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 عــام - 1

م(. 1978يناير  21هـ )1398صفر  12بتاريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

إليه عمليات البنك البريطاني للشرق األوسط في المملكة  انتقلتم( بعد أن 1978يوليو  1هـ )1398رجب  26وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ 

م كبنك تجاري 1979أكتوبر  13هـ الموافق 1399ذي القعدة  22بتاريخ  1010025779ربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم الع

 في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي:

 البنك السعودي البريطاني 

  9084ص ب   

 11413الرياض   

 المملكة العربية السعودية   

 

شراف هيئة ، معتمدة وتحت إالشريعةتتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع  

  شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.

  

عادية الجمعية العمومية غير الساب والبنك األول على صفقة االندماج بين البنكين في كل من ، وافق مساهمي الموافقات النظاميةبعد الحصول على  

ة االندماج واالستحواذ الصادرة الئح( من 1)أ( ) 49من نظام الشركات والمادة  193 – 191مواد وفقا ألحكام ال 2019مايو  15التي انعقدت بتاريخ 

 (. 25 )إيضاح إلىيرجى الرجوع  التفاصيل،. لمزيد من عوديةالس العربيةالمملكة  المالية فيعن هيئة السوق 

 

)شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة المحدودة مال شركة وكالة ساب للتأمين  ( في رأس٪100: 2018) ٪100 حصة قدرها يمتلك ساب 

(. يمتلك 2007يوليو  3هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  18وتاريخ  1010235187مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

مسجلة في المملكة  أخرىتابعة  شركةمال الشركة التابعة من خالل  بصورة غير مباشرة في رأس ٪2 قدرها حصةو ٪98 قدرها مباشرة حصةساب 

داخل  ساب(لعة )أيضا شركة تاب لشركة ساب للتكافل حصريشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين لهذه الالعربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي 

 .السعوديةالمملكة العربية 

 

مال شركة عقارات العربية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة  ( في رأس٪100: 2018) ٪100 حصة قدرها يمتلك ساب 

(. يمتلك ساب 2003يوليو  12هـ )الموافق 1424جمادي األول  12وتاريخ  1010188350في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

مسجلة في المملكة أخرى  تابعة مال الشركة التابعة من خالل شركة بصورة غير مباشرة في رأس ٪1 قدرها حصةو ٪99 قدرها مباشرة حصة

 شركة التابعة في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.لهذه الالعربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي 

 

ساب العقارية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة مال شركة  ( في رأس٪100: 2018) ٪100 حصة قدرها يمتلك ساب 

 حصة(. يمتلك ساب 2014ديسمبر  4هـ )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

مسجلة في المملكة  أخرىتابعة مال الشركة التابعة من خالل شركة  بصورة غير مباشرة في رأس ٪0.2 قدرها حصةو ٪99.8 قدرها مباشرة

 .ابسوإدارتها نيابة  عن  االحتفاظ بالضماناتو باسمهاالعربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات 

 

لألسواق المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية مال شركة ساب  ( في رأس٪100: 2018) ٪100 حصة قدرهابصورة مباشرة  يمتلك ساب 

 بالمتاجرة في المشتقات وعمليات إعادة الشراء. التابعة الشركة هذه تقوم . محدودة مسجلة في جزر الكايمان

 

سعودية مسجلة في شركة ساب للتكافل )شركة تابعة(، شركة مساهمة مال  في رأس( ٪65: 2018) ٪65 قدرها حصة بصورة مباشرة سابيمتلك  

تكافل للساب  شركة(. تقوم 2007يونيو  6) ـه1428جمادى األولى  20وتاريخ  1010234032المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

  شركات واألفراد في المملكة العربية السعودية.لل وعامبتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي 

 

مسجلة مغلقة مساهمة شركة ( في رأس مال شركة األول لالستثمار )شركة تابعة(، %0: 2018) %100حصة قدرها بصورة مباشرة يمتلك ساب  

. تم تأسيس شركة (م2008يناير  9هـ )الموافق 1428ذي الحجة  30بتاريخ  1010242378بالسجل التجاري رقم  في المملكة العربية السعودية

وأنشطة إدارة األصول  . يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم خدمات استثمارية2007-39-1لقرار هيئة السوق المالية رقم  وفقا  األول لالستثمار 

ول أصبحت شركة األالية. التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المب تعلقالمنظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي ت

 .م2019عام  في يونيو ولالبنك األمع ندماج اال لصفقة نتيجة سابر شركة تابعة مملوكة بالكامل للالستثما

 

 محدودة مسؤولية ذاتشركة  )شركة تابعة(، العقارية األول شركة مال رأس في( %0: 2018) %100 قدرها حصة بصورة مباشرة ساب يمتلك 

. يتمثل (م2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21بتاريخ  1010250772السجل التجاري رقم ب السعودية العربية المملكة في مسجلة

شركة  األول العقاريةأصبحت شركة  .سابل لضمانات المرهونة بالنيابة عنالنشاط الرئيسي لهذه الشركة بتسجيل العقارات باسمها وحفظ وإدارة ا

 .م2019عام  في يونيو ولالبنك األمع ندماج اال لصفقةنتيجة  سابل لتابعة مملوكة بالكام
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شركة ذات مسؤولية  (،تابعة)شركة  لتأمينل األولوكالة  شركة مال رأس في( %0: 2018) %100 قدرها حصة بصورة مباشرة ساب يمتلك 

يتمثل  .(م2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250لسجل التجاري رقم با السعودية العربية المملكة في مسجلةمحدودة 

األول  كالةو أصبحت شركة .)شركة زميلة( شركة الوطنية للتأمينالخاصة بلعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية النشاط الرئيسي لهذه الشركة با

 .م2019عام  في يونيو لوالبنك األمع ندماج اال لصفقة نتيجة سابمملوكة بالكامل ل للتأمين شركة تابعة

 

محدودة  ةمسؤولي ذات شركة المحدودة، المالية سواقألل األول شركةمال  ( في رأس%0: 2018) %100 قدرها حصة بصورة مباشرةساب  يمتلك 

 ودةالمحد المالية سواقألل ولاأل شركة صبحتأ. وعمليات إعادة الشراء المشتقة المالية دواتألوتقوم مباشرة بتداول ا مسجلة في جزر الكايمان،

 .م2019 في يونيو ولالبنك األمع ندماج اال لصفقة ساب نتيجةل شركة تابعة مملوكة بالكامل

 

مغلقة شركة مساهمة  ،إتش إس بي سي العربية السعودية مال شركة رأس( في ٪51: 2018) ٪51 حصة قدرهابصورة مباشرة  يمتلك ساب 

م(. تم 2006يوليو  23هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  27بتاريخ  1010221555بالسجل التجاري رقم  مسجلة في المملكة العربية السعوديةو

. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة اتش اس بي سي 0500-37تأسيس شركة اتش اس بي سي العربية السعودية وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم 

م 5/1/2016هـ الموافق  5/12/1426بتاريخ وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة السوق المالية  بتقديم خدمات استثماريةالعربية السعودية 

كما تقوم بإدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ  .التعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق الماليةبالوساطة، و تعلقوالتي ت

 .اب()جهة ذات عالقة ومساهم في س القابضة بي فيسيا آأتش اس بي سي  سي العربية السعودية مشروع مشترك معتعتبر اتس اس بي  االختيارية.

 

ة محددة خاص أصولعلى  اتفي تأسيس ثالثة منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على حقوق الضمان سابلقد شارك  

 مي. ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى. بالمقترضين بموجب اتفاقيات التمويل اإلسال

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1 

 شركة رابغ لتأجير الموجودات   - 2 

 شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3 

 

 لتأجير الموجودات وشركة رابغ للتكرير لتأجير الموجودات في شركة كيان السعودية (٪50: 2018) ٪50قدرها  حصة بصورة مباشرةيمتلك ساب  

ساب بتوحيد هذه المنشآت لعدم وجود حق له ال يقوم . لتأجير الموجودات في شركة ينبع أسهم( %2018:50) %100ويمتلك حصة مباشرة قدرها 

التمويل  باتيتم إثتلك المنشآت.  ىعل سيطرتهعلى التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة  ةو المقدرأ بالمنشآتمن عالقته  ةفي العوائد المتغير

 .لسابالمالي المرحلية الموحدة  في قائمة المركزالمعني الممنوح للعمالء 

  

مسجلة بالمملكة  ةمساهم ةشرك، (زميلة شركة) للتأمين الوطنيةشركة  مال رأس ( في%0: 2018) %20 قدرها حصة بصورة مباشرةساب  يمتلك 

تقديم في لشركة لهذه ايتمثل النشاط الرئيسي . م(2009 أكتوبر 10) هـ1430شوال  21تاريخ ب 53/م رقمملكي ال مرسومالبموجب  العربية السعودية

 لوطنيةاشركة أصبحت  لشركات في المملكة العربية السعودية.لألفراد وا خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وطرح منتجات تكافل عائلي وعام

 .م2019عام خالل  ولالبنك األمع ندماج اال لصفقةنتيجة  لساب زميلةكة شر للتأمين

  

 أسس اإلعداد -  2

لتقرير ا" – 34ر المحاسبة الدولي امعيفقا  لو 2019 سبتمبر 30المنتهية في  لفترةول كما في للبنكالموجزة المالية المرحلية الموحدة  القوائمتم إعداد  

 .األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المجازةوالمعايير  ،المملكة العربية السعوديةفي  المعتمد "المالي األولي

 

تقرأ ن أالسنوية، ويجب  الموحدة المالية القوائمالمعلومات واإلفصاحات المطلوبة في  على كافةالموجزة الموحدة المالية المرحلية  تشتمل القوائمال  

قود ع" – 16بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ساب. قام 2018ديسمبر  31 كما فيساب لالسنوية  الموحدة إلى جنب مع القوائم المالية جنبا  

 وتم اإلفصاح .م2019 يونيو 30وذلك اعتبارا  من  "الدخل رائبض" – 12و معيار المحاسبة الدولي  ،2019يناير  1وذلك اعتبارا  من  "،اإليجار

 .4اإليضاح في  ينالجديد ينالمعيارين عن السياسات المحاسبية المتعلقة بهذ

" األولي التقرير المالي": 34 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   2019 مارس 31 في المنتهية فترةحتى ال الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم إعداد تم

"ضرائب  – 12بخصوص تطبيق معيار المحاسبة الدولي  الدخل وضريبة الزكاة عن المحاسبة بشأن السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من المعدل

ريقة المحاسبة ط قام البنك بتغيير"الضرائب" بقدر تعلقها بالزكاة وضريبة الدخل.  – المعايير الدولية اتالصادر عن لجنة تفسير 21والتفسير الدخل" 

 "واألخطاء المحاسبية التغييرات في التقديرات والسياسات المحاسبية " – 8الدولي  ةمعيار المحاسب" لبهفقا  لما يتطوالزكاة وضريبة الدخل  عن

 .المالية المرحلية الموحدة الموجزة حول القوائم 15في اإليضاح عن آثار هذا التغيير  وتم اإلفصاح (4يضاح إ)

اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من  

 . وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. اريفالمحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، اإليرادات والمص

 

 ابلس ةالخاصحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت األ 

ديسمبر  31 المنتهية في المالية السنةلعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في  الرئيسيةوالمصادر 

 أعاله. مبين، كما هو "الدخلائب ضر – 12" و "معيار المحاسبة الدولي رعقود اإليجا – 16رير المالي االمعيار الدولي للتق"تطبيق  باستثناء ،2018
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 يقوم ساب بعرض قائمة مركزه المالي المرحلية الموحدة من حيث السيولة.

 

المبالغ  ةلمقاص نظامي ملزمحق  عند وجودفقط  ةالموحد ةالمركز المالي المرحلي قائمةفي  بالصافيالمالية والمطلوبات المالية  الموجودات مقاصةيتم  

في  اريفالدخل والمص مقاصةفي وقت واحد. ال يتم  االلتزامأو تحقيق األصل وتسوية  يصافالللتسوية على أساس  نيةيكون هناك أو عندما  المثبتة

ا به  المرحلية ةالدخل الموحد قائمة محاسبي، وكما هو موضح تحديدا  في السياسات المحاسبية أي معيار أو تفسير في ما لم يكن مطلوب ا أو مسموح 

 لساب.

 

  ، ما لم يرد خالف ذلك. تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف 

 

 التوحيدأسس   - 3

)ويشار إليها جميعا  بـ  1تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب والشركات التابعة له المذكورة في اإليضاح  

وبعض الشركات تكافل  ابسباستخدام سياسات محاسبية مماثلة باستثناء "البنك"(. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، 

مالية غرض توحيد القوائم الل أو أخر قوائم مالية سنوية مدققة، على التوالي، مفحوصة استخدام أخر قوائم مالية مرحليةوالتي تم التباعة غير الهامة 

 المالية للمجموعة. التقاريربالجدول الزمني لتقديم  لاللتزام

 

 (فيها مرالمستثالشركة )ما  ةعلى منشأساب  يسيطرعليها ساب سواءا  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  سيطريالشركات التابعة هي المنشآت التي  

من  العوائد لكتعلى التأثير على  القدرةمن عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه  متغيرةلديه حقوق في الحصول على عوائد أو والتي يتعرض بشأنها 

ويتم لى ساب إ على تلك الشركات السيطرة انتقالمن تاريخ اعتبارا  يتم توحيد الشركات التابعة المستثمر فيها.  الشركة على سلطته ممارسة خالل

 .تخلي ساب عن مثل هذه السيطرةتوحيدها من تاريخ  عن التوقف

 

 المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.  استبعادتم  

 

 نتيجة تطبيق المعايير الجديدةوأثر التغيرات  الهامة السياسات المحاسبية - 4

لموحدة الية اتتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم الم 

ار المعيو الدخلوضريبة  والزكاة غير الملموسة المحاسبية المتعلقة بالموجوداتسياسات ال، باستثناء 2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

ا من  ي قام البنك بتطبيقهالذو "اإليجارعقود  16 –للتقرير المالي الدولي  المعيار"المحاسبي الجديد   ات. فيما يلي شرح لسياس2019يناير  1اعتبار 

 :كما موضح ادناه 16عقود االيجار  –لتقرير المالي وأثر تطبيق المعيار الدولي ضريبة الدخل الزكاة وغير الملموسة و موجوداتال

 

 ملموسةالغير موجودات الشهرة وال (أ)

 

 لشهرةا .1

األعمال عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات  تجميع الزائدة لعملية تكلفةالأعمال  تجميعبموجب عملية عليها المستحوذ تمثل الشهرة 

  .للشركة المستحوذ عليها المحتملة االلتزاماتو والمطلوبات الموجودات غير الملموسةذلك ، بما للتمييزالقابلة 

 

 في القيمة. المتراكمة ناقصا  خسائر االنخفاضقاس الشهرة بالتكلفة ت ،ثبات األوليوبعد اإل بالتكلفة.يتم في األصل قياس الشهرة 

 

إلى  - حواذاالستمن تاريخ اعتبارا   - األعمالتجميع  دعن المشتراةفي القيمة، يتم تخصيص الشهرة  انخفاض للتأكد من وجود ختباراالإجراء  لغرض

جودات مو خصصتعما إذا كان  النظر بصرف، عمالتجميع األعوائد لبنك والتي من المتوقع أن تستفيد من با للنقدية المدرةوحدات الكل وحدة من 

 تلك الوحدات. إلى خرىأأو مطلوبات 

 

في قيمتها وذلك عند وجود مؤشر على وقوع انخفاض  للتأكد من وجودشهرة خصصت إليها الالتي  يةنقدلل المدرةوحدة للاختبار  إجراء سنويا  يتم 

)أو مجموعة  ةمدرة للنقديلكل وحدة ترداد القابلة لالس القيمة تقديريتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة من خالل  انخفاض في الوحدة المدرة للنقدية.

م إثبات خسارة ، يتالمدرة للنقدية عن قيمتها الدفتريةوحدة لل دستردالالالقيمة القابلة تقل عندما و( التي تتعلق بها الشهرة. يةنقدلل المدرةالوحدات 

  .في الفترات الالحقةلشهرة با خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقةعكس  يتمال . المرحلية الموحدة الدخل قائمةنخفاض في اال

 

الوحدة المدرة للنقدية وجزءا  من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة  جزءا  منالشهرة تعتبر ما دعنو

 ةة للعمليلة النسبيالعاد ةالقيمعلى أساس . تقاس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية

 .المدرة للنقديةمن الوحدة  المحتفظ بهالمستبعدة والجزء 

 

 ةاآللي المرسمل برامج الحاسب .2

 .القيمةالمتراكمة في  نخفاضاال رةوخسا المتراكم اإلطفاء ناقصا   بالتكلفة البنك من قبل االمستحوذ عليه اآللي الحاسب برامج ظهرت
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تقيد تعلق به. ت يذالمحدد ال التي تضمنها األصلاالقتصادية المستقبلية  منافعفقط عندما تزيد من ال برامجلموجودات الالالحقة  المصاريفتتم رسملة 

 األخرى عند تكبدها. اريفالمص كافة

 توفرهتاريخ  نم اعتبارا   للبرنامج، المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة للبنكة الموحدالمرحلية  الدخل قائمة في اإلطفاءإثبات  يتم

 .لالستخدام

 

 األخرىغير الملموسة  الموجودات .3

المستحوذ  ةيتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموس

إلطفاء ا ات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجود عمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ.األعليها في عملية تجميع 

ـ "محددة" أو "غير محددة" المدة. يتم إطفاء  ودات الموجالمتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة ك

مار اإلنتاجية المقدرة لها، وتتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األع

  نة.على األقل مرة في الس القيمة االنخفاض في الختبارمحدد  التي ليس لها عمرغير الملموسة  الموجودات تخضع يشير إلى حدوث هذا االنخفاض.

ات لتغيريتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة ا

ريقة اإلطفاء، ط في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل وذلك بتعديل فترة أو

حدد في م إنتاجيحسبما هو مالئم، ويتم قيدها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر 

 الموحدة ضمن المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.المرحلية قائمة الدخل 

 

 الدخل ريبةالزكاة وض المحاسبة عنالتغير في  (ب)

، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإبالغ البنوك في المملكة العربية السعودية بأن يتم إثبات الزكاة وضريبة 2019يوليو  17كما ورد آنفا ، بتاريخ 

مملكة ايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في الالدخل في قائمة الدخل. وهذا يتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس مع

لدولية للتقرير ا العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير

 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 

ات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقا  لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم وفي السابق، كان يتم إثب

، يجب إثبات الزكاة وضريبة السعودي . وبموجب التعليمات الصادرة مؤخرا  من قبل مؤسسة النقد العربي2017إبريل  11بتاريخ  381000074519

البنك بإثبات هذا التغير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وتم اإلفصاح عن آثار التغير أعاله في الدخل في قائمة الدخل. قام 

 سعةتصافي الدخل المصرح عنه للبنك لفترة ال في ( حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. وقد نتج عن هذا التغير انخفاض15اإليضاح )

 سعودي.مليون لاير  852بمبلغ  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 

  الدخل وضريبة الزكاة .1

 

يبة الزكاة كضر تعامليخضع البنك للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل المرحلية الموحدة. ال 

 دخل وبالتالي ال يتم احتساب ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

 

مصروف ضريبة الدخل للفترة الضريبة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالية وذلك على أساس الشريحة الضريبية في  يمثل

ية غير بالمملكة العربية السعودية، بعد تعديلها بالتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة والخسائر الضري

 المستخدمة.

 

 البنكعمل فيها يتي ليتم احتساب ضريبة الدخل الحالية المحملة وفقا  لألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول في نهاية الفترة المالية في البلدان ا

لق بالحاالت عوالشركات التابعة والزميلة له وتحقق دخل خاضع للضريبة. تقوم اإلدارة دوريا  بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يت

 ت الضريبية.االتي تخضع فيها األنظمة الضريبية المطبقة للتفسير، وتكوين المخصصات، حسبما هو مالئم على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلط

 

 يتم تسجيل التسويات الناتجة عن الربوط الضريبية النهائية خالل الفترة التي يتم فيها إجراء هذه الربوط.

 المؤجلة الدخل ضريبة .2

راض غيجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة التي تنشأ بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات أل

توقعة لتحقيق مإعداد التقارير المالية والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم تحديد مبلغ الضريبة المؤجلة الذي تم تجنيبه على أساس الطريقة ال

. يتم إثبات ةأو تسوية القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام الشرائح الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالي

 الضريبية.  استخدام اإلعفاءاتموجودات الضريبة المؤجلة وذلك فقط بالقدر الذي يحتمل أن تتوفر فيه أرباحا  مستقبلية خاضعة للضريبة وأنه يمكن 
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  عقود اإليجار – 16الدولي للتقرير المالي  معيارلا عن التغير في المحاسبة (ت)

الصادر عن لجنة  4عقود اإليجار، والتفسير  – 17الحالية المتعلقة بعقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  اإلرشادات محل المعيار يحل

الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية  15تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: "تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير 

الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة: تقويم جوهر المعامالت التي تنطوي على  27الحوافز، والتفسير  –عقود اإليجارات التشغيلية السابقة: 

 يجار.اإلالشكل القانوني لعقد 

على أنه يجب إثبات كافة عقود  16. ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 2019يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  رايالمعيطبق 

أو  ا  شهر اثنا عشرما لم تكن فترة اإليجار  ،للبنكالموحدة اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المصاحبة لها بشكل عام في قائمة المركز المالي 

عقود  - 17أقل، أو إن عقد اإليجار يعتبر منخفض القيمة. عليه، بالنسبة للمستأجرين، تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

التي سيتم  إليجاراإليجار إلى "عقود إيجارات تشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية". بالنسبة لكل عقد إيجار، يجب على المستأجر إثبات التزامات ا

التكاليف  ضافا  إليهامتكبدها في المستقبل، وبالمقابل يتم رسملة أصل "حق االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية 

 المتعلقة بها مباشرة ، ويتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي. 

 

عند تطبيق المعيار الجديد. خالل تطبيق المعيار  16التطبيق بأثر رجعي معدل المسموح به من قبل المعيار الدولي للتقرير المالي  البنك اختار لقد

 عام بمبلغ التزام اإليجار، معدال   بشكل ألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية، تم قياس حق االستخدام لألصل المؤجر 16الدولي للتقرير المالي 

العمولة  معدل باستخداممخصومة ، 2018ديسمبر  31كما في  مثبتة في قائمة المركز المالي الدفعأو مستحقة  مقدما   بأية دفعات إيجار مدفوعة

 .مرة ألول المعيار تطبيق بتاريخ للبنك اإلضافي

 

 مدققة(غير ) اإليجار التزامات تسوية

 375,685  2018 ديسمبر 31 في كماالتشغيلية  تاإليجاراعقود بموجب  التزامات

 (34,951) بالبنك الخاص ضافياإل االقتراض لمعدل المرجح المتوسط باستخدام مخصومة

 (6,224) قصيرة األجل مثبتة بطريقة القسط الثابت كمصاريف  إيجارات

 318,726 خيارات التمديد ة نتيجة معالج تسويات

 236,653  2019يناير  1كما في  المثبتة اتاإليجار التزامات

 

 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقدية - 5
 

 

 2019 سبتمبر 30

  (مدققة)غير 

 2018 ديسمبر 31

  )مدققة(

 2018 سبتمبر 30

 مدققة( )غير

 1,372,496   1,542,528   2,375,927  نقد في الصندوق

 7,682,967  7,609,549   11,334,892  وديعة نظامية

 3,878,758  4,811,666   1,628,909  إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 223,992  137,346   351,025  أرصدة أخرى

 13,158,213  14,101,089   15,690,753  اإلجمالي

 

 خرىاأل المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة - 6
 

 

 2019 سبتمبر 30

  (مدققة)غير 

 2018 ديسمبر 31

  )مدققة(

 2018 سبتمبر 30

 مدققة( )غير
      

 8,758,205  6,896,890   5,223,556  حسابات جارية

 3,159,313  5,144,404   1,682,105  إيداعات أسواق المال   

 11,917,518  12,041,294  6,905,661 اإلجمالي

 

 صافي:، خرىاأل والمؤسسات البنوكلدى  رصدةألاالئتمان ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة  

 

 

خسائر االئتمان 

 علىالمتوقعة 

 اً شهر 12 مدى

خسائر االئتمان 

على المتوقعة 

التي مدى العمر 

لم ينخفض 

مستوى االئتمان 

 لها 

خسائر االئتمان 

على  المتوقعة

ذات  مدى العمر

مستوى ائتماني 

 منخفض 

مشتراة ذات 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 6,905,661 - - - 6,905,661 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30

 12,041,294 - - -  12,041,294 )مدققة( 2018 ديسمبر 31
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ت البنوك والمؤسححسححا لألرصححدة المتوقعةالختامية لمخصححص خسححائر االئتمان  األرصححدة إلىاالفتتاحية  األرصححدةمن التسححويات  أدناهيوضححح الجدول  

 :األخرىالمالية 

 

 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 

 

 
خسائر االئتمان المتوقعة 

 اً شهر 12على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم 

 ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات 

 اإلجمالي مستوى ائتماني منخفض

 98 - - 98 2019يناير  1كما في  الرصيد

 829 - - 829 الفترةصافي المحمل خالل 

 927 - - 927 2019 سبتمبر 30كما في  الرصيد

 
 (مدققة) 2018 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان المتوقعة 

 ا  شهر 12على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها

االئتمان المتوقعة خسائر 

على مدى العمر ذات 

 اإلجمالي مستوى ائتماني منخفض

 - - - - 2018يناير  1كما في  الرصيد

 98 - - 98 صافي المحمل خالل السنة

 98 - - 98 2018 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 

 صافي ،االستثمارات - 7
 

 االستثمارات كاآلتي:  تصنف 

  

 2019 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31

 )مدققة(

 2018 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(
      

سندات  – اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 11,567,140  11,642,455   11,139,918  ، صافيدين

أدوات  –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 1,358,401  1,346,179   1,180,544  الملكية حقوق

 400,229  419,133   1,108,581  الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 20,632,412  21,162,689   45,291,076  ، صافيالمطفأة بالتكلفة مقتناة

 33,958,182  34,570,456   58,720,119   اإلجمالي

 

 :خرالدخل الشامل االبالقيمة العادلة من خالل و المطفأة بالتكلفةسندات الدين المقاسة ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان  

 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 

ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

مشتراة ذات 

مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 45,291,076 - - - 45,291,076 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

ل الشام الدخلسندات دين بالقيمة العادلة من خالل 

 11,139,918 - - - 11,139,918 صافي اآلخر،

 

 )مدققة( 2018 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 

ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

مشتراة ذات 

مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

  21,162,689 - - -  21,162,689 صافي ،سندات الدين بالتكلفة المطفأة

الدخل الشامل لعادلة من خالل سندات الدين بالقيمة ا

  11,642,455 - -  214,045  11,428,410 صافي ،اآلخر
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 سندات الدين غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:لالمتوقعة  االئتمان في مخصص خسائر للتغيراتفيما يلي تحليال              

 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 

ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 19,300 16,571 148 2,581 2019يناير  1كما في  الرصيد

 7,399 - (148) 7,547 الفترة خالل( عكس قيد/ ) المحملصافي 

 26,699 16,571 - 10,128 2019 سبتمبر 30كما في  الرصيد

 

 )مدققة( 2018 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم 

ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 23,348 16,571 3,640 3,137 2018يناير  1كما في  الرصيد

 - - (598) 598 ا  شهر 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم  إلىمحول 

 - - 16 (16) ينخفض مستوى االئتمان لها 

 (4,048) - (2,910) (1,138) السنة خالل قيدال عكسصافي 

 19,300 16,571 148 2,581 2018 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 

 القروض والسلف، صافي  - 8

 القروض والسلف من اآلتي: تتكون

 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 

 

 أخرى أفراد قروض ائتمانبطاقات  

 شركاتقروض 

 اإلجمالي ومؤسسات

 131,882,394 97,309,973 32,259,429  2,312,992  ا  شهر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض

 19,681,434 18,750,079 855,070  76,285  مستوى االئتمان لها
 خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى

 5,089,640 4,584,962 438,054  66,624  ائتماني منخفض
  2,342,406   2,075,756   262,281   4,369   ذات مستوى ائتماني منخفضأو مستحدثة مشتراة 
  158,995,874   122,720,770   33,814,834   2,460,270  والسلف القروض إجمالي

 (6,467,102)  (5,348,689)  (843,826)  (274,587)  صافي ،المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
  152,528,772   117,372,081   32,971,008   2,185,683  الصافي والسلف، القروض

 
 )مدققة( 2018 ديسمبر 31 

 

 أخرى أفراد قروض ائتمانبطاقات  

 شركاتقروض 

 اإلجمالي ومؤسسات

 95,125,807 74,068,453 19,005,609 2,051,745 ا  شهر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 العمر التي لم ينخفض المتوقعة على مدى خسائر االئتمان

 16,156,172 15,423,817 668,949 63,406 مستوى االئتمان لها

 العمر ذات مستوى المتوقعة على مدى خسائر االئتمان

 3,736,009 3,272,110 392,834 71,065 ائتماني منخفض

 58,583 - 58,583 - مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض مشتراة أو

 115,076,571 92,764,380 20,125,975 2,186,216 والسلف القروض إجمالي

 (4,750,612) (3,868,941) (686,621) (195,050) صافي ،المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 110,325,959 88,895,439 19,439,354 1,991,166 الصافي والسلف، القروض
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 سعودي لاير مليون 4,747 اقدره عاملة غير وسلف قروضعلى  خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض ملتتش

ليتم " التحسن"فترة شهرا  من األداء  12 فترة تكمل لم لكنها عاملةات تعرضعلى  تملشتكما . (سعودي لاير مليون 3,326: 2018 ديسمبر 31)

 القيمة. ترقيتها إلى فئة غير منخفضة 

 

 

 :الخصائص التالية مرحلةفي كل المسجلة المالية  لموجوداتل يوجد

 

وبدون زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان التي يتم فيها  لم ينخفض مستوى االئتمان لها(: 1)المرحلة  ا  شهر 12المتوقعة على مدى  يةخسائر االئتمانال

ا للخسائر االئتمانية المتوقعة. 12مخصص لمدة  إثبات  شهر 

 

 اإلثباتزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ شهدت (: 2)المرحلة  لها االئتمان مستوى ينخفض لم التيمدى العمر  علىالمتوقعة  يةاالئتمان ئرخساال

 ؛العمر مدى علىالمتوقعة  يةاالئتمان الخسائر إثباتالمبدئي الذي يتم فيه 

 

(: دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتباره 3مرحلة الاالئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض ) الخسائر

 ؛ وتعثرا  أو منخفض القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمرم

 

 ئرخساإثبات ها المتكبدة التي يتم في االئتمانيةبخصم كبير يعكس الخسائر  استحداثهمستوى ائتماني منخفض: تم شرائه أو  ذات مستحدثةأو  ةمشترا

على تلك المستحوذ عليها من خالل  2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في تشتمل القروض المشتراة  .العمر مدى علىمتوقعة ال االئتمان

 .3بضوابط المرحلة  تفياالندماج مع البنك األول والتي 

 

 

 :إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان مقابل القروض والسلف االفتتاحي الرصيدالجدول التالي التسويات من  يوضح
 

 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

أو مشتراة 

ذات مستحدثة 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 4,750,612 42,924 2,716,152 1,624,813 366,723 2019يناير  1الرصيد كما في 

 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

    -     -  (9,955)  (27,037)   36,992  ا  شهر

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 

    -     -  (12,910)   19,960  (7,050)   التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 

    -     -   89,776  (85,710)  (4,066)  ذات مستوى ائتماني منخفض

  1,720,677   14,972   895,388   546,023   264,294  الفترة خالل المحملصافي 

  (4,187)     -  (4,187)    -     -  مبالغ مشطوبة

  6,467,102   57,896   3,674,264   2,078,049   656,893  2019 سبتمبر 30الرصيد في 

 

 
 مدققة() 2018 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 4,702,073 30,969 2,201,897 1,951,464 517,743 2018يناير  1الرصيد كما في 

 12محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 - - (12,550) (286,794) 299,344 ا  شهر

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 

 - - (114,328) 155,415 (41,087)  التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إلىمحول 

 - - 323,556 (313,956) (9,600) ائتماني منخفضذا مستوى 

 151,543 11,955 420,581 118,684 (399,677) الفترة خالل( قيد عكس)/  المحملصافي 

 (103,004) - (103,004) - - مشطوبة مبالغ

 4,750,612 42,924 2,716,152 1,624,813 366,723 2018 ديسمبر 31الرصيد في 
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  شركة زميلة و مشترك مشروع ستثمار فياال  - 9

 
 2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 2018 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

      مشروع مشترك –اتش اس بي سي العربية السعودية 

 524,924  524,924  532,597 السنةرصيد بداية الفترة / 

 26,828  65,551  105,859 الحصة في األرباح

 (57,878)  (57,878)   (62,640) توزيعات أرباح مستلمة

 493,874  532,597  575,816 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

      شركة زميلة – الوطنية

 -  -  - السنةرصيد بداية الفترة / 

 -  -  89,404 األعمال تجميععملية  خالل من مستحوذ

 -  -  (11,321) الخسارةالحصة في 

 -  -   78,083 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة

 493,874  532,597   653,899 اإلجمالي

آسيا القابضة  مشروع مشترك مع إتش اس بي سي السعودية،( من الحصص في شركة إتش إس بي سي العربية ٪51: 2018) ٪51يمتلك ساب 

اليمكن لمسححتثمر ما القيام بتوجيه أنشححطة المنشححأة دون تعاون الطرف اآلخر. يحق لكال المسححتثمرين تعيين عدد متسححاو من  ،في الوقت الحالي .بي في

ائد ال يوجد لديه حقوق في العو ألنهأعضاء مجلس اإلدارة وبالتالي يتطلب إتخاذ قرارات المجلس بصورة مشتركة. لم يقم ساب بتوحيد هذه المنشأة 

قته بالمنشأة والمقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل ممارسة السلطة على المنشأة. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة اتش اس المتغيرة من عال

تقديم الخدمات البنكية االسحححتثمارية بما في ذلك االسحححتشحححارات المصحححرفية االسحححتثمارية والوسحححاطة وتمويل المشحححاريع  فيبي سحححي العربية السحححعودية 

شححركة إتش إس بي سححي العربية السححعودية مرخصححة من قبل هيئة االسححالمي. كما تقوم بإدارة الصححناديق االسححتثمارية والمحافظ االختيارية.  والتمويل

  السوق المالية للقيام بأنشطة اعمال االوراق المالية.

 

 اتش اس بي سي آسياأنه أبرم اتفاقية ملزمة مع "شركة  2019أبريل  21في  (تداولالسوق المالية السعودية )على موقع  إشارة إلى إعالن ساب

من رأس  ٪ 2وهو ما يمثل  (،"األسهم"السعودية ) العربية سي بي إس إتششركة سهم في  1,000,000 لبيع 2019 أبريل 18 في" في بي القابضة

 30لفترة المنتهية في ا وبعد"(. الصفقة)" سعودي لاير 36,000,000 قدرها إجمالية بقيمة السعودية العربية سي بي إس إتش لشركة المصدرمال 

 .جميع الشروط التعاقدية للصفقة بأن تم استيفاءم 2019أكتوبر  1تمام الصفقة بتاريخ بإ أعلن ساب على موقع تداول، 2019سبتمبر 

 

 سي بي إس إتش في ٪ 51 حصة قدرها لكتمسي في بي القابضةاس بي سي آسيا  اتش وشركة ،٪49 حصة قدرها ساب يمتلك، سإتمام الصفقة نتيجة

 .السعودية العربية

 

 سي بي إس شإتا في ميتعلق بملكيته بما المعدلة المساهميناتفاقية بإبرام آسيا القابضة بي. في.  سي بي إسوإتش  ساب قامالصفقة،  وعند إتمام

إس بي سي  إتشإدخالها على اتفاقية المساهمين بشكل أساسي بحوكمة وإدارة  تم)"اتفاقية المساهمين"(. تتعلق التعديالت التي  السعودية العربية

لمشتركة وحقوق السيطرة ا ساب فقد، ونتيجة لذلك الصفقةالعربية السعودية )بما في ذلك تكوين مجلس اإلدارة( وعكس التغير في الملكية الناتجة عن 

 .السعودية العربية سي بي إس إتشالحوكمة على 

 

 .عام شكلب أنشطته لدعم البيع متحصالت استخدام ساب يعتزم .الصفقةلفترة التي فيها إكمال ساب في السجالت المالية ل الصفقة سيتم إظهار

 

 يةللوطن الرئيسي النشاط يتمثل. األول البنكمع ه الوطنية، نتيجة اندماج وهي في شركة زميلة، من الحصص ٪20ساب على  استحوذ ،الفترة خالل

 .لألفراد المصرفية البنك لعروض امتدادا   التأمين منتجات تقديم في
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 غير الملموسةموجودات الشهرة وال - 10

 على ما يلي: ملموسةال غير الموجوداتتشتمل  

 2019سبتمبر  30 

  )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31

  )مدققة(

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

      (25)إيضاح  األعمال تجميع مبالغ أولية ناتجة عن عملية

 -  -  12,903,986 شهرة -

 -  -  2,021,600 ملموسة غيرموجودات  -

 13,806  13,806  13,806 شهرة ناتجة عن استحواذ على شركة تابعة

 52,274  55,838  293,933 الحاسب االلي برامج

 66,080  69,644  15,233,325 اإلجمالي

 

 ودائع العمالء - 11

 تشتمل ودائع العمالء على ما يلي: 

 2019 سبتمبر 30 

  )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31

  )مدققة(

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 82,980,428  82,086,159   121,130,637  تحت الطلب

 7,159,204  7,823,077   1,610,823  ادخار

 38,138,019  39,560,510   58,926,571  ألجل

 1,049,932  1,036,759   1,749,354  تأمينات نقدية

 129,327,583  130,506,505   183,417,385   اإلجمالي
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 المشتقات     - 12
  

مية، التي تعتبر غ اإلسيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال

إن هذه المبالغ وبالتالي، ف بها.ات النقدية المستقبلية المتعلقة مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفق

التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة  على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. االئتماناإلسمية ال تعكس مخاطر 

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31

 )مدققة( 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مدققة(    

 

 اإلسمية
القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

 

 اإلسمية
القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

 

 اإلسمية
القيمة العادلة 

 السلبية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

 

 : المتاجرةالمقتناة ألغراض          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  926,551   884,947   59,199,948  283,080 271,665 39,675,381 462,890 445,903 43,872,771

 الخاصة العموالتخيارات أسعار   159,371   164,797   14,904,068  128,632 135,847 18,386,296 193,627 196,849 18,790,484

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة  24,677   20,526   5,674,510  18,852 14,135 3,710,093 17,132 14,659 4,680,174

 خيارات العمالت  8,508   8,389   4,847,540  133 133 5,513,328 3,527 3,529 10,284,323

 العمالت مقايضات  8,284   8,284   487,500  11,962 11,113 1,487,500 26,763 25,947 2,951,250

 أخــــرى  7,635   7,635   360,836  5,198 5,198 360,835 11,642 11,642 360,836

 :العادلةالمقتناة لتغطية مخاطر القيمة          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  3,601  521,832   10,355,022  76,710 84,558 9,420,627 191,518 33,944 8,101,877

 النقدية:المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات          

 الخاصة العموالت أسعار مقايضات  6,007   895   440,000  13,169 10,716 1,190,000 9,275 17,031 1,190,000

 العمالت مقايضات  45,972   18,612   1,762,500  24,637 13,888 1,462,500 37,588 13,714 1,350,000

 اإلجمالي  1,190,606   1,635,917   98,031,924  562,373 547,253 81,206,560 953,962 763,218 91,581,715
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  المال رأس -13 
 

 لصالحللسهم الواحد  لاير سعودي 10 قدرهاسمية أبقيمة  سهم، 554,794,522 بإصدار سابعن طريق قيام نافذأ   ساب والبنك األولأصبح االندماج بين  

 بنكتم استبعاد ال ،وبموجب هذه الصفقة .ولاأل لبنكافي  سهم لكل سابفي  سهمأ 0.48535396 بمعدلأسهم  مبادلةعملية  في ولاأل البنك في المساهمين

 ."ولتداالمالية السعودية "سوق ال منول األ

 

( ماجالمستمر في الوجود بتاريخ االندمال الكيان القانوني  رأس ويمثلساب التي تم إصدارها )القائمة لوالمضاف إلى األسهم  رأس المال المصدر حديثا   يمثل

 .ساب

 

 10 أسمية قدرها بقيمة ،سهم 2,054,794,522 يتكون من سابل بالكامل والمدفوع صدرالمو المصرح به رأس المال أصبح االندماج عملية اكتمال بعد

 17,586,986قدرها ناتجة عن الصفقة  إصداروعالوة  (سهملل سعودي لاير 10 أسمية قدرها بقيمة سهم 1,500,000,000: 2018) سهملل سعودي لاير

 . ألف لاير سعودي

 األسهم أساس على المحسوبة الدفعات -14

 

الموظفين المؤهلين  ساب، يمنح هذه البرامجبموجب شروط . 2019 سبتمبر 30في  قائمة بحقوق ملكيةيتم تسويتها  أساس األسهمدفع على  برامج سابلدى 

بصورة  اباالكتسللموظفين شريطة الوفاء بشروط  الممنوحةاألسهم  ساب، يسلم البرامجالمحدد في شروط االكتساب . وبتاريخ مسبقا  أسهم بأسعار محددة 

 األسهمين المعنيين فيه الموظف يكتسبعلى مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي  البرامجمرضية. يتم إثبات تكلفة 

تقديرات  افضلو فيه فترة االكتسابالمدى الذي تنتهي  بتاريخ إعداد كل قوائم مالية البرامجلهذه  لمثبتةاالمصاريف التراكمية تعكس (. االكتساب)تاريخ 

 البنك لعدد األسهم التي ستكتسب.

 

ستثمر االندماج، من كجزء  ساس األسهم البرنامج في ساب  ا شروط واالحكام. يمنح الموظفونالخاص بالبنك األول دفع على أ سهم المستحقون أل بنفس ال

ساب في سهم  0.48535396 البالغ المبادلة معدلبنفس أسهم في ساب  بحقوق ملكية تسوىالتي على أساس األسهم  بموجب برنامج الدفعفي البنك األول 

 لكل سهم في البنك األول حسب ما تم العمل به في تاريخ نفاذ االندماج. 

 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  -15

  

 14هـ )الموافق 1440رجب  7وتاريخ  2215الوزاري رقم  موجب القرارأنظمة زكوية جديدة ب أصدرت الهيئة العامة لزكاة والدخل، 2019مارس خالل  

حتساب الزكاة على الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل. تم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة الجديدة والتي ال جديدة ا  سأس تشكل( والتي 2019مارس 

ضريبة  حساب يتمضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين.  ملنظا ساب يخضعتخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. 

  .حصة المساهمين غير السعوديين من الدخل الخاضع للضريبةتطبق على  %20 قدره بمعدلعلى الشركات الدخل 

حتى  2006مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( لسداد المطالبات الزكوية للسنوات المالية  تسوية )اتفاقية التسوية( اتفاقية ساب عقد، 2018سنة  خالل 

 ب. سالمليون لاير سعودي، وسيتم استردادها من المساهمين السعوديين طبقا  للنظام األساسي  1,628.1 قدره و، وبموجبها تم االتفاق على سداد مبلغ 2017

، وسيتم 2018مليون لاير سعودي وذلك في شهر ديسمبر  325.6من إجمالي االلتزامات الزكوية وبمبلغ قدره  ٪20 ساب دفع التسوية،اتفاقية  وبموجب 

 المالية السنة نهاية وحتى سنة كل سعودي لاير مليون 260.5 منها كل قيمة متساوية، أقساط على سعودي لاير مليون 1,302.5دفع المبلغ المتبقي وقدره 

 5مستحقة الدفع على والمليون لاير سعودي  299.6 تعهد ساب بااللتزامات الزكوية المتبقية للبنك األول العائدة للهيئة وقدرها إلى ذلك، فةباإلضا. 2023

 . 2023مليون لاير سعودي حتى عام  60، قيمة كل قسط أقساط سنوية 

بضريبة دخل اضافية وضريبة إستقطاع. والتي طالبت فيها الهيئة العامة للزكاة والدخل  2009إلى  2005استلم ساب الربوط الضريبية للسنوات المالية من  

ات والمنازعات فللجنة االستئنافية للمخاللدى ا 2013إلى  2006سيستمر ساب في االعتراض على الربوط المتعلقة بالبنك األول للسنوات المالية من 

 الضريبية ويتوقع نتائج إيجابية لهذا االعتراض. ومع ذلك، فإن المبالغ ليست جوهرية.

 

التغيرات في حقوق و المركز المالي, الدخلقوائم على بنود األثر التالي ( 4)إيضاح  والمبين في ة للزكاة وضريبة الدخليفي السياسة المحاسب كان للتغير

 .المرحلية الموحدةالملكية 
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 :2018سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في كما في 

 

 الوصف المتأثرةالقوائم المالية 

التعديل لفترة قبل 

أشهر المنتهية التسعة 

 أثر التعديل 2018 سبتمبر 30في 

المعدل كما في ولفترة 

أشهر المنتهية  لتسعةا

 2018 سبتمبر 30في 

 يةالملك حقوق في التغيرات قائمة

 - (871,721) 871,721 مخصص الزكاة وضريبة الدخل المرحلية الموحدة

 المرحلية الموحدة الدخل قائمة

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل 

 (851,806) (851,806) - )الحالية والمؤجلة(

 1.91 (0.57) 2.48 ربح السهم المرحلية الموحدة الدخل قائمة

المرحلية  يالمال المركز قائمة

 108,992 108,992 - موجودات الضريبة المؤجلة الموحدة

 

 

 :2018سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في وكما في  

 

 الوصف القوائم المالية المتأثرة

قبل التعديل لفترة 

الثالثة أشهر المنتهية 

 أثر التعديل 2018سبتمبر  30في 

في ولفترة  المعدل كما

أشهر المنتهية  الثالثة

 2018سبتمبر  30في 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 - (178,913) 178,913 مخصص الزكاة وضريبة الدخل المرحلية الموحدة

 قائمة الدخل المرحلية الموحدة

مصاريف الزكاة وضريبة الدخل 

 (185,490) (185,490) - )الحالية والمؤجلة(

 0.71 (0.12) 0.83 ربح السهم المرحلية الموحدةقائمة الدخل 

قائمة المركز المالي المرحلية 

 108,992 108,992 - موجودات الضريبة المؤجلة الموحدة

 

 

 : 2018ديسمبر  31في  كما 

 

 الوصف المتأثرةالقوائم المالية 

في  كماقبل التعديل 

 أثر التعديل 2018ديسمبر  31

 31في  كماالمعدل 

 2018ديسمبر 

المرحلية  يقائمة المركز المال

 الموحدة
 112,661 112,661 - الضريبة المؤجلة موجودات

المرحلية  يقائمة المركز المال

 الموحدة
 112,661 112,661 - األرباح المبقاة

 

 

 : 2018يناير  1في  كما 

 

 الوصف المتأثرةالقوائم المالية 

في  كماقبل التعديل 

 أثر التعديل 2018ديسمبر  31

 31في  كماالمعدل 

 2018ديسمبر 

المرحلية  يقائمة المركز المال

 الموحدة
 89,077 89,077 - الضريبة المؤجلة موجودات

المرحلية  يقائمة المركز المال

 الموحدة
 89,077 89,077 - األرباح المبقاة

 

  

 الزكاة وضريبة الدخل الحالية:  التزامفي  حركةالول التالي دالج يوضح 

 

 2018 سبتمبر 30  2019 سبتمبر 30 

 200,060  1,736,447 الزكاة وضريبة الدخل اللتزامالرصيد االفتتاحي 

 871,721  437,988 خالل الفترة  المحمل

 -  392,633 تجميع األعمال عملية من خالل عليه المستحوذ

 (312,671)  (669,685) المدفوعةالزكاة وضريبة الدخل 

 759,110  1,897,383 الزكاة وضريبة الدخل اللتزامالختامي  الرصيد
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عن تسحححوية مسحححتقبلية تخص القطاع  الناتجة المحتملة التعرضحححاتمليون لاير سحححعودي ليعكس  500 قدرهسحححاب مخصحححص  أثبت، 2018 يوينوشحححهر  في 

 االستثمارات طويلة األجل وإضافة التمويل طويل األجل إلى الوعاء الزكوي.  خصمبعدم السماح ب والمتعلقةبشكل عام  المصرفي

 

 

 الضريبة المؤجلة  -16

 

يتم حسحححاب ضحححريبة الدخل المؤجلة وغيرها.  المحققة والخسحححائر غيراالنخفاض في القيمة  نهاية الخدمة ومخصحححص مكافأةالضحححريبة المؤجلة عن  تنشححح  

راض المالية والقيم المسحححححححتخدمة لألغ ألغراض التقارير لمطلوباتللموجودات وللفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية المطلوبات على اباسحححححححتخدام طريقة 

 يوضح الجدول التالي حركة الضريبة المؤجلة: الضريبية.

 

 2018 سبتمبر 30  2019 سبتمبر 30 

 89,077  112,661 الضريبة المؤجلةلموجودات الرصيد االفتتاحي 

 19,915  3,301 المؤجلة  الدخل ضريبة

 -  31,006 األعمال تجميع عملية خالل من هاعلي المستحوذ

 108,992  146,968  لضريبة المؤجلةلموجودات ا الرصيد الختامي

 

 

 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  -17

 

 الدعاوى القانونية أ( 

المستشارين  رأي. لم يجنب أي مخصص جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناءا  على ساب، يوجد دعاوى قانونية مقامة ضد 2019 سبتمبر 30كما في  

 : الشيء(.2018) القانونيين التي تشير إلى أنه ليس من المحتمل تكبد خسائر هامة

 

 ت المحتملة المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزاما ب( 

 فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:  

 
 
 

 
 

  

 

 (مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 

 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

مستوى العمر ذات 

 ائتماني منخفض

أو  مشتراة

ذات  مستحدثة

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

  72,262,787   1,496,230   1,441,983   6,145,128   63,179,446   خطابات ضمان
  16,024,966   88,101   535   1,288,666   14,647,664  مستندية اعتمادات

  2,808,775   38,563   384   514,408   2,255,420  قبوالت

  5,569,127     -   181,834   247,346   5,139,947  غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

  96,665,655   1,622,894   1,624,736   8,195,548   85,222,477  اإلجمالي

 )مدققة( 2018 ديسمبر 31 

 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

أو مشتراة 

ذات مستحدثة 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

  53,261,236  - 353,931 6,502,070  46,405,235   خطابات ضمان

  11,775,605 -  1,006   1,064,271   10,710,328 مستنديةاعتمادات 

  2,984,802  - -  625,588  2,359,214 قبوالت

  3,534,587  -  585,415  112,493   2,836,679  غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

  71,556,230  - 940,352  8,304,422  62,311,456  اإلجمالي
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قائمة المركز  خارج التعرضححات للبنودمقابل  المتوقعة الجدول التالي التسححويات من الرصححيد االفتتاحي إلى الرصححيد الختامي لمخصححص خسححائر االئتمانيوضححح 

 المالي:
 
 

 )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30 

 
خسائر االئتمان 

 علىالمتوقعة 

 اً شهر 12 مدى

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض 

أو  مشتراة

ذات  مستحدثة

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 425,096 - 156,235 237,530 31,331 2019يناير  1الرصيد في 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى محول إلى 

 - -    -  (9)   9  ا  شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - - (1,514)   2,181  (667)  العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - -  291  (291)     -  ذات مستوى ائتماني منخفضالعمر 

  164,554  -  345,043  (184,701)   4,212  الفترة خالل( قيد عكس/ ) المحملصافي 

 589,650 -  500,055   54,710  34,885 2019 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 
 

 )مدققة( 2018 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 

 علىالمتوقعة 

 ا  شهر 12 مدى

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم 

ينخفض مستوى االئتمان 

 لها 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض 

مستحدثة  أومشتراة 

ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 490,060 - 260 347,158 142,642 2018يناير  1الرصيد في 

االئتمان المتوقعة على مدى محول إلى خسائر 

 - - - (38,580) 38,580 ا  شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - - (79,369) 81,677 (2,308) العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - - 29,435 (29,360) (75) ذات مستوى ائتماني منخفضالعمر 

 (64,964) - 205,909 (123,365) (147,508) الفترة خالل (قيد عكس)/  المحملصافي 

 425,096 - 156,235 237,530 31,331 2018 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 
 النقدية وشبه النقدية  -18

 

   -اآلتي:من  الموحدةتتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية  

 

 

 2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 2018 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما عدا 

 5,475,246  6,491,540   4,355,860  الوديعة النظامية

 اقهااستحقأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة 

 10,678,968  10,310,032   9,124,660  االقتناءأو أقل من تاريخ  أشهر ثالثةاألصلية 

 16,154,214  16,801,572   13,480,520   اإلجمالي
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  القطاعات التشغيلية - 19
 

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.  

. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات االعتياديةتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لألحكام والشروط التجارية  

 .التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد

 رفع التقارير بشأنها:  يتمفيما يلي بيانا بقطاعات البنك التي  

 البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. االحتياجاتبشكل أساسي  ويلبي - األفراد مصرفية 

 .والمؤسساتلشركات ل االحتياجات البنكية أساسيويلبي بشكل  –والمؤسسات مصرفية الشركات  

 يولة.والس االستثماريةويدير السيولة، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك وإدارة المحفظة  - الخزينة 

 االستثماريضا  أ وتشمل .للتأمين الوطنية وشركة/ شركة ساب للتكافل  ماوه شركة تأمين تابعة وشركة تأمين زميلةستثمار في وتشتمل على اال - أخــــرى 

عملية المصاريف المتعلقة ب. ستثمارات في األسهماالو ،س بي سي العربية السعودية اإتش و  لالستثمار األول/  وهما شركة تابعة ومشروع مشتركفي 

 .ةبين شركات المجموع المتداخلة حذف بنود الدخل والمصاريفو االندماج

 

 سححححبتمبر 30جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلفيما يلي تحليال  تتم المعامالت بين القطاعات التشححححغيلية أعاله وفقا  ألسححححعار الحواالت بالبنك.  

 لتشغيلية:ا أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التسعةلفترتي  والنتائج، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات 2018و 2019

 2019 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 

 

 األفرادمصرفية 

 مصرفية

الشركات 

 والمؤسسات

 

 الخزينة

 ذلك في بما) أخرى

 متداخلة استبعادات

 شركات بين

 (المجموعة

 

 اإلجمالي

 257,864,005 4,984,360 79,894,495 125,061,414 47,923,736 إجمالي الموجودات 

 202,836,412 516,766 15,984,054 95,651,557 90,684,035 إجمالي المطلوبات 

  6,530,170   122,805   845,590   3,195,699   2,366,076  إجمالي دخل العمليات 

  (1,954,787)     -   (8,229)   (1,616,135)   (330,423)   صافي المتوقعة، االئتمانمخصص خسائر 

 (2,388,651) (352,245)  (140,375)   (689,151)  (1,206,880) مصاريف العملياتإجمالي 

 شركةو مشروع مشتركالحصة في أرباح 

  94,538   94,538     -     -     -  صافي زميلة،

 2,281,270 (134,902) 696,986 890,413 828,773 دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخلصافي 

 

 

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

 مصرفية األفراد 

مصرفية 

الشركات 

 والمؤسسات

 

 الخزينة

أخرى )بما في ذلك 

متداخلة  استبعادات

بين شركات 

 المجموعة(

 

 اإلجمالي

  175,048,288  2,759,975  57,143,207  88,802,507  26,342,599 إجمالي الموجودات 

  142,089,232  532,608  14,817,235  68,650,820  58,088,569 إجمالي المطلوبات 

 5,491,520  62,054  900,457  2,555,145  1,973,864 إجمالي دخل العمليات 

 االئتمانخسائر / عكس قيد  (مخصص)

  (203,455) -   3,992  (17,399)  (190,048) صافي ،المتوقعة

 (1,596,562)  (6,311)  (120,126)  (550,274) (919,851) مصاريف العمليات إجمالي 

شركة و مشروع مشترك الحصة في أرباح

  26,828  26,828  -  -  -  صافي زميلة،

  3,718,331  82,571  784,323  1,987,472  863,965 قبل الزكاة وضريبة الدخل دخل الفترةصافي 
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 : التشغيلية القطاعات حسب العمليات دخل إجمالي

  2019 سبتمبر 30
 (مدققة)غير 

 األفراد مصرفية 

مصرفية 

الشركات 

 الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

متداخلة بين  استبعادات

 اإلجمالـي شركات المجموعة(

  6,530,170   81,951   976,126   3,831,072   1,641,021   خارجية

    -   40,854  (130,536)  (635,373)   725,055    القطاعات بين

  6,530,170   122,805   845,590   3,195,699   2,366,076  العمليات  دخلإجمالي 

 

 2018 سبتمبر 30
 (مدققة)غير 

 األفراد مصرفية 

مصرفية 

الشركات 

 الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

متداخلة بين  استبعادات

 اإلجمالـي شركات المجموعة(

  5,491,520  62,054  704,035  3,270,242  1,455,189  خارجية

  -  -  196,422  (715,097)  518,675   القطاعات بين

 5,491,520  62,054  900,457  2,555,145  1,973,864 العمليات  دخلإجمالي 

 

 للسهم  والمخفضربح األساسي ال  -20

 علىوذلك بقسحححمة صحححافي دخل الفترة  2018 سحححبتمبر 30 و 2019 سحححبتمبر 30للسحححهم للفترتين المنتهيتين في  والمخفضتم احتسحححاب الربح األسحححاسحححي  

  .خالل الفترةالقائمة  األسهم عددالمتوسط المرجح ل

 

 كفاية رأس المال  -21

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

 .االقتصادية الدورة خالل العمالءودعم ، االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارالبنك على 

المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى  باستخداميقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك  

رصدة األ باستخدامالمحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماتكفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية 2017ديسمبر 3ق وافهـ )الم1439ربيع االول  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم  

 على ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي9للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 نسبة كفاية رأس المال نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على مدى خمس سنوات.

 

 
 2019 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 2018ديسمبر  31

  )مدققة(

 2018 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

      الموجودات المرجحة المخاطر

 156,567,093  155,438,168  205,785,627 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

 12,747,160  12,434,259  19,265,850 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 2,083,900  1,510,175  1,432,625 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 171,398,153  169,382,602  226,484,102 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

   
 

  

 34,123,379  33,359,762  40,704,331 رأس المال األساسي
   

 
  

 3,666,525  2,700,534  2,817,289 المساندرأس المال 

 37,789,904  36,060,296  43,521,620 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

      

      نسبة كفاية رأس المال ٪

 19.91  19.69  17.97 نسبة رأس المال األساسي   

 22.05  21.29  19.22 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -22

 

بموجب معاملة نظامية تتم في السوق الرئيسي )أو أسواق أكثر  التزامعند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل  استالمهالذي سيتم  المبلغالقيمة العادلة هي  

اشرة أو يمكن بفائدة( بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس وفق الظروف السائدة حاليا  في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال  للمالحظة م

 طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. باستخدامتقديره 

ات بالتكلفة واالستثمار إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء

 . المطفأة

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها 

  يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 

 

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

المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها األسعار المتداولة في األسواق  : المستوى الثاني

 ؛ والهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة

 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. : المستوى الثالث

 

 الدفتريةالقيمة  )غير مدققة( 2019 سبتمبر 30
 القيمة العادلة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

  1,190,606     -   1,190,606     -   1,190,606  مشتقات بالقمية العادلة االيجابية

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو استثمارات 

  1,108,581     -   257,831   850,750   1,108,581  الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات

  12,320,462   27,409   11,139,918   1,153,135   12,320,462  ، صافيالشامل اآلخر

      

      بالقيمة العادلةالموجودات المالية غير المقاسة 

  6,905,661     -   6,905,661     -   6,905,661  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

  46,202,023     -   45,991,588   210,435   45,291,076  ، صافيمقتناة بالتكلفة المطفأة استثمارات

 152,024,632 152,024,632 - - 152,528,772 ، صافيقروض وسلف

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

  1,635,917     -   1,635,917     -   1,635,917  مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

  3,584,376     -   3,584,376     -   3,584,376  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  183,523,636    -  183,523,636     -   183,417,385 ودائع العمالء 

  1,516,750     -   1,516,750     -   1,516,750  سندات دين مصدرة 

  1,697,606     -   1,697,606     -   1,697,606  اقتراض 
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 القيمة الدفترية )مدققة( 2018 ديسمبر 31
 القيمة العادلة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 562,373 - 562,373 - 562,373 االيجابيةبالقيمة العادلة  اتمشتق

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 419,133 - 419,133 - 419,133  الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 12,988,634 27,398 11,642,455 1,318,781 12,988,634 الشامل اآلخر، صافي

      

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 12,041,294 - 12,041,294 - 12,041,294 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 21,028,501 - 21,028,501 - 21,162,689 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة، صافي

 109,316,526 109,316,526 - - 110,325,959 ، صافيقروض وسلف

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 547,253 - 547,253 - 547,253 لبيةبالقيمة العادلة الس مشتقات

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 1,013,233 - 1,013,233 - 1,013,233 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 130,624,132 - 130,624,132 - 130,506,505 ودائع العمالء 

 1,499,282 - 1,499,282 - 1,499,282 سندات دين مصدرة

 1,695,308 - 1,695,308 - 1,695,308 اقتراض

  

خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، وخيارات  التي تتمتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة 

عادلة القيمة الأسعار العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وخيارات العمالت، واألدوات المالية المشتقة األخرى. يتم تحديد هذه المشتقات ب

لمؤشرات القابلة ا باستخدامالمخصومة. يتم تحديد مدخالت البيانات لهذه الطرق  طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية باستخدام

 للمالحظة في السوق التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق.

ن المستوى الثاني على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق، تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضم

التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد طرق  باستخدامويتم تحديدها بالقيمة العادلة 

 وهوامش االئتمان. 

ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسهم خاصة، تحدد قيمتها العادلة تشتمل االستثمارات المدرجة بالقيمة الع

ألدوات المالية المدرجة ضمن المستوى الثالث خالل اعلى أساس آخر صافي قيمة موجودات مصرح عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتعلق التغير في 

 قيمة العادلة وسداد رأس المال فقط. الفترة بالحركة في ال

أساليب التقييم  مباستخداتحدد  فإنها المدرجة غير. أما القيم العادلة لالستثمارات السائدة في السوقاستخدام األسعار ب المدرجة لالستثماراتالقيم العادلة تحدد 

  التي تتضمن األسعار وتدفقات األرباح المستقبلة ألدوات مالية متداولة مشابهة.

ايبور المتوقعة س بالنسبة للقروض والسلف المصنفة ضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  لمعدالت

 بعد تعديلها بالمخاطر.

لمدرجة في ا ن القيم العادلة لألرصدة لدى وللبنوك والمؤسسات المالية األخرى والمدرجة بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفتريةإ

بير لية ال تختلف بشكل كأسعار العموالت الخاصة بالسوق الحالية لألدوات الماأن القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، حيث أنها ذات آجال قصيرة و

 عن األسعار المتعاقد عليها. 

 النقدية التدفقات خدامباست تقدر هال العادلة القيم، فإن  أطول فترات على تستحق التي الودائع أما. الدفترية قيمتها تقارب الطلب تحت للودائع إن القيم العادلة

   .مشابهة متبقية استحقاق فترة ذات لودائع المعروضة الحالية والمعدالت المخصومة

ة الدفترية. ب القيمن سندات الدين المصدرة والقروض هي أدوات بعمولة عائمة يتم إعادة تسعيرها خالل سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارإ

 القيمة العادلة للمحفظة المتبقية ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها الدفترية.إن 

 العادلة خالل الفترة. مةيمستويات الق نيب تحويالت ةيلم تتم أ
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ر المعاملة وقيمة سع إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة. يشار إلى الفرق بين

استخدام تم تحديد القيمة العادلة لألداة بطريقة التقييم بـ "ربح وخسارة اليوم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى أن ي

. يتم إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرة  في قائمة الدخل استبعاد األداةالمعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند 

م على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع المرحلية الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقيي

 أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق.

ى خرتشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش االئتمان، والعالوات األ

 المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.

ة أو المدخالت لطرق ظيستخدم البنك طرق تقييم معروفة بشكل واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة والمعروفة. تتوفر األسعار القابلة للمالح

ات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق النظامية مثل مقايضات التقييم في السوق بشأن سند

ن قديرات ويقلل مأسعار العموالت. أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقلل من حاجة اإلدارة إلبداء األحكام وإجراء الت

ألسواق وتخضع وا الت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق على المنتجاتحا

 للتغيرات على أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 

 الماليةمخاطر ال إدارة -23

 االئتمانمخاطر 

 إن مجلس اإلدارة مسئول عن إدارة المخاطر الكلية داخل ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها. 

عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأهداف األداء والتي تشتمل على  إطارعلى  واإلشراف باعتمادلقد قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة للمخاطر تقوم  

إدارة المخاطر وتعيين كبار المسئولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر األخرى  واستراتيجياتإعداد اإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

 الرقابية الفعالة. اإلجراءاتوإعداد 

بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  بالتزاماتهوالتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء  االئتمانمخاطر  ةبإداريقوم البنك  

عن  ماناالئت. كما تنشأ مخاطر االستثماريةبشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة  االئتمانتنشأ مخاطر 

 ، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعهدات 

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

 تصنيف رئيسية، عند توفرها.  

وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األطراف بصورة  االئتمانيقوم البنك بالتقليل من مخاطر  

 تحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها.  إلىسياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك  تهدفمستمرة. 

لمتعلقة ا االئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمانمخاطر الفعلية التي يتعرض لها البنك يوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر كما يتم مراقبة حدود ال 

مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض  اتفاقياتبأنشطته التجارية وذلك بإبرام 

عقود المشتقات  تبدالالسالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة  االئتمان. تمثل مخاطر االئتمانر. كما يقوم البنك أحيانا  بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر للمخاط

تخدام قويم األطراف األخرى باسالتي آلت للبنك، يقوم البنك بت االئتمان. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتهافي حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء 

 نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض الخاصة به.

عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم نفس  االئتمانينتج التركز في مخاطر 

أو الظروف  أو السياسية االقتصاديةالتعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةالخصائص 

 األخرى. 

 إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة. االئتمانيشير التركز في مخاطر 

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

رات د مؤشمعينة. كما يقوم البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجو

 في القروض والسلف المعنية. انخفاضعلى وقوع 

م الحصول عليها ت تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا  للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي

 . المتوقعة االئتمانعند مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر 

 .للتأكد من كفاية المخصصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق يقوم البنك بص
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 صافي المتوقعة، االئتمان خسائر مخصص (أ

بنود القروض والسلف والو اتواالستثمار األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى رصدةألخسائر االئتمان المتوقعة لقاء امخصص يوضح الجدول التالي 

 خارج قائمة المركز المالي:

 بآالف الرياالت السعوديــة
 اتيضاحإ

 2019 سبتمبر 30

  (مدققة)غير 

 2018 سبتمبر 30

 (مدققة غير)

     خسائر االئتمان المتوقعة مخصصصافي 

 -   829  6 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى رصدةأ

 (3,992)   7,399  7 ستثماراتإ

 149,241   1,720,677 8   وسلف قروض

 (89,446)   164,554  17 المالي المركز قائمة خارج بنود

 147,652  61,328   سابقا   شطبها تم التي المبالغ المستردة من الديون خصم بعد مشطوبة ديون

 203,455  1,954,787  فترةالمحمل للصافي 

 الضمانات (ب

 

المتعلقة بالقروض والسلف. تشتمل هذه الضمانات، في الغالب، على  االئتمانيحتفظ البنك، خالل عمليات اإلقراض الخاصة به، بضمانات لتقليل مخاطر 

بشكل  اتلضمانيتم االحتفاظ با ثابتة أخرى. وموجوداتودائع ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات 

لمالية التي انخفضت ا للموجوداتمقابل التعرضات ذات صلة بصافي قيمة القابلة للتحقق. بالنسبة  اإدارتهويتم  والشخصيةرئيسي مقابل القروض التجارية 

مخاطر  من اتفيه هذا الضمان تقللإلى الحد الذي  كرهن االمحتفظ به ات، هناك حاجة إلى معلومات كمية حول الضمانخالل الفترة الماليةقيمتها االئتمانية 

 االئتمان.

 

  مرحليةال رباحاأل توزيعات -24

مليون لاير سعودي  1,185 قدرها بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل نيمللمساه مرحليةتوزيعات أرباح  دفع تمت الموافقة على، 2019 أغسطس 5بتاريخ 

. (للسهم لاير سعودي 0.96: 2018) بعد خصم الزكاة السعوديين للمساهمينسهم لل سعودي لاير 0.60 ذلك يعادلو. (مليون لاير سعودي 1,266: 2018)

 األرباح. توزيعاتمساهمين األجانب من حصتهم في على السيتم خصم ضريبة الدخل 

 

  األعمال تجميع   -25

 الموجوداتصافي  تحويلتم ، التاريخ ذلك وفي . األول بنكال مع النظامية ندماجصفقة اال ساب أكمل ،2019 يونيو 16تاريخ ببعد استالم الموافقات النظامية 

تم إلغاء أسهم و .موجودا   االول للبنك القانوني الكيان يعد لم ،التحويلوبعد ساب. المصدرة حديثا  من  األسهمساب مقابل  إلىول لبنك األلنشطة التجارية واأل

 إصدارنتج عند  .ولاأل البنك في سهم لكل ساب في جديد سهم 0.48535396 مبادلةبنسبة  األولإصدار أسهم جديدة في ساب لمساهمي البنك و األولالبنك 

وزيادة عدد لاير سعودي  20,547,945,220إلى لاير سعودي  15,000,000,000من  %37ساب بنسبة لزيادة رأس المال المدفوع  الجديدة األسهم

في ساب والبنك األول ن األصلييأصبحت ملكية المساهمين وبتاريخ االندماج، . سهم 2,054,794,522سهم إلى  1,500,000,000من  ةالمصدر األسهم

  .خفض بشكل كاملمعلى التوالي في البنك المندمج على أساس  %27و %73تمثل 

ساب  ومع اعتبار تجميع األعمال" )المعيار(عمليات  – 3"المعيار الدولي للتقرير المالي بموجب تمت المحاسبة عن االندماج باستخدام طريقة االستحواذ 

يز يلة للتمالموجودات القابإلى الشراء عوض  ، فإن ساب حاليا  بصدد تخصيصوفقا  لما يتطلبه المعيار بـ "الُمستحوذ" والبنك األول بـ "المستحوذ عليه".

لوبات المستحوذ عليها والمط أولية للموجوداتعادلة  مةيس قأساسبة عن االستحواذ على بالمحا ساب قام .هايالمستحوذ علالمحتملة  وااللتزامات والمطلوبات

 . كما يسمح به المعيار من تاريخ االستحواذ خالل اثني عشر شهرا   األوليةالقيم  تعديلمن . سيتم االنتهاء االستحواذ تاريخفي  التي تم التعهد بها

 افضحححححححل من وواحدا   م(2019يونيو  30كما في الموجودات جمالي وفقا  إل)في المملكة العربية السحححححححعودية ثالث أكبر بنك  وجودإلى أدت عملية االندماج 

. ة الدوليةالسحعودية ونمو التجار االسحتثمارات في المملكة العربيةعالمية بهدف تسحهيل تدفق الوصحول إلى شحبكة مصحرفية  والى لألفراد والشحركات البنوك

ن المتوقع وم وخارجها.العربية السعودية المملكة داخل سعوديين والشركات السعودية اللدعم االقتصاد السعودي والمواطنين وضع افضل في ساب  أصبح

يونيو  16من إتمام الصحححححححفقة بتاريخ  أعوامثالثة  أو البنك المندمج بعد عامين أرباحالصحححححححفقة بالكامل في  إتمامان تتحقق مزايا االندماج التي نتجت بعد 

 م. 2019
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 عوض الشراء (أ

 األول البنكسححححهم جديد لمسححححاهمي  554,794,522 إصححححدارعلى والذي اشححححتمل  سححححعودي لاير لفا 23,140,991 بمبلغ قدرهالشححححراء  عوضتحديد  تم

امج الدفع على اسححاس السححهم المسححددة على شححكل بموجب برنتمثل منح أسححهم من سححاب إلى موظفي البنك األول  لاير سححعودي ألف 6,060باإلضححافة إلى 

لاير سححعودي  41.70 بواقعلألسححهم العادية في السححوق  اإلقفال سححعرالقيمة العادلة لألسححهم الجديدة المصححدرة من سححاب على أسححاس تم تحديد  .ملكيةحقوق 

المتعلقة مباشرة بإصدار االسهم تكاليف األصدار  لم تكن .م2019يونيو  16قبل تاريخ االستحواذ خر يوم تداول آحسب المالية السعودية  السوقللسهم في 

 على التوالي.   ،لاير سعودي ألف 17,586,986وألف لاير سعودي  5,547,945بمبلغ إصدار دماج زيادة في رأس المال وعالوة جوهرية. نتج عن االن

 

 االندماج تكاليف (ب

 

 تلخدماامقابل مدفوعة ألطراف أخرى تكاليف تكامل ومعامالت تتعلق باالندماج تتكون من اتعاب  البنك تكبد ، 2019 سبتمبر 30 في المنتهية الفترة خالل

مليون لاير  270غ بمبل االندماجعملية  على يعملون الذين الخارجيين والمستشارين الداخليين الموظفينمصاريف  إلىباإلضافة  القانونية والتقييم والمعامالت

 المرحلية" في قائمة الدخل العمومية واإلدارية اريف" و "المصالرواتب وما حكمهافي " التكاليف. وقد أدرجت هذه (لاير سعودي  مليون 1: 2018)  سعودي

 2019في الربع الرابع من  بتكامل االندماجالمتعلقة معدل المصاريف  زدادي قد. التوالي على سعودي لاير مليون 218و  سعودي لاير مليون 52 بمبلغ ةالموحد

 في ساب مساهمي إلى المقدم تعميمال في المحددة قاإلنفا خطة مع تتفق أن المتوقع ومن. نشطة ما بعد صفقة االندماجاألمع الزيادة في بما يتفق  2020وخالل 

  .2019 مايو 15 في انعقدت التيغير العادية  ميةالعمو الجمعية

 

 الموجودات القابلة للتمييز المستحوذ عليها والمطلوبات المتعهد بها  (ج

 

 .االستحواذ تاريخ المتعهد بها في والمطلوباتالمستحوذ عليها  للموجوداتالعادلة  بالقيمة المثبتة المبالغ التالي الجدول يلخص

 

  

  2019يونيو  16 الموجودات

 4,933,326 مؤسسة النقد العربي السعودينقدية وأرصدة لدى 

 966,284 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 169,649 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 15,470,050 استثمارات، صافي

 49,363,159 قروض وسلف، صافي

 89,404 في شركة زميلة استثمار

 1,464,126 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,557,406 أخرى موجودات

 74,013,404 إجمالي الموجودات

  

  المطلوبات

 863,192 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 60,836,530 العمالء ودائع

 137,110 لبيةالس العادلة بالقيمة مشتقات

 3,961,167 مطلوبات أخرى

 65,797,999 إجمالي المطلوبات

  

 8,215,405 بنك األول بتاريخ االستحواذ ال موجوداتصافي 

  :مبالغ أولية ناتجة عن االستحواذ

 12,903,986 شهرة -

 2,021,600 موجودات غير ملموسة -

 23,140,991 الشراء عوضإجمالي 
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 عليها المستحوذالذمم المدينة  (د

 

 النقدية لتدفقاتل تقدير وأفضل المستحقة التعاقدية إجمالي المبالغوفيما يلي تحليال  بالقيمة العادلة  عليها،فيما يتعلق بكل فئة من الذمم المدينة المستحوذ 

 :تحصيلهاالتي ال يتوقع التعاقدية

 

 

القيمة العادلة 

للذمم المدينة 

 المستحوذ عليها

 

إجمالي المبلغ 

ي التعاقد

 المستحق

 

التدفقات النقدية 

 ال التي التعاقدية

 يتوقع تحصيلها

 59  966,343  966,284 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 127,667  15,597,717  15,470,050 استثمارات

 9,078,165  58,441,324  49,363,159 قروض وسلف 

 -  54,204  89,404 أخرى مالية موجودات

 9,205,891  75,059,588  65,888,897 إجمالي

 

 .العادلة القيمة في عديالتالى ت االخرى للبنك األول خضعت الموجودات والمطلوبات ،أعاله إلى باإلضافة

 

 ملموسةالغير موجودات الو شهرةال ( هـ       

 

 ال المثال سبيل ىعل ،م التركيزيتوس ،خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ االستحواذ تمامهاإتوقع والتي من الم سعر الشراءشاملة لتوزيع يقوم البنك حاليا بعملية  

 : التالية ميالتقي االنتهاء من تعديالت، على الحصر

 

 بطاقات ائتمانية مشتراه؛و األساسية الودائعوالتجارية  العالمة ذلك في بما الملموسة غير الموجودات إثبات •

 ؛والسلف القروض •

 والمعدات؛ ممتلكات •

 .المثبتة األخرى المالية وغير المالية والمطلوبات الموجودات •

 

لموجودات عندما يكمل البنك تقديره للقيم العادلة ل الالحقة خالل فترة القياس سوياتالت في القوائم المالية. سيتم إجراءاألولي سعر الشراء تخصيص  تم إدراج

ية بنك األول هي عملال. إن المحاسبة عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ عليها من التي تم العهد بهاالمستحوذ عليها والمطلوبات 

قائمة  ارجخوتحديد القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة المحددة البنود  غير الملموسة المتعلق بالموجوداتوالحكم  لعمليةالمالزم لمؤقتة بسبب التعقيد 

 .ليالمركز الما

 

  .ذلك عن الناتجة العوائدوعليها  المستحوذلألنشطة  المتوقعة المستقبلية األرباحب األساس في الشهرة تتعلق

 

 البنك نتائج على األثر (و       

 

 بمبلغ نسيكوقبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة للبنك المندمج  لدخلوصافي ا اتدخل العملي أنتقدر  اإلدارة، فإن 2019يناير  1 بتاريخعملية االستحواذ  تمت لو

 ،تحواذاالسفي تاريخ  الناتجة تعديالت القيمة العادلة أن البنك افترض المبالغ،هذه  تحديد عند .التوالي على سعوديمليار لاير  2.8و  سعودي مليار لاير 8.1 قدره

مبالغ دخل العمليات وصافي الدخل قبل الزكاة لم يتم اإلفصاح عن   .2019يناير  1 فياالستحواذ  تملو  فيما نفسهاستكون  ،أوليتم تحديدها بشكل  والتي

طة بسبب عدم قابليتها للتطبيق نظرا  الستمرار عمليات أنش وضريبة الدخل للبنك األول منذ تاريخ االستحواذ في هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 .وتكامل العمليات مع البنك األولاالندماج 

 

 أرقام المقارنة -26

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع تبويب الفترة الحالية. 

 

 مجلس اإلدارة   قبل منالموحدة الموجزة المرحلية القوائم المالية  اعتماد -27

 م(.2019 اكتوبر 28 قالمواف)هـ 1441 صفر 29بتاريخ الموجزة الموحدة المرحلية مجلس اإلدارة القوائم المالية  اعتمد 

 


