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عــــام   -1

ینایر 21ھـ��������� الموافق 1398ص��فر 12بتاریخ 4، ش��ركة مس��اھمة س��عودیة ، بموجب المرس��وم الملكي رقم م/" ("البنك")س��اب"تأس��س البنك الس��عودي البریطاني (

م) بعد أن إنتقلت إلیھ عملیات البنك البریطاني للشرق األوسط في المملكة العربیة 1978یولیو 1ھـ�������� ( 1398رجب 26م. وقد بدأ ساب أعمالھ رسمیاً بتاریخ 1978

م كبنك تجاري من خالل ش��بكة 1979أكتوبر 13ھـ��������� الموافق 1399ذي القعدة 22بتاریخ 1010025779موجب الس��جل التجاري رقم الس��عودیة . یعمل س��اب ب

3,317: 2016م (2017دیسمبر 31موظفاً كما في 3,263فرعاً ) في المملكة العربیة السعودیة . بلغ عدد موظفي ساب 84: 2016فرعاً ( 81فروعھ وعددھا 

-ھو كما یلي:لسابن عنوان المركز الرئیسيموظف). إ

البنك السعودي البریطاني

9084ص ب     

11413الریاض    

المملكة العربیة السعودیة 

ة مس��تقلة ھیئة ش��رعیفتتمثل أھداف س��اب في تقدیم كافة أنواع الخدمات المص��رفیة . كما یقوم س��اب بتقدیم منتجات مص��رفیة متوافقة مع الش��ریعة، معتمدة وتحت إش��را

تأسست من قبل ساب.

سمال شركة وكالة ساب للتأمین (شركة تابعة)، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة %100: 2016(%100یمتلك ساب  ) من الحصص في رأ

بصورة %2و %98). یمتلك ساب بصورة مباشرة 2007و یولی3ھـ����� (الموافق 1428جمادى الثاني 18وتاریخ 1010235187السعودیة بالسجل التجاري رقم 

، مس��جلة في المملكة العربیة الس��عودیة). یتمثل النش��اط تابعةغیر مباش��رة من الحص��ص في رأس��مال الش��ركة التابعة (الحص��ة غیر المباش��رة مملوكة من خالل ش��ركة 

قاً لالتفاقیة المبرمة ) داخل المملكة العربیة السعودیة. طب7أنظر إیضاح –تابعة لسابشركة الرئیسي للشركة التابعة في العمل كوكیل تأمین وحید لشركة ساب للتكافل (

ر علیھا من العمل كوكیل ألي شركة تأمین أخرى في المملكة العربیة السعودیة.ظحعقد تأسیس الشركة التابعة ال ی، فإنتینالتابعتینبین الشرك

) من الحص��ص في رأس��مال ش��ركة عقارات العربیة المحدودة (ش��ركة تابعة)، ش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة مس��جلة في المملكة %100: 2016(%100یمتلك س��اب 

%1و %99). یمتلك ساب بصورة مباشرة 2003یولیو 12ھـ�� (الموافق 1424جمادي األول 12وتاریخ 1010188350العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم 

، مس��جلة في المملكة العربیة الس��عودیة). یتمثل تابعةر مباش��رة من الحص��ص في رأس��مال الش��ركة التابعة (الحص��ة غیر المباش��رة مملوكة من خالل ش��ركة بص��ورة غی

النشاط الرئیسي للشركة التابعة في شراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

لحصص في رأسمال شركة ساب العقاریة المحدودة (شركة تابعة)، شركة ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة ) من ا%100: 2016(%100كما یمتلك ساب 

%0.2و %99.8). یمتلك ساب بصورة مباشرة 2014دیسمبر 4ھـ������� (الموافق 1436صفر 12وتاریخ 1010428580العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم 

، مس��جلة في المملكة العربیة الس��عودیة). یتمثل تابعةأس��مال الش��ركة التابعة (الحص��ة غیر المباش��رة مملوكة من خالل ش��ركة بص��ورة غیر مباش��رة من الحص��ص في ر

النشاط الرئیسي للشركة التابعة في تسجیل العقارات بإسمھا أو االحتفاظ بالضمانات وإدارتھا نیابًة عن البنك.

شأة 2017مایو 17بتاریخ  سیس من سیسھا كشركة ذات مسئولیة ، قام ساب بتأ شركة ساب لألسواق المحدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل تم تأ سم/  لغرض خاص با

ابعة عملیاتھا بعد. محدودة بموجب قوانین جزر الكایمان. ستقوم ھذه الشركة التابعة بالمتاجرة في المشتقات وعملیات إعادة الشراء. لم تبدأ ھذه الشركة الت

) في ش��ركة س��اب للتكافل (ش��ركة تابعة)، ش��ركة مس��اھمة س��عودیة مس��جلة في المملكة العربیة الس��عودیة بالس��جل %32.5: 2016(%65قدرھا یمتلك س��اب حص��ة

نوفمبر 23). أص��بحت ش��ركة س��اب للتكافل ش��ركة تابعة لس��اب اعتباراً من 2007یونیو 6ھـ��������� (1428جمادى األولى 20وتاریخ 1010234032التجاري رقم 

ودیة.شركات واألفراد في المملكة العربیة السعللوعامتكافل بتقدیم خدمات تأمین متوافقة مع الشریعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي لل. تقوم ساب )19یضاح (إ2017

تأسست بموجب قرار ھیئة السوق ) من رأسمال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالیة، شركة ذات مسئولیة محدودة %2016:100(%100یمتلك ساب كان 

، ومس������جلة في المملكة العربیة الس������عودیة بالس������جل التجاري رقم 2007یونیو 25ھـ������������� الموافق 1428جمادي الثاني 10وتاریخ 7–35–2007المالیة رقم 

.2017یونیو 15ي فشركة التابعة ). وقد تم إتمام إجراءات تصفیة ھذه ال2007یولیو 22ھـ (1428رجب 8وتاریخ 1010235982

موجب ترضین بلقد شارك البنك في تأسیس ثالثة منشآت لغرض القیام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على حقوق الضمان على موجودات محددة خاصة بالمق

 .اتفاقیات التمویل اإلسالمي، ال یوجد لھذه المنشآت أیة نشاطات أخرى

الموجوداتشركة كیان السعودیة لتأجیر -1

شركة رابغ لتأجیر الموجودات-2

شركة ینبع لتأجیر الموجودات-3

ةوالمقدرآتوائد المتغیره من عالقتھ بالمنش) في كل منشأة. لم یقم ساب بتوحید ھذه المنشآت لعدم وجود حق لھ في الع%50: 2016(%50یمتلك ساب حصة قدرھا 

ل ممارسة سلطاتھ عل تلك المنشآت. یقید التمویل المعني الممنوح للعمالء في دفاتر ساب.على التأثیر على تلك العوائد من خال

الدخول في مناقشة مبدئیة مع البنك األول، بنك مدرج في سوق األسھم السعودیة، لدراسة إمكانیة 2017إبریل 25قرر مجلس إدارة ساب خالل اجتماعھ المنعقد خالل 

وال ،ش����تملتمتعددةدماج، فإن ذلك یخض����ع لش����روط إندماج البنكین. إن الدخول في ھذه المناقش����ات ال یعني بأن االندماج قد یتم بین البنكین. وفي حالة االتفاق على االن

على الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة لكل بنك وموافقة الجھات المختصة في المملكة العربیة السعودیة. ،تقتصر

 .
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تتمة  -عــــام  -1

تتمة   –أسس اإلعداد 1-1

االلتزامبیانأ ) 

تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للبنك: 

تطبیق كافة تتطلبوفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر الدولیة المعدلة من قبل مؤس���س���ة النقد العربي الس���عودي بالمحاس���بة عن الزكاة وض���ریبة الدخل والتي •

): ضرائب الدخل، والتفسیر 12ق معیار المحاسبة الدولي (یالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، فیما عدا تطب

بقدر تعلقھا بالزكاة وض���ریبة الدخل. وطبقاً لتعمیم مؤس���س���ة النقد العربي الس���عودي رقم ،الرس���وم–) الص���ادر عن لجنة تفس���یر المعاییر الدولیة 21(

والتعدیالت الالحقة علیھ على ش��كل إیض��احات بش��أن المحاس��بة عن الزكاة وض��ریبة الدخل (التعمیم)، 2017إبریل 11وتاریخ 381000074519

وي من خالل حقوق المساھمین ضمن األرباح المبقاه، وعلى أساس ربع سنوضریبة الدخل المستحقةالزكاةیتم تسجیل

طبقاً ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعقد تأسیس البنك•

مطبقة بي الس��عودي ولم تعدالمعاییر المحاس��بیة للبنوك التجاریة الص��ادرة عن مؤس��س��ة النقد العرمؤس��س��ة النقد العربي الس��عوديإض��افة إلى ذلك، ألغي تعمیم 

.2017ینایر 1اعتباراً من 

أثر التغیر في الس��یاس��ة عناإلفص��اح) بش��أن40(ت) بخص��وص الس��یاس��ة المحاس��بیة للزكاة وض��ریبة الدخل واإلیض��اح (2یرجى الرجوع إلى اإلیض��اح 

ة نتیجة تعمیم المؤسسة. یالمحاسب

ب ) أسس القیاس 

یة مال ھذه القوائم ال عداد  لدخل، تم إ مة ا قائ لة في  عاد ھا ال مدرجة قیمت یة ال مال قات، والموجودات ال عدا المش�������ت ما  تاریخیة، فی فة ال قاً لمبدأ التكل الموحدة وف

لة) بقیمتھا دة بالقیمة العاواإلستثمارات المتاحة للبیع، حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، تقید الموجودات والمطلوبات مغطاة المخاطر (المغطا

العادلة بقدر المخاطر التي یتم تغطیتھا.

والنشاطرضعملة العج )  

.عملة النشاط للبنكتظھر القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف. یعتبر اللایر السعودي 

د )  عرض القوائم المالیة الموحدة

ش��ھراً من 12الخاص��ة بھ على أس��اس الس��یولة. وقد تم تقدیم تحلیل بش��أن عملیات االس��ترداد أو الس��داد خالل الموحدة یقوم البنك بعرض قائمة المركز المالي 

(ب).33(متداولة) وألكثر من سنة بعد تاریخ قائمة المركز المالي (غیر متداولة) في اإلیضاح إعداد القوائم المالیةتاریخ 

أسس توحید القوائم المالیةھـ)

س ا جمیعاً بـ������ "البنك"). یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفوالشركات التابعة لھ (ویشار إلیھعلى القوائم المالیة لساب، الموحدةتشتمل القوائم المالیة 

المالیة لساب، باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. السنة

سیطر علیھا ساب  مباشرة أو غیر مباشرة. یسیطر ساب على منشأة ما (الشركة المستثمر فیھا) والتي یتعرض بصورةالشركات التابعة ھي المنشآت التي ی

مارسة ت من خالل ممختلفة من عالقتھ بالش�ركة المس�تثمر فیھا ولدیھ المقدرة على التأثیر على العائدااتولدیھ حقوق في الحص�ول على عائدلمخاطر بش�أنھا 

عن التوحید قفس���لطاتھ على الش���ركة المس���تثمر فیھا. یتم توحید الش���ركات التابعة إعتباراً من تاریخ إنتقال الس���یطرة على تلك الش���ركات إلى س���اب ویتم التو

اعتباراً من تاریخ تخلي ساب عن مثل ھذه السیطرة. 

. الموحدةعند إعداد ھذه القوائم المالیة موعةشركات المجیتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بین 

والتقدیرات المحاسبیة الھامةاألحكامو ) 

سبیة الھامة التي تؤثر على لیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة، طبقا للمعاییر الدولیة  ستخدام بعض األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحا لتقاریر المالیة، ا

والمطلوبات المس����جلة. كما یتطلب من اإلدارة ممارس����ة األحكام والتقدیر عند تطبیق الس����یاس����ات المحاس����بیة للبنك. یتم تقویم ھذه التقدیرات مبالغ الموجودات 

واالفتراض����ات واألحكام بص����ورة مس����تمرة وذلك على أس����اس خبرة البنك وعوامل أخرى تش����تمل على الحص����ول على المش����ورة المھنیة وتوقعات لألحداث 

قدیرات المحاسبیة تلیة التي یعتقد بأنھا معقولة وفقا للظروف والمعطیات. یمكن أن تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. یتم إثبات التعدیالت على الالمستقب

و مارست فیھا لتقدیرات واالفتراضات أخالل الفترة التي تعدل فیھا التقدیرات وفي الفترات المستقبلیة. وفیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة ا

األحكام:
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خسائر انخفاض قیمة القروض والسلف)1

االنخفاض في القیمةالمنھجیة المتبعة في تحدید 

وبصورة مالئمة وذلك عند وجود دلیل موضوعي على حاالالنخفاض في قیمة القروض المنخفضة القیمة لمخصصات تكوینتقوم سیاسة البنك على 

وقوع انخفاض في قرض ما أو محفظة القروض.

یتعین .الموحدةیمثل مخصص إنخفاض القروض والسلف أفضل تقدیرات اإلدارة للخسائر المتكبدة في محفظة القروض بتاریخ قائمة المركز المالي

المقدرة بشكل والسلفالقروضفي قیمةنخفاضاالالتقدیرات من أجل احتساب مخصصات االفتراضات وعلى اإلدارة ممارسة األحكام عند إجراء 

فردي وجماعي.

تخضع مخصصات االنخفاض الجماعي في جزء منھا لعدم التأكد من التقدیرات ألنھ من غیر العملي تحدید الخسائر على أساس كل قرض على حده 

التي تتضمنھا المحفظة. تشتمل طرق التقدیر على استخدام تحالیل احصائیة للمعلومات التاریخیة، ةفردیالالقروض غیر الھامة حجملضخامةنظراً 

د دة یمكن أن یزیكبمقترنة بتقدیرات اإلدارة الھامة، وذلك للتأكد بأن الظروف االقتصادیة واالئتمانیة الحالیة تشیر إلى أن المستوى الفعلي للخسائر المت

أو یقل عن المستوى السابق.

اطر مخوفي الحاالت التي تؤدي فیھا التغیرات في الظروف االقتصادیة أو التشریعیة أو السلوكیة إلى عدم إظھار آخر أحدث التوجھات في عوامل ال

سائر االنخفاض في القیمة الناتجة عن الخالمتعلقة بالمحفظة بالكامل في ھذه الطرق، عندئذ تؤخذ عوامل المخاطر بعین االعتبار وذلك بتعدیل مخصصات

نوع المنتجات، ومعدالت البطالة، والتركزات، والتوزیع الجغرافي، وخصائص منتجات تالسابقة. تشتمل عوامل المخاطر على نمو محفظة القروض، و

فظة، والسیاسات والممارسات المتعلقة القروض، والظروف االقتصادیة مثل التوجھات في أسواق السكن، ومستوى معدالت العموالت، وعمر المح

السداد من قبل العمالء.نمطبإدارة الحسابات، والتغیرات في القوانین واألنظمة والعوامل األخرى المؤثرة في 

لخسائر ة وافي القیمة بإنتظام على أساس الفروقات بین الخسائر المقدرنخفاضیتم مراجعة المنھجیة واالفتراضات المستخدمة في حساب خسائر اال

الفعلیة.

یتم إثبات خسائر القروض المنخفضة القیمة عند وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في قرض ما أو محفظة القروض. تحمل مخصصات 

تریة لدفوتسجل مقابل القیمة ا،أو مجموعات القروض المقدرة بشكل جماعي على قائمة الدخلالفردیةاالنخفاض التي یتم احتسابھا بشأن القروض 

للقروض المنخفضة القیمة في قائمة المركز المالي. ال یتم إثبات الخسائر التي قد تنتج عن أحداث مستقبلیة.

بشكل فرديالتي یتم تقییمھاالقروض والسلف 

رض وعدد لقتشتمل العوامل التي یتم أخذھا بعین االعتبار عند التأكد فیما إذا كان القرض ھام بمفرده ألغراض تحدید االنخفاض في القیمة على حجم ا

من وجود دالقروض التي تتضمنھا المحفظة، وأھمیة القرض الفردي، وكیفیة إدارتھ. سیتم تقییم القروض التي تفي بھذه المعاییر بشكل فردي للتأك

ییم الجماعي (أنظر التقالمنھجیة المتبعة بشأنانخفاض في قیمتھا باستثناء الحاالت التي یكون فیھا حجم التعثر والخسائر كافیة لتبریر معالجتھا وفق 

أدناه).

قروض، ساس فردي. وفیما یتعلق بھذه الإن القروض التي تعتبر ھامة بمفردھا بالنسبة للشركات والعمالء التجاریین تتعلق بمبالغ كبیرة وتدار على ا

من وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في قرض ما. تشتمل –على اساس كل حالة على حده –بالتأكد قوائم مالیة موحدةیقوم البنك بتاریخ كل 

المعاییر المستخدمة في ھذا التقییم على:

صعوبات معروفة یواجھھا المقترض بشأن التدفقات النقدیة.-

یوم.90تعاقد علیھا لسداد أصل المبلغ أو العمولة المتأخرة السداد لفترة تزید عن مالدفعات ال-

احتمال دخول الجھة المقترضة في االفالس أو ھیكلة مالیة أخرى.-

تأجیل ذلك إلى االعفاء أوممنوح للجھة المقترضة ألسباب اقتصادیة أو قانونیة تتعلق بالصعوبات المالیة التي یواجھھا العمیل وأدى تنازلوجود -

سداد اصل المبلغ أو العمولة أو األتعاب وذلك في الحاالت التي یكون فیھا االمتیاز غیر ھام، و

وجود تدھور في الوضع المالي للجھة المقترضة أو توقعاتھا مثل وجود شكوك في مقدرتھا على السداد.-
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تتمة-بشكل فرديالتي یتم تقییمھاالقروض والسلف 

بالنسبة للقروض التي یوجد بشأنھا دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة، تحدد خسائر االنخفاض بعد األخذ بعین االعتبار ما یلي:

إجمالي المخاطر التي یتعرض لھا البنك بشأن العمیل.-

.نجدوى طریقة العمل الخاصة بالعمیل ومقدرتھ على العمل بنجاح خارج الصعوبات المالیة وتحقیق تدفقات نقدیة كافیة لتغطیة إلتزامات الدیو-

حجم وتوقیت المقبوضات واالستردادات المتوقعة.-

توزیعات األرباح المحتمل توفرھا في حالة التصفیة أو االفالس.-

في نالمقرضین االخریمع تلك المتعلقة بالبنك واحتمال استمرار المقرضین االخرینالتزامات األفضلیة المتعلقة بمدى زیادة أو تعادل حقوق -

دعم الشركة.

ة واضحاً یصعوبة تحدید اجمالي مبلغ ومستوى مطالبات كافة الدائنین والمدى الذي تكون فیھ حاالت عدم التأكد المتعلقة بالتأمین والنواحي القانون-

.وجلیاً 

بنجاح.االحتفاظ بھالقیمة البیعیة للضمان (أو أیة تعزیزات ائتمانیة أخرى) واحتمال -

التكالیف المحتملة المتعلقة بالحصول على وبیع الضمان كجزء من مصادرتھ.-

مقدرة الجھة المقترضة على الحصول على والسداد بعملة القرض إذا لم یكن القرض بالعملة المحلیة.-

وي للقرض، عند توفره.سعر السوق الثان-

غیرات المستقبلیة تتحدد القیمة البیعیة للضمان على أساس القیمة السوقیة عند إجراء التقییم للتأكد من وجود انخفاض في القیمة. ال یتم تعدیل القیمة بال

.االجباريیع المتوقعة في أسعار السوق، علماً بأنھ یتم إجراء التعدیالت إلظھار الظروف المحلیة مثل خصومات الب

لقرض ما، والذي یشتمل على المقبوضات المستقبلیة المتوقعة للعموالت المتوقعة تحسب خسائر االنخفاض وذلك بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة 

خصصات الیة للقرض. یتم مراجعة مالمتعاقد علیھا على أساس معدل العمولة الفعلیة األصلي ومقارنة القیمة الحالیة الناتجة عن ذلك مع القیمة الدفتریة الح

مرة واحدة على األقل كل ربع سنة أو أكثر عندما تتطلب الظروف ذلك.الفردیة الھامةانخفاض الحسابات 

السلف التي یتم تقییمھا بشكل جماعيوالقروض 

قروض للتقییم الفردي أو المجموعات المتجانسة للیتم تقییم االنخفاض بشكل جماعي لتغطیة الخسائر المتكبدة وغیر المحددة بعد على القروض الخاضعة

عتبر عموماً تالتي ال تعتبر ھامة بشكل فردي. یتم تقییم محافظ القروض المتعلقة بالتجزئة للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا بشكل جماعي ألن المحافظ

مجموعات قروض متجانسة بشكل كبیر.

ین االعتبار ما یلي:یحدد مخصص االنخفاض الجماعي بعد األخذ بع

الخسائر السابقة للمحافظ التي لھا خصائص ائتمان مماثلة (حسب قطاع الصناعة مثالً).-

ب مخصص مالئم للقرض الفردي، و یالفترة المقدرة بین حدوث االنخفاض والخسائر التي یتم تحدیدھا ویستدل علیھا عند تجن-

مالیة الموحدةإعداد القوائم التقدیر االدارة فیما إذا كانت الظروف االقتصادیة واالئتمانیة تشیر إلى أن المستوى الفعلي للخسائر المتأصلة بتاریخ -

یمكن أن یزید عن أو یقل عن الخسائر السابقة.

دة على أساس الظروف االقتصادیة والظروف السائدة في السوق، تقدر الفترة الواقعة بین حدوث الخسارة وتحدیدھا من قبل اإلدارة لكل محفظة محد

دى مالعمیل، ومعلومات إدارة المحفظة وطرق إدارة االئتمان، والخبرة المتعلقة بالتحصیل واالسترداد في السوق. تتفاوت الفترة المقدرة على وسلوك

الزمن وذلك بتغیر ھذه الظروف.
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ت اتستخدم طرق إحصائیة لتحدید خسائر االنخفاض الجماعي للمجموعات المتجانسة للقروض التي ال تعتبر ھامة بمفردھا. تسجل الخسائر في مجموع

ویتم شطبھا.القروض ھذه بشكل فردي عند استبعاد القروض الفردیة من المجموعة 

تتمثل الطرق المستخدمة في حساب المخصصات الجماعیة في اآلتي:

) والتي تستخدم Roll –rateعند وجود معلومات مجربة مالئمة، یستخدم البنك طریقة "نسبة ترحیل القروض المتأخــــرة الســـداد المحتملة" (-

فاتحالیل احصائیة للبیانات التاریخیة وحاالت االخفاق والتعثر في السداد وذلك من أجل تقدیر حجم القروض التي سیتم شطبھا في نھایة المط

ع، لكن البنك غیر قادر على تحدیدھا بشكل فردي. یتم تجمیإعداد القوائم المالیة الموحدةبشكل موثوق بھ وذلك نتیجة ألحداث وقعت قبل تاریخ 

ي فیام التأخر في السداد، ومن ثم یتم استخدام تحالیل احصائیة لتقدیر التحسن التي یطرأ على تلك القروضألالقروض الفردیة بإستخدام حدود 

. إضافة إلى ذلك، یتم تجمیع القروض الفردیة حسب خصائص االستردادمختلف مراحل االخفاق في السداد وتصبح غیر قابلة طوالكل حد وذلك 

، مثالً افھشاالئتمان الخاصة بھا طبقاً لما ورد أعاله. وعند إتباع ھذه الطریقة، یتم إجراء التعدیالت لتقدیر الفترات بین وقوع حدث الخسارة واكت

یم وعن طریق المبالغ المتعثرة (وتعرف بـ "فترة الوقوع")، والفترة الواقعة بین االكتشاف والشطب (وتعرف بـ "فترة االكتشاف"). كما یتم تق

الظروف االقتصادیة الراھنة عند احتساب المستوى المالئم للمخصص المطلوب لتغطیة الخسائر المتأصلة.

راً أو عندما تكون المعلومات غیر كافیة أو غیر موثوق بھا التباع طریقة "نسبة ترحیل القروض المتأخرة السداد عندما یكون حجم المحفظة صغی-

)، یقوم البنك باتباع طریقة أساسیة وفق معادالت تستند على نسبة الخسارة السابقة، أو طریقة التدفقات النقدیة Roll –rateالمحتملة" (

طریقة األساسیة وفق معادالت، یتم تقدیر الفترة بین وقوع حدث الخسارة وتاریخ تحدیدھا من قبل اإلدارة المحلیة، المخصومة. وفي حالة إتباع ال

وتكون ھذه الفترة عادة ما بین ستة أشھر واثنى عشر شھراً.

ظة م تحدیثھا دوریاً إلظھار آخر توجھات المحفیتم تقدیر الخسارة المتأصلة ضمن كل محفظة بناءاً على ھذه الطرق باستخدام البیانات التاریخیة التي یت

كامل في بالوالتوجھات االقتصادیة. وفي حالة عدم إظھار آخر أحدث التوجھات الناتجة عن التغیرات في الظروف االقتصادیة أو التشریعیة أو السلوكیة 

یة إعداد القوائم الماللطرق وذلك إلظھار ھذه التغیرات بتاریخ ھذه الطرق، فإنھا تؤخذ بعین االعتبار وذلك بتعدیل مخصص االنخفاض الناتج عن ھذه ا

.الموحدة

االنخفاض المتكبد وغیر المحدد بعد

مع بعضھا –التي لم یحدد بشأنھا بشكل خاص أي دلیل على وقوع انخفاض في القیمة بشكل فردي –یتم تجمیع القروض التي یتم تقییمھا بشكل فردي 

البعض بحسب خصائص مخاطر االئتمان المتعلقة بھا وذلك عند إجراء تقییم للتأكد من وجود انخفاض جماعي في قیمتھا. تشتمل خصائص مخاطر 

مل قة. یشئتمان ھذه على بلد المنشأ، ونوع النشاط الذي یتم القیام بھ، ونوع المنتج المقدم، والضمان الذي تم الحصول علیھ وعوامل أخرى ذات عالاال

لكل تحدیدھا در على، وأن البنك غیر قاإعداد القوائم المالیةھذا التقییم خسائر االنخفاض في القیمة التي تكبدھا البنك نتیجة ألحداث وقعت قبل تاریخ 

د افردي، وأنھ یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ. وعند توفر المعلومات التي تحدد الخسائر على القروض الفردیة ضمن المجموعة، عندئذ یتم استبعقرض

تلك القروض من المجموعة، ویتم تقییمھا بشكل فردي.

شطب القروض والسلف

) بش��كل جزئي أو بالكامل عند عدم توقع تحص��یلھا. وفي حالة القروض المض��مونة، فإن ذلك یتم تش��طب القروض (ومخص��ص االنخفاض المتعلق بھا

قیدھا في قائمة الدخل الموحدة.ة قروض تم شطبھا سابقاً, فإنھ یتماستعادند عبعد إستالم المتحصالت من تحقق الضمان.
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تتمة –قیمة القروض والسلفخسائر انخفاض )1

الضمانات والتعزیزات االئتمانیة األخرى 

بدالً من االعتماد على قیمة الض��مانات ة الخاص��ة بھمالنقدیاتیقوم البنك بمنح القروض بناء على قدرة العمالء على س��داد إلتزاماتھم من مص��ادر التدفق

سبة للقروض األخرى، یتم الحصول على ضمانات إضافیة ویؤخذ  سھیالت بدون ضمانات. بالن المقدمة. وبحسب وضع العمیل ونوع المنتج، تمنح الت

البنك باس��تخدام الض��مان كمص��در من مص��ادر ذلك بعین االعتبار عند اتخاذ القرار بش��أن منح االئتمان واألس��عار. وفي حالة التعثر عن الس��داد، یقوم

السداد.

وحسب شكلھا، یمكن أن یكون للضمانات تأثیراً مالیاً ھاماً في التقلیل من مخاطر االئتمان.

خرى األإضافة إلى ذلك، یمكن إدارة المخاطر باستخدام أنواع أخرى من الضمانات وتعزیزات مخاطر االئتمان مثل الضمانات اإلضافیة والرھونات 

ولم یتم تحدید أثرھا المالي.غیر معروفةمستندات الثبوتیة، لكن قیمة ھذه الضمانات ستكون والضمانات غیر المدعمة ب

القیمة العادلة لألدوات المالیة )2

ة عن القیمة العادلة لألدوات المالی. كما تم اإلفص�������احإعداد كل قوائم مالیة موحدةالعادلة بتاریخ بالقیمةبقیاس األدوات المالیة كالمش�������تقات بنكقوم الی

.حول القوائم المالیة الموحدة)35المسجلة بالتكلفة المطفأة في اإلیضاح (

وق في الس��متعاملینالقیمة العادلة ھي الس��عر الذي س��یتم إس��تالمھ عند بیع أص��ل ما أو س��داده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین 

د قیاس القیمة العادلة بإفتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما: بتاریخ القیاس. یحد

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو -

لألصل أو المطلوبات.مناسبةفي حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق -

.بنكبلة للوصول إلیھا من قبل الیجب أن تكون قامناسبةإن السوق الرئیسي أو األكثر 

عون لتحقیق یسوأنھمعند تسعیر الموجودات والمطلوبات ونستفیدیفي السوق سالمتعاملینأن تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بإفتراض

أفضل مصالحھم االقتصادیة.

في الس�وق على تحقیق منافع إقتص�ادیة عن طریق االس�تخدام األفضل المتعاملینیأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة بعین االعتبار مقدرة

األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.یستخدموننلمتعاملین آخرین والذیواألقصى لألصل أو بیعھ 

لطرق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بش����أنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة إس����تخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقلیبنكس����تخدم الی

إستخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

ض��من التس��لس��ل الھرمي لمس��تویاتالموحدة المالیة تص��نف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس��ھا بالقیمة العادلة أو االفص��اح عنھا في القوائم

القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى غیر الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس الموجودات أو المطلوبات (أي بدون تعدیل أو تجدید األسعار).المستوى األول:

ورة قابلة للمالحظة بص��–ھامة بالنس��بة لألدوات التي یتم قیاس��ھا بالقیمة العادلة–طرق تقویم تعتبر مدخالت المس��توى األدنى لھا المستوى الثاني:

مباشرة أو غیر مباشرة.

في غیر قابلة للمالحظة–بالقیمة العادلةھامة بالنس��بة لألدوات التي یتم قیاس��ھا –طرق تقویم تعتبر مدخالت المس��توى األدنى لھا المستوى الثالث:

السوق.

ات قیاس بالتأكد فیما إذا تم التحویل بین مس�����تویبنكقوم الیبش�����كل متكرر، الموحدة في القوائم المالیة بالنس�����بة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا 

ألدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.القیمة العادلة وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى ا

بتحدید فئة الموجودات والمطلوبات على أس��اس طبیعة وخص��ائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات یقوم البنكولغرض االفص��اح عن القیمة العادلة، 

ومستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة أعاله.
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تتمة  -عــــام  -1

تتمة-اإلفتراضات والتقدیرات المحاسبیة الھامة و ) 

إنخفاض قیمة استثمارات األسھم المتاحة للبیع)3

ھري أو ض الجویقوم البنك بممارسة األحكام عند مراجعة اإلنخفاض في قیمة استثمارات األسھم المتاحة للبیع . ویشمل ذلك التأكد فیما إذا كان اإلنخفا

ھذا الص���دد، ، وفيالمس���تمر في القیمة العادلة یقل عن التكلفة. یتم إبداء التقدیر للتأكد فیما إذا كان اإلنخفاض في القیمة العادلة "جوھري" أو "مس���تمر"

ضافة إلى ذلك، یقوم البنك بالتأكد فیما إذا كا سعار األسھم. إ یمة مالئما ن اإلنخفاض في القیقوم البنك بتقویم، من بین عوامل أخرى، التغیر العادي في أ

ن األنش��طة تجة موذلك عند وجود تدھور في المركز المالي للجھة المس��تثمر فیھا، وأداء الص��ناعة والقطاع، والتغیرات في التقنیة، والتدفقات النقدیة النا

التشغیلیة والتمویلیة.

تصنیف اإلستثمارات المقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق)4

) عند تص���نیف الموجودات المالیة غیر المش���تقة ذات الدفعات الممكن تحدیدھا أو 39یتبع البنك اإلرش���ادات المذكورة في معیار المحاس���بة الدولي رقم (

بھذهھ على االحتفاظ درتالثابتة، والتي لھا تاریخ استحقاق محدد كـ�� "استثمارات مقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق" . وللقیام بذلك، یقوم البنك بتقویم نیتھ ومق

االستثمارات حتى تاریخ اإلستحقاق.

تصنیف اإلستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل)5

) عند تصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة إلى "إستثمارات مدرجة قیمتھا 39یتبع البنك األسس المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي رقم (

).39ائمة الدخل". وللقیام بذلك، یقوم البنك بتقویم مدى إلتزامھ بالشروط المنصوص علیھا في معیار المحاسبة الدولي رقم (العادلة في ق

فیھاالمستثمر -الشركاءتحدید السیطرة على )6

) لتقدیرات اإلدارة.ھـ(1-1تخضع مؤشرات السیطرة المبینة في اإلیضاح رقم 

مخصص االلتزامات والمطالبات القانونیة )7

إن البات.یتلقى البنك مطالبات قانونیة خالل دورة أعمالھ العادیة. قامت اإلدارة بإجراء التقدیرات واألحكام بش�����أن إحتمال تجنیب مخص�����ص لقاء المط

المطالبات القانونیة على االجراءات النظامیة المتبعة.. یعتمد توقیت وتكالیف والمبلغ المراد دفعھ غیر مؤكدتاریخ إنتھاء المطالبات القانونیة 

مبدأ اإلستمراریة )ز

رار في ارد الكافیة لإلس���تملقد قامت اإلدارة بتقویم مقدرة البنك على اإلس���تمرار في العمل  وفقاً لمبدأ اإلس���تمراریة، وأنھا على قناعة بأنھ یوجد لدى البنك المو

مقدرة البنك على اإلس��تمرار في العمل وفقاً حول جوھریة تثیر ش��كوكاً حاالت عدم تأكد ھامة قدأعمالھ في المس��تقبل المنظور. كما أنھ ال علم لدى اإلدارة بأیة 

لمبدأ اإلستمراریة. علیھ، تم اإلستمرار في إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ اإلستمراریة.
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الموحدةفیما یلي بیاناً بالسیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة 

في السیاسات المحاسبیة اتالتغیرأ )

دیسمبر 31یة للسنة المنتھیة في تتمشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنو

:، فیما عدا2016

(أنظر 2017ینایر 1 من التغیر في السیاسة المحاسیبة المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل طبقاً لتوجیھات  مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك اعتباراً )1

وأ)،1-1إیضاح

السنةالیة أو الحللسنةاثر مالي على القوائم المالیة الموحدة للبنك والتي لھا اثر غیر ھام/ لیس لھا،التعدیالت التالیة على المعاییر الحالیة المذكورة أدناهإتباع )2

المستقبلیة.السنواتالسابقة، وال یتوقع بأن یكون لھا أثر ھام على 

تعدیالت على المعاییر الحالیة

المبادرة باإلفصاح–قائمة التدفقات النقدیة ): 7تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (-

.2017ینایر 1على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد التعدیالت تطبق

جزءاً من وبات الناتجة عن األنشطة التشیغلیة. تعتبر التعدیالتلالتعدیالت إفصاحات إضافیة تمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقویم التغیرات في المطاستحدثت

.محاسبة الدولیة والذي یستمر في اكتشاف كیفیة تحسین إفصاحات القوائم المالیةالصادرة عن مجلس معاییر الباإلفصاحالمبادرة 

. األخرىالمنشآتفيالحصصعناإلفصاح): 12(المالیةللتقاریرالدوليالمعیارعلىتعدیالت-

.2017ینایر1بعدأوفيتبدأالتيالسنویةالفتراتعلىمفعولھاویسريرجعي،بأثرالتعدیالتتطبق

تطبق على –16، و ب 10عدا ما ورد في الفقرتین ب فیما –) 12توضح التعدیالت بأن متطلبات اإلفصاح المذكورة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

تم تصنیفھا (أو تم إدراجھا )مشروع مشتركأومیلةشركة زأو مشروع مشترك (أو أي جزء من حصتھا فيأو شركة زمیلة حصص المنشأة في شركة تابعة 

ضمن مجموعة االستبعاد المصنفة) كاستثمارات متاحة للبیع.

عملیات تجمیع األعمال والشھرةب)

عادلة بتاریخمة التم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول والذي یتم قیاسھ بالقیت

ق الملكیة غیر بقیاس حقویقوم البنكاالستحواذ ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع األعمال، 

ھا. تقید تكالیف علیالمسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا وذلك بالقیمة العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات القابلة للتمییز للشركة المستحوذ 

اإلداریة.العمومیة ووتدرج ضمن المصاریف،االستحواذ المتكبدة كمصاریف

ستحواذ على عمل ما، یتم تقدیر الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم التعھد بھا من أجل التصنیف والتخصیص المالئم لھا وفقاً للشروطباالالبنكوعند قیام 

د الرئیسیة والعقالتعاقدیة والظروف االقتصادیة واألوضاع السائدة بتاریخ االستحواذ. ویتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالیة األخرى في

من قبل الشركة المستحوذ علیھا.

دا ذلك المصنف (فیما عسیتم إثبات العوض المحتمل المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. یتم قیاس كافة العوض المحتمل 

. ال یتم قیاس العوض المحتمل المصنف كحقوق ملكیة، ویتم اثبات السدادالربح أو الخسارةبالقیمة العادلة، وتدرج التغیرات في القیمة العادلة في كحقوق ملكیة) 

الالحق ضمن حقوق الملكیة.

حصص مملوكة، ) وأیةیتم، في األصل، قیاس الشھرة بالتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة الذي تم إثباتھ

موجودات المستحوذ افي الادة عن صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا. وفي حالة زیادة القیمة العادلة لصبالزی

ي تم تحوذ علیھا وكافة المطلوبات التبإعادة تقدیر للتأكد من قیامھ بصورة صحیحة بتحدید كافة الموجودات المسیقوم البنكعلیھا عن إجمالي العوض المحول، 

افي ه زیادة القیمة العادلة لصالتعھد بھا، ومراجعة االجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاریخ االستحواذ. وإذا ما زال ینتج عن إعادة التقدیر ھذ

في الربح أو الخسارة.الموجودات المستحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، یتم إثبات األرباح 

یتم اختبار أیة شھرة ناتجة عن التوحید األولي للتأكد من وجود وانخفاض وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. 

ى الحاجة لوجود االنخفاض، فإنھ یتم تخفیضھا، عند اللزوم. الظروف إلالتغیرات فيفي قیمتھا وذلك مره واحدة في السنة على األقل، وعندما تشیر األحداث أو
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تاریخ التداول )ج

لبنك طرفاً في األحكام ح فیھ ایتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي یصب

نص علیھا یتم تسلیم تلك الموجودات خالل فترة زمنیة تالتعاقدیة لألداه. العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة ھي العملیات التي تتطلب أن 

األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق. 

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر  )د

ت األسعار اآلجلة، اقیایتم قیاس األدوات المالیة المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجنبي، والعقود المستقبلیة المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة، وإتف

العادلة (العالوة المستلمة عن ومقایضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة، وخیارات أسعار العمالت والعموالت الخاصة (المكتتبة والمشتراه) بالقیمة 

قیمة العادلة عندما تكون الالخیارات المكتتبة). تقید كافة المشتقات بقیمتھا العادلة في الموجودات وذلك عندما تكون القیمة العادلة لھا إیجابیة، وفي المطلوبات

لھا سلبیة. 

لسوق وطرق خصم التدفقات النقدیة وطرق التسعیر، حسبما ھو مالئم. تحدد القیمة العادلة في العادة بالرجوع إلى األسعار المتداولة با

تتوقف معالجة التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات على تصنیفھا ضمن الفئات التالیة: 

)  المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة1

في قائمة الدخل الموحدة للسنة. تشتمل المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة على تدرج التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة مباشرة

تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطیة المخاطر.

)  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى 2

ذا كانت خصائصھا اإلقتصادیة ومخاطرھا ال تتعلق بصورة تعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالیة األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقیمة العادلة إ

ھا العادلة في درجة قیمتوثیقة بتلك المذكورة في العقد الرئیسي، وأن العقد الرئیسي ال یعتبر بحد ذاتھ عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أدوات مالیة م

خرى المنفصلة عن العقد الرئیسي بالقیمة العادلة في محفظة المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة، قائمة الدخل. تقید المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالیة األ

وتدرج التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

)  محاسبة تغطیة المخاطر 3

ر.یقوم البنك بتصنیف بعض المشتقات كأدوات تغطیة عندما تكون مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاط

(أ) تغطیة مخاطر القیمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغیرات في القیمة العادلة -ألغراض محاسبة تغطیة المخاطر، تصنف تغطیة المخاطر إلى فئتین ھما:

خطر محدد اء كانت متعلقة بللموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتھا، و (ب) تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة والتي تغطي التغیرات في التدفقات النقدیة سو

أو الخسارة المعلن. الربحمرتبط بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العملیات المتوقعة بشكل كبیر التي یمكن تؤثر على صافي 

ویة فترة التغطیة، بحیث یتم تسولكي تكون المشتقات مؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر، فإنھ یجب التوقع بأن تكون تغطیة المخاطر ذات فعالیة عالیة خالل 

اطره، ویجب تغطیة مخالتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة الخاصة بأداة تغطیة المخاطر بشكل فعال مع التغیرات التي طرأت على البند الذي تمت 

ق إستراتیجیة وأھداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحدید أداة تغطیة أن تكون ھذه التغیرات قابلة للقیاس بشكل موثوق بھ. وعند بدایة تغطیة المخاطر، یجب توثی

یة المخاطر یة تغطالمخاطر والبند الذي سیتم تغطیتھ وطبیعة المخاطر المغطاة وطریقة تقویم مدى فعالیة تغطیة المخاطر. وتبعاً لذلك، یجب تقویم مدى فعال

بصورة مستمرة.

لة التي تفي بشرط محاسبة تغطیة المخاطر ، تدرج أیة مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قیاس أدوات تغطیة المخاطر أما بالنسبة لتغطیة مخاطر القیمة العاد

ي تتوقف وفي الحاالت التبقیمتھا العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. یتم إثبات الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطیة مخاطره في قائمة الدخل الموحدة . 

مة الدفتریة القیتغطیة مخاطر القیمة العادلة لألدوات المالیة المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطیة المخاطر ، عندئذ یتم إطفاء تسویة فیھا

ر إدراج تسویة القیمة العادلة غیفي قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالیة. وعند التوقف عن إثبات البند الذي تمت تغطیة مخاطره، یتم

المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

ة تغطیة المخاطر، عن أداأما بالنسبة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة التي تفي بشرط محاسبة تغطیة المخاطر، یتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة

ة، في قائمة الدخل الشامل الموحدة، على أن یتم إثبات الجزء غیر الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل الموحدة. بالنسبة لتغطیة التي تم تحدیدھا على أنھا تغطیة فعال

وحدة خالل المقائمة الدخلمخاطر التدفقات النقدیة التي لھا تأثیر على المعامالت المستقبلیة، یتم تحویل الربح أو الخسارة المدرجة في اإلحتیاطیات األخرى إلى 

نفس الفترة التي تؤثر فیھا المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة. 

تعد تلك األداة مؤھلة لمحاسبة تغطیة عندما الیتم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر وذلك عند إنتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاؤھا أو تنفیذھا أو 

-ألخرىالمثبتة سابقاً في اإلحتیاطات ا–محاسبة تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة، یتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة المخاطر. وعند التوقف عن إتباع

متراكمة ارة الأو الخسضمن حقوق المساھمین لحین حدوث العملیة المتوقعة . وفي الحاالت التي لم یعد فیھا توقع حدوث العملیة المغطاة، یتم تحویل صافي الربح 

إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة. –ضمن اإلحتیاطیات األخرى ةالمثبت–
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العمالت األجنبیة)ھـ

. النشاط للبنكعملة  السعودي، والذي یعتبر أیضاً تم إظھار وعرض القوائم المالیة الموحدة باللایر

والمطلوبات ة الموجوداتتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل الفوریة السائدة بتاریخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصد

لبنود النقدیة المالیة. تمثل أرباح وخسائر تحویل االنقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة في نھایة السنة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ إعداد القوائم 

نة، والتكلفة المطفأة ة خالل السالمسجلة بالعمالت األجنبیة الفرق بین التكلفة المطفأة بالعملة الرئیسیة في بدایة السنة والمعدلة بالعمولة الفعلیة والمبالغ المسدد

. ترحل كافة فروقات التحویل الناتجة عن األنشطة غیر التجاریة إلى أرباح تحویل عمالت أجنبیة في بالعملة األجنبیة المحولة بسعر التحویل في نھایة السنة

درج أرباح أو یة. تقائمة الدخل الموحدة فیما عدا الفروقات على القروض بالعمالت األجنبیة التي تؤمن تغطیة فعالة على صافي اإلستثمار في المنشآت األجنب

مارات استثوالمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة، فیما عدا الفروقات الناتجة عن إعادة تحویل خسائر تحویل الموجودات 

قدر وبرالمتاحة للبیع، أو تلك المدرجة ضمن حقوق المساھمین والخاصة بتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة وصافي اإلستثمار المؤھلین لتغطیة المخاطاألسھم

البنود غیر النقدیة المسجلة بالقیمة العادلة كجزء من تسویة القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو تحویل تغطیة المخاطر الفعالة. تدرج أرباح أو خسائر 

وذلك حسب الموجودات المالیة المعنیة.الملكیةحقوق 

مقاصــة األدوات المالیة )و

ندما بالغ المثبتة أو عتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما یوجد حالیاً حق نظامي ملزم لمقاصة الم

د . یكون لدى البنك نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وتسویة المطلوبات في آن واح

مطلوباً أو مسموحاً بھ من قبل أي معیار محاسبي أو تفسیر وكما تم اإلفصاح عنھ ذلك ال یتم مقاصة اإلیرادات والمصاریف في قائمة الدخل الموحدة ما لم یكن 

في السیاسات المحاسبیة للبنك. 

إثبات اإلیرادات / المصاریف )ز

دخل ومصاریف العموالت الخاصة

عدل العائد الفعلي. یمثل معلى أساسیتم إثبات دخل ومصاریف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالیة المرتبطة بعمولة، في قائمة الدخل الموحدة 

ات المالیة والمطلوبالعمولة الفعلي المعدل الذي تم استخدامھ في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع للموجودات

ة د احتساب معدل العمولة الفعلي، یقوم البنك بتقدیر التدفقات النقدی(أو لفترة أقصر، حسبما ھو مالئم) إلى القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة. وعن

المستقبلیة بعد األخذ بعین االعتبار كافة الشروط التعاقدیة لإلداة المالیة، ولیس خسائر االئتمان المستقبلیة.

راتھ بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب القیمة الدفتریة المعدلةتعدل القیمة الدفتریة ألیة موجودات أو مطلوبات مالیة ما، في حالة قیام البنك بتعدیل تقدی

، ویقید التغیر في القیمة الدفتریة كدخل أو مصاریف عموالت خاصة.األصليعلى أساس معدل العمولة الفعلي

خفاض في القیمة، فانھ یستمر في إثبات دخل حال إنخفاض القیمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھھ بسبب خسارة اإلنفي

العمولة الخاصة باستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ینطبق على القیمة الدفتریة الجدیدة.

تمل على كافة الخ)، ویش..... یأخذ احتساب معدل العائد الفعلي بعین االعتبار كافة الشروط التعاقدیة المتعلقة باألدوات المالیة (مثل الدفعات المقدمة، والخیارات 

المعامالت تبر تكالیفاالتعاب المدفوعة أو المستلمة، وتكالیف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تع

تكالیف عرضیة تتعلق مباشرًة بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالیة ما. 

یف العمولة رقیام البنك بإبرام إتفاقیة مقایضة أسعار عموالت خاصة لتبدیل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم (أو العكس)، یتم تعدیل دخل أو مصاوعند

الخاصة بصافي العمولة الخاصة على عملیة المقایضة.

مقابل الموجودات المعنیة.–تلمة وغیر المتحققة بعد سالم–ة تتم مقاصة دخل العموالت الخاصة على المنتجات المعتمدة من الھیئة الشرعی

أرباح/ خسائر تحویل العمالت األجنبیة

یتم إثبات أرباح/ خسائر تحویل العمالت األجنبیة عند تحققھا / حدوثھا. 

توزیعات األرباح 

. یتم إثبات توزیعات األربح عند اإلقرار بأحقیة استالمھا
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تتمة-إثبات اإلیرادات / المصاریف )ز

دخل ومصاریف األتعاب والعموالت

ذات العالقة. یتم تأجیل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالباً ما یتم اتعند تقدیم الخدمیتم إثبات دخل األتعاب والعموالت على أساس مبدأ اإلستحقاق

ریة والخدمات االستشااستخدامھا مع التكلفة المباشرة المتعلقة بھا ویتم إثباتھا كتسویة العائد الفعلي عن تلك القروض. یتم إثبات أتعاب المحافظ والخدمات 

ود الخدمات المعنیة. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطیط المالي وخدمات الحفظ زمني، طبقاً لعق-األخرى، على أساس نسبي 

التي ال یتوقع ي الحاالتوالوصایة والخدمات المماثلة األخرى التي یتم تقدیمھا على مدى فترة معنیة، فیتم إثباتھا بشكل نسبي على مدى فترة الخدمة المقدمة. وف

ترة االرتباط. فا بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، یتم إثبات أتعاب االرتباطات لمنح القروض بطریقة القسط الثابت على مدى فیھ

ً بأتعاب المعامالت والخدمات، ویتم قیدھا كمصاریف عند استالم الخدمة. یصنف أ ي دخل أتعاب مستلم تتعلق مصاریف األتعاب والعموالت األخرى أساسا

وغیر متحقق بعد ضمن المطلوبات األخرى.

صافي دخل المتاجرة

ة موالت الخاصتشتمل النتائج الناجمة عن األنشطة التجاریة على كافة المكاسب والخسائر الناجمة عن التغیرات في القیمة العادلة، ودخل أو مصاریف الع

لموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحویل العمالت األجنبیة. یشتمل ذلك المتعلقة بھا، وتوزیعات األرباح الناتجة عن ا

على عملیات التغطیة غیر الفعالة المدرجة في عملیات التغطیة. 

ربح الیوم الواحد

األخرى أو تكون مبنیة على أساس طریقة تقییم حیث القابلة للمالحظة السوقیة عندما تكون قیمة المعاملة مختلفة عن القیمة العادلة لنفس األداة في المعامالت

ة (ربح الیوم الواحد) ة العادلتشتمل المتغیرات فیھا على بیانات فقط من األسواق التي یمكن مالحظتھا ، یقوم البنك فوراً بإثبات الفروقات بین قیمة المعاملة والقیم

في دخل المتاجرة". وفي الحاالت التي یكون فیھا استخدام بیانات ال یمكن مالحظتھا، یدرج الفرق بین قیمة المعاملة والقیمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "صا

حسب طریقة التقییم في قائمة الدخل الموحدة فقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة، أو عند التوقف عن إثبات األداه.

الشراءتفاقیات البیع وإعادة إح

وحدة نظراً ركز المالي المیستمر البنك في إثبات الموجودات المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائھا في تاریخ مستقبلي محدد ( إتفاقیات إعادة الشراء ) في قائمة الم

تھا العادلة لمتبعة بشأن الموجودات المالیة المدرجة قیمإلحتفاظ البنك بكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكیة، ویستمر في قیاسھا وفقاً للسیاسات المحاسبیة ا

تم إظھار اإللتزام لمطفأة. یفي قائمة الدخل، واإلستثمارات المتاحة للبیع، واإلستثمارات المقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق واإلستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة ا

ه اإلتفاقیات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى أو ودائع العمالء، حسبما ھو مالئم . یتم تجاه الطرف اآلخر لقاء المبالغ المستلمة منھ بموجب ھذ

لفعلي.إعتبار الفرق بین سعر البیع وإعادة الشراء كمصاریف عموالت خاصة، ویطفأ على مدى فترة إتفاقیة إعادة الشراء بإستخدام طریقة العائد ا

راة مع وجود إلتزام إلعادة بیعھا في تاریخ مستقبلي محــدد ( إتفاقیة إعادة بیع) في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم إنتقال ال یتم إظھار الموجودات المشت

ألرصدة السعودي أوالسیطرة على تلك الموجودات إلى البنك . تدرج المبالغ المدفوعة بموجب ھذه اإلتفاقیات في النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي ا

یطفأ الت خاصة، ولدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى أو القروض والسلف، حسبما ھو مالئم . ویتم إعتبار الفرق بین سعر الشراء وإعادة البیع كدخل عمو

على مدى فترة إتفاقیة إعادة البیع بإستخدام طریقة العائد الفعلي.

اإلستثمارات)ط

سندات اإلستثماریة بالقیمة العادلة والتي تمثل المبلغ المدفوع، شاملة مصاریف الشراء المتعلقة باإلستثمارات (فیما عدا اإلستثمارات یتم، في األصل، إثبات كافة ال

فأ العالوة حدة). تطل الموالمدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل حیث ال یتم إضافة مصاریف الشراء إلى التكلفة عند اإلثبات األولي لھا، وتحمل على قائمة الدخ

والخصم على أساس العائد الفعلي، وتدرج في دخل العموالت الخاصة. 

عمل في بالسوق عند إنتھاء الوبعد االثبات األولي لھا، تحدد القیمة العادلة للسندات التي یتم تداولھا في األسواق المالیة النظامیة على أساس األسعار المتداولة 

المتداولة باألسعار المتداولة في یوم االقفال. تحدد القیمة العادلة للموجودات المداره واإلستثمارات في األسھممالیة. تقوم استثمارات تاریخ إعداد القوائم ال

الصنادیق اإلستثماریة على أساس صافي قیمة الموجودات المعلن والذي یقارب القیمة العادلة.

العادلة للسندات غیر المتداولة بالسوق، وذلك بإجراء تقدیر مناسب للقیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة الحالیة لألدوات وبعد االثبات األولي لھا، تحدد القیمة 

.األخرى المشابھة لھا تقریباً، أو على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة أو على أساس ما یخص تلك السندات من صافي الموجودات ذات الصلة
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تتمة-اإلستثمارات)ط

لمصرح عنھا لكل القیمة اوبعد اإلثبات األولي لمختلف فئات السندات اإلستثماریة، ال یسمح عادة بإجراء أیة تحویالت الحقة بین فئات اإلستثمار المختلفة. تحدد 

-قة على النحو التالي:فئة من فئات اإلستثمار في نھایة الفترة المالیة الالح

اإلستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل )1

و عند عند نشأتھا أتصنف اإلستثمارات ضمن ھذه الفئة كـ "إستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة" أو "إستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل". وذلك

المعدل. یتم شراء اإلستثمارات المصنفة كـ" إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة " بشكل أساسي لغرض البیع أو إعادة )39(تطبیق معیار المحاسبة الدولي 

لمعاییر واألسسالشراء لمدد قصیرة األجل. تصنف اإلستثمارات كـ "إستثمارات مدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل" من قبل اإلدارة في حالة الوفاء با

أدناه، (فیما عدا إستثمارات األسھم غیر المتداولة في سوق مالي نشط والتي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ): المذكورة

ة النقدیأنھا عبارة عن أداة مالیة تشتمل على نوع واحد أو أكثر من المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى والتي تعدل بصورة جوھریة التدفقات•

الناتجة عن األداة المالیة، أو  

، ولكن البنك )39(اً لمعیار المحاسبة الدولي أنھا أداة مالیة تشتمل على مشتقات مدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى یجب فصلھا عن العقد الرئیسي طبق•

د اغیر قادر على قیاس المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى بصورة منفصلة وبشكل موثوق بھ عند الشراء أو في تاریخ الحق بعد تاریخ إعد

القوائم المالیة الموحدة.

ر المعتمدة من لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك، وھذا التصنیف غیر قابل لإللغاء. یتم إثبات یتم تصنیف " القیمة العادلة " طبقاً إلستراتیجیة أدارة المخاط

الموجودات المالیة المصنفة عند إبرام إتفاقیات تعاقدیة مع األطراف األخرى بتاریخ التداول، ویتم التوقف عن إثباتھا عند بیعھا.

درجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل بالقیمة العادلة، ویتم إدراج أیة تغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس اإلستثمارات الم

ة المدرجة جودات المالیالموحدة للفترة التي تنشأ فیھا تلك التغیرات. یدرج في قائمة الدخل الموحدة دخل العموالت الخاصة وتوزیعات األرباح المستلمة عن المو

ة وجدت، إلى قیاس القیممتھا العادلة في قائمة الدخل كـ " دخل من األدوات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل". ال تضاف تكالیف المعامالت، إن قی

العادلة عند اإلثبات األولي لإلستثمارات المدرجة قیمتھا العادلة في قائمة الدخل.

اإلستثمارات المتاحة للبیع) 2

لم یتم تصنیفھا كإستثمارات مقتناه حتى تاریخ االستحقاق أو قروض وذمم مدینة أو مدرجة غیر مشتقةوسندات دینأسھمعبارة عن اإلستثمارات المتاحة للبیع 

البنك اإلحتفاظ بھا لمدة غیر محددة، والتي یمكن بیعھا للوفاء بمتطلبات السیولة أو لمواجھة التغیرات في أسعار العموالتقیمتھا العادلة من قائمة الدخل، ویعتزم

، أو أسعار تحویل العمالت األجنبیة، أسعار األسھم.الخاصة

لة، تدرج إلستثمارات المتاحة للبیع التي لم یتم تغطیة مخاطر قیمتھا العادتقاس اإلستثمارات المصنفة كـ "إستثمارات متاحة للبیع" ألحقاً بالقیمة العادلة. بالنسبة ل

ح . وعند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، یتم إظھار الربات في قیمتھا العادلة مباشرة في قائمة الدخل الشامل الموحدةاألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیر

في قائمة الدخل الموحدة للفترة.-قاً ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة المثبتة ساب–أو الخسارة المتراكمة 

المتاحة للبیع، التي ال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ، بالتكلفة.استثمارات األسھم تقید 

المقتناه بالتكلفة المطفأة)3

ثمارات المقتناه ". اإلستتصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا وغیر المتداولة في سوق مالي نشط، كـ " إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

المغطاه قیمتھا ھا. یتم تسویة اإلستثماراتبالتكلفة المطفأة والتي لم یتم تغطیة مخاطر قیمتھا العادلة تظھر بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قیمت

عند مة الدخل الموحدةالعادلة في تغیرات القیمة العادلة بقدر المخاطر التي یتم تغطیة مخاطرھا. تدرج أیة مكاسب أو خسائر ناجمة عن ھذه اإلستثمارات في قائ

ر) استثمارات مقتناه لغیر أغراض المتاجرة. تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، ویتم اإلفصاح عنھا كمكاسب أو (خسائ

اإلعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باستخدام طریقة العائد الفعلي. 

اإلستثمارات المقتناة حتى تاریخ اإلستحقاق )4

تنائھا حتى اإلیجابیة إلقوالمقدرةھ النیةــــریخ إستحقاق محدد والتي یستطیع البنك ولدیف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا ولھا تاــتصن

س ھذه كإستثمارات مقتناه حتى تاریخ اإلستحقاق. یتم قیا-عدا تلك التي تفي بمتطلبات تعریف اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة –تاریخ إستحقاقھا 

كلفة المطفأة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قیمتھا. یتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین اإلعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء اإلستثمارات بعد إقتنائھا بالت

مارات أو ثتلك اإلستباستخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج أیة مكاسب أو خسائر ناجمة عن ھذه اإلستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات 

إنخفاض قیمتھا.

دون أن تتأثر مقدرة البنك على إستخدام ھذا التصنیف، –إن اإلستثمارات المصنفة كـ " مقتناه حتى تاریخ اإلستحقاق"، ال یمكن عادة بیعھا أو إعادة تصنیفھا 

الي إظھار النیة لإلحتفاظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق.وال یمكن تصنیفھا كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو السداد المبكر ، وبالت
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اإلستثمار في الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة)ي

زمیلة ومشروع مشترك.ةة حقوق الملكیة من الحصص في شركلطریقتتكون حصة البنك في الشركات المستثمر فیھا التي یتم المحاسبة عنھا وفقاً 

على سیاستھا المالیة والتشغیلیة.–ولیس سیطرة أو سیطرة مشتركة -التي یمارس البنك تأثیراً ھاماً أةالزمیلة ھي تلك المنشةالشرك

موجودات الترتیب ولیس حقوق في موجوداتھ أو إلتزامات لقاء مطلوباتھ.المشروع المشترك عبارة عن ترتیب یكون للبنك سیطرة مشتركة ولھ حقوق في صافي 

الزمیلة والمشروع المشترك بإستخدام طریقة حقوق الملكیة، ویتم إثباتھا في األصل بالتكلفة شاملة تكالیف المعامالت. ةیتم المحاسبة عن الحصص في الشرك

الخسائر واالیرادات الشاملة األخرى للشركات المستثمر فیھا التي یتم وأة على حصة البنك في األرباح وبعد االثبات األولي، تشتمل القوائم المالیة الموحد

المحاسبة عنھا وفقاً لطریقة حقوق الملكیة ولحین زوال التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة.

تعكس قائمة الدخل حصة ساب في نتائج أعمال الشركة الزمیلة والمشروع المشترك.

ا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل متھاسادیسمبر من كل عام، وتتمشى سی31إن السنة المالیة لكل من ساب والشركة الزمیلة والمشروع المشترك  تنتھي في

ساب فیما یتعلق بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابھھ. 

لمعامالت بین ساب والشركة الزمیلة والمشروع المشترك بقدر حصتھ في الشركة الزمیلة والمشروع یتم حذف األرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن ا

المشترك. 

القروض والسلف      )ك

لي نشط.افي سوق مالقروض والسلف ھي موجودات مالیة غیر مشتقة یتم منحھا أو إقتناؤھا من قبل البنك، وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا، والیتم تداولھا

لف.لستقاس كافة القروض والسلف، في األصل، بالتكلفة والتي تمثل القیمة العادلة للمبلغ المدفوع، شاملة مصاریف الشراء المتعلقة بالقروض وا

قیمتھا.تصنف القروض والسلف الخاصة بالبنك كقروض وسلف مقتناه بالتكلفة المطفأة، ناقصاً أیة مبالغ مشطوبة ومخصص اإلنحفاض في 

ریة.فتبالنسبة للقروض والسلف التي تمت تغطیة مخاطرھا، یتم تسویة الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطیة مخاطر قیمتھ العادلة في القیمة الد

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى)ل

تكون أساساً من إیداعات أسواق المال، وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا، وال یتم أن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى ھي موجودات مالیة ت

ى ل، قیاس األرصدة لدتداولھا في األسواق المالیة النشطة. ال یتم إبرام إیداعات أسواق المال بنیة إعادة بیعھا مباشرًة أو خالل فترة قصیرة. یتم، في األص

التكلفة، والتي تمثل القیمة العادلة للمبلغ المدفوع. البنوك والمؤسسات المالیة األخرى ب

مة، إن ي القیوبعد اإلثبات األولي لھا، تظھر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى بالتكلفة ناقصاً أیة مبالغ مشطوبة ومخصصات اإلنخفاض ف

وجدت.

في قیمة الموجودات المالیة اإلنخفاض )  م

داتإعداد القوائم المالیة الموحدة، إجـراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي من أصل مالي أو مجموعة مـن الموجویتم، بتاریخ 

ة للتدفقات قیمة الحالیالالمالیة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل ، یتم تحدید القیمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، التي یتم حسابھا على أساس صافي 

النقدیة المستقبلیة المتوقعة، ویتم إثبات أیة خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض في التغیرات في قیمتھا الدفتریة.

ة وسائل فذ كاوفي حالة عدم إمكانیة تحصیل أي أصل مالي، فانھ یتم شطبھ من مخصص اإلنخفاض في القیمة. ال یتم شطب الموجودات المالیة إال بعد استنفا

التحصیل الممكنة وتحدید مبلغ الخسارة.

المستخدم لة الخاصةفي حال تخفیض الموجودات المالیة إلى قیمتھا المقدرة القابلة لإلسترداد، یتم إثبات دخل العموالت الخاصة بعد ذلك على أساس سعر العمو

رداد. في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض قیاس القیمة القابلة لإلست

وضوعیة، ق، بصورة موإذا ما حدث الحقاً إنخفاض في مبلغ خسارة اإلنخفاض في قیمة اإلستثمارات عدا استثمارات األسھم المتاحة للبیع وأن ھذا اإلنخفاض یتعل

تعدیل ي تم إثباتھا سابقاً وذلك ببوقوع حدث بعد إثبات اإلنخفاض (مثل تحسن درجة تصنیف اإلئتمان للجھة المقرضة)، یتم عكس قید خسارة اإلنخفاض الت

حساب المخصص. یتم إثبات عكس القید في قائمة الدخل الموحدة ضمن مخصص خسائر اإلئتمان.

إنخفاض قیمة الموجودات المالیة المقتناة بالتكلفة المطفأة -1

إلنخفاض المتعلق باالئتمان نتیجًة لوجود حدث خسارة أو أكثر ُتصنف الموجودات المالیة كموجودات منخفضة القیمة عند وجود دلیل موضوعي على وقوع ا

الیة ن الموجودات  المبعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات، وأن لحدث الخسارة ھذا أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة م

والتي یمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. 

خسائر اإلئتمان الناتجة عن انخفاض قیمة أي قرض أو أي من الموجودات المالیة األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة، بما في ذلك تلك یجنب مخصص خاص لقاء

ص لخامخصص االناجمة عن مخاطر دیون سیادیة، عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى أن البنك لن یكون قادراً على تحصیل المبالغ المستحقة . یمثل مبلغ ال

عة بما في ذلك القیمة ت النقدیة المتوقالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة المقدرة القابلة لالسترداد . إن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد تمثل القیمة الحالیة للتدفقا

یة األصلیة.المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت المخصومة على أساس أسعار العمولة الخاصة الفعل
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تتمة-في قیمة الموجودات المالیة اإلنخفاض )  م

تتمة-إنخفاض قیمة الموجودات المالیة المقتناة بالتكلفة المطفأة -1

أن رضة. ویمكنتلمواجھة التغیرات السلبیة في ظروف الجھة المقیعاد التفاوض بشأن القروض والسلف وذلك إما كجزء من العالقة المستمرة مع العمیل أو 

ى ن یؤدي ذلك إلیؤدي إعادة المفاوضات إلى تمدید تاریخ االستحقاق أو برامج السداد وبموجبھا یمنح البنك سعر عمولة معدل إلى العمیل المتعثر. ویمكن أ

لوحدة ألن سداد العمولة وأصل المبلغ الذي أعید التفاوض بشأنھ لن یسترد القیمة الدفتریة االستمرار في اعتبار األصل "متأخر السداد" و "منخفض القیمة" 

ضي إعادة التفاوض إلى إبرام إتفاقیة جدیدة، ویتم إعتبارھا كـ "قرض جدید". تحدد السیاسات واإلجراءات المتبعة بشأن فی، حاالت أخرىاألصلیة للقرض. وفي 

أو معاییر توحي بأن عملیة السداد قد تستمر في الغالب. ویستمر في إخضاع القروض للتقویم للتأكد من وجود إنخفاض إعادة جدولة القروض وفق مؤشرات 

على اساس فردي أو جماعي، ویتم إحتسابھ بإستخدام معدل العائد الفعلي األصلي للقرض.

األیام طبقاً لبرامج المنتجات ذات العالقة. وحیث أنھ یتم تحدید مقاییس تعتبر القروض الشخصیة منخفضة القیمة وذلك عندما یتأخر سدادھا لعدد معین من

فإنھ یتم إیضاً إحتساب مخصصات القروض الشخصیة على أساس "جماعي" بإستخدام طریقة ،ر القروض الشخصیة على أساس "جماعي" ولیس "فردي"طمخا

تحدد یوم).180التي تصل حد الشطب (أي تعتبر متأخرة السداد لمدة قروض السكن)(فیما عدا"معدل التدفق". یغطي المخصص كامل القروض غیر العاملة

نخفاض خصص االقرارات الشطب عادة على اساس حاالت االخفاق السابقة المتعلقة بالمنتج. وفي حالة عدم إمكانیة تحصیل أي اصل مالي، فإنھ یتم شطبھ من م

المخصص المتاح مباشرة على قائمة الدخل الموحدة.في القیمة، إن وجد، وتحمل أیة مبالغ زائدة عن

إضافة للمخصص الخاص، یجنب مخصص جماعي لإلنخفاض في القیمة على أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك في حالة وجود دلیل موضوعي على

على أساس إنخفاض في مستوى التصنیف اإلئتماني (إنخفاض وجود خسائر غیر محددة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة. إن المخصص الجماعي مبنى 

ھة / محددة للجدرجات تصنیف مخاطر اإلئتمان) للموجودات المالیة منذ تاریخ منحھا. یقدر ھذا المخصص بناءاً على عدة عوامل تتضمن تصنیفات اإلئتمان ال

مع الجھة / الجھات المقترضة، وأیة معلومات أخرى متاحة عن حاالت اإلخفاق الجھات المقترضة، والظروف اإلقتصادیة الحالیة وخبرة البنك في التعامل

السابقة. 

یتم تسویة القیمة الدفتریة لألصل من خالل حساب المخصص، ویتم إدراج مبلغ التسویة في قائمة الدخل الموحدة.

بالقیمة العادلة قیمة الموجودات المالیة المقتناةإنخفاض -2

تم حقوق المساھمین، یبالنسبة للموجودات المالیة المقتناة بالقیمة العادلة، فإنھ في حالـة إثبات الخسارة مباشرة من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن

. منخفض القیمةتحویل صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن حقوق المساھمین إلى قائمة الدخل الموحدة عندما یعتبر األصل 

ستثمارات المتاحة للبیعاإلاالنحفاض في-3

المتاحة للبیع، فإن االنخفاض الجوھري أو المستمر في القیمة العادلة عن التكلفة یعتبر دلیالً موضوعیاً على االنخفاض في القیمة. األسھمبالنسبة الستثمارات 

ائماً قل األصل وعلى عكس سندات الدیون، ال یسمح باسترداد مبلغ الخسارة المثبتة سابقاً والناتجة عن انخفاض القیمة ضمن قائمة الدخل الموحدة طالما ظ

إثباتھا، ف عنبالسجالت، وعلیھ فأن أي زیادة في القیمة العادلة بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالت یجب أن تسجل فقط ضمن حقوق المساھمین. وفي حالة التوق

یتم تحویل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساھمین إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة .

ار خذ بعین اإلعتبم البنك بشطب موجوداتھ المالیة عندما تقرر وحدات العمل المعنیة وإدارة المخاطر عدم إمكانیة تحصیلھا، ویتم إتخاذ ھذا القرار بعد األیقو

اتھا أو أن متحصالت الضمان بعض المعلومات مثل حدوث تغیرات ھامة في المركز المالي للجھة المقترضة / المصدرة تشیر إلى عدم مقدرتھا على سداد إلتزام

غیر كافیة لسداد كامل المخاطر. الیتم شطب الموجودات المالیة إال بعد إستنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصیلھا. 

ات اق مالیة، وخطابة، واوریقوم البنك بالحصول على ضمانات، عندما یكون ذلك ممكناً، لتقلیل مخاطر الموجودات المالیة. تكون ھذه الضمانات على شكل نقدی

ادة، ات عضمان، وعقارات، وذمم مدینة، وبضاعة، وموجودات غیر مالیة أخرى، وتعزیزات إئتمانیة مثل ترتیبات المقاصة. تقدر القیمة العادلة للضمانإعتماد

ات ، مثل النقدیة واألوراق المالیة المتعلقة بمتطلبعلى األقل، عند نشأتھا، وذلك بناءاً على جدول التقاریر الربع سنویة الخاصة بالبنك. تقوم بعض الضمانات

الھامش، یومیاً.

یمكن ال التي مالیة األخرىوبقدر المستطاع، یستخدم البنك البیانات المتعلقة باألسواق النشطة لتقویم الموجودات المالیة المحتفظ بھا كضمانات. أما الموجودات ال

خدام طرق تقویم (نماذج). تحدد قیمة الضمانات غیر المالیة، مثل العقارات، وفق بیانات مقدمة من أطراف أخرى مثل تحدید قیمتھا السوقیة، فیتم تحدیدھا بإست

وسطاء الرھن ومؤشرات اسعار السكن والقوائم المالیة المدققة ومصادر مستقلة أخرى.

اإلنخفاض في قیمة سندات الدین المتاحة للبیع-4

ما بعین االعتبار كافة األدلة المتوفرة بالبنكالقوائم المالیة الموحدة، یأخذ إعداد عند إجراء تقییم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض بتاریخ 

یل من التدفقات داد المبالغ القابلة للتحصفي ذلك البیانات القابلة للمالحظة أو معلومات حول أحداث تتعلق تحدیداً بالسندات والتي یترتب علیھا انخفاض في استر

، والتعرض المصدرةالنقدیة المستقبلیة. یؤخذ بعین االعتبار الصعوبات المالیة للمصدر وكذلك العوامل األخرى مثل المعلومات المتعلقة بالسیولة لدى الجھة

جھات والظروف االقتصادیة المحلیة والقیمة العادلة للكفاالت والضمانات، بشكل لمخاطر مالیة، ومستویات توجھات التعثر المتعلقة بموجودات مالیة مماثلة والتو

فردي أو كالھما معاً، عند التأكد من وجود دلیل موضوعي على وقوع انخفاض في القیمة.
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الممتلكات والمعدات )ن 

. ال یتم إستھالك األراضي المملوكة. وخسارة االنخفاض في القیمةبعد خصم اإلستھالك المتراكمتظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة 

-:ما یليتتبع طریقة القسط الثابت في حساب إستھالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات وك

سنة 33المباني 

على مدى فترة عقد اإلیجار تحسینات المباني المستأجرة 

سنوات 4إلى 3وبرامج الحاسب األليوالسیاراتاألثاث والمعدات

تحدد مكاسب وخسائر اإلستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت اإلستبعاد مع القیمة الدفتریة، ویتم إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة.

لمتبقیة وكذلك األعمار اإلنتاجیة للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى یتم مراجعة القیمة ا

ریة لألصل عن القیمة دفتقیمة العدم إمكانیة إسترداد قیمتھا الدفتریة. یتم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات فوراً إلى قیمتھا القابلة لإلسترداد، في حالة زیادة ال

القابلة لإلسترداد المقدرة لھ.

المطلوبات المالیة )س

لمستلم. دلة للمبلغ ایتم، في األصل، إثبات كافة إیداعات أسواق المال وودائع العمالء، واالقتراض، وسندات الدین المصدرة بالتكلفة والتي تمثل القیمة العا

ن یالمطلوبات المالیة المرتبطة بعموالت، أو التي لم یتم تغطیة مخاطر قیمتھا العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي یتم حسابھا بعد األخذ بعوبعد ذلك، یتم قیاس كافة 

صة.اإلعتبار الخصم أو العالوة. تطفأ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلي حتى تاریخ اإلستحقاق، وترحل إلى مصاریف العموالت الخا

لناجمة عن أو الخسائر ایتم تسویة المطلوبات المالیة المرتبطة بتغطیة مخاطر القیمة العادلة في تغیرات القیمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره. وتدرج األرباح

ذلك في قائمة الدخل الموحدة. 

المخصصات )ع 

لیة رد الماتجنب المخصصات عند وجود إلتزامات قانونیة أو متوقعة على البنك ناجمة عن أحداث سابقة ومن المحتمل بشكل كبیر أن تتطلب استخدام الموا

بعد خصم المبالغ المستردة. قائمة الدخل الموحدةھذا اإللتزام. تم عرض المصاریف المتعلقة بأي مخصص في لتسویة

لتزامات القروضالضمانات وا)ف

د اإلثبات المستلمة. وبعیتم، في األصل، إثبات الضمانات المالیة ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة العادلة والتي تمثل قیمة العالوة

ھما زامات المالیة الناتجة عن الضمانات، أیاألولي لھا، یتم قیاس إلتزام البنك تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدیر للمصاریف المطلوبة لسداد اإللت

أكبر. تدرج أیة زیادة في اإللتزامات المتعلقة بالضمانات المالیة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "مخصص خسائر اإلئتمان". 

ابت على مدى فترة الضمان.یتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن "دخل األتعاب والعموالت، صافي"، بطریقة القسط الث

التزامات القروض ھي التزامات مؤكدة لمنح االئتمان بموجب شروط وأحكام محددة مسبقاً. إن 

محاسبة عقود اإلیجار )ص

لى قائمة الدخل عتشغیلیة بموجب عقود اإلیجارات التعتبر كافة عقود اإلیجار التي یبرمھا البنك كمستأجر عقود إیجار تشغیلیة، وبموجبھا تحمل دفعات اإلیجار 

الموحدة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

وما في حكمھا النقدیة )ق

من النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وإیداعات لدى مؤسسة وما في حكمھاألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة ، تتكون النقدیة 

الثة أشھر أو ألصلیة ثالنقد العربي السعودي، بإستثناء الودیعة النظامیة . كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى وفترة استحقاقھا ا

اقل من تاریخ االقتناء. 

ثبات األدوات المالیةعن إالتوقف )ر

قدیة لمتعلقة بالتدفقات النیتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) عند إنتھاء الحقوق التعاقدیة ا

الخاصة بھذه الموجودات. 

مالیة، یتم التوقف عن اإلثبات في حال قیام البنك بنقل كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكیة في الحاالت التي تظھر فیھا دالالت على أن البنك نقل موجودات 

ط في عن اإلثبات فقالموجودات. وفي الحاالت التي ال یتم فیھا نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكیة الموجودات المالیة، یتم التوقف 

ة على الموجودات. یقوم البنك بتسجیل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول على الحقوق واإللتزامات الناتجة حالة تخلي البنك عن السیطر

عن ھذه العملیات.

ھ.لغاؤه أو إنتھاء مدتإیتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة ( أو جزء منھا ) وذلك فقط عند إستنفاذھا، أي عندما یتم تنفیذ اإللتزام المحدد في العقد أو 
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لدى البنك بصفتھ وصیاً أو مؤتمناً علیھا الموجودات المحتفظ بھا)ش

لدى البنك، بصفتھ وصیاً أو مؤتمناً علیھا، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوائم المالیة الموحدة الموجودات المحتفظ بھاال یتم إعتبار 

المرفقة .

الزكاة وضریبة الدخل )ت

دخل یة. تحسب ضریبة التحسب الزكاة على حصة المساھمین السعودیین في حقوق الملكیة أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص علیھا في األنظمة الزكو

على حصة المساھمین غیر السعودیین في صافي دخل السنة.

ھات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة یتحسب الزكاة وضریبة الدخل على أساس ربع سنوي، وتحمل على األرباح المبقاة وفقاً لتوج

الدخل تخصم من توزیعات األرباح عند دفعھا، ویتم إثباتھا كمطلوبات في ذلك التاریخ.وضریبة الدخل. وفي السابق، كانت الزكاة وضریبة 

ھمین.المدفوعة للمساال یتم تحمیل الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة ألنھا إلتزامات على المساھمین، وبالتالي یتم خصمھا من توزیعات األرباح 

الھیئة الشرعیةالمعتمدة منالمنتجات البنكیة )ث

رعیة. یئة الشإضافة إلى المنتجات البنكیة التقلیدیة، یقدم البنك لعمالئھ بعض المنتجات البنكیة القائمة على مبدأ تجنب العمولة وتعتمد من قبل الھ

مذكورة في لتقاریر المالیة وطبقاً للسیاسات المحاسبیة اللمحاسبیاً بإستخدام المعاییر الدولیة –یتم معالجة كافة المنتجات البنكیة القائمة على مبدأ تجنب العمولة 

ھذه القوائم المالیة الموحدة.

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة)خ

قة بمكافأة المتعلالبنكلتزاماتإ. یتم مراجعة صافي وفقاً لتقویم اكتواري طبقاً لنظام العمل والعمال السعوديیجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین

ات المتوقعة الزیاد. تشتمل االفتراضات المستخدمة في احتساب إلتزامات البرامج على افتراضات مثل ائتمان الوحدة المتوقعةبإستخدام طریقة كلنھایة الخدمة 

مستقبالً في الرواتب ومعدل استقاالت الموظفین المتوقع، ومعدل الخصم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة.

الدفعات المحسوبة على أساس األسھم )ذ

بأسعار شراء محددة سلفاً ولفترة زمنیة محددة. ، یمنح البنك الموظفین المؤھلین أسھم المكافأة طویلة األجل المحسوب على أساس األسھموبموجب شروط برنامج

وبتاریخ االستحقاق المحدد في شروط البرنامج، یسلم البنك األسھم المخصصة للموظفین شریطة الوفاء بشروط المنح بصورة مرضیة.

(تاریخ ألسھم االذي یستحق فیھ الموظفین المعنیین امج على مدى الفترة التي یتم خاللھا الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتھي بالتاریخ نیتم إثبات تكلفة البر

انتھت المدى الذي–امج بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة حتى تاریخ االستحقاق نالبرا التي یتم احتسابھا بموجب ھذ–االستحقاق). تظھر المصاریف التراكمیة 

ا في نھایة المطاف. إلیھ فترة االستحقاق، وأفضل تقدیرات البنك لعدد األسھم التي سیتم منحھ
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النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي-3

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

1,304,4871,444,680نقد في الصندوق

8,161,7638,852,915ودیعة نظامیة

17,379,27513,545,153العربي السعوديإیداعات لدى مؤسسة النقد 

28,974279,073أرصدة أخرى

26,874,49924,121,821اإلجمالي

سعودي بنسب ل، وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، اإلحتفاظ بودیعة نظامیة لدى مؤسسة النقد العربي اسابیتعین على 

، لس����ابیل العملیات الیومیة ، تحس����ب في نھایة كل ش����ھر. إن الودیعة النظامیة لدى مؤس����س����ة النقد العربي الس����عودي غیر متاحة لتموالتزامات ودائعھمئویة محددة من 

تمثل االیداعات لدى مؤس��س��ة النقد العربي الس��عودي س��ندات مش��تراه بموجب اتفاقیات إعادة بیع (ش��راء عكس��ي) مع .وما في حكمھاوبالتالي ال تعتبر جزءاً من النقدیة 

مؤسسة النقد العربي السعودي.

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى-4

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

6,808,0776,504,871حسابات جاریة

6,682,6231,712,875إیداعات أسواق المال   

13,490,7008,217,746اإلجمالي

اإلستثمارات، صافي  -5

تصنف االستثمارات على النحو التالي:أ )  

اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

201720162017201620172016)    متاحة للبیع 1

لری����االت  ب����آالف ا

السعودیة

بآالف الریاالت 

السعودیة

ب����آالف الری����االت 

السعودیة

بآالف الریاالت 

السعودیة

ب��آالف الری��االت 

السعودیة

ب��آالف الری��االت 

السعودیة

3,953,8879,527,8525,300,5836,484,0689,254,47016,011,920بعمولة ثابتةسندات 

5,034,9705,235,548566,590702,4865,601,5605,938,034سندات بعمولة عائمة

1,375,8071,030,54920,76827,3081,396,5751,057,857وأخرىأسھم

10,364,66415,793,9495,887,9417,213,86216,252,60523,007,811للبیع، صافياإلستثمارات المتاحة 

ملیون لایر سعودي) یتعلق بأسھم محلیة، 120.0: 2016ملیون لایر سعودي (170.0فاض في القیمة قدره خالمتاحة للبیع، صافي على مخصص إنتمل االستثمارات تش

ملیون لایر سعودي) یتعلق بسندات دولیة بعمولة عائمة.17.7: 2016ملیون لایر سعودي (16.6ومبلغ قدره 
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اإلجماليخارج المملكةداخل المملكة

ة)  اإلستثمارات المقتنا2

بالتكلفة المطفأة
201720162017201620172016

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

7,727,1053,669,682--7,727,1053,669,682سندات بعمولة ثابتة

2,997,0412,595,562-2,696,9582,595,562300,083سندات بعمولة عائمة

10,724,1466,265,244-10,424,0636,265,244300,083بالتكلفة المطفأة، صافيةاإلستثمارات المقتنا

20,788,72722,059,1936,188,0247,213,86226,976,75129,273,055اإلستثمارات، صافي 

فیما یلي تحلیالً لمكونات المحفظة اإلستثماریة:ب ) 

20172016

متداولة

بآالف الریاالت 

السعودیة

متداولةغیر 

بآالف الریاالت 

السعودیة

اإلجمالي 

بآالف الریاالت 

السعودیة

متداولة

بآالف الریاالت 

السعودیة

متداولةغیر 

بآالف الریاالت 

السعودیة

اإلجمالي 

بآالف الریاالت 

السعودیة

16,901,39980,17616,981,57512,970,3036,711,29919,681,602سندات بعمولة ثابتة

3,082,0645,516,5378,598,6013,849,2274,684,3698,533,596سندات بعمولة عائمة

1,367,05229,5231,396,5751,022,68535,1721,057,857وأخرىأسھم

21,350,5155,626,23626,976,75117,842,21511,430,84029,273,055اإلستثمارات، صافي

فیما یلي تحلیالً لألرباح غیر المحققة، والقیمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة: جـ ) 
2017

بآالف الریاالت السعودیة
2016

بآالف الریاالت السعودیة

القیمة الدفتریة
إجمالي األرباح 

المحققةغیر 

إجمالي 
غیر الخسائر
الدفتریةالقیمة العادلةالقیمـةالمحققة

إجمالي األرباح 
المحققةغیر 

إجمالي 
غیر الخسائر
القیمـة العادلةالمحققة

المقتناه بالتكلفة المطفأة

3,664,541)5,141(-7,629,5013,669,682)97,604(-7,727,105سندات بعمولة ثابتة

2,604,462-3,002,6802,595,5628,900-2,997,0415,639عائمةسندات بعمولة 

6,269,003)5,141(10,632,1816,265,2448,900)97,604(10,724,1465,639اإلجمالي
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فیما یلي تحلیالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى: د )

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

20,278,78623,115,165حكومیة وشبھ حكومیة 

3,493,6163,389,668شركات 

3,194,6212,759,510بنوك ومؤسسات مالیة أخرى 

9,7288,712أخــــــرى

26,976,75129,273,055اإلجمالي 

مسجلة بالتكلفة لعدم إمكانیة قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ. متاحة للبیعمتداولةبند "أخرى" استثمارات أسھم غیر یمثل

جودة اإلئتمان المتعلقة باإلستثمارات ھـ )

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

13,459,68615,419,496سعودیةدیون سیادیة

7,857,1698,482,937إستثمارات من الدرجة األولى 

562,699721,726إستثمارات دون الدرجة األولى

5,097,1974,648,896بما في ذلك اإلستثمارات في األسھمإستثمارات غیر مصنفة

26,976,75129,273,055اإلجمالي 

وصكوك الحكومة السعودیة, وسندات بعمولة عائمة واذونات الخزینة.وسندات دولیة سعودیة،تتكون الدیون السیادیة السعودیة من سندات التنمیة الحكومیة السعودیة، 

لى "ب ب ب". تشتمل اإلستثمارات من الدرجة األولى على إستثمارات ذات تصنیف إئتماني تعادل تلك الموضوعة من قبل ستاندرد آند بورز وذلك من "أأأ" إ

.متداولةوغیر متداولةتتكون اإلستثمارات غیر المصنفة، بشكل أساسي، من سندات شركات سعودیة، وإستثمارات خاصة، وأسھم 

ملیون لایر سعودي).1,057.9: 2016ملیون لایر سعودي (1,016.5قدرھا تشتمل االستثمارات غیر المصنفة على استثمارات أسھم 

حركة مخصص إنخفاض اإلستثماراتو ) 

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

137,71688,176رصید بدایة السنة   

50,00050,000مجنب خالل السنة 

)460()1,145(مبالغ مستردة خالل السنة  

186,571137,716رصید نھایة السنة  
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-أ  )  تصنف القروض والسلف على النحو التالي:

2017

قروض شخصیة بطاقات إئتمان 

قروض تجاریة 

وحسابات جاریة 

اإلجمالي مدینة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة  

2,232,84121,552,92494,882,921118,668,686القروض والسلف العاملة

5,623105,0651,782,8461,893,534القروض والسلف غیر العاملة 

2,238,46421,657,98996,665,767120,562,220إجمالي القروض والسلف 

)3,556,133()2,999,382()441,087()115,664(مخصص خسائر اإلئتمان 

، صافيالقروض والسلف
2,122,80021,216,90293,666,385117,006,087

2016

قروض شخصیة بطاقات إئتمان 

قروض تجاریة 

وحسابات جاریة 

اإلجمالي مدینة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة  

2,308,50824,380,16595,510,374122,199,047القروض والسلف العاملة

3,858121,8151,529,8061,655,479القروض والسلف غیر العاملة

2,312,36624,501,98097,040,180123,854,526إجمالي القروض والسلف

)2,889,711()2,430,642()356,714()102,355(مخصص خسائر اإلئتمان

2,210,01124,145,26694,609,538120,964,815، صافيالقروض والسلف

ملیون لایر س��عودي)، تم 96,096.9: 2016لایر س��عودي (ملیون92,611.4قدرھا تش��تمل القروض والس��لف، ص��افي على منتجات مص��رفیة متوافقة مع الش��ریعة 

ملیون لایر سعودي).1,490.5: 2016ملیون لایر سعودي (1,842.5بعد خصم مخصص خسائر اإلئتمان قدره بالتكلفة إظھارھا 

ملیون لایر 217.3: 2016لایر س����عودي (ملیون209.1تم اإلفص����اح عن القروض والس����لف غیر العاملة بعد خص����م العموالت الخاص����ة المتراكمة المعلقة وقدرھا 

سعودي).
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ب )  الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان 

2017

قروض شخصیة بطاقات إئتمان 

قروض تجاریة 

اإلجمالي جاریة مدینةوحسابات

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة  

102,355356,7142,430,6422,889,711الرصید في بدایة السنة 

)584,704()55,472()399,439()129,793(دیون مشطوبة  

143,102483,812626,8571,253,771مجنب خالل السنة، بعد خصم عكس القید   

)2,645()2,645(--مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 

115,664441,0872,999,3823,556,133الرصید في نھایة السنة 

2016

قروض شخصیة بطاقات إئتمان 

قروض تجاریة 

اإلجمالي وحسابات جاریة مدینة

بآالف الریاالت

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة

الریاالتبآالف 

السعودیــة

بآالف الریاالت

السعودیــة  

89,998268,5202,128,0282,486,546الرصید في بدایة السنة 

)753,917()333,675()324,583()95,659(دیون مشطوبة  

108,016412,777640,0251,160,818مجنب خالل السنة، بعد خصم عكس القید   

)3,736()3,736(--مبالغ مستردة مجنبة سابقاً 

102,355356,7142,430,6422,889,711الرصید في نھایة السنة 

: 2016س��عودي (ملیون لایر1,534.5جماعي قدره یش��تمل مخص��ص خس��ائر اإلئتمان المتعلق بالقروض التجاریة والحس��ابات الجاریة المدینة أعاله على مخص��ص 

ملیون لایر سعودي) یتعلق بالمحفظة العاملة.1,200.2

521.9: 2016ملیون لایر س��عودي (749.0بلغ مخص��ص خس��ائر اإلئتمان المحمل على قائمة الدخل الموحدة والمتعلق بالمنتجات المص��رفیة المتوافقة مع الش��ریعة 

ملیون لایر سعودي).

ملیون لایر سعودي)، وتم 944.6: 2016ملیون لایر سعودي (1,001.8بلغ صافي المبلغ المحمل على قائمة الدخل الموحدة على حساب مخصص خسائر اإلئتمان 

212.5: 2016ملیون لایر س��عودي (249.3قدرھا ومش��طوبة س��ابقاً المس��تردة المبالغ والإظھاره بعد خص��م المبالغ المس��تردة المجنبة س��ابقاً طبقاً لما ھو مبین أعاله، 

ملیون لایر سعودي).
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جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف  ج ) 

)    القروض غیر المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قیمتھا 1

2017

بآالف الریاالت السعودیة

قروض شخصیةبطاقات إئتمان

تجاریة قروض 

اإلجماليجاریة مدینةوحسابات

التصنیف

13,071,77213,071,772--ةقوی

8,244,88646,512,30454,757,190-جیدة

2,068,41711,253,88129,853,38743,175,685مقبولة

3,247,3533,247,353--تحت المالحظة

2,068,41719,498,76792,684,816114,252,000اإلجمالي

2016

بآالف الریاالت السعودیة

قروض شخصیةبطاقات إئتمان

قروض تجاریة 

اإلجماليوحسابات جاریة مدینة

التصنیف

7,825,1367,825,136--ةقوی

10,625,96847,621,49058,247,458-جیدة

2,146,96412,073,69735,855,72950,076,390مقبولة

3,142,6023,142,602--تحت المالحظة

2,146,96422,699,66594,444,957119,291,586اإلجمالي

الموقف المالي، والرسملھ واألرباح والسیولة وتولید النقدیة واإلدارة ذات جودة عالیة. ھناك قدرات قویة على أن تشیر إلى :قویة

الوفاء بااللتزامات طویلة وقصیرة األجل. 

عادلة، قصیرة األجلوةعلى الوفاء بااللتزامات متوسطبر القدرةتھات سلبیة كبیرة. تعوجود توجال یظھر الوضع المالي :جیدة

لكنھا تتأثر كثیراً بالتغیرات الخارجیة أو الظروف في السوق.

متوسط، لكن لیس قویاً. إن الموقف الكلي غیر مقلق لكنھ یتطلب المراقبة المنتظمة للطرف المقابلالموقف الماليتشیر إلى أن :مقبولة

التغیرات الخارجیة أو الظروف في السوق. الناتجة عنبسبب الشكوك 

ییم المستمر. والتقعن قربرضة المتابعةتالمقللجھةالموقف المالي والمقدرة على السداد مشكوك فیھا. یتطلب الموقف المالي :تحت المالحظة
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تتمة   –جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف ج ) 

والسلف (متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا))   تحلیل بأعمار القروض 2

2017

بآالف الریاالت السعودیة

قروض شخصیةبطاقات إئتمان

قروض تجاریة 

اإلجماليوحسابات جاریة مدینة

56,5691,631,669669,0632,357,301یوم 30یوم إلى 1من 

53,275279,7851,024,3681,357,428یوم90یوم إلى 31من 

54,580142,703285,918483,201یوم 180یوم إلى 91من 

218,756218,756--یوم180أكثر من 

164,4242,054,1572,198,1054,416,686إجمالي 

2016

بآالف الریاالت السعودیة

قروض شخصیةبطاقات إئتمان

قروض تجاریة 

اإلجماليوحسابات جاریة مدینة

59,6451,349,201256,4681,665,314یوم 30یوم إلى 1من 

51,195193,494303,155547,844یوم90یوم إلى 31من 

50,704137,805502,508691,017یوم 180یوم إلى 91من 

3,2863,286--یوم180أكثر من 

161,5441,680,5001,065,4172,907,461إجمالي 

فیما یلي تحلیالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادیة:) 3

2017

السعودیةبآالف الریاالت

القروض والسلف 

العاملة

القروض والسلف 

غیر العاملة ، 

صافي

مخصص خسائر 

اإلئتمان

،القروض والسلف

صافي

7,771,991--7,771,991حكومیة وشبھ حكومیة

7,076,588--7,076,588تمویل

855,355--855,355زراعة وأسماك

18,572,315)144,947(18,549,066168,196تصنیع

3,518,518--3,518,518مناجم وتعدین

3,673,031)32,799(3,673,03132,799كھرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحیة

10,146,772)583,861(10,010,328720,305بناء وإنشاءات  

28,238,764)307,065(28,188,884356,945تجارة

5,758,488)77,966(5,758,48877,966نقل وإتصاالت

5,359,114)6,899(5,359,1146,899خدمات

23,896,453-23,785,765110,688قروض شخصیة وبطاقات إئتمان

3,635,124)311,326(3,526,714419,736أخرى  

594,844--594,844عمولة خاصة مستحقة

)2,091,270()2,091,270(--القیمةمخصص جماعي لقاء اإلنخفاض في 

117,006,087)3,556,133(118,668,6861,893,534اإلجمالي 
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2016

بآالف الریاالت السعودیة

القروض والسلف 

العاملة

القروض والسلف 

غیر العاملة ، 

صافي

مخصص خسائر 

اإلئتمان

،القروض والسلف

صافي

4,023,873--4,023,873حكومیة وشبھ حكومیة

9,439,355--9,439,355تمویل

462,334--462,334زراعة وأسماك

22,076,060)62,378(22,010,886127,552تصنیع

2,649,341--2,649,341مناجم وتعدین

3,672,439--3,672,439كھرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحیة

11,013,331)519,831(10,852,909680,253بناء وإنشاءات  

28,632,375)245,287(28,600,331277,331تجارة

4,829,263)77,966(4,829,26377,966نقل وإتصاالت

5,529,830)16,206(5,529,61016,426خدمات

26,814,346-26,688,673125,673قروض شخصیة وبطاقات إئتمان

2,806,770)308,730(2,765,222350,278أخرى  

674,811--674,811عمولة خاصة مستحقة

)1,659,313()1,659,313(--القیمةمخصص جماعي لقاء اإلنخفاض في 

120,964,815)2,889,711(122,199,0471,655,479اإلجمالي 

. وتم ادراجھ في المخصص الجماعي لقاء االنخفاض في القیمةحساب مخصص خسائر االئتمان المتعلق بالقــروض والسلف الشخصیة على أساس جماعيتم 

عمالء المتعلقة بالتم حساب المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القیمة على أساس نظام تقویم جودة الموجودات والذي یشتمل على تصنیف درجات مخاطر اإلئتمان 

والظروف اإلقتصادیة العامة.

الضمانات د )

ائع ألجل، الب، على ودیحتفظ البنك، خالل عملیات اإلقراض الخاص��ة بھ، بض��مانات لتقلیل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالقروض والس��لف. تش��تمل ھذه الض��مانات، في الغ

سھم محلیة ودولیة، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.وتحت الطلب، وودائع نقدیة أخرى، وضمانات مالیة، وأ

ملیون لایر س���عودي). 1,655.5: 2016ملیون لایر س���عودي (1,893.5غیر العاملةلقروض والس���لف جمالي االقیمة الدفتریة إلبلغت، 2017دیس���مبر 31كما في 

ملیون لایر سعودي).1,500.4: 2016(ملیون لایر سعودي1,521.1بلغت قیمة الضمانات الممكن تحدیدھا والمحتفظ بھا مقابل تلك القروض والسلف 

یوضح الجدول أناه األنواع الرئیسیة للضمانات المحتفظ بھا مقابل القروض والسلف:

نوع الضمان المحتفظ بھ20172016

بطاقات إئتمان وقروض شخصیة 

عقارات سكنیة %100%100تمویل مضمون برھن

--تمویل شخصي

نقد%0.02%0.002بطاقات إئتمان 

جاریة مدینةقروض تجاریة وحسابات 

عقارات تجاریة وسكنیة %100%100عقارات تجاریة 

أوراق مالیة متداولة، وعقارات، ونقد%42%42تمویل آخر 
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مشروع مشترك وشركة زمیلة في اإلستثمار-7

لمستثمرحیث الیمكن .سي، مشروع مشترك مع إتش اس بي من الحصص في شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة)%51: 2016(%51یمتلك ساب 

س قرارات المجلذوبالتالي یجب اتخا،یحق لكال المس���تثمرین تعیین عدد متس���اٍو من أعض���اء مجلس االدارةأنش���طة المنش���أة دون تعاون الطرف اآلخر.ما القیام بتوجیھ

ألنھ ال یوجد لدیھ حقوق في العوائد المتغیرة من عالقتھ بالمنش���أة والمقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل لم یقم س���اب بتوحید ھذه المنش���أة .بص���ورة مش���تركة

الخدمات البنكیة االس����تثماریة بما في ذلكتقدیم في ش����ركة اتش اس بي س����ي العربیة الس����عودیة المحدودة الرئیس����یة لتتمثل النش����اطات . ممارس����ة الس����لطة على المنش����أة

بإدارة الصنادیق االستثماریة والمحافظ االختیاریة.تقوموتمویل المشاریع والتمویل االسالمي. كما والوساطةالمصرفیة االستثماریةاتاالستشار

)، ونتج عن ذلك بأن أصح ساب یمتلك حصة 19(إیضاح %65إلى %32.5خالل السنة، قام ساب بزیادة نسبة ملكیتھ في الشركة الزمیلة/ شركة ساب للتكافل من 

. 2017وفمبرساب للتكافل اعتباراً من شھر نشركة الي قام ساب بتوحید القوائم المالیة لساب للتكافل. أصبحت شركة ساب للتكافل شركة تابعة، وبالتشركة في مسیطرة

20172016بآالف الریاالت السعودیة

شركة اتش اس 

بي سي العربیة 

السعودیة 

المحدودة

شركة ساب 

اإلجماليللتكافل

شركة اتش اس 

بي سي العربیة 

السعودیة 

المحدودة

شركة ساب 

اإلجماليللتكافل

513,678128,619642,297565,898127,337693,235الرصید في بدایة السنة 

67,7461,17068,91662,4951,28263,777الحصة في األرباح غیر الموزعة

)114,715(-)114,715()56,500(-)56,500(توزیعات أرباح مستلمة 

---)129,789()129,789(-استحواذ على شركة تابعة 

524,924513,678128,619642,297-524,924الرصید في نھایة السنة

:لمشروع المشتركوالشركة الزمیلة لحصة البنك في القوائم المالیة 

20172016بآالف الریاالت السعودیة

ة اتش اس ــــشرك

بي سي العربیة 

شركة ساب للتكافلالسعودیة المحدودة

ة اتش اس ــشرك

بي سي العربیة 

شركة ساب للتكافلالسعودیة المحدودة

524,486122,392-635,181إجمالي الموجودات 

124,0075,002-228,726إجمالي المطلوبات  

400,479117,390-406,455إجمالي حقوق الملكیة  

206,9144,491-200,651إجمالي الدخل 

135,642638-124,486إجمالي المصاریف 
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الممتلكات والمعدات ، صافي-8

األراضي

والمباني

تحسینات

المبــاني 

المستأجرة

المعدات 

واألثاث 

والسیارات

برامج 

الحاسب اآللي

2017

اإلجمالـي

2016

اإلجمالـي

بآالف الریاالت

السعودیـــة

بآالف الریاالت

السعودیـــة

بآالف الریاالت

السعودیـــة

بآالف الریاالت

السعودیـــة

بآالف الریاالت

السعودیـــة

بآالف الریاالت

السعودیـــة

التكلفة :

902,366543,091520,68989,8692,056,0151,958,463ینایر 1في 

18,76738,91869,87847,508175,071102,747اإلضافات
شركة استحواذ على

-39710,96411,361--تابعة خالل السنة

)5,195()590(-)590(--اإلستبعادات

921,133582,009590,374148,3412,241,8572,056,015دیسمبر 31في 

اإلستھالك المتراكم :

370,360397,768413,24273,9171,255,2871,149,579ینایر 1في 

12,69141,49056,01114,593124,785110,903للسنةالمحمل
شركة استحواذ على

-1599,3739,532--تابعة خالل السنة

)5,195()590(-)590(--اإلستبعادات

383,051439,258468,82297,8831,389,0141,255,287دیسمبر 31في 

صافي القیمة الدفتریة :

2017538,082142,751121,55250,458852,843دیسمبر 31في 

2016532,006145,323107,44715,952800,728دیسمبر 31في 

األعمال الرأس�������مالیة قید 
282,084237,624التنفیذ

1,134,9271,038,352اإلجمالي

الموجودات األخرى   -9

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

521,642448,166ذمم مدینة

235,900254,098ضریبة مدفوعة مقدماً  

317,550373,632أخرى

1,075,0921,075,896اإلجمالي
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المشتقات -10

-العادیة ، بإستخدام األدوات المالیة المشتقة التالیة ألغراض المتاجرة ولتغطیة المخاطر:یقوم البنك ، خالل دورة أعمالھ 

أ  )  العقود اآلجلة والمستقبلیة

صیصاً ھي عقود یتم تصمیمھا خوھي عبارة عن إتفاقیات تعاقدیة لشراء أو بیع عملة أو بضاعة أو أداة مالیة معینة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. أن العقود اآلجلة

ا وفق بلیة المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة فیتم التعامل بھلتلبیة إحتیاجات محددة والتعامل بھا خارج األسواق المالیة النظامیة. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستق

أسعار محددة في األسواق المالیة النظامیة، ویتم تسدید التغیرات في قیمة العقود المستقبلیة یومیاً. 

ب  )  الخیارات 

للمشتري (المكتتب بالخیار) لشراء أو بیع عملة أو بضاعة أو أداة مالیة وھي عبارة عن إتفاقیات تعاقدیة، یمنح بموجبھا البائع (مصدر الخیار) الحق، ولیس اإللتزام، 

ة في ذلك التاریخ. بسعر محدد سلفاً في تاریخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنیة المنتھی

ج  )  المقایضات 

أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت الخاصة وتمثل إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى . وبالنسبة لمقایضات 

لغ وذلك ابت مع أصل المببسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ . أما مقایضات العمالت ، فیتم بموجبھا تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ث

أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنھ یتم بموجبھا تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عائم بعمالت مختلفة. وفي حالة مقایضة

وبعمالت مختلفة. 

د  )  إتفاقیات األسعار اآلجلة 

ة وتنص على أن یسدد نقداً الفرق بین سعر العمولة الخاصة المتعاقد علیھ وھي عبارة عن عقود تتعلق بأسعار العموالت الخاصة یتم تداولھا خارج األسواق المالیة النظامی

وسعر السوق في تاریخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنیة المتفق علیھا.

التسویات المتعلقة بالمخاطر

البیع-سعر الشراء

البیع والذي یمثل القیمة العادلة.–) استخدام الفرق بین سعر الشراء 13ولي الخاص بالتقاریر المالیة رقم (دیتطلب المعیار ال

خاطر السوق البیع التي یتم تكبدھا في حالة إقفال كافة صافي م–اء البیع تكلفة الشر–ینتج عن طریق التقویم في العادة قیمة سوقیة متوسطة. تعكس تسویة سعر الشراء 

التخلص منھا.بمتبقیة المتعلقة بالمحفظة باستخدام أدوات التغطیة المتاحة أو باستبعادھا أو ال

تسویة تقویم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك

وقیة الكاملة القیمة السیستلموتمثل تسویة تقویم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامیة كي تعكس ضمن القیمة العادلة إحتمال تعثر الطرف اآلخر وأن ساب لن 

للمعاملة.

ة بالبنك تجاه الطرف اآلخرقتسویة تقویم مخاطر االئتمان المتعل

لمبرمة خارج األسواق النظامیة كي تعكس ضمن القیمة العادلة احتمال تعثر ساب وأن ساب لن یدفع القیمة السوقیة الكاملة للمعاملة.وتمثل تسویة تقویم عقود المشتقات ا

البنك تجاه الطرف اآلخربالمتعلقةمخاطر االئتمانتسویة تقویم / طریقة المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنكمخاطر االئتمانطریقة تسویة تقویم 

صورة مستقلة لكل الطرف اآلخر بیقوم ساب باحتساب تسویة تقویم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وتسویة تقویم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه

یقوم ساب باحتساب تسویة تقویم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وذلك بتطبیق احتمال تعثر الطرف اآلخر تتعرض المنشأة لمخاطر بشأنھ.طرف آخر

ب االمخاطر اإلیجابیة المتوقعة للطرف اآلخر، وضرب النتیجة بالخسارة المتوقعة في حالة التعثر. وعلى العكس، یقوم ساب باحتسعلى –في حالة عدم تعثر ساب -

اإلیجابیة على المخاطر–في حالة عدم تعثر الطرف اآلخر –طریقة تسویة تقویم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر وذلك باستخدام احتمال تعثر ساب 

ترة التعرض المحتمل للمخاطر.على مدى فالطریقتینالمتوقعة للطرف اآلخر تجاه ساب وضرب الخسارة المتوقعة في حالة التعثر. یتم احتساب كال 
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تتمة –المشتقات-10

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

حویل أو الء لتمكینھم من تتتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبیعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف . تتعلق المبیعات بطرح المنتجات للعم

ى أرباح من التغیرات اإلیجابیة في األسعار أوتعدیل أو تخفیض المخاطر الحالیة والمستقبلیة . ویتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول عل

على ة بغرض الحصولالمعدالت أو المؤشرات . وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحدید واإلستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بین األسواق أو المنتجات المختلف

أرباح من ذلك. 

المشتقات المقتناة ألغراض تغطیة المخاطر 

والتي -مخاطر السیولة) –33مخاطر السوق، واإلیضاح –32مخاطر اإلئتمان، واإلیضاح –31(انظر اإلیضاح -یتبع البنك نظام شامل لقیاس وإدارة المخاطر 

الخاصة مخاطر أسعار العمالت والعموالتیتعلق جزء منھا بإدارة المخاطر التي یتعرض لھا البنك نتیجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة ولتقلیل

معینة لس اإلدارة مستویاتلتكون  ضمن المستویات المقبولة التي یقررھا مجلس اإلدارة بناءاً على التوجیھات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد وضع مج

لعمالت یومیاً وتستخدم إستراتیجیات تغطیة المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدوداً لمخاطر مراكز العمالت . تراقب مراكز ا

خاصة للفترات المقررة . الحدود المقررة . كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معیناً لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدوداً للفجوات في أسعار العموالت ال

سعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم إستراتیجیات تغطیة المخاطر لضمان بقاء الفجوات بین أسعار یتم دوریاً مراجعة الفجوات بین أ

العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.

عار العمالت والعموالت الخاصة . ویتم ذلك وكجزء من إدارة موجوداتھ ومطلوباتھ، یستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطیة المخاطر وذلك لتقلیل تعرضھ لمخاطر أس

طیة تراتیجیة للمخاطر، عدا تغعادة من خالل تغطیة مخاطر معامالت محددة وبإستخدام إستراتیجیة تغطیة المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل . إن التغطیة اإلس

ت العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.مخاطر المحفظة، ال تخضع لمحاسبة تغطیة المخاطر، وتقید المشتقات ذا

مخاطر الخاصة لتغطیةیستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقایضات العمالت في تغطیة مخاطر عمالت محددة . كما یستخدم البنك مقایضات أسعار العموالت 

أیضاً مقایضات أسعار العموالت الخاصة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة الناشئة عن محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر عموالت خاصــة بسعر ثابت . ویستخدم البنك

اة تغطیة البنود المغطاة وأدبعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر عائم . وفي كافة ھذه الحاالت، یجب توثیق طبیعة تغطیة المخاطر وأھدافھا رسمیاً، بما في ذلك تفاصیل 

عامالت على أنھا تغطیة مخاطر القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة . المخاطر ، ویتم قید ھذه الم

ار فعالیة تغطیة المخاطرإختب

ات تغطیة مخاطر ذتكون كلبأنھ یجب التوقع بأن –عند بدء تغطیة المخاطر وطوال فترتھا -تغطیة المخاطر، فإن ساب یطلب لمحاسبةكي تكون المشتقات مؤھلة 

فعالیة عالیة مستقبالً وبأثر رجعي، وبصورة مستمرة.

المخاطر الخاصة دارة اعلى استراتیجیة تعتمد كیفیة تقویم فعالیة التغطیة وأن الطریقة المتبعة من قبل كل منشأة لتقویم فعالیة التغطیة مخاطر توضح مستندات كل تغطیة 

التوقع بأن تكون أداه التغطیة ذات فعالیة عالیة عند تسویة التغیرات في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المتعلقة بالمخاطر یجبیة، بھا. وفیما یتعلق بالفعالیة المستقبل

ضمن "دخل الموحدة دخل . یتم إثبات عدم فعالیة التغطیة في قائمة ال%125إلى %80فعالیة التغطیة ما بین كانتخالل الفترة التي خصصت إلیھا التغطیة. ةالمغطا

".، صافيالمتاجرة

تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة

لة دخل عموغراض المتاجرة والتي تحملالبنك للتغیرات في التدفقات النقدیة ألسعار العموالت المستقبلیة الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتناه لغیر أضیتعر

أسعار العموالت كتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لھذه المخاطر في أسعار العموالت الخاصة. یوضح الجدول أدناه، كما في خاصة بسعر متغیر. یستخدم البنك مقایضات 

-دیسمبر، الفترات التي یتوقع حدوث التدفقات النقدیة المغطاه فیھا، والفترة التي یتوقع أن تؤثر فیھا على الربح أو الخسارة:31
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تتمة –تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة

7201

سنوات 5أكثر من سنوات5إلى 3سنوات 3سنة إلى واحدةسنةخالل بآالف الریاالت السعودیة

41,65486,62538,3196,787تدفقات نقدیة واردة (موجودات)

--)9,337()4,964(تدفقات نقدیة صادرة (مطلوبات)

36,69077,28838,3196,787الواردةصافي التدفقات النقدیة 

سنوات 5أكثر من سنوات5إلى 3سنوات 3سنة إلى سنة واحدةخالل 2016

30,218134,081114,441165,134تدفقات نقدیة واردة (موجودات)

--)3,608()14,301(تدفقات نقدیة صادرة (مطلوبات)

15,917130,473114,441165,134صافي التدفقات النقدیة الواردة 

دید األسعار جذلك على أساس تیعكس الجدول التدفقات النقدیة لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئھا على البنود المغطاه مخاطرھا في تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة و

للموجودات والمطلوبات المغطاه مخاطرھا.

دیسمبر وذلك على أساس الفترة المتبقیة حتى تاریخ 31كما في لھا تعكس الجداول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة مع تحلیل بالمبالغ اإلسمیة 

، لمتعلقة بھا . وبالتاليستقبلیة ا تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدیة الماإلستحقاق. أن المبالغ اإلسمیة، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھایة السنة، ال

بیة للمشتقات. فإن ھذه المبالغ اإلسمیة ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر اإلئتمان التي یتعرض لھا البنك والتي تقتصر عادة على القیمة العادلة اإلیجا

خ اإلستحقاق المبالغ اإلسمیة للفترة المتبقیة حتى تاری

2017

بآالف الریاالت السعودیة

القیمة العادلة 

اإلیجابیة

القیمة العادلة 

السلبیة

إجمالي المبالغ 

اإلسمیة

خــالل

سنوات5-1شھر12-3أشھر3

أكثر من

سنوات5

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

41,249,3035,108,2693,515,60827,423,8045,201,622)241,185(270,248مقایضات أسعار العموالت الخاصة 

2,857,14812,358,141532,801-15,748,090)93,830(91,904خیارات أسعار العموالت الخاصة

-14,073,05412,274,7471,608,807189,500)25,406(34,516عقود الصرف األجنبي اآلجلة

-41,251,20515,974,50322,689,2022,587,500)18,441(18,355خیارات العمالت  

-3,205,935250,0001,468,4351,487,500)16,521(18,023مقایضات العمالت  

-360,836--360,836)14,861(14,862أخـــــرى 

المشتقات المقتناة لتغطیة مخاطر القیمة

العادلة :

6,498,750187,5001,200,0002,748,7502,362,500)40,034(42,027مقایضات أسعار العموالت الخاصة

المشتقات المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 

النقدیة:

1,190,000200,000--1,390,000)15,273(30,282مقایضات أسعار العموالت الخاصة

-1,419,078333,034186,044900,000)15,644(12,147مقایضات العمالت  

125,196,25134,128,05333,525,24449,246,0318,296,923)481,195(532,364اإلجمالي 
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المبالغ اإلسمیة للفترة المتبقیة حتى تاریخ اإلستحقاق 

2016
بآالف الریاالت السعودیة

القیمة العادلة 
اإلیجابیة

القیمة العادلة 
السلبیة

إجمالي المبالغ 
اإلسمیة 

خــالل 
سنوات5-1شھر12-3أشھر 3

أكثر من
سنوات 5

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

36,848,1222,733,96311,883,15720,102,6252,128,377)206,844(229,698مقایضات أسعار العموالت الخاصة 

50,0007,365,1181,400,000-8,815,118)87,500(87,500خیارات أسعار العموالت الخاصة

-19,420,84314,283,0654,003,2971,134,481)49,190(116,874عقود الصرف األجنبي اآلجلة

-143,436,01535,574,19279,705,01728,156,806)148,103(145,808خیارات العمالت  

-1,423,750--1,423,750)11,472(14,028مقایضات العمالت  

--425,78664,950360,836)425(425أخـــــرى 

المشتقات المقتناة لتغطیة مخاطر القیمة 

العادلة :

187,5002,254,3311,462,500-3,904,331)54,188(86,254أسعار العموالت الخاصةمقایضات 

المشتقات المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات 

النقدیة:

1,300,0001,165,000--2,465,000)34,092(32,875مقایضات أسعار العموالت الخاصة

-1,071,317--1,071,317)12,979(8,450مقایضات العمالت  

217,810,28252,656,17096,189,80762,808,4286,155,877)604,793(721,912اإلجمالي 

منتجات تمثل القیمة العادلة لكل منتج من ال،واحدة أو أكثر. وفي مثل ھذه الحاالتع العمالء والتي تشتمل على أداه مشتقةخیارات عمالت مركبة مبشأن منتجات أبرم البنك إتفاقیات 

تم االفصاح عن إجمالي المبالغ االسمیة لكافة الخیارات المتعلقة بكل منتج بتاریخ إعداد القوائم المالیة في الجدول أعاله..المركبة صافي قیمة المشتقات المعنیة

طر المغطاة وأداة تغطیة المخاطر وقیمتھا العادلة.تعكس الجداول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة مخاطرھا وطبیعة المخا

7201

بآالف الریاالت السعودیة

القیمة العادلةوصف البنود المغطاة 
القیمة عند بدء 

أداة التغطیةالمخاطرالتغطیة 
القیمة العادلة

اإلیجابیة 
القیمة العادلة 

السلبیة

)40,034(42,027مقایضات أسعار العموالت الخاصةالقیمة العادلة6,485,5006,498,750إستثمارات بعمولة ثابتة 

)15,273(30,282مقایضات أسعار العموالت الخاصةالتدفق النقدي1,390,1421,390,000استثمارات بعمولة عائمة 

)15,041(12,147مقایضات العمالت التدفق النقدي1,229,9031,230,592ثاتبةاستثمارات بعمولة 

)603(-مالتمقایضات العالتدفق النقدي187,500187,500ثابتةبعمولة ودائع

6201

بآالف الریاالت السعودیة

القیمة العادلةوصف البنود المغطاة 
القیمة عند بدء 

أداة التغطیةالمخاطرالتغطیة 
القیمة العادلة

اإلیجابیة 
القیمة العادلة 

السلبیة

)54,188(86,254مقایضات أسعار العموالت الخاصةالقیمة العادلة3,872,7383,904,682إستثمارات بعمولة ثابتة 

)34,092(32,875مقایضات أسعار العموالت الخاصةالتدفق النقدي2,315,2512,465,270عائمةبعمولة استثمارات 

)8,575(8,450مقایضات العمالت التدفق النقدي883,189883,195ثابتةاستثمارات بعمولة 

)4,404(-مالتمقایضات العالتدفق النقدي187,500187,500ثابتةبعمولة ودائع

تم تعدیل القیمة عند بدء التغطیة، عند الضرورة، إلظھار القیمة الدفتریة.
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سعودي (30.1أدوات التغطیة المتعلقة بتغطیة مخاطر القیمة العادلة خسائربلغ صافي  سعودي)، بینما بلغ 83.6قدرھا أرباح: صافي 2016ملیون لایر  ملیون لایر 

لایر سعودي).ملیون 84.8قدرھا خسائر: صافي 2016ملیون لایر سعودي (18.6البند الذي تمت تغطیة مخاطره والمتعلق بالمخاطر المغطاه أرباحصافي 

) %7: 2016(%8) تقریباً من عقود القیمة العادلة اإلیجابیة للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالیة، بینما أبرم أقل من %48: 2016(%65تم إبرام ما نسبتھ 

الموحدة. الماليقائمة المركز من إجمالي عقود القیمة العادلة اإلیجابیة مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاریخ 

األرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى -11

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

1,780,9752,624,448حسابات جاریة

1,910,000794,726ودائع أسواق المال 

3,690,9753,419,174اإلجمالي

لایر سعودي).ملیون 200.0: 2016(ال شيءكما تشتمل ودائع أسواق المال على ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي قدرھا 

2017ودائع العمالء   -12

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

88,538,70182,345,754تحت الطلب

6,868,2007,320,350إدخار

43,860,97349,386,046ألجل

971,6391,587,635تأمینات نقدیة

140,239,513140,639,785اإلجمالي

لایر ملیون 79,195.3: 2016ملیون لایر س�����عودي ( 77,572.4تش�����تمل ودائع العمالء على ودائع بموجب عقود منتجات مص�����رفیة متوافقة مع الش�����ریعة قدرھا 

سعودي).

-تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبیة تفاصیلھا كاآلتي:

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

11,946,99410,450,712تحت الطلب

294,069320,548إدخار

8,930,1558,741,338ألجل

216,606730,550تأمینات نقدیة 

21,387,82420,243,148اإلجمالي
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سندات الدین المصدرة–13

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

1,510,459-2012عام –ملیون لایر سعودي 1,500سنوات بمبلغ 5صكوك ثانویة مدتھا 

20131,500,4521,502,104عام –ملیون لایر سعودي 1,500سنوات بمبلغ 7صكوك ثانویة مدتھا 

20151,498,2961,505,073عام –ملیون لایر سعودي 1,500بمبلغ واتسن10صكوك ثانویة مدتھا 

2,998,7484,517,636اإلجمالي

2201عام-ملیون لایر سعودي500,1صكوك ثانویة مدتھا خمس سنوات بمبلغ 

ستحقت، 2012مارس 28قام ساب بإصدار صكوك بتاریخ  سداد وا . تم إصدار الصكوك كتبادل تجاري جزئي لقرض من رئیسي إلى ثانوي 2017مارس خاللال

ملیون لایر سعودي بالكامل نقداً.500وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره .ملیون لایر سعودي1,000وبمبلغ قدره 

نقطة أساس، وتستحق السداد 120لمدة ثالثة أشھر وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة زائداً فعلیةدخل عمولة خاصةتحملالصكوككانت

في سوق األسھم السعودیة (تداول).ومدرجةھذه الصكوك غیر مضمونة، كانتكل ثالثة أشھر. 

2013عام-ملیون لایر سعودي500,1سنوات بمبلغ 7صكوك ثانویة مدتھا 

بسداد الحقلساب ، و3ت بازل اإن ھذا اإلصدار متوافق مع توصی. 2020، وتستحق السداد خالل شھر دیسمبر 2013دیسمبر 17قام ساب بإصدار صكوك بتاریخ 

سنوات، ویخضع ذلك للموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام االتفاقیة. 5الصكوك بعد 

نقطة أساس، وتستحق السداد على 140ك دخل عمولة خاصة فعلیة لمدة ستة أشھر وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة زائداً تحمل الصكو

في سوق األسھم السعودیة (تداول).ومدرجةإن ھذه الصكوك غیر مضمونة، اساس نصف سنوي. 

5120عام-ملیون لایر سعودي 500,1سنوات بمبلغ 10صكوك ثانویة مدتھا 

، ولس��اب الحق بس��داد 3ت بازل ا. إن ھذا اإلص��دار متوافق مع توص��ی2025مایو، وتس��تحق الس��داد خالل ش��ھر 2015مایو 28قام س��اب بإص��دار ص��كوك بتاریخ 

سنوات، ویخضع ذلك للموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام االتفاقیة. 5الصكوك بعد 

ة أساس، وتستحق السداد على نقط130عمولة خاصة فعلیة لمدة ستة أشھر وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة زائداً تحمل الصكوك دخل 

في سوق األسھم السعودیة (تداول).ومدرجةاساس نصف سنوي. إن ھذه الصكوك غیر مضمونة، 

اإلقتـــراض-14

2017
بآالف الریاالت

السعودیــة

2016
بآالف الریاالت

السعودیــة  

15,663-قرض من المؤسسة المصرفیة الدولیة 

1,682,4451,694,295قرض مشترك 

1,682,4451,709,958اإلجمالي

سنوي. تم یو،%5.11سنة، ویحمل عمولة خاصة قدرھا 12بعمولة ثابتة مدتھ المصرفیة الدولیة قرضمؤسسة المن القرضیمثل  ساس نصف  سداد على أ ستحق ال

.2017یونیو 15السداد في واستحق، 2005یولیو 7الحصول على ھذا القرض في 

عمولة لمدة ھذا القرض یحمل. 2016أكتوبر 19ملیون دوالر أمریكي قرض مش�����ترك بعمولة عائمة حص�����ل علیھ البنك بتاریخ 450یمثل القرض المش�����ترك وقدره 

.2019أكتوبر 19مضمون، ویستحق السداد بتاریخ إن ھذا القرض غیر نقطة أساس، ویستحق السداد كل ربع سنة. 125على أساس الیبور زائداً ثالثة أشھر
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2017المطلوبات األخرى   -15

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

1,098,2261,122,161ذمم دائنة

809,135496,478سحوبات مستحقة 

174,765331,191توزیعات أرباح مستحقة 

434,890414,510مكافأة نھایة الخدمة

2.534,9811,521,280أخرى

5,051,9973,885,620اإلجمالي

رأس المال -16

ملیون س��ھم، قیمة كل 1,500: 2016لایر س��عودي ( 10ملیون س��ھم، قیمة كل س��ھم 1,500یتكون رأس المال المص��رح بھ والمص��در والمدفوع بالكامل لس��اب من 

-موزعة على النحو التالي:راس الماللایر سعودي ) . أن ملكیة 10سھم 

20172016

%60%60مساھمون سعودیون

%40%40شركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة بي في( شركة تابعة

سي )مملوكة بالكامل لمؤسسة ھونغ كونغ شنغھاي المصرفیة القابضة بي إل 

اإلحتیاطي النظامي-17

من ص�����افي دخل الس�����نة إلى اإلحتیاطي النظامي إلى أن یس�����اوي رص�����ید ھذا %25یقتض�����ي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربیة الس�����عودیة، تحویل ما ال یقل عن 

ملیون لایر س��عودي) إلى اإلحتیاطي النظامي. أن ھذا 973.7: 2016ملیون لایر س��عودي (988.6اإلحتیاطي رأس المال المدفوع لس��اب. علیھ، تم تحویل مبلغ قدره 

اإلحتیاطي غیر قابل للتوزیع.
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االحتیاطیات األخرى -18

التدفقات النقدیة واالستثمارات المتاحة للبیع مخاطر تغطیة 

2017

بآالف الریاالت السعودیة

تغطیة مخاطر التدفقات 

النقدیة

اإلستثمارات المتاحة 

اإلجمالي للبیع 

76,30950,665)25,644(رصید بدایة السنة 

2,771)87,156(89,927صافي التغیر في القیمة العادلة 

)35,220(19,056)54,276(محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

)32,449()68,100(35,651صافي الحركة خالل السنة 

10,0078,20918,216الفرعياإلجمالي

)37,494(أسھم خزینة 

19,766احتیاطي برنامج أسھم الموظفین

)17,728(فرعيالاإلجمالي

488رصید نھایة السنة 

2016

بآالف الریاالت السعودیة

تغطیة مخاطر التدفقات 

اإلجمالي اإلستثمارات المتاحة للبیع النقدیة

)333,585()302,695()30,890(رصید بدایة السنة 

11,326405,301416,627صافي التغیر في القیمة العادلة 

)32,377()26,297()6,080(محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

5,246379,004384,250صافي الحركة خالل السنة 

76,30950,665)25,644(الفرعياإلجمالي

)44,149(خزینة أسھم 

17,536احتیاطي برنامج أسھم الموظفین

)26,613(فرعيالاإلجمالي

24,052رصید نھایة السنة 

6.1: 2016لایر سعودي (ملیون54.3لقد أدى التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر خالل السنوات السابقة إلى إعادة تصنیف األرباح التراكمیة المتعلقة بھا وقدرھا 

وتم إدراجھا في المبالغ أعاله ضمن تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة.،ملیون لایر سعودي) من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل الموحدة
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تجمیع األعمال-19

، أبرم ساب اتفاقیة مع أتش أس بي سي آسیا ھولدینغز بي في وبعض الشركات التابعة األخرى المملوكة بالكامل لشركة أتش أس بي سي 2017أغسطس 17بتاریخ 

وھي شركة مدرجة في سوق في شركة ساب للتكافل%32.5بي سي البالغة اسھولدینغز بي أل سي (ویشار إلیھم جمیعاً بـ "أتش أس بي سي") لشراء حصة أتش 

نوفبمر 23بتاریخوقد تم إتمام ھذه الصفقة ملیون لایر سعودي. 117.8لایر سعودي للسھم، وبمبلغ إجمالي قدره 10.66بسعر شراء قدره )تداول(األسھم السعودیة 

شركة تابعة لساب اعتباراً من كشركة ساب للتكافل تصنیفتم. في شركة ساب للتكافل%65حصة مسیطرة قدرھا یمتلكأصبح البنك اآلنأنونتج عن ذلك، 2017

وقد قرر ساب قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة ة االستحواذ باستخدام طریقة االستحواذ.یوقد تمت المحاسبة عن عمل.تعتبر شركة زمیلةتعد ولم 2017نوفبمر 23

خدمات تأمین بتقدیم ل تكافللساب شركة تقوم صافي الموجودات القابلة للتمییز في الشركة المستحوذ علیھا.فيحصتھفي الشركة المستحوذ علیھا بالحصة التناسبیة في

للشركات واألفراد في المملكة العربیة السعودیة. متوافقة مع الشریعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام

ع موااللتزامات المحتملة المستحوذ علیھا. ،العوض إلى الموجودات القابلة للتمییز والمطلوباتیخصصمع نھایة السنة، فإن ساب حالیاً نتیجة لقرب عملیة االستحواذ 

التالي:تم اختصارھا كقامت المجموعة بالمحاسبة عن االستحواذ بشكل مؤقت على اساس القیمة العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات في تاریخ االستحواذ والتي ،ذلك

المؤقتةالقیمة العادلةالریاالت السعودیة بآالف
القیمة الدفتریةالمثبتة بتاریخ االستحواذ

الموجودات

228,512228,512لبنوك والمؤسسات المالیة األخرىلدى اأرصدة 

533,191533,191افياستثمارات، ص

1,8291,829ممتلكات ومعدات، صافي

144,482144,482موجودات أخرى

908,014908,014ي الموجوداتلإجما

المطلوبات

548,359548,359مطلوبات أخرى

548,359548,359إجمالي المطلوبات

359,655بالقیمة العادلة المؤقتةالقابلة للتمییزصافي الموجودات

)125,879(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

13,806الشھرة الناتجة من االستحواذ

247,582العوضإجمالي

ویتكون ھذا من التالي:

117,793المدفوع نقداً عند االستحواذ

129,789القیمة العادلة لحقوق الملكیة المملوكة سابقاً 

التدفقات النقدیة من االستحواذ

202,177علیھاالنقدیة وما في حكمھا في الشركة التابعة المستحوذ

)117,793(العوض النقدي المدفوع

84,384من االستحواذ, صافيةدالوارالتدفقات النقدیة

.األعمالتجمیععملیات): 3(المالیةللتقاریروطبقا لما یسمح بھ المعیار الدولي االستحواذتاریخمنشھراً عشرنيالقیمة العادلة خالل اثتسویةاالنتھاء من سیتم
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التعھدات واإللتزامات المحتملة -20

الدعاوى القضائیة أ  )

مقامة ضد البنك. لم یجنب أي مخصص جوھري لقاء ھذه الدعاوى، وذلك بناءاً على نصیحة المستشارین القانونیین ، یوجد دعاوى قضائیة2017دیسمبر 31في كما 

التي تشیر إلى أنھ لیس من المحتمل تكبد خسائر ھامة.

اإللتزامات الرأسمالیة ب )

مباٍن أراضي ولایر سعودي) تتعلق بشراءملیون317.2: 2016سعودي (لایرملیون912.9لتزامات الرأسمالیة لدى البنك ، بلغت اإل2017دیسمبر 31كما في 

ومعدات. 

التعھدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان ج )

الضمان ح اإلئتمان. إن خطاباتتتكون التعھدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من الضمانات واإلعتمادات المستندیة والقبوالت واإللتزامات لمن

تحمل نفس -من الوفاء بإلتزاماتھ تجاه األطراف الثالثة التي تعتبر ضمانات غیر قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد في حالة عدم تمكن العمیل–واإلعتمادات المستندیة 

التي تعتبر بمثابة تعھدات خطیة من البنك، نیابة عن العمیل، تسمح للطرف الثالث بسحب –مخاطر اإلئتمان التي تحملھا القروض والسلف . إن اإلعتمادات المستندیة 

التي تخصھا، وبالتالي فإنھا غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعھدات البنك لسداد الكمبیاالت مضمونة عادة بالبضاعة –األموال وفق شروط وأحكام محددة 

. ء بإلتزاماتھم األساسیةالمسحوبة من قبل العمالء . أما المتطلبات النقدیة بموجب ھذه األدوات فتقل كثیراً عن المبلغ الملتزم ألن البنك یتوقع بأن یفي العمال

لمتعلقة اإلئتمان التزامات لمنح اإلئتمان الجزء غیر المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات وإعتمادات مستندیة . وبالنسبة لمخاطر تمثل اإل

ده مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال یمكن تحدیباإللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن یتعرض البنك لخسارة بمبلغ یعادل إجمالي اإللتزامات غیر المستخدمة، إال أن 

الي معاییر إئتمان محددة . إن إجمفوراً، یتوقع أن یكون أقل كثیراً من إجمالي اإللتزام غیر المستخدم ألن معظم اإللتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على

بات النقدیة المستقبلیة ألن العدید من ھذه اإللتزامات یتم إنھاؤھا أو إنتھاؤھا بدون تقدیم التمویل المطلوب . اإللتزامات القائمة لمنح اإلئتمان ال تمثل بالضرورة المتطل

: بالخاصة بالبنكفیما یلي تحلیالً باإلستحقاقات التعاقدیة للتعھدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان د ) 

2017

اإلجماليسنوات 5أكثر من سنوات5-1شھر12-3أشھر3خالل بآالف الریاالت السعودیة

5,122,8013,732,706435,4931,709,93811,000,938إعتمادات مستندیة 

8,608,54222,753,91010,456,34510,787,13652,605,933خطابات ضمان

3,281,948-2,188,7521,092,795401قبوالت

125,5001,324,643825,0001,242,9343,518,077قابلة للنقضإلتزامات لمنح اإلئتمان غیر

16,045,59528,904,05411,717,23913,740,00870,406,896اإلجمالي 

2016

اإلجماليسنوات 5أكثر من سنوات5-1شھر12-3أشھر3خالل بآالف الریاالت السعودیة

4,835,7103,693,9841,574,6161,115,00011,219,310إعتمادات مستندیة   

10,239,01721,815,83114,994,7397,948,19754,997,784خطابات ضمان

3,139,667-1,682,5851,456,144938قبوالت

130,0001,000,000292,502941,0922,363,594إلتزامات لمنح اإلئتمان غیر قابلة للنقض

16,887,31227,965,95916,862,79510,004,28971,720,355اإلجمالي 

: 2016لایر سعودي (ملیون49,316في أي وقت، ما مجموعھ من جانب البنك بلغ الجزء غیر المستخدم والقائم من اإللتزامات غیر المؤكدة، والتي یمكن إلغاؤھا 

ملیون لایر سعودي). 51,739
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تتمة –التعھدات واإللتزامات المحتملة -19

-حسب األطراف األخرى :المتعلقة باالئتمان فیما یلي تحلیالً للتعھدات واإللتزامات المحتملة ھـ )

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

3,398,3852,669,792حكومیة وشبھ حكومیة

52,768,43956,085,585شركات

14,226,42612,883,545بنوك ومؤسسات مالیة أخرى

13,64681,433أخرى

70,406,89671,720,355اإلجمالي

المتعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة:اإللتزامات و  )

-البنك كمستأجر:أبرمھافیما یلي تحلیالً بالحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلة لإللغاء، التي 

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

78,18716,035سنةأقل من 

188,271213,868من سنة إلى خمس سنوات

105,199129,637أكثر من خمس سنوات   

371,657359,540اإلجمالي

2017صافي دخل العموالت الخاصة-21

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

دخل العموالت الخاصة :

إستثمارات :

380,681419,022متاحة للبیع-

160,226113,613مقتناه بالتكلفة المطفأة -

540,907532,635

254,84960,425أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى  

5,255,5325,482,042قروض وسلف 

6,051,2886,075,102اإلجمالي

مصاریف العموالت الخاصة:

15,3705,430أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى  

769,5961,153,945ودائع العمالء 

124,830150,063سندات دین مصدرة

43,6088,749إقتــراض 

953,4041,318,187اإلجمالي

5,097,8844,756,915صافي دخل العموالت الخاصة 
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2017دخل األتعاب والعموالت، صافي -22

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

دخل األتعاب والعموالت: 

9,49612,410أتعاب إدارة الصنادیق اإلستثماریة -

648,546695,328تمویل تجاري -

132,301144,793تمویل شركات وإستشارات -

523,074478,088بطاقات -

344,837365,486خدمات بنكیة أخرى -

1,658,2541,696,105إجمالي دخل األتعاب والعموالت 

مصاریف األتعاب والعموالت:

)256,389()307,381(بطاقات -

)590()718(خدمات حفظ األوراق المالیة -

)98,283()94,621(خدمات بنكیة أخرى -

)355,262()402,720(إجمالي مصاریف األتعاب والعموالت 

1,255,5341,340,843دخل األتعاب والعموالت، صافي 

2017دخل المتاجرة ، صافي -23

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

98,541195,310أرباح تحویل عمالت أجنبیة ، صافي 

156,48866,448مشتقات

)267(271سندات دین

3,098157أخـــرى

258,398261,648اإلجمالي

2017مكاسب اإلستثمارات المقتناه لغیر أغراض المتاجرة، صافي -24

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

30,94426,297إستثمارات متاحة للبیع 

رواتب وما في حكمھاال-25

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

732,515739,351رواتب وبدالت 

120,075123,332بدل سكن 

57,68253,464مكافأة نھایة الخدمة 

318,319312,811أخــــرى 

1,228,5911,228,958اإلجمالي
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الكمیة)  اإلفصاحات أ

ات شتمل على إجمالي التعویضلسعودي بشأن تعویضات الموظفین، وییلخص الجدول أدناه فئات الموظفین المحددة طبقاً لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ا

وأشكال السداد.2016دیسمبر 31و 2017دیسمبر 31في تینالمنتھیتینالثابتة والمتغیرة المدفوعة للموظفین خالل السن

2017تعویضات متغیرة مدفوعة خالل عام 7201

اإلجماليأسھمنقداً تعویضات ثابتة*عدد الموظفینفئات الموظفین

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

یحتاجون إلى عدم ممانعة من كبار المدراء التنفیذیین (الذین 

2240,22529,05614,27643,332مؤسسة النقد العربي السعودي)

587188,06165,4865,38270,868موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

299105,11421,33572922,063موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابیة 

2,544488,79174,2352,12876,364موظفون آخرون

3,415-55438,0343,415موظفون بعقود خارجیة 

4,006860,225193,52722,515216,042اإلجمالي

2017215,907تعویضات متغیرة مستحقة خالل عام 

152,459مزایا موظفین أخرى 

1,228,591وما في حكمھاالرواتب إجمالي 

2016تعویضات متغیرة مدفوعة خالل عام 2016

اإلجماليأسھمنقداً تعویضات ثابتة*عدد الموظفینفئات الموظفین

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

یحتاجون إلى عدم ممانعة من كبار المدراء التنفیذیین (الذین 

2032,06124,22410,22734,451مؤسسة النقد العربي السعودي)

554176,74560,3887,07067,458موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

29699,83921,8361,53523,371موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابیة 

2,716480,03972,1661,71873,884موظفون آخرون

5,566-49339,7315,566موظفون بعقود خارجیة 

4,079828,415184,18020,550204,730اإلجمالي

2016197,836تعویضات متغیرة مستحقة خالل عام 

202,707مزایا موظفین أخرى 

1,228,958وما في حكمھاالرواتب إجمالي 

سواًء كانوا یعملون اآلن أو لم یعودوا یعملون لدى البنك.2016أو 2017تمثل كافة الموظفین الذین عملوا لدى البنك وحصلوا على تعویضات خالل عام * 

یحتاجون إلى عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي)كبار المدراء التنفیذیین (الذین 

طلب تعیینھم ات البنك والذین یتویشمل ذلك موظفي اإلدارة العلیا الذین یتمتعون بالمسئولیة والصالحیة إلعداد االستراتیجیات والقیام بأعمال التوجیھ والمراقبة لنشاط

مباشرة.التنفیذیین اآلخرین التابعین لھالسعودي. ویشمل ذلك العضو المنتدب والموظفینالحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي 

موظفون یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر 

یابًة عن مال ناألعمال (الشركات، الخدمات التجاریة، الخدمات المصرفیة الخاصة، والخزینة) المسئولین عن تنفیذ وتطبیق استراتیجیة األعقطاعاتویشمل ذلك مدراء 

ذ العروض، القیام بتنفیالبنك. ویشمل ذلك أیضاً أولئك الذین یقومون بتقدیم التوصیات بخصوص حدود االئتمان وتقویمھا، والمالءة االئتمانیة، وتسعیر القروض، و

ومعامالت الخزینة. 
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تتمة –وما في حكمھاالرواتب -25

موظفون یقومون بنشاطات رقابیة 

راجعة ام، المموظفي األقسام الذین ال یقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنھم یقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة (إدارة المخاطر، االلتزویقصد بذلك 

ل على ل عن الوحدات التي تقوم بنشاطات تشتمالداخلیة، عملیات الخزینة، الخدمات البنكیة االسالمیة (أمانة)، والمالیة والمحاسبة). تعتبر كافة ھذه األقسام مستقلة بالكام

مخاطر.

موظفون آخرون 

ویشمل ذلك كافة موظفي البنك اآلخرین، عدا المذكورین ضمن الفئات أعاله. 

موظفون بعقود خارجیة

ھذه األدوار على مخاطر أو نشاطات رقابیة. ویشمل ذلك موظفون لدى جھات متعددة یقومون بتقدیم خدمات للبنك بدوام كامل ویقومون بأدوار غیر ھامة. ال تشتمل

النوعیة) اإلفصاحات ب

اإلفصاح المتعلق بالتعویضات ألغراض القوائم المالیة السنویة

. وطبقاً عویضاتالتخصوص سیاسات في المملكة العربیة السعودیة، بإصدار تعلیمات بالقطاع البنكيقامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بصفتھا الجھة المسئولة عن 

بالبنك وتم إعتمادھا من مجلس اإلدارة.والمكافآتصیاغة وتنفیذ سیاسة التعویضات من قبل لجنة الترشیحات ت، تمالتعلیماتلھذه 

بسابالخاصة سیاسة التعویضات 

)  الھدف من ھذه السیاسة1

-تحدد ھذه السیاسة اإلرشادات المتعلقة بطریقة إدارة التعویضات الثابتة والمتغیرة في ساب. یغطي نطاق ھذه السیاسة ما یلي :

آت، اإلحتفاظ المكافتأجیل كافة فئات الموظفین، الش��ركات التابعة، كافة عناص��ر التعویض��ات، المحددات األس��اس��یة للتعویض��ات، طریقة اإلعتماد، طریقة إعداد التقاریر،

باألسھم، وأدوار ومسئولیات الجھات المستفیدة من ذلك.

لموظفین عروض مغریة لتھدف ھذه السیاسة إلى ربط المكافآت مع إستراتیجیة البنك وقیمھ وذلك لضمان نجاح تنفیذ اإلستراتیجیة بطریقة تتمشى مع المخاطر، ومنح 

وتحفیزھم، وضمان اإلستقرار المالي لساب.واإلبقاء على الموظفین األكفاء والملتزمین

)  ھیكل التعویضات2

" الذي یتم مقارنتھ مع البیانات السائدة في السوق بشأن مھنة معینة. یشتمل إجمالي التعویض على اتالتعویضحزمھیعمل نظام التعویضات في ساب على أساس "إجمالي

ابتة والمتغیرة وھي: الرواتب، والبدالت، والمزایا، والمكافآت السنویة، والحوافر قصیرة وطویلة األجل.  مزیج من العناصر التي تتكون منھا التعویضات الث

)  نظام إدارة األداء3

ألفراد. یتم ء، وتقویم العملیات وایتم تقویم أداء الموظفین مقابل األھداف التي یتم تحقیقھا باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طریق التقویم المالي، وتقویم العمال

ب على التمییز بین أداء الموظفین باستخدام استراتیجیة األداء المتبعة من قبل ساإدارةإجراء عملیة معایرة لضمان إجراء تقویم عادل ومنصف لألداء.  تركز عملیة 

المكافآت المختلفة التي تحث على األداء الرفیع باتباع طریقًة مربوطة بالمخاطر. 

)  تعدیل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعویضات المتغیرة4

عویضات خارجیین للتأكد بأن المكافآت تأخذ بعین االعتبار كافة المخاطر. تحدد المكافآت قام البنك بمراجعة كافة أنظمة التعویضات الخاصة بھ بالتعاون مع مستشاري ت

تحدد مكافآت النشاطات الرقابیة على أساس األرباح قصیرة األجل وبما یتفق مع األنظمة الصادرة عن مؤسسة على أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعدیلھا بالمخاطر. 

النقد العربي السعودي.

)  تأجیل المكافآت5

شتمل ذین یقومون بنشاطات تیتم تأجیل دفع المكافآت على شكل أسھم لكافة الموظفین سواءاً "الذین یحتاجون إلى عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي" أو "ال

دى فترة استحقاق مدتھا ثالث سنوات. یخضع االستحقاق إلى تحقق على نشاطات رقابیة أو على مخاطر ھامة". سیتم تأجیل المكافآت لكافة ھؤالء الموظفین وعلى م

ظروف محددة.  

والمكافآت)  لجنة الترشیحات 6

شراف على ھیكل وسیاسة التعویضات لكافة الموظفین وذلك للتأكد بأن كافة مكافآت الموظفین المبنیة على األداء قد تم تعدیلھا ، باإلوالمكافآتلترشیحات لجنة اتقوم

من أجل تحقیق األھداف الموضوعة. بالمخاطر، وأن التعویضات تتماشى مع األنظمة وأنھا فعالة 



البنك السعودي البریطاني

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

2017دیسمبر 31

46

تتمة –الرواتب وما في حكمھا -25

الدفعات المحسوبة على أساس األسھم )  ج 

أسعار أسھم ببالبنك ج، یمنح الموظفین المؤھلین ة السنة. وبموجب شروط ھذه البراملدى البنك برامج محسوبة على أساس األسھم تسدد على شكل أسھم قائمة في نھای

المعنیة للموظفین، شریطة إكمال شروط االستحقاق المخصصھمج، یسلم البنك األسھم محددة سلفاً ولمدة زمنیة محددة. وبتواریخ االستحقاق المحددة بموجب شروط البرا

بالكامل ھذه األسھم یین لین المعنبصورة مرضیة. یتم إثبات تكالیف البرامج على مدى فترة الخدمة التي یتم الوفاء بالشروط فیھا وتنتھي في التاریخ الذي یستحق فیھ المؤھ

حقاق وأفضل الذي انتھت إلیھ فترة االستالمدى -االستحقاق بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة حتى تاریخالمثبتة لھذه البرامج . تعكس المصاریف التراكمیة االستحقاق)تاریخ(

. لعدد األسھم التي قد تستحق في نھایة المطافتقدیر للبنك

أساس األسھم المسددة على شكل أسھم كاآلتي: المسحوبة على الدفعاتكانت الحركة في عدد األسھم بموجب برامج 

عدد األسھم

20172016

919,102648,351في بدایة السنة 

)37,132()180,850(متنازل عنھا 

)310,882()404,674(تمت ممارستھا/ منتھیة

809,276618,765ممنوحة خالل السنة

1,142,854919,102في نھایة السنة

لایر سعودي).21.41: 2016لایر سعودي (20.67سھم الممنوح خالل السنة لالمتوسط المرجح لسعر ابلغ 

للسھم والمخفضالربح األساسي -26

متوسط العلىمساھمي البنكوذلك بتقسیم صافي دخل السنة العائد على 2016و 2017دیسمبر 31للسھم للسنتین المنتھیتین في المعدلوتم إحتساب الربح األساسي

. المرجح لعدد األسھم المصدرة

، والزكاة الشرعیة وضریبة الدخل  ھاتوزیعالمقترح األرباح إجمالي -27

2017. كما اقترح خالل عام ملیون لایر سعودي)570.0: 2016( 2017ملیون لایر سعودي لعام 1,110قدرھا إجمالیة نھائیة إقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح 

للمس���اھمین الس���عودیین وغیر ) وتم دفعھا. س���یتم دفع توزیعات األرباح ملیون لایر س���عودي585.0: 2016ملیون لایر س���عودي (1,125توزیع أرباح مرحلیة قدرھا 

-السعودیین بعد خصم الزكاة وضریبة الدخل، على التوالي وكما یلي:

المساھمون السعودیون

حص���تھم منوس���یتم خص���مھا من،ملیون لایر س���عودي)60.3: 2016ملیون لایر س���عودي تقریباً ( 63.0بلغت الزكاة الش���رعیة على المس���اھمین الس���عودیین للس���نة 

للسھم).لایر سعودي 0.70: 2016لایر سعودي للسھم (1.42األرباح الموزعة لھم بحیث یصبح صافي الربح الموزع للمساھمین السعودیین 

المساھم غیر السعودي 

ملیون لایر سعودي) تقریباً. 313.7: 2016ملیون لایر سعودي (316.5لسنة الحالیة افي دخلبلغت ضریبة الدخل على المساھم غیر السعودي عن حصتھ 

أعاله.األرباح بعد خصم الضرائب المستحقة توزیعات ي ھولدینغز بي في من سسیتم دفع حصة شركة إتش اس بي

الربوط الزكویة والضریبیةحالة 

الربوط ، واس��تلم 2016عام عن كافة الس��نوات المالیة بما في ذلك الدخل وض��ریبة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل وس��دد الزكاة والض��ریبیة بنك إقراراتھ الزكویة القدم 

ملیون لایر 433. كما تم تخفیض ھذه االلتزامات إلى 2009حتى 2005لألعوام من ملیون لایر س��عودي487، ونتج عنھا مطالبات إض��افیة قدرھا 2009عام حتى

ة على مبلغ لبات اإلض��افیاد التي تم االعتراض علیھا. تش��تمل ھذه المطلبنك في بعض البنوایبیة الذي أید بدائیة الزكویة الض��ردي بموجب قرار لجنة االعتراض اإلس��عو

موجبھ بتمتبنك على األساس الذي الاء الزكاة. إعترض عإضافة التمویل طویل األجل إلى وإستبعاد االستثمارات طویلة األجل وملیون لایر سعودي نتیجة 413قدره 

بشأن خصصب مبالتالي لم یجنالمطالبات الزكویة اإلضافیة لدى اللجنة االستئنافیة الضریبیة. إن اإلدارة على ثقة بأن نتیجة االعتراض أعاله ستكون في صالح البنك و

ھذه المسألة. 
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. وبناءاً على الربوط النھائیة التي أجرتھا الھیئة العامة للزكاة والدخل من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخلبعد2016حتى 2010لألعوام من لم یتم إجراء الربوط 

ستبعاد االستثمار سنوات أعاله، فإنھ إذا ما تم إ سینتج عنھ التعرض لمطالبات زكویة إضافیةلل ات طویلة األجل وإضافة التمویل طویل األجل إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك 

على البنك بخص���وص ھذه من الممكن ان یؤثرلة ال تزال موض���ع إھتمام كافة البنوك وأن االفص���اح عن مبلغ التعرض لمطالبات زكویة إض���افیة أ، وأن ھذه المس���ھامة

المسألة.

وما في حكمھا النقدیة -28

-المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة الموحدة من اآلتي :وما في حكمھاتتكون النقدیة 

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

ملیون لایر 8,162البالغة نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فیما عدا الودیعة النظامیة 

18,712,73615,268,906) 3( إیضاح ملیون لایر سعودي) 8,853: 2016سعودي (

11,382,8437,689,871أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ شرائھا 

30,095,57922,958,777اإلجمالي

التزامات منافع الموظفین-29

وصف عام )أ 

ریقة ائتمان طباس���تخدام تواري لدى البنك برنامج مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھ یتم احتس���ابھ وفقاً لنظام العمل والعمال الس���عودي. یتم احتس���اب المس���تحقات وفق تقویم إك

التزامات سداد المنافع عند استحقاقھا. بینما یتم الوفاء بالوحدة المتوقعھ، 

: لھحركة االلتزام خالل السنة على أساس القیمة الحالیةالموحدة والمركز المالي ائمة لمدرجة في قفیما یلي بیاناً بالمبالغ اب)

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

414,510382,382التزام المنافع المحددة في بدایة السنة 

43,91940,184الحالیةتكلفة الخدمة 

15,83014,565تكلفة الفائدة

)21,086()37,523(منافع مدفوعة 

)1,535()1,846(أرباح اكتواریة غیر مثبتة

434,890414,510التزام المنافع المحددة في نھایة السنة 

لسنة لالمحمل ج)

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة  

43,91940,184تكلفة السنة الحالیة

15,83014,565تكلفة الفائدة

59,74954,749اإلجمالي

یة (بشأن برنامج منافع الموظفین) ساالفتراضات االكتواریة األساد)

20172016

سنویاً %4.00سنویاً %4.00معدل الخصم

سنویاً %3.00سنویاً %2.90تباالرولزیاداتالنسبة المتوقعة 

سنة60سنة60العاديالتقاعد سن

المنشورة والخبرة في المنطقة. لإلحصائیات مشورة اإلكتواریة وفقاً تستند االفتراضات المتعلقة بالوفیات المستقبلیة على ال



البنك السعودي البریطاني

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

2017دیسمبر 31

48

تتمة-منافع الموظفین التزامات -29

أثر االفتراضات اإلكتواریة ھـ)

) واالفتراضات المتعلقة %2.90) ومعدل الزیادة في الرواتب (%4على معدل الخصم (2017دیسمبر 31زام المنافع المحددة كما في تیوضح الجدول أدناه أثر تقویم إل

باالستقاالت ومعدل الوفیات: 

بآالف الریاالت السعودیة 

الزیادة (النقص)-األثر على التزام المنافع المحددةالسیناریو األساسي

النقص في االفتراضالزیادة في االفتراضالتغیر في االفتراض
42,353)36,788(%1.00معدل الخصم

)39,428(44,709%1.00المتوقعة في زیادة الرواتبالنسبة
1,102)1,078(سنة يسن التقاعد العاد

یرات األخرى ثابتة. مع بقاء كافة المتغتغیر في أحد االفتراضاتلى إأعاله تحلیل األثریستند 

تاریخ االستحقاق المتوقع  و)

نھایة الخدمة: بشأن مكافأةفیما یلي تحلیالً بتواریخ االستحقاق المتوقعة اللتزام المنافع المحددة غیر المخصومة 

الریاالت السعودیةبآالف 
اإلجماليسنوات5ثر من كأسنوات5سنتین إلى سنة إلى سنتین أقل من سنة2017

434,89019,76547,39871,875510,569649,607

اإلجماليسنوات5أكثر من سنوات5سنتین إلى سنة إلى سنتین أقل من سنة2016
414,51022,13827,15474,427489,363613,082

. سنة)9.47: 2016(سنة9.11یبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة 

القطاعات التشغیلیة-30

یمارس البنك نشاطھ بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة. 

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغیلیة وتمثل غالبیة تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقاً لألحكام والشروط التجاریة العادیة. 

الرصید.

أ )    فیما یلي بیاناً بقطاعات البنك التي یتم إعداد التقاریر بشأنھا:

ویلبي بشكل أساسي اإلحتیاجات البنكیة الشخصیة لألفراد.:قطاع األفراد-

مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبھا الشركات.وھو :قطاع الشركات-

ویدیر السیولة ، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة. كما أنھ مسئول عن تمویل عملیات البنك وإدارة المحفظة :قطاع الخزینة        -

اإلستثماریة ومركز السیولة.

وھي شركة ساب للتكافل، واستثمار في مشروع مشترك وھي شركة أتش أس شركة تأمین تابعةاإلستثمار في ذلك یشمل :أخرى -

.سھماألارات سعودیة واستثملبي سي العربیة ا

و 2017دیسمبر 31ك كما في تتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة أعاله وفقاً لنظام أسعار الحواالت بالبنك . فیما یلي تحلیالً إلجمالي موجودات ومطلوبات البن

-، وإجمالي دخل ومصاریف العملیات والنتائج للسنتین المنتھیتین في ھذین التاریخین لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة أعاله :2016

2017
اإلجماليأخـــــرىقطاع الخزینةقطــاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الریاالت السعودیة

27,728,04092,111,92565,338,4612,436,918187,615,344إجمالي الموجودات

58,902,45873,940,98920,753,067548,359154,144,873إجمالي المطلوبات

524,924524,924---مشروع مشتركإستثمار في 

2,567,4383,219,5551,287,41652,4997,126,908إجمالي دخل العملیات

1,656,0231,330,550156,75497,9193,241,246إجمالي مصاریف العملیات

68,91668,916---شركة زمیلة ومشروع مشتركالحصة في أرباح 

911,4151,889,0051,130,66223,4963,954,578صافي دخل السنة

5,097,884-2,102,7722,190,731804,381صافي دخل العموالت الخاصة

1,255,534-)229(344,590911,173دخل األتعاب والعموالت، صافي

258,398-1148,788249,496دخل المتاجرة، صافي

50,0001,050,683)1,145(388,082613,746مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض في القیمة، صافي
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تتمة–القطاعات التشغیلیة -30

2016
اإلجماليأخـــــرىقطاع الخزینةالشركاتقطــاع قطاع األفرادبآالف الریاالت السعودیة

31,557,93692,352,01060,445,7931,700,155186,055,894إجمالي الموجودات

154,776,966-62,549,68869,843,49122,383,787إجمالي المطلوبات

642,297642,297---شركة زمیلة ومشروع مشتركإستثمار في 

2,357,8283,139,9131,373,02337,8406,908,604إجمالي دخل العملیات

1,614,5131,259,899153,23850,0003,077,650إجمالي مصاریف العملیات

63,77763,777---شركة زمیلة ومشروع مشتركالحصة في أرباح 

743,3151,880,0141,219,78551,6173,894,731صافي دخل السنة

4,756,915-1,865,3352,027,300864,280صافي دخل العموالت الخاصة

1,340,843-374,440961,0605,343دخل األتعاب والعموالت، صافي

261,648-18423,782237,682صافيدخل المتاجرة،

50,000994,100)460(398,717545,843مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض في القیمة، صافي

: إجمالي دخل العملیات حسب القطاعات التشغیلیة)  ب

2017
اإلجماليأخرى قطاع الخزینةالشركاتقطاع قطاع األفرادبآالف الریات السعودیة 

2,109,7654,331,267633,37752,4997,126,908خارجي
--654,039)1,111,712(457,673داخلي

2,567,4383,219,5551,287,41652,4997,126,908إجمالي دخل العملیات

2016
اإلجماليأخرىالخزینةقطاعقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الریات السعودیة 

2,217,5054,212,457440,79837,8446,908,604خارجي

--932,225)1,072,544(140,319داخلي
2,357,8243,139,9131,373,02337,8446,908,604العملیاتإجمالي دخل 

فیما یلي تحلیالً لمخاطر اإلئتمان التي یتعرض لھا البنك لكل قطاع من القطاعات التشغیلیة: )  ج

7201
اإلجمالــــيأخرىقطاع الخزینةقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الریاالت السعودیة

25,586,02891,420,05964,285,585355,301181,646,973الموجودات 

33,109,099--6,82333,102,276التعھدات واإللتزامات المحتملة 

1,207,929-1,207,929--المشتقات  

25,592,851124,522,33565,493,514355,301215,964,001اإلجمالي 

6201

اإلجمالــــيأخرىقطاع الخزینةقطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الریاالت السعودیة

180,074,899-29,326,78091,638,03559,110,084الموجودات 

33,725,218--71,94833,653,270التعھدات واإللتزامات المحتملة 

1,832,448-1,832,448--المشتقات  

215,632,565-29,398,728125,291,30560,942,532اإلجمالي 

ش���ركة زمیلة ومش���روع مش���ترك ألخرى واإلس���تثمار في تتكون مخاطر االئتمان من القیمة الدفتریة للموجودات باس���تثناء النقدیة، والممتلكات والمعدات، والموجودات ا

بالنس��بة للتعھدات وااللتزامات المحتملة والمش��تقات والذي یتم تحدیده على أس��اس معامل تحویل اإلئتمان طبقاً لما نص��ت علیھ وإس��تثمارات األس��ھم، والمعادل االئتماني 

تعلیمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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مخاطر اإلئتمان-31

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

تقوم بإعتماد واالشراف على أطر عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأھداف األداء والتي تشتمل على إعداد اإلجراءات لقد قام مجلس اإلدارة بتعیین لجنة للمخاطر 

بیة ان والمخاطر األخرى وإعداد االجراءات الرقاالمتعلقة بقبول المخاطر، وإستراتیجیات إدارة المخاطر وتعیین كبار المسئولین وتفویض الصالحیات المتعلقة باالئتم

الفعالة.

آلخر لخسارة مالیة. تنشأ مخاطریقوم البنك بادارة مخاطر اإلئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ بشأن أداة مالیة، مما یؤدي إلى تكبد الطرف ا

ج عنھا القروض والسلف، وعن األنشطة اإلستثماریة. كما تنشأ مخاطر اإلئتمان عن التعھدات واإللتزامات المحتملة اإلئتمان بشكل أساسي عن عملیات اإلقراض التي تنت

المتعلقة باإلئتمان، والمشتقات. 

نیف رئیسیة، تصالتوكاصادرة عنتصنیف مخاطر خارجیة درجاتاألطراف األخرى باستخدام نظام تصنیف داخلي. كما یستخدم البنك تعثریقوم البنك بتقویم إحتمال 

عند توفرھا.  

اف بصورة مستمرة. تصمم یقوم البنك بالتقلیل من مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتھا، ووضع حدوداً للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقویم مالءة ھذه األطر

المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لھا ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودھا. كما یتم مراقبة حدود المخاطر الفعلیة التي سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحدید 

یسیة والدخول ئبرام إتفاقیات مقاصة ریتعرض لھا البنك یومیاً. إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، یقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بأنشطتھ التجاریة وذلك بإ

مثل ل مخاطر اإلئتمان. تفي ترتیبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما یقوم البنك أحیاناً بإقفال المعامالت لتقلی

ف األخرى عن الوفاء بإلتزاماتھا. ولمراقبة مستوى مخاطر اإلئتمانمخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة إلستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطرا

التي آلت للبنك، یقوم البنك بتقویم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألسالیب المتبعة بشأن تقویم عملیات اإلقراض الخاصة بھ.

ماثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة أو یكون لھم نفس الخصائص ینتج التركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة م

األخرى. اإلقتصادیة التي ستؤثر في مقدرتھم على الوفاء بإلتزاماتھم التعاقدیة عند حدوث تغیرات في الظروف اإلقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف 

لبنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافیة معینة.تأثر أداء امدى یشیر التركز في مخاطر اإلئتمان إلى 

قوم كن أو أنشطة معینة. كما ییقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنویع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أما

ا ھو مالئم. كما یقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافیة من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع إنخفاض في القروض البنك أیضاً بأخذ الضمانات، حسبم

والسلف المعنیة.

ا عند مراجعتھا تم الحصول علیھتقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافیة أخرى وفقاً للعقد المبرم وتراقب القیمة السوقیة للضمانات التي

لمدى كفایة مخصص خسائر اإلئتمان. 

تغیرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدة. یقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس ال

). لمزید من 5إلیضاح (تتعلق سندات الدیون المدرجة في اإلستثمارات، بشكل أساسي، بمخاطر دیون سیادیة. تم تبیان تحلیل اإلستثمارات حسب األطراف األخرى في ا

)، 10). تم تبیان المعلومات المتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة باألدوات المشتقة في اإلیضاح (6اإلیضاح (التفاصیل حول مكونات القروض والسلف، یرجى الرجوع إلى 

ك). تم إظھار المعلومات المتعلقة بالحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي یتعرض لھا البن20بینما تم تبیان المعلومات المتعلقة بالتعھدات واإللتزامات المحتملة في اإلیضاح (

.)30ت التشغیلیة في اإلیضاح رقم (لكل قطاع من القطاعا
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تتمة –مخاطر اإلئتمان-31

التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعھدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان       -أ

2017

بآالف الریاالت السعودیة
المملكة العربیة 

السعودیة

التعـاون دول مجلس 

الخلیجي ومنطقة 

اإلجماليدول أخرىأمریكا الشمالیة أوروبا الشرق األوسط

الموجودات

نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

1,304,487----1,304,487نقدیة في الصندوق

25,541,038----25,541,038أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

28,974----28,974أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

33,3781,776,4504,944,94253,3076,808,077-حسابات جاریة 

5,287,3421,132,021175,35478,0109,8966,682,623إیداعات أسواق المال 

إستثمارات، صافي

10,364,6642,627,6122,660,20075,572524,55716,252,605متاحة للبیع 

10,724,146--300,083-10,424,063مقتناة بالتكلفة المطفأة

القیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

447,908--182,54737,273228,088مقتناة ألغراض المتاجرة

42,027--42,027--مقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة 

42,429--8,69533,734-مقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 

قروض وسلف، صافي

2,122,800----2,122,800بطاقات ائتمان

21,216,902----21,216,902قروض شخصیة

93,666,385--93,251,815189,570225,000وحسابات جاریة مدینةقروض تجاریة

524,924----524,924شركة زمیلة ومشروع مشتركاستثمار في 

1,134,927----1,134,927ممتلكات ومعدات، صافي

1,075,092----1,075,092موجودات أخرى 

172,459,5754,028,5495,440,9365,098,524587,760187,615,344اإلجمالي

المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

2,597539,1701,138,59547,68752,9261,780,975حسابات جاریة

1,910,000---1,175,123734,877ودائع أسواق المال 

ودائع العمالء

87,667,7776,830812,43337,70913,95288,538,701تحت الطلب

6,868,200----6,868,200إدخار

863,1503,83679,71543,860,973-42,914,272ألجل

971,639----971,639تأمینات نقدیة

2,998,748----2,998,748سندات دین مصدرة 

616,8981,682,445-280,408785,139-اقتراض

القیمة العادلة السلبیةبمشتقات 

410,244--110,94525,517273,782مقتناة ألغراض المتاجرة

40,034--40,034--مقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة 

30,917--9,33121,586-مقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 

5,051,997----5,051,997مطلوبات أخرى 

147,761,2981,596,1333,934,71989,232763,491154,144,873اإلجمالي

57,458,2581,024,6734,800,473917,3186,206,17470,406,896التعھدات واإللتزامات المحتملة

مخاطر اإلئتمان (مبینة بالمعادل اإلئتماني لھا)

166,896,1253,844,8044,900,8915,117,496887,657181,646,973الموجودات 

27,101,134486,3852,301,949594,5522,625,07933,109,099التعھدات وااللتزامات المحتملة

29,2951,207,929-623,485245,584309,565المشتقات 

194,620,7444,576,7737,512,4055,712,0483,542,031215,964,001إجمالي مخاطر اإلئتمان  
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2016

بآالف الریاالت السعودیة
المملكة العربیة 

السعودیة

دول مجلس التعـاون 

الخلیجي ومنطقة 

اإلجماليدول أخرىأمریكا الشمالیة أوروبا الشرق األوسط

الموجودات

ديالسعونقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

1,444,680----1,444,680نقدیة في الصندوق

22,398,068----22,398,068أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

279,073----279,073أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

2,03586,1741,488,6114,861,97566,0766,504,871حسابات جاریة 

1,712,875--520,8901,034,216157,769إیداعات أسواق المال 

إستثمارات، صافي

15,793,9493,203,490602,0502,422,827985,49523,007,811متاحة للبیع 

6,265,244----6,265,244مقتناة بالتكلفة المطفأة

القیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

4594,333-358,42632,228203,675مقتناة ألغراض المتاجرة

86,254--64985,605-مقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة 

41,325--5,05019,56316,712مقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 

قروض وسلف، صافي

2,210,011----2,210,011بطاقات ائتمان

24,145,266----24,145,266قروض شخصیة

94,609,538-94,056,828214,571328,12510,014وحسابات جاریة مدینةقروض تجاریة

642,297----642,297شركة زمیلة ومشروع مشتركاستثمار في 

1,038,352----1,038,352ممتلكات ومعدات، صافي

1,075,896----1,075,896موجودات أخرى 

170,236,0654,590,8912,882,5477,294,8161,051,575186,055,894اإلجمالي

المطلوبات

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

194,601247,086594,6921,570,19317,8762,624,448حسابات جاریة

794,726---202,092592,634ودائع أسواق المال 

ودائع العمالء

81,680,9864,117620,9458,77530,93182,345,754تحت الطلب

7,320,350---7,318,3112,039إدخار

926,93518,79260,96049,386,046-48,379,359ألجل

1,587,635----1,587,635تأمینات نقدیة

4,517,636----4,517,636سندات دین مصدرة 

621,2401,709,958-282,383806,335-اقتراض

القیمة العادلة السلبیةبمشتقات 

503,534--144,43369,779289,322المتاجرةمقتناة ألغراض 

54,188--54,188--مقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة 

47,071--10,97736,094-مقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة 

3,885,620----3,885,620مطلوبات أخرى 

147,910,6731,209,0153,328,5111,597,760731,007154,776,966اإلجمالي

60,327,209983,7854,161,7241,272,5064,975,13171,720,355التعھدات واإللتزامات المحتملة

مخاطر اإلئتمان (مبینة بالمعادل اإلئتماني لھا)

164,599,5184,539,5704,238,8435,648,7381,048,230180,074,899الموجودات 

28,239,980481,8832,065,426500,9882,436,94133,725,218التعھدات وااللتزامات المحتملة

16,9531,832,448-763,978205,834845,683المشتقات 

193,603,4765,227,2877,149,9526,149,7263,502,124215,632,565إجمالي مخاطر اإلئتمان  
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تتمة –مخاطر اإلئتمان-31

-خسائر اإلئتمان:ومخصصفیما یلي بیاناً بالتوزیع الجغرافي للقروض والسلف المنخفضة القیمة )ب

2017

بآالف الریاالت السعودیة

المملكة العربیة 

السعودیة

دول مجلس 

التعاون الخلیجي 

ومنطقة الشرق 

اإلجمالي دول أخرى أمریكا الشمالیةأوروبااألوسط

1,893,534----1,893,534قروض غیر عاملة، صافي 

3,556,133----3,556,133مخصص خسائر اإلئتمان 

2016

بآالف الریاالت السعودیة

المملكة العربیة 

السعودیة

دول مجلس 

التعاون الخلیجي 

ومنطقة الشرق 

اإلجمالي دول أخرى أمریكا الشمالیةأوروبااألوسط

1,655,479----1,655,479قروض غیر عاملة، صافي 

2,889,711----2,889,711مخصص خسائر اإلئتمان 

مخاطر السوق-32

ر العموالت الخاصة، مثل أسعافي السوقوتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في األسعار السائدة

وأسعار تحویل العمالت األجنبیة، وأسعار األسھم. یصنف البنك مخاطر السوق كمخاطر عملیات تجاریة أو غیر تجاریة أو مصرفیة.

نشأ مخاطر فصاح عنھ في القوائم المالیة الموحدة. تطبقاً لما تم االتقتصر مخاطر السوق المتعلقة بالعملیات التجاریة على المشتقات المصنفة كـ" مقتناه ألغراض المتاجرة"

في الجزء (ب) من ھذا السوق المتعلقة بالعملیات غیر التجاریة أو المصرفیة عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر أسعار األسھم طبقاً لما تم االفصاح عنھ

اإلیضاح.

اریة باستخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، بینما یتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعملیات غیر یتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعملیات التج

التجاریة باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على "القیمة المعرضة للمخاطر"، واختبار الجھد، وتحلیل الحساسیة. 

العملیات التجاریة –أ  )  مخاطر السوق 

خاطر اطر" لتقویم مراكز موم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العملیات التجاریة. یقوم البنك باستخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخیق

السائدة في السوق. السوق القائمة وتقدیر الخسائر االقتصادیة المحتملة بناء على عدد من المؤشرات واإلفتراضات المتعلقة بتغیر الظروف

منیة محددة. مدى فترة زوبموجب طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، یتم تقدیر التغیر السلبي المحتمل في القیمة السوقیة للمحفظة عند مستوى معین من الثقة وعلى

"، یة بناءاً على البیانات التاریخیة. تصمم طریقة "القیمة المعرضة للمخاطریستخدم البنك نماذج محاكاة عند تقویم التغیرات المحتملة في القیمة السوقیة للعملیات التجار

خیة العالقات التاریفي العادة، لقیاس مخاطر السوق خالل ظروف اعتیادیة، وبالتالي یوجد قصور في استخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر" ألنھا ترتكز على

إحصائي. توزیعتفترض ھذه الطریقة بأن تكون التغیرات المستقبلیة على شكل المتداخلة والتغیرات في أسعار السوق. كما 

من الخسائر المحتملة التي ال یتوقع تجاوزھا في حالة %99ان طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل البنك تمثل تقدیراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره 

ائر التي تجاوزت مبلغ "القیمة المعرضة على مدى یوم واحد یوضح بأن الخس%99ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة یوم واحد. ان استخدام مستوى الثقة بنسبة 

للمخاطر" یجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة یوم. 

التجاریة نتائجاللمحددة، لكن تمثل "القیمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتھاء یوم عمل ما، وال تأخذ بعین االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة ا

اع الخسائر خالل أوضعلیة یمكن أن تختلف عن عملیات احتساب القیمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عملیات االحتساب ھذه ال تعطي مؤشراً ذو معنى عن األرباح أو الف

السوق غیر العادیة. 

اختبارات الجھد للمحفظة للوقوف على الظروف التي تحدث خارج وللتغلب على القصور أعاله المتعلق باستخدام طریقة "القیمة المعرضة للمخاطر"، یقوم البنك بإجراء 

لمراجعتھا.فترات الثقة االعتیادیة ، ویتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل إختبارات الجھد 
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العملیات التجاریة –أ  )  مخاطر السوق 

اطر الخاصة بالبنك:فیما یلي البیانات المتعلقة بالقیمة المعرضة للمخ

بآالف الریاالت السعودیة2017

المخاطر الكلیة سعر العمولة الخاصةتحویل العمالت األجنبیة

20175671,6861,663دیسمبر 31القیمة المعرضة للمخاطر كما في 

20171,1796,3596,461متوسط القیمة المعرضة للمخاطر لعام 

20173851,2021,312الحد األدنى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 

20171,95817,84617,495الحد األقصى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 

بآالف الریاالت السعودیة2016

المخاطر الكلیة سعر العمولة الخاصةتحویل العمالت األجنبیة

20161,4926,6937,084دیسمبر 31القیمة المعرضة للمخاطر كما في 

20165684,2104,268متوسط القیمة المعرضة للمخاطر لعام 

201613508562الحد األدنى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 

20162,32611,37411,398الحد األقصى للقیمة المعرضة للمخاطر لعام 

المتعلقة بالعملیات غیر التجاریة أو بالعملیات المصرفیة–السوق ب )  مخاطر 

مالت األجنبیة، سعار تحویل العتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعملیات غیر التجاریة أو بالعملیات المصرفیة، بشكل أساسي، عن التغیرات في أسعار العموالت الخاصة أو أ

أو أسعار األسھم. 

العموالت الخاصة) مخاطر أسعار 1

. یقوم مجلس بلیة لألدوات المالیةتنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتیجة الحتمال تأثیر التغیرات في أسعار العموالت على القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستق

قبة المراكز یومیاً، ویستخدم استراتیجیة تغطیة المخاطر لضمان بقاء المراكز اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنیة معینة. یقوم البنك بمرا

ضمن حدود الفجوات المقررة.

ن األثر . ألكیةالم، وكذلك التغیرات األخرى التي بقیت ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة أو حقوق التیوضع الجدول أدناه أثر التغیرات المحتملة المقبولة في أسعار العمو

على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناءاً على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر التعلى الدخل یمثل أثر التغیرات المفترضة في أسعار العمو

وذلك باعادة تقویم الملكیة، شامالً أثر أدوات التغطیة. یتم احتساب األثر على حقوق 2017دیسمبر 31كما في والتي أعید تجدید أسعارھاالتجاریة بعمولة عائمة 

على أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت. فیما یلي تحلیالً باألثر 2017دیسمبر 31الموجودات المالیة المتاحة للبیع بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطیة كما في 

: بنكللبنود االیرادات الشاملة األخرى تؤثر مباشرة على تاریخ استحقاق األصل أو المقایضة، ویمثل فقط تلك المخاطر التي حسب الملكیةق على حقو

2017بآالف الریاالت السعودیة

العملة
الزیادة في 
نقاط األساس

األثر على دخل 
العموالت 
الملكیةاألثر على حقوق الخاصة

أشھر أو 6
أقل

5سنة إلى سنة أو أقل
سنوات أو أقل

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

)323,546()73,997()233,353()551()15,645(10058,570+ لایر سعودي

)334,527()175,836()137,477()15,393()5,821(10050,469+ دوالر أمریكي 

-----10023+ یورو  

)1,898(--)654()1,244(10015,529+ أخرى 
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تتمة –) مخاطر أسعار العموالت الخاصة 1

2017بآالف الریاالت السعودیة

العملة
النقص في 
نقاط األساس

األثر على دخل 
العموالت 
الملكیةاألثر على حقوق الخاصة

أشھر أو 6
سنة أو أقلأقل

5سنة إلى 
سنوات أو أقل

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

15,645551233,35373,997323,546)58,570(100-لایر سعودي

5,82115,393137,477175,836334,527)50469(100-دوالر أمریكي 

-----)23(100-یورو  

1,898--1,244654)15,529(100-أخرى 

2016بآالف الریاالت السعودیة

العملة
الزیادة في 
نقاط األساس

األثر على دخل 
العموالت 
الملكیةاألثر على حقوق الخاصة

أشھر أو 6
سنة أو أقلأقل

5سنة إلى 
سنوات أو أقل

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

)162,078()21,302()123,834()1,016()15,926(10039,050+ لایر سعودي

)245,949()117,010()107,423()17,047()4,469(10020,323+ دوالر أمریكي 

)14,044(97)14,036()100()5(1001,024+ یورو  

)10,123(-)9,872()144()107(1001+ أخرى 

2016بآالف الریاالت السعودیة

العملة
النقص في 
نقاط األساس

األثر على دخل 
العموالت 
الملكیةاألثر على حقوق الخاصة

أشھر أو 6
سنة أو أقلأقل

5سنة إلى 
سنوات أو أقل

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

15,9261,016123,83421,302162,078)39,050(100-لایر سعودي

4,46917,047107,423117,010245,949)20,323(100-دوالر أمریكي 

14,044)97(510014,036)1,024(100-یورو  

10,123-1071449,872)1(100-أخرى 



البنك السعودي البریطاني

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

2017دیسمبر 31

56

تتمة–مخاطر السوق -32

تتمة –) مخاطر أسعار العموالت الخاصة 1

ما یشتمل والت الخاصة. كیتعرض البنك للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق . یشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العم

ك إلستحقاق، أیھما یحدث أوالً. یتعرض البنأو تاریخ االتعاقدي الجدول على موجودات ومطلوبات البنك المسجلة بالقیمة الدفتریة مصنفة حسب تاریخ تجدید األسعار 

عارھا في ق أو سیتم تجدید أسلمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتیجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قیم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالیة المشتقة التي تستح

الل إستراتیجیات إدارة المخاطر .جدید أسعار الموجودات والمطلوبات من خفترة محددة . یقوم البنك بإدارة ھذه المخاطر وذلك بمطابقة تواریخ ت

2017

بآالف الریاالت السعودیة

خــــالل

سنوات5-1شھر12-3أشــھر3

أكثر من

سنوات5

غیر مرتبطة بعمولة 

اإلجماليخاصة

الموجودات

نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

1,304,4871,304,487----نقدیة في الصندوق

8,161,76325,541,038---17,379,275لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة 

28,97428,974----أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

6,808,0776,808,077----حسابات جاریة 

6,682,623----6,682,623أسواق المالإیداعات

ستثمارات، صافيإ

3,146,2355,242,2684,155,1072,692,4841,016,51116,252,605متاحة للبیع 

10,724,146-6,274,2381,345,127-3,104,781التكلفة المطفأةمقتناة ب

القیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

447,908447,908----ألغراض المتاجرةمقتناة

42,02742,027----تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

42,42942,429----تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمقتناة

قروض وسلف، صافي

2,122,800----2,122,800بطاقات ائتمان

21,216,902-50,082275,17512,100,6648,790,981شخصیةقروض 

93,666,385-63,248,88923,717,0206,172,514527,962وحسابات جاریة مدینةقروض تجاریة

524,924524,924----شركة زمیلة ومشروع مشتركاستثمار في 

1,134,9271,134,927----ممتلكات ومعدات، صافي

1,075,0921,075,092----موجودات أخرى 

95,734,68529,234,46328,702,52313,356,55420,587,119187,615,344الموجودات إجمالي

المطلوبات وحقوق الملكیة 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

1,780,9751,780,975----حسابات جاریة

1,910,000----1,910,000ودائع أسواق المال

ودائع العمالء

88,538,70188,538,701----الطلبتحت 

6,868,200----6,868,200إدخار

43,860,973--32,728,2638,663,3652,469,345ألجل

971,639971,639----تأمینات نقدیة

2,998,748---6,9352,991,813سندات دین مصدرة 

1,682,445---1,682,445-اقتراض

السلبیةالقیمة العادلة بمشتقات 

410,244410,244----مقتناة ألغراض المتاجرة

40,03440,034----تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

30,91730,917----تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمقتناة

5,051,9975,051,997----مطلوبات أخرى 

33,470,47133,470,471----حقوق الملكیة 

130,294,978187,615,344-41,513,39813,337,6232,469,345الملكیةإجمالي المطلوبات وحقوق 

)109,707,859(54,221,28715,896,84026,233,17813,356,554أثر مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات

-)2,162,500()1,727,979()1,803,430(5,693,909أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالیة المشتقة

)109,707,859(59,915,19614,093,41024,505,19911,194,054إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

-59,915,19674,008,60698,513,805109,707,859الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة



البنك السعودي البریطاني

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

2017دیسمبر 31

57

تتمة–مخاطر السوق -32

تتمة  –مخاطر أسعار العموالت الخاصة 
2016

بآالف الریاالت السعودیة

خــــالل

سنوات5-1شھر12-3أشــھر3

أكثر من

سنوات5

غیر مرتبطة بعمولة 

اإلجماليخاصة

الموجودات

نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

1,444,6801,444,680----نقدیة في الصندوق

8,852,91522,398,068---13,545,153لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأرصدة 

279,073279,073----أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

6,504,8716,504,871----حسابات جاریة 

1,712,875----1,712,875إیداعات أسواق المال

ستثمارات، صافيإ

12,155,8183,259,5744,684,7691,849,7931,057,85723,007,811متاحة للبیع 

6,265,244-3,149,838499,966-2,615,440التكلفة المطفأةبةمقتنا

القیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

594,333594,333----ألغراض المتاجرةمقتناة

86,25486,254----تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

41,32541,325----تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمقتناة

قروض وسلف، صافي

2,210,011----2,210,011بطاقات ائتمان

24,145,266-50,608313,23813,774,45210,006,968شخصیةقروض 

94,609,538-63,885,75923,955,8336,234,667533,279وحسابات جاریة مدینةقروض تجاریة

642,297642,297----شركة زمیلة ومشروع مشتركاستثمار في 

1,038,3521,038,352----ممتلكات ومعدات، صافي

1,075,8961,075,896----موجودات أخرى 

96,175,66427,528,64527,843,72612,890,00621,617,853186,055,894الموجودات إجمالي

الملكیةالمطلوبات وحقوق 

المالیة األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات 

2,624,4482,624,448----حسابات جاریة

794,726----794,726ودائع أسواق المال

ودائع العمالء

82,345,75482,345,754----الطلبتحت 

7,320,350----7,320,350إدخار

49,386,046--34,325,1759,729,7615,331,110ألجل

1,587,6351,587,635----تأمینات نقدیة

4,517,636---1,517,6363,000,000سندات دین مصدرة 

1,709,958--6,79515,6631,687,500اقتراض

السلبیةالقیمة العادلة بمشتقات 

503,534503,534----مقتناة ألغراض المتاجرة

54,18854,188----تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

47,07147,071----تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمقتناة

3,885,6203,885,620----مطلوبات أخرى 

31,278,92831,278,928----الملكیةحقوق 

122,327,178186,055,894-43,964,68212,745,4247,018,610الملكیةإجمالي المطلوبات وحقوق 

)100,709,325(52,210,98214,783,22120,825,11612,890,006الموجودات والمطلوباتأثر مخاطر أسعار العموالت على 

-)297,500()1,141,831()220,000(1,659,331أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالیة المشتقة

)100,709,325(53,870,31314,563,22119,683,28512,592,506إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

-53,870,31368,433,53488,116,819100,709,325الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

مخاطر أسعار العموالت الخاصة.یمثل صافي الفجوة بین األدوات المالیة المشتقة صافي المبالغ اإلسمیة لألدوات المالیة المشتقة التي تستخدم في إدارة 
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)   مخاطر العمالت2

یر تجاریة ھامة. عمالت مفتوحة غوتمثل المخاطر الناتجة عن التغیر في قیمة األدوات المالیة بسبب التقلبات في أسعار تحویل العمالت األجنبیة. ال یحتفظ البنك بمراكز 

لمتعلقة ااألجنبیة الناشئة عن العملیات غیر التجاریة إلى العملیات التجاریة، وتدار كجزء من المحفظة التجاریة. تعكس القیمة المعرضة للمخاطر تحول مخاطر العمالت 

أ) إجمالي مخاطر العمالت التي یتعرض لھا البنك.-32بمخاطر تحویل العمالت األجنبیة المفصح عنھا في اإلیضاح (

لیالً ،ات في أسعار تحویل العمالت األجنبیة . یقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالتیتعرض البنك للتقلب

-بیة التالیة:وخالل الیوم، ویتم مراقبتھا یومیاً . فیما یلي تحلیالً بصافي المخاطر الجوھریة الخاصة بالبنك في نھایة السنة بشأن العمالت األجن

20172016

بآالف الریاالت

السعودیـــة

بآالف الریاالت 

السعودیـــة

مركز دائن ( مدین )مركز دائن ( مدین )

1,396,9611,989,574دوالر أمریكي   

)293()7,695(یورو   

)840()5,756(جنیھ إسترلیني

1,099)65,895(أخرى  

أسعار األسھم)  مخاطر 3

نتیجة التغیرات في مستوى مؤشرات األسھم وقیمة كل سھم على حدة. تنشأ مخاطر أسعار األسھم المقتناه لغیر تمثل مخاطر أسعار األسھم، مخاطر انخفاض القیم العادلة لألسھم 

سیؤدي 2017دیسمبر 31ي قیمة األسھم المتاحة للبیع الخاصة بالبنك كما في ف%10أغراض المتاجرة عن األسھم المصنفة كأسھم متاحة للبیع. إن الزیادة أو اإلنخفاض بواقع 

ملیون لایر سعودي).102.3: 2016ملیون لایر سعودي (136.7إلى زیادة أو إنخفاض األسھم بمبلغ 

مخاطر السیولة-33

ند . تحدث مخاطر السیولة عتمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزامات السداد الخاصة بھ عند إستحقاقھا خالل الظروف اإلعتیادیة وغیر اإلعتیادیة

خاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى اإلئتمان مما یؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمویل. وللتقلیل من ھذه الم

واألوراق المالیة المتداولة،وما في حكمھاوقاعدة الودائع األساسیة، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعین اإلعتبار توفر السیولة، والحفاظ على رصید مالئم من النقدیة 

لدى البنك خطوط إئتمان ملتزم بھا یمكن الوصول إلیھا لمواجھة متطلبات السیولة.ومراقبة التدفقات النقدیة المستقبلیة والسیولة یومیاً. كما یوجد

من إجمالي الودائع تحت %7وطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، یحتفظ البنك لدى المؤسسة بودیعة نظامیة تعادل

من إلتزامات ودائعھ. ویكون ھذا اإلحتیاطي من النقد أو سندات التنمیة %20ألجل. كما یحتفظ البنك بإحتیاطي سیولة ال یقل عن من ودائع اإلدخار و%4الطلب و 

دة الشراء لدى االل تسھیالت إعالحكومیة أو الموجودات التي یمكن تحویلھا إلى نقد خالل فترة ال تزید عن ثالثین یوماً. كما یمكن للبنك اإلحتفاظ بمبالغ إضافیة من خ

مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمیة الحكومیة. 

حتى تاریخ لموحدة القوائم المالیة یشتمل الجدول أدناه على ملخص باإلستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات المالیة والتي تم تحدیدھا على أساس الفترة المتبقیة بتاریخ إعداد ا

دفقات النقدیة تخذ بعین اإلعتبار تاریخ اإلستحقاق الفعلي حسبما تظھره الوقائع لإلحتفاظ بالودائع من قبل البنك. تمثل المبالغ المبینة في الجدول الاإلستحقاق التعاقدي وال تأ

لمستخدمة المخصومة المتوقعة. إن كافة المشتقات اغیر المخصومة المتعاقد علیھا، بینما یقوم البنك بادارة مخاطر السیولة المتأصلة بناءاً على التدفقات النقدیة الواردة غیر 

ألغراض المشتقات المقتناهألغراض تغطیة المخاطر مبینة حسب تواریخ اإلستحقاق وبناءاً على إلتزامات السداد غیر المخصومة التعاقدیة. وحیث أن الجزء الرئیسي من 

خاطر المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة المفتوحة تعتبر قلیلة، فإن اإلدارة تعتقد بأن إدراج المشتقات المتاجرة یتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فإن م

المقتناه ألغراض المتاجرة في جدول اإلستحقاقات التعاقدیة ال یتعلق بفھم توقیت التدفقات النقدیة، وبالتالي تم إستبعادھا.
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استخدام نتظمة بشأن السیولة بتقوم اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاق لضمان توفر السیولة الكافیة. یتم مراقبة مراكز السیولة أسبوعیاً، ویتم إجراء إختبارات جھد م

قة بالسیولة للمراجعة والموافقة من قبل لجنة سیناریوھات متعددة تغطي الظروف اإلعتیادیة وغیر اإلعتیادیة في السوق. تخضع كافة السیاسات واإلجراءات المتعل

تقریر موجز إلى لجنة الموجوداتشھریاً تغطي مركز السیولة للبنك والشركات التابعة العاملة. كما یقدم موجزةالموجودات والمطلوبات بالبنك. یتم إصدار تقاریر 

والمطلوبات یشمل على كافة اإلستثناءات واإلجراءات المتخذة.

لیل المطلوبات المالیة حسب تواریخ اإلستحقاق المتبقیة أ  )  تح

یوضح الجدول أدناه المطلوبات المالیة غیر المخصومة التعاقدیة الخاصة بالبنك:

2017
بآالف الریاالت السعودیة

خـالل

سنوات5-1شھر12-3أشــھر3

أكثر من

سنوات5

بدون تاریخ 
اإلجمالياستحقاق محدد

المطلوبات المالیة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

1,780,975----1,780,975حسابات جاریة

1,910,161----1,910,161ودائع أسوال المال

ودائع العمالء

88,538,70188,538,701----تحت الطلب

6,868,200----6,868,200إدخار 

44,195,725--32,774,7618,738,8802,682,084ألجل

971,639-97,873158,667490,861224,238تأمینات نقدیة

3,537,826-25,78177,3441,656,2301,778,471سندات دین مصدرة 

1,762,931--11,04233,1271,718,762اقتراض

المشتقات

)51,169(-)4,689()33,304()9,684()3,492((مدینة) متعاقد علیھاعموالت خاصة دائنھ 

43,465,3018,998,3346,514,6331,998,02088,538,701149,514,989إجمالي المطلوبات غیر المخصومة 

2016
بآالف الریاالت السعودیة

خـالل

سنوات5-1شھر12-3أشــھر3

أكثر من

سنوات5

بدون تاریخ 
اإلجمالياستحقاق محدد

المطلوبات المالیة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

2,624,448----2,624,448حسابات جاریة

795,411----795,411ودائع أسوال المال

ودائع العمالء

82,345,75482,345,754----تحت الطلب

7,320,350----7,320,350إدخار 

50,373,396--34,685,67410,426,3405,261,382ألجل

1,587,635-188,163649,271616,763133,438تأمینات نقدیة

5,194,651-1,516,773108,7041,880,1271,689,047سندات دین مصدرة 

1,813,848--9,19343,6091,761,046اقتراض

المشتقات

)117,119(-)26,147()45,660(18,930)64,242(عموالت خاصة دائنھ (مدینة) متعاقد علیھا

47,075,77011,246,8549,473,6581,796,33882,345,754151,938,374إجمالي المطلوبات غیر المخصومة 



البنك السعودي البریطاني

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

2017دیسمبر 31

60

تتمة         –مخاطر السیولة -33

ب  )  تحلیل اإلستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 

:إلسترداد أو السداد المتوقعة لھالمطلوبات مصنفة حسب تواریخ اایشتمل الجدول أدناه على تحلیل بالموجودات و

2017

بآالف الریاالت السعودیة

خــالل

سنوات5-1شھر12-3أشـھر3

أكثر من

سنوات5
بدون تاریخ 

اإلجمالياستحقاق محدد

الموجودات

لدى مؤسسة النقد العربي السعودينقدیة وأرصدة 

1,304,487----1,304,487نقدیة في الصندوق

8,161,76325,541,038---17,379,275أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

28,974----28,974أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

6,808,077----6,808,077حسابات جاریة 

6,682,623--5,912,266632,845137,512إیداعات أسواق المال

ستثمارات، صافيإ

1,398,6522,066,4577,030,5384,740,4491,016,50916,252,605متاحة للبیع 

10,724,146-77,02812,1716,849,9593,784,988التكلفة المطفأةمقتناة ب

القیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

447,908----447,908ألغراض المتاجرةمقتناة

42,027----42,027تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

42,429----42,429تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة مقتناة ل

قروض وسلف، صافي

2,122,800----2,122,800بطاقات ائتمان

21,216,902-62,418419,94011,358,8529,375,692قروض شخصیة

93,666,385-43,697,30818,509,75913,378,25418,081,064وحسابات جاریة مدینةقروض تجاریة

524,924524,924----شركة زمیلة ومشروع مشتركفي استثمار

1,134,9271,134,927----ممتلكات ومعدات، صافي

274,3261,075,092--211,724589,042موجودات أخرى 

79,535,37322,230,21438,755,11535,982,19311,112,449187,615,344الموجودات إجمالي

الملكیة المطلوبات وحقوق 

المالیة األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات 

1,780,975----1,780,975حسابات جاریة

1,910,000----1,910,000ودائع أسواق المال

ودائع العمالء

88,538,70188,538,701----الطلبتحت 

6,868,200----6,868,200إدخار

43,860,973--32,728,2638,663,3652,469,345ألجل

971,639-97,873158,667490,861224,238تأمینات نقدیة

2,998,748-1,495,9071,495,906-6,935سندات دین مصدرة 

1,682,445--1,682,445-اقتراض

السلبیةالقیمة العادلة بمشتقات 

410,244----410,244مقتناة ألغراض المتاجرة

40,034----40,034تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

30,917----30,917تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمقتناة

1,443,90493,182139,77315,5303,359,6085,051,997مطلوبات أخرى 

33,470,47133,470,471----الملكیةحقوق 

45,317,3458,915,2146,278,3311,735,674125,368,780187,615,344الملكیة إجمالي المطلوبات وحقوق 
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تتمة-ب  )  تحلیل اإلستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات

2016

بآالف الریاالت السعودیة

خــالل

سنوات5-1شھر12-3أشـھر3

أكثر من

سنوات5
بدون تاریخ 

اإلجمالياستحقاق محدد

الموجودات

نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

1,444,680----1,444,680نقدیة في الصندوق

8,852,91522,398,068---13,545,153أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

279,073----279,073أرصدة أخرى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

6,504,871----6,504,871حسابات جاریة 

1,712,875--1,222,92550,000439,950إیداعات أسواق المال

ستثمارات، صافيإ

8,589,8841,916,4936,861,7684,581,8081,057,85823,007,811متاحة للبیع 

6,265,244-3,300,0282,940,005-25,211التكلفة المطفأةمقتناة ب

القیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

594,333----594,333ألغراض المتاجرةمقتناة

86,254----86,254تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

41,325----41,325تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة مقتناة ل

قروض وسلف، صافي

2,210,011----2,210,011بطاقات ائتمان

24,145,266-50,608313,23813,774,45210,006,968قروض شخصیة

94,609,538-46,981,56116,934,89613,436,55317,256,528وحسابات جاریة مدینةقروض تجاریة

642,297642,297----شركة زمیلة ومشروع مشتركفي استثمار

1,038,3521,038,352----ممتلكات ومعدات، صافي

301,1391,075,896--134,450640,307موجودات أخرى 

81,710,33919,854,93437,812,75134,785,30911,892,561186,055,894الموجودات إجمالي

الملكیةالمطلوبات وحقوق 

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

2,624,448----2,624,448حسابات جاریة

794,726----794,726ودائع أسواق المال

ودائع العمالء

82,345,75482,345,754----الطلبتحت 

7,320,350----7,320,350إدخار

49,386,046--34,325,1749,729,7625,331,110ألجل

1,587,635-188,163649,271616,763133,438تأمینات نقدیة

4,517,636-1,500,0001,500,000-1,517,636سندات دین مصدرة 

1,709,958--6,79515,6631,687,500اقتراض

السلبیةالقیمة العادلة بمشتقات 

503,534----503,534مقتناة ألغراض المتاجرة

54,188----54,188تغطیة مخاطر القیمة العادلة لمقتناة

47,071----47,071تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة لمقتناة

564,80191,469137,20415,2453,076,9013,885,620مطلوبات أخرى 

31,278,92831,278,928----الملكیةحقوق 

47,946,88610,486,1659,272,5771,648,683116,701,583186,055,894الملكیةإجمالي المطلوبات وحقوق 

ید التحصیل، السعودي، والبنود قتشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة اإللتزامات وتغطیة إلتزامات القروض القائمة، على النقدیة واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

د) حول القوائم -20الممنوحة للعمالء. تم تبیان تواریخ إستحقاق التعھدات واإللتزامات المحتملة في اإلیضاح (والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف 

المالیة الموحدة. 
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الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة مقاصة -34

بموجب اتفاقیات مقاصة رئیسیة ملزمة واتفاقیات مماثلة.للمقاصةالخاضعة الموجودات المالیة 

الموحدةالمبالغ التي لم یتم مقاصتھا في قائمة المركز المالي

بآالف الریاالت السعودیة

إجمالي مبلغ 
الموجودات المالیة 

المثبتة

إجمالي المبالغ التي 
تمت مقاصتھا في 

قائمة المركز المالي
الموحدة

المبالغ إجمالي 
الظاھرة في قائمة 

المركز المالي
أدوات مالیة الموحدة

ضمانات نقدیة 
صافي المبلغ  مستلمة

2017
أرصدة لدى البنوك 

13,490,700--13,490,700)422,557(13,913,257والمؤسسات المالیة األخرى

2016
أرصدة لدى البنوك 
8,217,746--8,217,746)2,634,883(10,852,629األخرىوالمؤسسات المالیة

بموجب اتفاقیات مقاصة رئیسیة ملزمة واتفاقیات مماثلة.الخاضعة للمقاصة المطلوبات المالیة 

المبالغ التي لم یتم مقاصتھا في قائمة المركز المالي الموحدة

السعودیةبآالف الریاالت 

إجمالي مبلغ 
المطلوبات المالیة 

المثبتة

إجمالي المبالغ التي 
تمت مقاصتھا في 

قائمة المركز المالي
الموحدة

إجمالي المبالغ 
الظاھرة في قائمة 

المركز المالي
أدوات مالیة الموحدة

ضمانات نقدیة 
صافي المبلغ  مرھونة

2017

376,957)104,238(-481,195-481,195مشتقات

2016
336,492)268,301(-604,793-604,793مشتقات
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القیمة العادلة لألدوات المالیة -35

بموجب معاملة نظامیة في السوق الرئیسي (أو األكثر فائدة) والتي تتم بین مطلوبات ماتحویل عندأو دفعھ أصل مابیع إستالمھ عندالقیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم 

بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقدیره بإستخدام طرق تسعیر في السوق بتاریخ القیاس في ظل الظروف الحالیة للسوق. متعاملین

ین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة المقدرة.وبالتالي یمكن أن تنتج فروقات بأخرى، 

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي تم إثباتھا ال تختلف كثیراً عن قیمتھا الدفتریة.

تحدید القیمة العادلة ومستویاتھا

یستخدم البنك المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

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

األسعار المتداولة في األسواق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعیر أخرى یتم تحدید كافة مدخالتھا الھامة :المستوى الثاني

للمالحظة.وفق بیانات السوق القابلة 

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

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األولالدفتریةالقیمة 2017بآالف الریاالت السعودیة 

الموجودات المالیة

532,364-532,364-532,364مالیة مشتقةأدوات 

16,252,6051,367,05214,856,03029,52316,252,605إستثمارات مالیة متاحة للبیع

10,632,181-10,632,181-10,724,146بالتكلفة المطفأةةإستثمارات مقتنا

115,751,698115,751,698--117,006,087قروض وسلف

المالیةالمطلوبات 

140,371,074-140,371,074-140,239,513ودائع العمالء 

481,195-481,195-481,195أدوات مالیة مشتقة

2,998,748-2,998,748-2,998,748سندات دین مصدرة

1,682,445-1,682,445-1,682,445اقتراض

ار العموالت أسعخیاراتخارج األسواق النظامیة، ومقایضات العمالت، والتي تتمالخاصةالمشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقایضات أسعار العموالتتتكون 

اآلجلة، وخیارات العمالت، وغیرھا من األدوات المالیة المشتقة. تم قیاس ھذه المشتقات بالقیمة العادلة بإستخدام طرق التقویم الخاصة و، وعقود الصرف األجنبي الخاصة

سواق التي المتعلقة باألعلى مؤشرات األسواق القابلة للمالحظةبناءاً الطرقطرق التدفقات النقدیة المخصومة. تم تحدید مدخالت ھذه تحدیدھا بإستخدامبالبنك التي تم 

یتم تداولھا فیھا، ویتم الحصول علیھا من مقدمي خدمات البیانات المستخدمة في السوق بشكل واسع.

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األولالدفتریةالقیمة 2016بآالف الریاالت السعودیة 

الموجودات المالیة

721,912-721,912-721,912أدوات مالیة مشتقة

23,007,8111,022,68521,949,95335,17323,007,811إستثمارات مالیة متاحة للبیع

6,269,003-6,269,003-6,265,244إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

119,380,837119,380,837--120,964,815قروض وسلف

المطلوبات المالیة

140,760,543-140,760,543-140,639,785ودائع العمالء 

604,793-604,793-604,793أدوات مالیة مشتقة

4,517,636-4,517,636-4,517,636سندات دین مصدرة

1,709,958-1,709,958-1,709,958اقتراض
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تتمة -القیمة العادلة لألدوات المالیة -35

ق التدفقات تحدد القیمة العادلة لھذه االستثمارات بإستخدام طرتشتمل االستثمارات المتاحة للبیع المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات لم تتوفر أسعار لھا في السوق. 

یات العائد وھوامش االئتمان. نالنقدیة المخصومة التي تستخدم مدخالت البیانات القابلة للمالحظة في السوق لمنح

معلن عنھ موجوداتة تھا العادلة على أساس آخر صافي قیمتشتمل االستثمارات المتاحة للبیع المصنفة ضمن المستوى الثالث على صنادیق أسھم خاصة تم تحدید قیم

لنسبة للقروض بافقط.وسداد رأس المال القیمة العادلة بالتغیر في. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات المالیة خالل السنة إعداد القوائم المالیة الموحدةبتاریخ 

.المخاطربعد تعدیلھا بمعدالت سابور المتوقعة تحدد القیمة العادلة لھا وذلك بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة وفقاً ل،والسلف المصنفھ ضمن المستوى الثالث

لم تتم أیة تحویالت بین مشتقات القیمة العادلة خالل السنة.

ملیون لایر س�����عودي 49.2إیجابیاً بمبلغ –التس�����عیرم تقدیره بإس�����تخدام طرق الذي ت–الموحدة كان إجمالي التغیرات في القیمة العادلة التي تم إثباتھا في قائمة الدخل 

ملیون لایر سعودي).61.2إیجابیاً بمبلغ : 2016(

لمعاملة وقیمة الى الفرق بین س��عرإیش��ار . في تاریخ المعاملةقد تختلف عن س��عر المعاملة لألداة المالیةالعالقةإن القیمة التي تم الحص��ول علیھا من طریقة التقییم ذات 

حیث یتم إطفائھ على مدى عمر المعاملة لألداة المالیة أو یؤجل إلى أن یتم تحدید القیمة العادلة لألداة باستخدام المعلومات وم الواحد". یطریقة التقییم بـ����� "ربح وخسارة ال

بح وخسارة دون عكس رةالالحق في القیمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدویتم إثبات التغیر المتوفرة من السوق والتي یمكن مالحظتھا أو یتحقق عند استبعاده. 

مالحظة في لتش�تمل طرق التقییم على ص�افي القیمة الحالیة والتدفقات النقدیة المخص�ومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بش�أنھا األس�عار القابلة لالیوم الواحد المؤجلة. 

التقییم على األدوات المرتبطة وغیر المرتبطة بعمولة، وھوامش القروض، والعالوات األخرى المستخدمةوالمدخالت المستخدمة في طرق تشتمل االفتراضات السوق. 

معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار تحویل العمالت األجنبیة.في تقدیر

رق التقییم في طعة والمعروفة. تتوفر األس��عار القابلة للمالحظة أو المدخالت لئالعادلة لألدوات المالیة الش��ایس��تخدم البنك طرق تقییم معروفة بش��كل واس��ع لتحدید القیمة 

توفر أن . العموالتارة بتحویل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق النظامیة مثل مقایضات أسعقالسوق بشأن سندات الدین واألسھم المدرجة والمشتقات المتعل

القیمة دظة في الس����وق والمدخالت لھذه الطرق یقل من حاجة االدارة إلبداء األحكام وإجراء التقدیرات ویقلل من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحدیحس����عار القابلة للمالاأل

حداث الخاص��ة والظروفللتغیرات على أس��اس األللمالحظة في الس��وق والمدخالت لھذه الطرق على المنتجات واألس��واق وتخض��ع یتوقف توفر األس��عار القابلة العادلة. 

العامة السائدة في األسواق المالیة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -36

یة خبرات إداریة ومتخصصة بموجب إتفاق-ركة ھونج كونج وشنغھاي المصرفیة القابضة بي في لششركة أتس أس بي سي ھولدینغز بي أل سي وھي الشركة األمتقدم 

لمدة خمس سنوات.2017سبتمبر 30خدمات فنیة . وقد جددت ھذه اإلتفاقیة في 

المطبقة على المعامالت مع یتعامل البنك ، خالل دورة أعمالھ العادیة، مع أطراف ذات عالقة . وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن ھذه المعامالت قد تمت بنفس الشروط

ت الص�����ادرة عن مؤس�����س�����ة النقد العربي األطراف األخرى. تخض�����ع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنس�����ب المنص�����وص علیھا في نظام مراقبة البنوك والتعلیما

السعودي. 

-كانت أرصدة نھایة السنة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة والناتجة عن ھذه المعامالت على النحو التالي:

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

المصرفیة :مجموعة ھونج كونج وشنغھاي 

3,623,2005,243,173أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

694,772781,379إستثمارات  

240,471567,281موجودات أخرى 

7,46155,583, صافيالقیمة العادلة السلبیةبمشتقات 

823,8191,011,970أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

281,250281,250اقتراض

87,423154,160مطلوبات أخرى 

2,067,8242,191,791تعھدات وإلتزامات محتملة

لایر سعودي).ملیون 642.3: 2016سعودي (ملیون لایر524.9قدره شركة زمیلة ومشروع مشترك تشتمل اإلستثمارات أعاله على إستثمار في 
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تتمة–المعامالت مع األطراف ذات العالقة -36

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

كبار المساھمین اآلخرین والشركات، وعن المجلسواللجان المنبثقة أعضاء مجلس اإلدارة، 

:ة لھمالمنتسب

100,000-استثمارات

3,619,6952,952,344قروض وسلف

5,902,0276,332,302ودائع العمالء 

700,0001,000,000مصدرةسندات دین 

9,97614,536, صافيالقیمة العادلة اإلیجابیةبمشتقات 

15,3275,812مطلوبات أخرى 

59,94668,594تعھدات وإلتزامات محتملة

من رأس المال المصدر للبنك. %5)  أولئك الذین یمتلكون أكثر من عدا المساھم غیر السعوديیقصد بكبار المساھمین اآلخرین (

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

ذات عالقةمشتركةصنادیق

279,853410,699العمالءودائع 

شركات تابعة

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

-34,000موجودات أخرى

ذات عالقةمشتركةصنادیق

-380,066استثمارات-

724موجودات أخرى -

بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالیة الموحدة:فیما یلي تحلیالً 

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

111,526138,129دخل عموالت خاصة

169,170170,816مصاریف عموالت خاصة

16,13620,252دخل أتعاب وعموالت 

42,04538,130مصاریف خدمات مدفوعة لمجموعة ھونغ كونغ شنغھاي المصرفیة

500653البنكیة اإلستثماریةاألنشطةاتفاقیة ترتیبات المشاركة في أرباح 

68,91663,777شركة زمیلة ومشروع مشتركالحصة في أرباح 

-117,793على شركة ساب للتكافلاستحواذ 

5,0143,252المجلسواللجان المنبثقة عنمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
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تتمة–المعامالت مع األطراف ذات العالقة -36

فیما یلي تحلیالً بإجمالي التعویض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

2017

بآالف الریاالت

السعودیــة

2016

بآالف الریاالت

السعودیــة

31,45928,340مزایا موظفین قصیرة األجل ( رواتب وبدالت)

6,1212,774نھایة الخدمة مكافأة

طة البنك واإلش��راف على أنش��یقص��د بكبار موظفي اإلدارة أولئك األش��خاص ، بما فیھم أي مدیر تنفیذي، الذین لھم الس��لطة والمس��ئولیة للقیام بأعمال التخطیط والتوجیھ 

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

تم اإلفص����اح عن . 2017دیس����مبر 31كما في ةقائمبرامجثالثةیمنح البنك لموظفیھ وبعض موظفي اإلدارة العلیا برامج حوافز محس����وبة على أس����اس األس����ھم. ھناك 

.الموحدة) حول ھذه القوائم المالیة 25تفاصیل ھذه البرامج بصورة مستقلة في اإلیضاح (

كفایة رأس المال-37

تمرار مقدرة البنك على اإلستتمثل أھداف البنك، عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على

قوي.رأسمالفي العمل وفقاً لمبدأ اإلستمراریة، والحفاظ على وجود 

أدنى دلمال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إدارة البنك. تتطلب التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتفاظ بحیتم مراقبة كفایة رأس ا

.%8علیھ وھي من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزید عن الحد األدنى المتفق

لمال قیاس مدى كفایة رأس ایقوم البنك بمراقبة مدى كفایة رأسمالھ وذلك بإستخدام المنھجیة والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتم

إلسمیة للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات، والتعھدات واإللتزامات المحتملة والمبالغ ا

2017

بآالف الریاالت 

السعودیة

2016

بآالف الریاالت 

السعودیة

الموجودات المرجحة المخاطر

162,589,324161,899,067مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

13,712,15213,333,290التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرالمخاطر 

2,278,1752,514,488مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

178,579,651177,746,845إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

33,344,59231,278,928رأس المال األساسي 

4,132,3673,600,244رأس المال المساند 

37,476,95934,879,172إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

نسبة كفایة رأس المال %

%17.60%18.67نسبة رأس المال األساسي

%19.62%20.99نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند
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التغیرات المستقبلیة في المعاییر المحاسبیة-38

، ویقوم 2018ینایر 1د و بعالبنك عدم االتباع المبكر للمعاییر الجدیدة التالیة الصادرة وغیر الساریة المفعول بعد على السنوات المحاسبیة للبنك التي تبدأ في أارتأىلقد 

بدراسة آثارھا حالیاً.

:2018ینایر 1یة للتقاریر المالیة الجدیدة وتعدیالتھا والتي یسري مفعولھا على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد فیما یلي موجزاً بالمعاییر الدول

. یقدم 2018ینایر 1السنویة التي تبدأ في أو بعدةالفتریطبق المعیار على "، االیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"–) 15(المعیار الدولي للتقاریر المالیة •

ال ینطبق على األداوت )15وحیث أن المعیار الدولي للتقاریر المالیة (المعیار الجدید طریقة مكونة من خمس خطوات لتحدید تاریخ إثبات اإلیرادات وبأي مبلغ. 

یشتمل ة تقاریر المالیالمالیة أو عقود التأمین، فإن التقویم یركز على تلك المنتجات وخطوط األعمال التي یتحقق عنھا دخل اتعاب، وحیث أن المعیار الدولي لل

المتعلقة بتوزیع الحالیة )، فإن محصلة اثبات االیرادات مماثلة جداً للممارسات 18المحاسبة الدولي (علیھا في معیار على ارشادات أكثر من تلك المنصوص

.) أثر جوھري على البنك15أن یكون للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (بوبالتالي، ال یتوقع .المقدمةاالیرادات على فترة الخدمة 

. 2018ینایر 1التي تبدأ في أو بعد ةتطبق التعدیالت على الفتر"،الدفعات المحسوبة على أساس األسھم"–) 2(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة •

المحسوبة تصنیف الدفعات:المسددة نقداً، والثانیةتغطي التعدیالت تصنیف وقیاس ثالث نواحي محاسبیة، األولى: قیاس الدفعات المحسوبة على أساس األسھم 

ددة اً" إلى "المسعلى أساس األسھم المسددة بعد خصم ضرائب االستقطاع، والثالثة: المحاسبة عن تعدیل الدفعات المحسوبة على أساس األسھم من "المسددة نقد

على شكل أسھم".

. یستبعد المعیار الجدید طریقة المحاسبة 2019ینایر 1التي تبدأ في أو بعد ةالفتریطبق المعیار على "، یجارعقود اإل"–) 16(المعیار الدولي للتقاریر المالیة •

واإلیجارات التشغیلیة )، والتي تمیز بین اإلیجارات التمویلیة داخل قائمة المركز المالي 17(الواردة في معیار المحاسبة الدوليالمزدوجة الحالیة للمستأجرین 

) طریقة المحاسبة داخل قائمة المركز المالي.16خارج قائمة المركز المالي. وبدالً من ذلك، یقترح المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

ویحل مجلس معیار المحاسبة ، 2018ینایر 1السنویة التي تبدأ في أو بعد ةالفتریطبق المعیار على المالیة"، األدوات "–) 9(المعیار الدولي للتقاریر المالیة •

عد األخذ ة بعلى أساس خسائر االئتمان المتوقعالخسائراتبإثبات مخصصسیقوم البنك) وذلك بإعداد نماذج باستخدام خبراء داخلیین وخارجیین. 39الدولي (

دد تقویم الكیفیة بصالبنكبما في ذلك المھام والمسؤولیات. إن رقابیةإطار عمل وسیاسات تفصیلیة وضوابط بعین االعتبار المعلومات المستقبلیة. كما یتم إعداد

مال بصورة مستمرة وسیتم تقدیم تفاصیل إضافیة حال اكتھیكل رأس المال النظامي لھعلى تخطیطالتي ستؤثر بموجبھا طریقة خسارة االئتمان المتوقعة الجدیدة 

الدراسة. 
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)9تطبیق وتحلیل أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة (-39

استراتیجیة التطبیق

: )39معیار المحاسبة الدولي (، والذي یحل محل األدوات المالیة): 9للتقاریر المالیة (، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي 2014خالل شھر یولیو 

) مشروعاً 9، مع السماح بالتطبیق المبكر لھ. یعتبر البنك تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (2018ینایر 1اعتباراً من یسري، ووالقیاساالثبات –األدوات المالیة 

رى من واألقسام المعنیة األخیات االختصاصات یضم أعضاء من إدارة المخاطر واإلدارة المالیة وتقنیة المعلومات، والعملمتعددمھماً، وبالتالي قام بتشكیل فریق تطبیق 

یدار المشروع من قبل المدیر المالي ورئیس إدارة المخاطر.اح. نجبھأجل تطبیق

التصنیف والقیاس

ائص لمنشأة) وخصنموذج عمل ایتوقف تصنیف وقیاس الموجودات المالیة (فیما عدا أدوات حقوق الملكیة)، على الكیفیة التي یتم بموجبھا إدارة ھذه الموجودات المالیة (

ة ل اإلیرادات الشاملة األخرى، أو بالقیمالتدفقات النقدیة التعاقدیة لھا. تحدد ھذه العوامل ما إذا تم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خال

ھا بالقیمة تخصیص،غراض المتاجرة، یجوز للبنك أن یختار، بشكل غیر قابل لإللغاءالعادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة غیر المقتناه أل

على أساس كل استثمار على حده.تم ھذا االختیارإعادة التصنیف الالحق لألرباح أو الخسائر إلى قائمة الدخل. یدون العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، 

یطرأ أي تغیر نادات الشاملة األخرى، وبالتالي لبشروط تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل اإلیرفيتبنك المصنفة حالیاً كمتاحة للبیع إن غالبیة سندات الدین الخاصة بال

في المحاسبة عن ھذه الموجودات، باستثناء المتطلبات الجدیدة المتعلقة باالنخفاض في القیمة. 

)، یتوقع أیضاً قیاسھا بالتكلفة المطفأة وفق المعیار 39كقروض وذمم مدینة والمقاسة بالتكلفة المطفأة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (إن غالبیة الموجودات المالیة، المصنفة 

).9الدولي للتقاریر المالیة (

)، باستثناء معالجة األرباح 39ما ورد في معیار المحاسبة الدولي (معإلى حد كبیر ماثلة م)، تبقى المحاسبة عن المطلوبات المالیة 9وطبقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (

ن االثبات م تحویل قواعد التوقف عأو الخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة والمتعلقة بالمطلوبات المخصصة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ت

تم تغییرھا. علیھ، ال یتوقع البنك أي أثر جوھري على مطلوباتھ المالیة وسیاسة التوقف عن االثبات الخاصة بھ.)، ولم ی39من معیار المحاسبة الدولي (

االنخفاض في القیمة

دلة من خالل الربح القیمة العسیقوم البنك بإثبات مخصصات االنخفاض على أساس طریقة " خسائر االئتمان المتوقعة" المستقبلیة بشأن الموجودات المالیة غیر المقاسة با

ارات في ة األخرى (فیما عدا االستثمأو الخسارة. ویشمل ذلك، بشكل أساسي، التمویل، واالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشامل

ار، وااللتزامات المتعلقة باالئتمان. لن یتم إثبات خسائر انخفاض بشأن االستثمارات ة ومدیني عقود اإلیجمالیأدوات حقوق الملكیة) واالیداعات بین البنوك، والضمانات ال

الشروط المتعلقة بالمتغیرات التالیة:المتوقعة في أدوات حقوق الملكیة. تمثل المدخالت الرئیسیة لقیاس خسائر االئتمان 

احتمال التعثر.•

الخسارة الناتجة عن التعثر.•

مخاطر التعثر.•

موجوداتھ المالیة یفالمؤشرات أعاله عموماً من نماذج إحصائیة معدة داخلیاً وبیانات تاریخیة أخرى ویتم تعدیلھا بالمعلومات المستقبلیة. سیقوم البنك بتصناستخراجیتم 

):9التالیة طبقاً للمنھجیة المذكورة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة (الثالث إلى المراحل 

فاض االنخالموجودات المالیة التي لم تنخفض جودتھا االئتمانیة بصورة جوھریة منذ استحداثھا. یسجل مخصص الموجودات العاملة::1المرحلة •

شھر.12على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

الموجودات المالیة التي انخفضت جودتھا االئتمانیة بصورة جوھریة منذ استحداثھا. یتم إجراء تقویم الجودة الموجودات غیر العاملة::2المرحلة •

متبقي لاالئتمانیة ھذا وذلك بمقارنة احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي بتاریخ إعداد القوائم المالیة مع احتمال التعثر على مدى العمر ا

یرھا بتاریخ االثبات األولي للمخاطر (معدلة بالتغیرات في التوقعات المتعلقة بالسداد المبكر). یسجل مخصص عند فترة من الزمن تم تقد

االنخفاض على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

االئتمان نخفاض على أساس خسائربالنسبة للموجودات المنخفضة القیمة، سیقوم البنك بإثبات مخصص االالموجودات منخفضة القیمة::3المرحلة •

المتوقعة على مدى العمر.
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تتمة-)9تطبیق وتحلیل أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة (-39

وقیاس خسائر االئتمان المتوقعة.حدوثھكذلك، سیأخذ البنك بعین االعتبار المعلومات المستقبلیة عند تقویمھ لالنخفاض الجوھري في مخاطر االئتمان منذ 

نمو إجمالي الناتج المحلي، والتضخم، ومعدالت األرباح أو أسعار المساكن) وتشتمل المعلومات المستقبلیة على عناصر مثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل البطالة، 

والتوقعات االقتصادیة التي یتم الحصول علیھا من مصادر داخلیة وخارجیة.

یق طریقة "النتیجة بوعة من النتائج المحتملة، یعتزم البنك صیاغة سیناریوھات محتملة. ولكل سیناریو، سیقوم البنك باستخراج خسائر االئتمان المتوقعة، وتطلتقویم مجم

المرجحة باالحتماالت" لتحدید مخصص االنخفاض طبقاً لمتطلبات المعاییر المحاسبیة.

.) وذلك بعد التفعیل الالزم من قبل االستشاري الخارجي9الدولي للتقاریر المالیة (لتطبیق المعیاراً جاھزإن البنك اآلن 

محاسبة تغطیة المخاطر

تغطیة المخاطر، وخلق عالقة أقوى مع استراتیجیة إدارة المخاطر والسماح بتطبیق محاسبة التغطیة على عدد سبةامحتھدف متطلبات محاسبة التغطیة العامة إلى تبسیط 

لك، یسمح المعیار وك. ونتیجة لذكبیر من أدوات التغطیة والمخاطر. ومع ذلك، فإنھا لن تتناول بوضوح استراتیجیة محاسبة التغطیة الكلیة والتي تعتبر مھمة بالنسبة للبن

) بدالً من 39اطر المذكورة في معیار المحاسبة الدولي () باختیار سیاسة محاسبیة تقوم على االستمرار بتطبیق متطلبات محاسبة تغطیة المخ9الدولي للتقاریر المالیة (

).9المتطلبات المذكورة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

ة في معیار یة المذكوراسبة التغطوبناء على التحالیل التي تم إجراؤھا حتى تاریخھ، یتوقع البنك اختیار السیاسة المحاسبیة المتمثلة في االستمرار في تطبیق متطلبات مح

).39المحاسبة الدولي (

األثر الكلي المتوقع

:2018ینایر 1) في 9قام البنك بمراجعة موجوداتھ ومطلوباتھ المالیة، ویتوقع األثر التالي من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

إثبات أي فرق بین القیمة الدفتریة السابقة طبقاً لمعیار المحاسبة ب)، یسمح للبنك 9المالیة (طبقاً لألحكام االنتقالیة المتعلقة بالتطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر •

لى حقوق الملكیة عالمالیة التي تشمل تاریخ التطبیق المبدئي، في األرباح المبقاة االفتتاحیة. علیھ، فإن األثر الكلي الفترة) والقیمة الدفتریة في بدایة 39الدولي (

بتاریخ التطبیق المبدئي، نتیجة لتطبیق طریقة خسائر االئتمان المتوقعة على التوالي،%1.0و%4.5القیمة الدفتریة للموجودات المالیة المعنیة یقدر بـوإجمالي 

بدالً من طریقة خسائر االئتمان المتكبدة.

یادة المحتملة في مخصصات انخفاض االئتمان.أیضاً ونتیجة لذلك، ستتأثر نسبة رأس المال األساسي للبنك بشكل أساسي من الز•

) سیكون انخفاض 2018ینایر 1) (الذي سیطبق اعتباراً من 9، فإن أثر یوم واحد للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (2017دیسمبر 31على األرصدة كما في بناءً •

على مدى خمس سنوات طبقاً لتوجیھات مؤسسة النقد العربي السعودي. توزیعھاوسیتم في نسبة كفایة رأس المالتقریباً %1.66تقدیري بنسبة 

و تحویلھا إلى الربح أیعد مطلوباً ناألرباح أو الخسائر المحققة عن بیع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى لإن •

،الخسارة.

ة طبیعة ومدى افصاحات البنك بشأن أدواتھ المالیة وخاصمن فصاح موسعة، وتغیرات في العرض، والتي یتوقع أن تغیر إاستحدث المعیار الجدید أیضاً متطلبات •

في السنة التي یتم فیھا تطبیق المعیار الجدید.

قائمة المركز المالي والزیادة في مخصصات انخفاض االئتمان مقارنة مع تلك المطبقة في یشتمل النقص المقدر في حقوق المساھمین على أثر كل من تصنیف وتغیرات قیاس 

). یعتبر التقویم أعاله تقدیراً عند فترة معینة من الزمن ولیس توقعاً. إن األثر الفعلي لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر 39وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (2017دیسمبر 31

ك بالتطبیق رار وذلتلف كثیراً عن ھذا التقدیر. یستمر البنك في تعدیل النماذج والمنھجیات والضوابط الرقابیة ومراقبة التطورات في أو عن طریق اتخاذ الق) یخ9المالیة (

.2018ینایر 1) في 9مقدماً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (

الحوكمة والضوابط الرقابیة

التي تتطبق على البنوك السعودیة. تتطلب )9التي نص علیھا المعیار الدولي للتقریر المالي (مع وثیقة اإلرشاداتیتفقیتم حالیاً تطبیق ھیكل الحوكمة والضوابط الرقابیة بما 

والمسئولیات. ي ذلك تحدید األدوارتفصیلیة بما فھذه اإلرشادات إعداد اطار حوكمة معتمد من مجلس اإلدارة مع وضع سیاسات وضوابط رقابیة 
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والتعدیالت الالحقة على شكل إیضاحات 2017أبریل 11بتاریخ 381000074519، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعمیم رقم 2017ینایر 1اعتباراً من 

بشأن المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل، وكان أثرھا كاآلتي: 

، و2017ینایر 1معاییر المحاسبة للبنوك التجاریة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تعد مطبقة اعتباراً من أن•

ل لذلك في قائمة المقابالموحدة، ویتم إثبات االلتزام الملكیةفي قائمة التغیرات في حقوق ، ویتم اثباتھاعلى أس�اس ربع س�نويالزكاة وض�ریبة الدخلیتم احتس�اب •

المركز المالي الموحدة.

ابق، كانت ، وتحمل على األرباح المبقاة. في السعلى أساس ربع سنويوبناًء علیھ، قام البنك بتعدیل سیاستھ المحاسبیة بحیث أصبح یتم احتساب الزكاة وضریبة الدخل

قترح توزیع أرباح، كان یتم إثبات الزكاة وضریبة الدخل في البدایة كجزء من توزیعات األرباح األرباح. عندما كان یتوزیعاتالزكاة وضریبة الدخل تخصم عند دفع

امة، في اجتماع الجمعیة العالمقترحة وتخصم من األرباح المبقاة، وكان یتم اإلفصاح عنھا ضمن حقوق الملكیة. والحقاً، وبعد مصادقة المساھمین على توزیعات األرباح

لتغیر في السیاسة المحاسبیة جوھریاً، وبالتالي لم یتم تعدیل بیانات المقارنة. الرجعي لثر األإلى المطلوبات األخرى. لم یعتبر كان یعاد تصنیفھا 

دناه:الحالیة طبقاً لما تم اإلفصاح عنھ في الجدول أللسنةتم قید التسویة التراكمیة بسبب التغیر في السیاسة المحاسبیة في القوائم المالیة الموحدة 

2017دیسمبر31

قائمة التغیرات في حقوق

الموحدةالملكیة

قائمة 

المركز المالي الموحدة

مطلوبات أخرىأرباح مبقاةبآالف الریاالت السعودیة 

63,00063,000للسنةزكاة 

316,500316,500للسنةضریبة دخل 

379,500379,500اإلجمالي

شى مع تبویب السنة الحالیة. اللسنة السابقة كي تتماألخرىأعید تبویب بعض أرقام المقارنة
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