمخاطر 

إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر الكلیة داخل ساب وعن مراجعة مدى فعالیتھا.

عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأھداف األداء والتي تشتمل إطارعلى واإلشرافباعتمادلقد قام مجلس اإلدارة بتعیین لجنة للمخاطر تقوم 

إدارة المخاطر وتعیین كبار المسئولین وتفويض الصالحیات المتعلقة باالئتمان والمخاطر واستراتیجیاتعلى إعداد اإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

الرقابیة الفعالة.اإلجراءاتاألخرى وإعداد 
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بشأن أداة مالیة، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة بالتزاماتهوالتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء االئتمانمخاطر ةبإداريقوم البنك 

. كما تنشأ مخاطر االستثماريةبشكل أساسي عن عملیات اإلقراض التي تنتج عنھا القروض والسلف، وعن األنشطة االئتمانمالیة. تنشأ مخاطر 

، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة وااللتزاماتعن التعھدات االئتمان

تعثر األطراف األخرى باستخدام نظام تصنیف داخلي. كما يستخدم البنك درجات تصنیف مخاطر خارجیة صادرة عن وكاالت احتماليقوم البنك بتقويم 

تصنیف رئیسیة، عند توفرھا.

وذلك بمراقبتھا، ووضع حدوداً للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة ھذه األطراف بصورة تماناالئيقوم البنك بالتقلیل من مخاطر 

تحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لھا ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودھا. إلىسیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك تھدفمستمرة. 

متعلقة الاالئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمانكما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلیة التي يتعرض لھا البنك يومیاً. إضافة لمراقبة حدود مخاطر 

من فترات التعرضمقاصة رئیسیة والدخول في ترتیبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد اتفاقیاتبأنشطته التجارية وذلك بإبرام 

عقود ستبدالالالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة االئتمان. تمثل مخاطر االئتمانللمخاطر. كما يقوم البنك أحیاناً بإقفال المعامالت لتقلیل مخاطر 

ت للبنك، يقوم البنك بتقويم األطراف التي آلاالئتمان. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتھاالمشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء 

األخرى باستخدام نفس الطرق واألسالیب المتبعة بشأن تقويم عملیات اإلقراض الخاصة به.

عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة أو يكون لھم االئتمانينتج التركز في مخاطر 

یة أو أو السیاساالقتصاديةالتعاقدية عند حدوث تغیرات في الظروف بالتزاماتھمالتي ستؤثر في مقدرتھم على الوفاء االقتصاديةنفس الخصائص 

الظروف األخرى. 

إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافیة معینة.االئتمانتركز في مخاطر يشیر ال

وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة االئتمانيقوم البنك بإدارة مخاطر 

ات ر. كما يقوم البنك أيضاً بأخذ الضمانات، حسبما ھو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافیة من األطراف األخرى عند وجود مؤشمعینة

في القروض والسلف المعنیة.انخفاضعلى وقوع 

.مبرمتقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافیة أخرى وفقاً للعقد ال

صافيالمتوقعة،االئتمانخسائرمخصص)أ

د القروض والسلف والبنوواتواالستثماراألخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىرصدةألالقاءالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصصيوضح الجدول التالي 

خارج قائمة المركز المالي:

إيضاحات
٢٠٢٠يونیو٣٠

)مدققة(غیر 

٢٠١٩يونیو٣٠
)مدققة(غیر 

(معدلة)

المتوقعةاالئتمانخسائرمخصصصافي

٦٧٨٤٤٤٤األخرىالمالیةوالمؤسساتالبنوكلدىأرصدة

٦٫٨٨١)١٤(٧استثمارات

٨١٫٤٠٥٫٠٣٣١٫٤٣٦٫٩٣٦وسلفقروض

١٩٥٫٨٦٧)٢٫٦٥٨(١٤الماليالمركزقائمةخارجبنود

١٤٤٫٧٠٤٤٢٫٢٩٨اً سابقشطبھاتمالتيالديونمنالمستردةالمبالغخصمبعدمشطوبةديون

١٫٥٤٧٫٨٤٩١٫٦٨٢٫٤٢٦للفترةالمحملصافي

الضمانات)ب

المتعلقة بالقروض والسلف. تشتمل ھذه الضمانات، في الغالب، االئتمانيحتفظ البنك، خالل عملیات اإلقراض الخاصة به، بضمانات لتقلیل مخاطر 

اتيتم االحتفاظ بالضمانثابتة أخرى.وموجوداتعلى ودائع ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالیة، وأسھم محلیة ودولیة، وعقارات 

المالیة وجوداتللمقیمة القابلة للتحقق. بالنسبة الرضات ذات صلة بصافي مقابل التعإدارتھاويتم والشخصیةبشكل رئیسي مقابل القروض التجارية 

قللتإلى الحد الذي كرھناالمحتفظ بھات، ھناك حاجة إلى معلومات كمیة حول الضمانالمالیةالقوائمإعدادبتاريخالتي انخفضت قیمتھا االئتمانیة 

من مخاطر االئتمان.اتالضمانهفیه ھذ
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األعمالتجمیع-٢١

صافي تحويلذلك التاريخ، تم وفي. األولالبنكمعالنظامیةاالندماجصفقةسابأكمل،٢٠١٩يونیو١٦بتاريخالنظامیةالموافقاتاستالمبعد

األولللبنكالقانونيالكیانيعدلمالتحويل،وبعدالمصدرة حديثاً من ساب. األسھمساب مقابل إلىول لبنك األلنشطة التجارية واألالموجودات

لكلسابفيجديدسھم٠٫٤٨٥٣٥٣٩٦مبادلةبنسبةاألولإصدار أسھم جديدة في ساب لمساھمي البنك واألولتم إلغاء أسھم البنك و. موجوداً 

إلىسعوديلایر١٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠من٪٣٧بنسبةلسابالمدفوعالمالرأسزيادةالجديدةاألسھمإصدارعننتج. األولالبنكفيسھم

االندماج، أصبحت وبتاريخ. سھم٢٫٠٥٤٫٧٩٤٫٥٢٢إلىسھم١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠منالمصدرةاألسھمعددوزيادةسعوديلایر٢٠٫٥٤٧٫٩٤٥٫٢٢٠

على التوالي في البنك المندمج على أساس مخفض بشكل كامل. ٪٢٧و٪٧٣ملكیة المساھمین األصلیین في ساب والبنك األول تمثل 

عملیات تجمیع األعمال" (المعیار) ومع اعتبار –٣المحاسبة عن االندماج باستخدام طريقة االستحواذ بموجب "المعیار الدولي للتقرير المالي تمت

ییزللتمبلة قام ساب بتخصیص عوض الشراء إلى الموجودات القاساب بـ "الُمستحوذ" والبنك األول بـ "المستحوذ علیه". وفقاً لما يتطلبه المعیار، 

. ھایالمحتملة المستحوذ علوااللتزاماتوالمطلوبات

منم) وواحداً ٢٠١٩ديســــمبر٣١أكبر بنك في المملكة العربیة الســــعودية (وفقاً إلجمالي الموجودات كما في رابعاالندماج إلى وجود عملیةأدت 

والشــركات والى الوصــول إلى شــبكة مصــرفیة عالمیة بھدف تســھیل تدفق االســتثمارات في المملكة العربیة الســعودية ونمو لألفرادالبنوكأفضــل

لدعم االقتصاد السعودي والمواطنین السعوديین والشركات السعودية داخل المملكة العربیة السعودية أفضلالتجارة الدولیة. أصبح ساب في وضع 

تتحقق مزايا االندماج التي نتجت بعد إتمام الصــــفقة بالكامل في أرباح البنك المندمج بعد عامین أو ثالثة أعوام من إتمام أنوخارجھا. ومن المتوقع 

م.٢٠١٩يونیو ١٦الصفقة بتاريخ 

الشراءعوض)أ

لمســاھمي البنك األول ســھم جديد ٥٥٤٫٧٩٤٫٥٢٢، والذي اشــتمل على إصــدار ســعوديلایرألف٢٣٫١٤٠٫٩٩١تم تحديد عوض الشــراء بمبلغ 

سعودي تمثل منح أسھم من ساب إلى موظفي البنك األول بموجب برنامج الدفع على ٦٫٠٦٠باإلضافة إلى  السھم المسددة أساسألف لایر 

علىالجديدةالمصــدرة األســھمتشــتملالف لایر ســعودي تمثل أســھم الخزينة المحولة من البنك األول (٧٨٫٧٠٦على شــكل حقوق ملكیة و 

ــھم١٫٨٨٧٫٤٤٥ ــھم الخزينةس ــھم الخزينةأعقابفي). من أس ــجیلتم،تحويل أس ــاھمین قدرھا تس لایر ٢٣٫٠٦٢٫٢٨٥زيادة في حقوق المس

سعودي.

لایر سعودي ٤١٫٧٠بواقعتم تحديد القیمة العادلة لألسھم الجديدة المصدرة من ساب على أساس سعر اإلقفال في السوق لألسھم العادية 

المتعلقة مباشــرة اإلصــدار. لم تكن تكالیف م٢٠١٩يونیو ١٦آخر يوم تداول قبل تاريخ االســتحواذ حســبالمالیة الســعودية الســوقللســھم في 

١٧٫٥٨٦٫٩٨٦وألف لایر ســعودي ٥٫٥٤٧٫٩٤٥عن االندماج زيادة في رأس المال وعالوة إصــدار بمبلغ ،نتجلذلك ونتیجةجوھرية. األســھمبإصــدار 

ألف لایر سعودي، على التوالي.

االندماجتكالیف)ب

كالیفالبنكتكبد،٢٠٢٠يونیو٣٠فيالمنتھیةالفترةخالل باالندماج تتكون من ت كامل ومعامالت تتعلق  عابت بل أت مدفوعة ألطراف أخرى مقا

الندماجاعملیةعلىيعملونالذينالخارجیینوالمســتشــارينالداخلیینلخدمات القانونیة والتقییم والمعامالت باإلضــافة إلى مصــاريف الموظفین ا

اريف" و "المصــــحكمھاوماالرواتبفي "التكالیف). وقد أدرجت ھذه ســــعوديلایرملیون١٣٣: ٢٠١٩يونیو٣٠(ســــعوديلایرملیون١٨٧بمبلغ

لایرملیون١٣٧و) سعوديلایرملیون٢٨: ٢٠١٩يونیو٣٠(سعوديلایرملیون٥٠بمبلغ ةالموحدالمرحلیة" في قائمة الدخلواإلداريةالعمومیة

. التواليعلى،)سعوديلایرملیون١٠٥: ٢٠١٩يونیو٣٠(سعودي

األخرى:وسةغیر الملمالموجودات–التقییم ومنھجیاته أسلوب)ج

المدينةشراء بطاقة االئتمان -عالقة العمالء •

" باستخدام طريقة الدخل، وتحديداً طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات، وھي طريقة مقبولة المدينةئتمان االقّدر البنك قیمة "شراء بطاقة 

بشكل شائع لتقییم عالقات العمالء.

الودائع األساسیة غیر الملموسة•

البنك طريقة توفیر التكلفة المخصومة، وھي شكل من أشكال طريقة اإليرادات في تقییم الوديعة األساسیة غیر الملموسة على اعتمد

ر والعموالت) وتكلفة مصداألتعابدخلوالخدمة بعد خصم الخاصةالعموالتأساس الفرق بین تكلفة الودائع األساسیة للبنك (كالً من تكالیف 

لبديل.اموال. تتمثل قیمة الوديعة األساسیة غیر الملموسة الفرق بین القیمة الحالیة لمصدر األموال الحالي ومصدر التمويل البنك البديل لأل

العموالت الخاصة. تستند معدالت االستنزاف المفترضة وأسعار وألجلواالدخار الطلبتحتالودائعمنكلاالعتباربعینالتحلیلاخذدقل

والعموالت إلى تحلیل تاريخي ألرصدة الودائع من العمالء الحالیین.باألتعابواالفتراضات المتعلقة 
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ائع الحالیة.لوداألساساالستحقاق طبیعةبناًء على ألجليستند االفتراض فیما يتعلق بالمصدر البديل لألموال إلى استبدال الودائع بالودائع 

التجاريةالعالمة •

"، وھو شكل من أشكال الدخل، لتقییم عالمة "األول" التجارية.االمتیازرسوممن اإلعفاء"طريقةلقد اتبع البنك 

بھاالمتعھدوالمطلوباتعلیھاالمستحوذللتمییزالقابلةالموجودات)د

:االستحواذتاريخفيبھاالمتعھدوالمطلوباتعلیھاالمستحوذللموجوداتالعادلةالقیمةالتاليالجدوليلخص

٢٠١٩يونیو ١٦الموجودات

٤٫٩٣٣٫٣٢٦نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

٩٦٦٫٢٨٤صافي،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٦٥٫٨٤٩صافي،مشتقات بالقیمة العادلة اإليجابیة

١٥٫٥٦٠٫٩٢٢استثمارات، صافي

٤٥٫٩٠٤٫٠٦٤قروض وسلف، صافي

٨٠٫٢٠٤في شركة زمیلةاستثمار

١٫٤٦٤٫٠٩٣ممتلكات ومعدات، صافي

١٫٥٤٥٫٨٠٦موجودات أخرى

٧٠٫٦٢٠٫٥٤٨إجمالي الموجودات

المطلوبات

٨٦٣٫١٩٢أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

٦٠٫٩١٠٫٩٣٠العمالءودائع

١٣٢٫٨١٠صافيالسلبیة،العادلةبالقیمةمشتقات

٣٫٨٦٨٫٧٩٨مطلوبات أخرى

٦٥٫٧٧٥٫٧٣٠إجمالي المطلوبات

٤٫٨٤٤٫٨١٨بنك األول بتاريخ االستحواذ الموجوداتصافي 

:االستحواذعنالناتجةاألولیةالمبالغ

٧٨٫٧٠٦المستبعدةاألولالبنكخزينةأسھم-

١٦٫١٩٥٫٨٦٧شھرة-

٢٫٠٢١٫٦٠٠أخرىملموسةغیرموجودات-

٢٣٫١٤٠٫٩٩١الشراءعوضإجمالي 

علیھاالمستحوذالذمم المدينة )ذ

تقديرلوأفضالمستحقةالتعاقديةالمبالغوإجماليالعادلةبالقیمةتحلیالً يليفیماعلیھا،المستحوذالمدينةالذمممنفئةبكليتعلقفیما

:تحصیلھايتوقعالالتيالتعاقديةالنقديةللتدفقات

القیمة العادلة 

للذمم المدينة 

علیھاالمستحوذ

إجمالي المبلغ 

يالتعاقد

المستحق

التدفقات النقدية 

التعاقدية التي ال 

يتوقع تحصیلھا

٩٦٦٫٢٨٤٩٦٦٫٣٤٣٥٩أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

١٥٫٥٦٠٫٩٢٢١٥٫٥٩٧٫٧١٧٣٦٫٧٩٥صافي،استثمارات

٤٥٫٩٠٤٫٠٦٤٥٨٫٣٣٩٫٠٢٤١٢٫٤٣٤٫٩٦٠صافي،قروض وسلف

-٨٠٫٢٠٤٥٤٫٢٠٤موجودات مالیة أخرى

٦٢٫٥١١٫٤٧٤٧٤٫٩٥٧٫٢٨٨١٢٫٤٧١٫٨١٤إجمالي
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سعر الشراءتوزيع) ھـ

: التالیةالتقییمتعديالتعلى الحصر،الالمثالسبیلعلى ،تركزوالتيشراء شاملةسعرتوزيعالبنك عملیة أكمل

مشتراة؛ائتمانیةوبطاقاتاألساسیةوالودائعالتجارية العالمةذلكفيبماالملموسةغیرالموجوداتإثبات•

والسلف؛القروض•

والمعدات؛ممتلكاتال•

.المثبتةاألخرىالمالیةوغیرالمالیةوالمطلوباتالموجودات•

. المرحلیة الموحدة الموجزةالمالیةالقوائمفيالشراءسعرتوزيعإدراج تم

ستقطاعلالقابلةالشھرةتعتبر. ذلكعنالناتجةوالمنافععلیھا المستحوذلألنشطة المتوقعةالمستقبلیةباألرباحاألساسفيالشھرةتتعلق

.الضريبیةألغراض

ت لصافي الموجودااألولیةمن تاريخ االستحواذ، بما فیھا تعديل القیم العادلةاً ثني عشر شھرإیة توزيع سعر الشراء خالل لنتج عن االنتھاء من عم

التغیرات في حقوق الملكیة المدرجة في قوائم الدخل، المركز المالي وبنود الالتأثیرات التالیة على ،من البنك األولالتي تم االستحواذ علیھا

:٢٠١٩ديسمبر ٣١و ٢٠١٩يونیو٣٠المنتھیة في اتالمرحلیة الموحدة كما في وللفتر

الوصفالمتأثرةالمالیةالقوائم

كماكما ورد سابقاً 

/ للفترة المنتھیة في

التعديلأثر٢٠١٩يونیو٣٠في

في كماالمعدل

٢٠١٩يونیو٣٠

٩٦١٫٢٨٢)٣٫٨٠٠(٩٦٥٫٠٨٢مشتقات بالقیمة العادلة اإليجابیةقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

٥٦٫٠٩٢٫٤٨٠٩٠٫٩٧٣٥٦٫١٨٣٫٤٥٣استثمارات، صافي  قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

١٥٤٫٩٦١٫٤٩٨)٣٫٣١٣٫٩٠٦(١٥٨٫٢٧٥٫٤٠٤قروض وسلف، صافيقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة
استثمارات في شركات زمیلة 

ومشروع مشترك
٦١٥٫٦٩٨)٩٫٢٠٠(٦٢٤٫٨٩٨

٣٫٤١١٫٥٤٣)٣٠٠٫٣٥٥(٣٫٧١١٫٨٩٨ممتلكات ومعدات، صافيقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة
غیر أخرىشھرة وموجودات

ملموسة 
١٤٫٩٣٩٫٣٩٢٣٫٥٨٦٫٣٥٤١٨٫٥٢٥٫٧٤٦

٢٫٨٠١٫٩٦٥٤٨٩٫١٥٩٣٫٢٩١٫١٢٤موجودات أخرىقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

٢٧٠٫٢٧٨٫٠٥٢٥٣٩٫٢٢٥٢٧٠٫٨١٧٫٢٧٧إجمالي الموجوداتقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

١٩٦٫١٤٥٫٤٨٢١٢٫٠٧٩١٩٦٫١٥٧٫٥٦١ودائع العمالء  قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

١٫٢٧٢٫٢٠٠)٤٫٣٠٠(١٫٢٧٦٫٥٠٠مشتقات بالقیمة العادلة السلبیةقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

١٠٫٣٣١٫٣٢٣٥٥١٫٩٤٥١٠٫٨٨٣٫٢٦٨مطلوبات أخرىقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

٢١٤٫٨٥٣٫٧٥٢٥٥٩٫٧٢٤٢١٥٫٤١٣٫٤٧٦إجمالي المطلوباتقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

٢١١٫٣٨٢)٧٨٫٧٠٦(٢٩٠٫٠٨٨احتیاطیات أخرىالموحدةقائمة المركز المالي المرحلیة

٥٫٨٩٢٫٩٢١٤٢٫٠٠٢٥٫٩٣٤٫٩٢٣أرباح مبقاةقائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

٥٥٫٤٠٣٫٨٠١)٢٠٫٤٩٩(٥٥٫٤٢٤٫٣٠٠إجمالي حقوق الملكیة قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة

٣٫٧٤٩٫٠٠٢٢٤٫٧٠٨٣٫٧٧٣٫٧١٠العموالت الخاصةدخل قائمة الدخل المرحلیة الموحدة

)٦٧٦٫٨٧٠(٢٫٦٥٧)٦٧٩٫٥٢٧(مصاريف العموالت الخاصةقائمة الدخل المرحلیة الموحدة

)١٣٠٫٥٥٥()٥٫٨٨٢()١٢٤٫٦٧٣(استھالك وإطفاءقائمة الدخل المرحلیة الموحدة

قائمة الدخل المرحلیة الموحدة
مخصص خسائر االئتمان 

المتوقعة، صافي  
)١٫٦٨٢٫٤٢٦(٣٦٫٧٢٤)١٫٧١٩٫١٥٠(

قائمة الدخل المرحلیة الموحدة
الفترة بعد الزكاة صافي دخل

وضريبة الدخل
٨٥١٫٣٥٤٥٨٫٢٠٧٩٠٩٫٥٦١

قائمة الدخل المرحلیة الموحدة
األساسي والمخفض الربح 

للسھم
٠٫٥٥٠٫٠٤٠٫٥٩
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الوصفالمتأثرةالمالیةالقوائم

كماكما ورد سابقاً 

/ للفترة في

المنتھیة في

التعديلأثر٢٠١٩ديسمبر٣١

فيكماالمعدل

٢٠١٩ديسمبر٣١

١٥٢٫٠٧٥٫٠٨٦)٢٫٦٠١٫٨٨٤(١٥٤٫٦٧٦٫٩٧٠قروض وسلف، صافيقائمة المركز المالي الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
غیر أخرى شھرة وموجودات 

ملموسة 
١٥٫٣٤٥٫٨٩٦٣٫١١٦٫١٦٩١٨٫٤٦٢٫٠٦٥

٢٦٥٫٤٧٢٫٤٤٤٥١٤٫٢٨٥٢٦٥٫٩٨٦٫٧٢٩إجمالي الموجوداتقائمة المركز المالي الموحدة

١٠٫٦٧٥٫٥٩١٥٩٠٫٣٤٥١١٫٢٦٥٫٩٣٦أخرىمطلوباتقائمة المركز المالي الموحدة

٢٠٩٫٣١٢٫١٩٣٥٩٠٫٣٤٥٢٠٩٫٩٠٢٫٥٣٨إجمالي المطلوباتقائمة المركز المالي الموحدة

٤٫٩٠١٫٠٠٤)٧٦٫٠٦٠(٤٫٩٧٧٫٠٦٤أرباح مبقاةقائمة المركز المالي الموحدة

٥٦٫٠٨٤٫١٩١)٧٦٫٠٦٠(٥٦٫١٦٠٫٢٥١إجمالي حقوق الملكیةقائمة المركز المالي الموحدة

على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي)١٩كوفید (كورونافايروسأثر -٢٢

وقد. العالمأنحاءحولالسريعنتشارهالنظراً وذلك، جائحةأنهعلىكورونافیروستفشيالعالمیةالصحةمنظمةأعلنت،٢٠٢٠مارسشھرخالل

العالمأنحاءجمیعفيالحكوماتاتخذت. السعوديةالعربیةالمملكةذلكفيبماالخلیجيالتعاونمجلسمنطقةعلىأيًضاالتفشيھذاأثر

حول التباعد اإلرشاديةقواعدالوأصدرتالحدود،إغالقبوجه الخصوص علىالسعوديةالعربیةالمملكةقامتو. الفیروسانتشارالحتواءخطوات

.التجولوحظرالعاماإلغالقوفرضتاالجتماعي 

كوفیدفايروسعنالناتجةالطلب مشاكلبسببفقطتنشألموالتي، ٢٠٢٠النصف األول من عام وشھدت أسعار النفط أيًضا تقلبات كبیرة خالل 

العرضیاتكمإلىرئیسيبشكلتعودالتيالعرض كلامشبسبب، ولكن أيًضا عاماالقتصاد العالمي في حالة إغالق دخولعنأسفرالذي١٩

. باإلضافة اإلنتاجم، عقب خفض الدول المنتجة لكمیات ٢٠٢٠أسعار النفط تحسناً بنھاية الربع الثاني من عام شھدت. الجائحةتاريخ سبقتوالتي

. العاماإلغالقإلى ارتفاع الطلب بعد خروج الدول من حالة 

كلي قتصاد الومؤشرات االأسعار النفط فيالمتوقعة للتقلباتالجھداختباراتالبنك بتقییم الوضع الحالي من خالل إجراء سیناريوھات ويستمر

دارة إلأخرى. باإلضافة إلى ذلك، قام البنك بتطبیق ممارساتشغیل والمالءة واألداءالئتمان والسیولة والتلالرئیسیةمؤشرات العلى أثرھاواالخرى 

البدء في مراجعة الممارساتھذهتتضمن .الماليواألداءالتشغیلیةالعملیاتعلى وتأثیره١٩تفشي فايروس كوفید إدارة إلى تھدفالمخاطر 

وحماية الضمانات، والمراجعة في الوقت ،المقابلةاألطرافوالدولووالمناطقالقطاعاتمستوىعلىمفصل بشكلاالئتمانيالتعرض زاتترك

ةملزمالغیرالتعرضاتبعضتخفیضو،اللزوم، عند الئملتصنیف االئتماني للعمالء، وإعادة ھیكلة القروض بشكل ملالدوريةوالمراجعةالمناسب، 

مثل برنامج الدفع المؤجل للشركات السعوديالعربيالنقدمؤسسةمن اإلعانةبرامجالدعم من الحكومة وأثرباالعتباراألخذمع،للمقترضین

الصغیرة والمتوسطة.

، يقوم البنك بتحديث عوامل االقتصاد الكلي بشكل دوري ويأخذ في االعتبار ٩تماشیاً مع متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقارير المالیة رقم 

لعكسإضافيمخصصبأخذالبنكقام، ٢٠٢٠المختلفة المستخدمة في تقدير الخسائر االئتمانیة المتوقعة. في الربع األول من عام االحتماالت

، مع توفر المزيد ٢٠٢٠واالنخفاض الحاد في أسعار النفط. خالل الربع الثاني من عام ١٩-التوقعات االقتصادية المتدھورة الناشئة عن جائحة كوفید 

یناريو ترجیح احتمالیة السمن البیانات ، اعتمدت اإلدارة توقعات االقتصاد الكلي المحدثة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. نظرت اإلدارة أيًضا في 

. نتج عن التوقعات االقتصادية الكلیة المحدثة ١٩-وما إذا كانت ھناك حاجة إلى أي تغییرات أخرى لتقديرات النموذج في ضوء تطور حالة كوفید 

انت التي قد كت االقتصاد الكلي مقارنة بخسائر اإلئتمان المتوقعة المحسوبة بإستخدام توقعاملیون لایر سعودي ٢٥٣تحمیل خسائر إضافیة بقیمة 

.نھاية العامفي سارية 

، حسب التصمیم ، حساسة للتنبؤ بمتغیرات االقتصاد الكلي. كما ھو الحال مع أي تنبؤات ، فإن التوقعات خسائر االئتمان المتوقعةتعتبر نماذج 

ئج الفعلیة مختلفة عن تلك المتوقعة. لدى البنك عملیة ثابتة واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام ھامة وعدم الیقین ، وبالتالي ، قد تكون النتا

لمراجعة وتحدي توقعات االقتصاد الكلي على أساس منتظم وتطبیق األحكام في تطبیقھا.
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ثل مالسعودي،لعربيد ادعم من قبل الحكومة ومؤسسة النقمن الصعب أيًضا في ھذا الوقت التأكد من اآلثار المصاحبة لألزمة الصحیة وإجراءات ال

السداد المؤقتة وحزم التخفیف األخرى. لذلك تبین للبنك أنه من السابق ألوانه أن ينعكس أي انخفاض محتمل في قیمة االئتمان من خالل إعفاءات

تجة عن التعثر. سوف والتركیز على النموذج االقتصادي الذي يدعم عملیات تحديد احتمال التعثر عن السداد والخسارة الناتطبیق معايیر المراحل

للشركات بشكل فردي مع توفر بیانات أكثر موثوقیة، وبالتالي تحديد ما إذا كان يجب إثبات أي تعديالت في يستمر البنك في تقییم التعرضات الھامة

ة.خسائر االئتمان المتوقعة في الفترات المالیة الالحق

السعوديالعربيالنقدمؤسسةومبادراتبرامجإطالق

٢٠٢٠في مارس "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص"أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي )،١٩لمواجھة فايروس كورونا المستجد (كوفید 

عن مؤسسة النقد العربي السعودي رقمالصادریم مالتعفيلتعريف ابحسبالصغیرة والمتوسطة والمتناھیة الصغر تآللمنشلتقديم الدعم الالزم 

ھـ. يشمل بشكل أساسي البرامج التالیة:١٤٣٨جمادى الثانیة ١٦بتاريخ ٣٨١٠٠٠٠٦٤٩٠٢

؛الدفعاتتأجیلبرنامج•

؛اإلقراضتمويلبرنامج•

و؛تمويلالضمانبرنامج•

.اإللكترونیةلتجارةارسوم خدمة ونقاط البیع دعمبرنامج•

تآالمؤھلة العتبارھا منشتآللمنشالممنوحةتسھیالت اإلقراضللمدة ستة أشھر األقساطالدفعات، قام البنك بتأجیل تأجیلكجزء من برنامجو

ةالنقدياتقالتدفبالمتعلقةالصعوباتقصیر األجل لمواجھة سیولةالدفعات بمثابة دعم تأجیلعملیة. تعتبرالحجمومتوسطةصغیرةومتناھیة الصغر

٢٠٢٠مارس ١٤قساط التي تستحق خالل الفترة من لألفترة االستحقاقأجیلخالل تمنالبنك بتفعیل تأجیل الدفعات امق.ینالمحتملة للمقترض

ألثراتم تقییم أية تكلفة إضافیة يتحملھا العمالء. دونتنطبق علیھا الشروط والتيللتسھیالت الممنوحة لمدة ستة أشھر ٢٠٢٠سبتمبر ١٤إلى 

. الترتیبفتراتعلىكتعديل ٩ا لمتطلبات المعیار الدولي للتقرير المالي ئتمانیة ومعالجتھا وفقً الاالتالتسھیفي فترات التغییراتالمحاسبي لھذه 

. ٢٠٢٠مارس٣١أشھر المنتھیة في الثالثة لفترةملیون لایر سعودي ٩٤قدرھاعقود خسائر تعديل العلىتعديل النتج عن 

الء من المنشآت ا بتأجیل الدفعات للعمقام البنك ايضً ، ٢٠٢٠ل شھر أبريل الي خدرة عن مؤسسة النقد العربي السعودالصاوتنفیًذا للتوجیھات 

قت علیھم الشروط نطب" ممن ا١" وبعض العمالء المصنفین ضمن "المرحلة ٢ضمن "المرحلة یة الصغر والصغیرة والمتوسطة المصنفینتناھمال

١٤إلى ٢٠٢٠مارس ١٤لنفس الفترة من وذلك ٢٠٢٠ناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة خالل الربع الثاني من عام العتبارھم من المنشآت المت

وتم عرضھا ضمن ٢٠٢٠ملیون لایر سعودي وتم إثباتھا خالل الربع الثاني من عام ٣٠. مما نتج عنه خسائر تعديل إضافیة قدرھا ٢٠٢٠سبتمبر 

لبنك انه في ظل غیاب العوامل األخرى فإن المشاركة في برنامج تأجیل الدفعات بحد ذاته ال يمثل زيادة كبیرة في دخل العملیات األخرى. ويعتقد ا

سعودي يتعلق بالعكس الخصم لخسائر ملیون لایر٦٢مبلغ قدره إثبات تم .٢٠٢٠يونیو ٣٠أشھر المنتھیة في مخاطر االئتمان. وخالل فترة الستة

ل.التعديل على قائمة الدخ

ضمن برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي والجھات التنظیمیة الدفعاتتأجیل منلتعويض خسارة التعديل التي من المتوقع أن يتكبدھا البنك و

ملیار لایر سعودي١٫٧قدرھامن مؤسسة النقد العربي السعودي عمولةبدونوديعة على ٢٠٢٠خالل الربع األول من عام البنكحصل، األخرى

تعويض بالبالمقام األولبأن المنحة الحكومیة تتعلق إدارة البنكقررت،على المراسالت من مؤسسة النقد العربي السعوديوبناءً .ثالث سنواتلمدة

وفًقا لمتطلبات المقدم على شكل إعانة الدعم الحكوميمن المنفعةتم احتساب المتكبدة جراء برنامج تأجیل الدفعات. لعن خسارة التعدي

في في الیوم األولإثباتهتمملیون لایر سعودي ٩٤منه،ملیون لایر سعودي١٠٨إجمالي قدره دخلعنھاونتج،المنح الحكومیةعنمحاسبة ال

ملیون لایر سعودي تم إثباته ١٤دخل العملیات األخرى، وكذلك مبلغ ضمنوتم عرضه م٢٠٢٠مارس٣١كما في ة الموحدةیالمرحلالدخلقائمة

المنحمنالدخلوقیاسإلثباتاألحكامبعضبممارسةاإلدارةقامت. ٢٠٢٠يونیو ٣٠دخل العملیات األخرى خالل الثالثة أشھر المنتھیة في ضمن

.الحكومیة

ملیار لایر سعودي٣٫٧حصل البنك على وديعة بدون عمولة إضافیة من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرھا ٢٠٢٠من عام وخالل الربع الثاني

على شكل إعانة وفًقا لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومیة، ونتج عنھا المقدمالدعم الحكوميتم احتساب المنفعة من لمدة ثالث سنوات و

٣٠كما في المرحلیة الموحدةالدخلقائمةفي في الیوم األولإثباتهتمملیون لایر سعودي ١٦منه،ديملیون لایر سعو٢١٨دخل إجمالي قدره 

تم تحمیل ،٢٠٢٠يونیو ٣٠أشھر المنتھیة في . وخالل الستة المتبقي، وتم تأجیل إثبات المبلغوتم عرضه في دخل العملیات األخرىم٢٠٢٠يونیو

مكاسب الیوم األول وتم عرضه في مصاريف العموالت الخاصة. بعكس خصم ملیون لایر على قائمة الدخل المرحلیة الموحدة تتعلق ١٨مبلغ 

لایر سعودي لمدة ثالث ملیون٧٠٢من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرھا إضافیةوديعة بدون عمولة، حصل البنك على ٢٠٢٠يولیو ١٦وفي 

ضمن البرنامج.سنوات
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ي فذلك، إلىباإلضافة. لمؤسسة النقد العربي السعودياإلقراض وضمان القروضتمويل، لم يشارك البنك بعد في برامج٢٠٢٠يونیو٣٠فيكما 

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك بأنه سیتم تعويض البنك عن رسوم خدمات نقاط البیع والتجارة اإللكترونیة ٢٠٢٠الربع الثاني من عام 

بنك منحة للمن دخل معاملتھا ك، وبالتالي ، ال يتم العمالءألن المستفیدين النھائیین في ھذه الحالة ھمنظًراوملیون لایر سعودي. ٥٧والتي بلغت 

.٢٠معیار لمحاسبة الدولي معوذلك تماشیًا 

سعوديلایرملیار٥٠بالسعوديالمصرفيللقطاعالسعوديالعربیةالنقدمؤسسةمنالمقدمالسیولةدعم

ملیار لایر ٥٠واستنادا لدورھا في تطبیق السیاسة النقدية ودعما لالستقرار النظام النقدي ، قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي مبلغا قدره 

:بھدفسعودي وذلك 

دوره لتقديم التسھیالت االئتمانیة للشركات من القطاع الخاص; مواصلةالقطاع المصرفي وتمكینه من لدىتحسین السیولة •

; إضافیةتعاب أةإعادة ھیكلة التسھیالت االئتمانیة الحالیة بدون أي•

دعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظیف في القطاع الخاص; و •

البنكیة التي تم التنازل عنھا للعمالء.الرسومالعديد من مقابلتقديم الدعم •

٦٫١من مؤسسة النقد العربي السعودي قدرھا عمولةحصل البنك على وديعة بدون ، ٢٠٢٠يونیو ٣٠وخالل الفترة المنتھیة في ھذا الصدد، في و

على المراسالت من مؤسسة النقد العربي السعودي، قررت إدارة البنك بأن المنحة الحكومیة تتعلق وبناءً تستحق خالل سنة.ملیار لایر سعودي

لمتطلبات المحاسبة عن ووفقاً على شكل إعانة بصورة منتظمة المقدمالدعم الحكوميمنالمنفعةتم احتساب . بدعم السیولةبالمقام األول 

المرحلیة الموحدةملیون لایر سعودي تم إثباتھا في قائمة الدخل٣٤ملیون لایر سعودي، منه ٧٠دخل قدره إجمالي المنح الحكومیة، ونتج عنھا 

المبلغ المتبقي. إثباتم وتم تأجیل٢٠٢٠يونیو ٣٠كما في 

الصحيالقطاعدعم

قرر فقد، ١٩كوفیدجائحة فايروسمنمواطنین والمقیمین الصحة للحفاظ علىالقطاع الصحي فيالعاملینتقديراً للجھود الكبیرة التي يبذلھا 

تتسھیال، والحاصلین على العام والخاصة من القطاعین الصحیمجال الرعايةلمدة ثالثة أشھر لجمیع العاملین في دفعاتتأجیل الطواعیًة البنك 

من ضمنوقد تم عرضھا ٢٠٢٠مارس ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٧٦قدرھاخسارة تعديل إثباتالبنك. نتج عن تعديل ھذه العقود منیةائتمان

لدخل ملیون لایر سعودي على قائمة ا٧٦دخل بمبلغ إثبات ، تم ٢٠٢٠يونیو ٣٠خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في .ىخراألالعملیاتدخل 

خسائر التعديل وتم عرضه ضمن دخل العموالت الخاصة. بعكس خصمالمرحلة الموحدة متعلق 

المركز الماليقائمةلتاريخالحقةالحداثاأل-٢٣

يولیو ٢٢لایر سعودي في اتملیارخمسة، أكمل ساب إصدار الشريحة الثانیة من الصكوك بمبلغ قدره ٢٠٢٠يونیو ٣٠بعد الفترة المنتھیة في 

، ولدى ساب الخیار لسداد ٢٠٣٠في عام وتستحقلبنك "البرنامج المحلي" باالخاص الصكوك المحليبرنامجوقد تم إصدار الصكوك بموجب ، ٢٠٢٠

اعتمادتم. البرنامجلموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام على االحصولذلكويتطلبخمس سنوات، بعدالصكوك 

.بالبنكالشرعیة لجنةالمن قبل الصكوكھیكل

وفقاً لمدة ستة أشھرفعلیةخاصةعمولةدخلطرحاً خاصا في المملكة العربیة السعودية، وتحملاھحطروتمھذه الصكوك غیر مضمونة إن

فوتستحق السداد على أساس نص،نقطة أساس١٩٥قدرهزائداً ھامش "سايبور"السعوديةالعربیةالمملكةفيبین البنوك ةالسائدللمعدالت 

سنوي. 

أرقام المقارنة-٢٤

أعید تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع تبويب الفترة الحالیة. 

مجلس اإلدارةقبلمنالموجزة الموحدةالمرحلیةالقوائم المالیة اعتماد-٢٥

).م٢٠٢٠أغسطس٢٣قالمواف(ھـ ١٤٤٢محرم٤بتاريخالموجزة الموحدة المرحلیةالقوائم المالیة ھذهاإلدارةمجلساعتمد


