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عــام   -1

ینایر 21(ھـ�������� 1398صفر 12بتاریخ 4تأسس البنك السعودي البریطاني (ساب)، شركة مساھمة سعودیة، بموجب المرسوم الملكي رقم م/
م) بعد أن إنتقلت إلیھ عملیات البنك البریطاني للش����رق 1978یولیو 1ھـ����������� (1398رجب 26. وقد بدأ س����اب أعمالھ رس����میاً بتاریخ )م1978

13ھـ������ الموافق 1399ذي القعدة 22بتاریخ 1010025779األوسط في المملكة العربیة السعودیة. یعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 
) في المملكة العربیة الس����عودیة. بلغ عدد فرعاً 84: 2017یونیو30فرعاً (80ن خالل ش����بكة فروعھ وعددھا م كبنك تجاري م1979أكتوبر 

موظف). إن عنوان المركز الرئیسي لساب ھو كما یلي:3,247: 2017یونیو30(2018یونیو30كما في موظف3,197موظفي ساب 

البنك السعودي البریطاني
9084ص ب     
11413الریاض    

المملكة العربیة السعودیة 

تحت وتتمثل أھداف ساب في تقدیم كافة أنواع الخدمات المصرفیة. كما یقوم ساب بتقدیم منتجات مصرفیة متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد، معتمدة 
إشراف ھیئة شرعیة مستقلة تأسست من قبل ساب.

في رأس���مال ش���ركة وكالة س���اب للتأمین (ش���ركة تابعة)، ش���ركة ذات مس���ئولیة محدودة ) من الحص���ص %100: 2017( %100یمتلك س���اب 
). 2007یولیو 3ھـ�������� (الموافق 1428جمادى الثاني 18وتاریخ 1010235187مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم 

الش��ركة التابعة (الحص��ة غیر المباش��رة مملوكة من بص��ورة غیر مباش��رة من الحص��ص في رأس��مال%2و %98یمتلك س��اب بص��ورة مباش��رة 
ن یخالل ش���ركة عقارات العربیة المحدودة، مس���جلة في المملكة العربیة الس���عودیة). یتمثل النش���اط الرئیس���ي للش���ركة التابعة في العمل كوكیل تأم

یس الش��ركة إن عقد تأس��.لش��ركة التابعة والش��ركة الزمیلةوحید لش��ركة س��اب للتكافل داخل المملكة العربیة الس��عودیة طبقاً لالتفاقیة المبرمة بین ا
علیھا من العمل كوكیل ألي شركة تأمین أخرى في المملكة العربیة السعودیة.حظرالتابعة ال ی

) من الحص���ص في رأس���مال ش���ركة عقارات العربیة المحدودة (ش���ركة تابعة)، ش���ركة ذات مس���ئولیة %100: 2017( %100یمتلك س���اب 
یولیو 12ھـ�������� (الموافق 1424جمادي األول 12وتاریخ 1010188350مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم محدودة 
بص��ورة غیر مباش��رة من الحص��ص في رأس��مال الش��ركة التابعة (الحص��ة غیر المباش��رة %1و %99). یمتلك س��اب بص��ورة مباش��رة 2003

ین، شركة ذات مسئولیة محدودة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة). یتمثل النشاط الرئیسي للشركة مملوكة من خالل شركة وكالة ساب للتأم
التابعة في شراء وبیع وتأجیر األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

ذات مس��ئولیة ) من الحص��ص في رأس��مال ش��ركة س��اب العقاریة المحدودة (ش��ركة تابعة)، ش��ركة %100: 2017( %100كما یمتلك س��اب 
). 2014دیسمبر 4ھـ��� (الموافق 1436صفر 12وتاریخ 1010428580محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بالسجل التجاري رقم 

بصورة غیر مباشرة من الحصص في رأسمال الشركة التابعة (الحصة غیر المباشرة مملوكة %0.2و %99.8یمتلك ساب بصورة مباشرة 
عقارات العربیة المحدودة، شركة ذات مسئولیة محدودة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة). یتمثل النشاط الرئیسي للشركة من خالل شركة 

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

ة ساب لألسواق المحدودة، شركة تابعة مملوكة بالكامل تم تأسیسھا ، قام ساب بتأسیس منشأة لغرض خاص باسم/ شرك2017مایو 17بتاریخ 
دأ بكش��ركة ذات مس��ئولیة محدودة بموجب قوانین جزر الكایمان. س��تقوم ھذه الش��ركة التابعة بالمتاجرة في المش��تقات وعملیات إعادة الش��راء. لم ت

ھذه الشركة التابعة عملیاتھا بعد. 

) في شركة ساب للتكافل (شركة تابعة)، شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة %32.5: 2017(%65حصة قدرھا یمتلك ساب 
). أصبحت شركة ساب للتكافل شركة 2007یونیو 6ھـ������ (1428جمادى األولى 20وتاریخ 1010234032السعودیة بالسجل التجاري رقم 

فل بتقدیم خدمات تأمین متوافقة مع الش���ریعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي تكاللس���اب ش���ركة . تقوم 2017نوفمبر 23تابعة لس���اب اعتباراً من 
شركات واألفراد في المملكة العربیة السعودیة.وعام لل

سمال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالیة، شركة ذات مسئولیة محدودة تأسست %100: 2017(%100ساب یمتلك كان  ) من رأ
، ومسجلة في المملكة 2007یونیو 25ھـ����� الموافق 1428جمادي الثاني 10وتاریخ 7–35–2007المالیة رقم بموجب قرار ھیئة السوق

تم إتمام ،2017یونیو 15وفي ). 2007یولیو 22ھـ���������� (1428رجب 8وتاریخ 1010235982العربیة الس���عودیة بالس���جل التجاري رقم 
إجراءات تصفیة ھذه الشركة التابعة.

في تأسیس ثالثة منشآت لغرض القیام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على حقوق الضمان على موجودات محددة خاصة بسالقد شارك 
ال یوجد لھذه المنشآت أیة نشاطات أخرى. .بالمقترضین بموجب اتفاقیات التمویل اإلسالمي

شركة كیان السعودیة لتأجیر الموجودات-1

الموجوداتشركة رابغ لتأجیر-2

شركة ینبع لتأجیر الموجودات-3

) في كل منش���أة. لم یقم س���اب بتوحید ھذه المنش���آت لعدم وجود حق لھ في العوائد المتغیره من %50: 2017(%50یمتلك س���اب حص���ة قدرھا 
یقید التمویل المعني الممنوح للعمالء في عالقتھ بالمنش����أه والمقدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارس����ة س����لطاتھ عل تلك المنش����آت. 

دفاتر ساب.

، بخص��وص بدء المناقش��ات المبدئیة ما بین م2017ابریل 25إش��ارة إلى إعالن البنك الس��عودي البریطاني (بنك س��اب) على موقع تداول بتاریخ
بنك س��اب أن یعلن عن وص��ول المفاوض��ات بین الطرفین بخص��وص ص��فقة االندماج بنك س��اب والبنك األول لدراس��ة امكانیة اندماج البنكین، یود 

المحتملة إلى مرحلة متقدمة وأن مجلس�����ي إدارة البنكین قد توص�����ال إلى اتفاق مبدئي غیر ملزم بخص�����وص معامل مبادلة األس�����ھم، علماً بأن ھذا 
والتي تتضمن إكمال دراسات العنایة المھنیة المالیة والقانونیة، واالنتھاء االتفاق المبدئي خاضع لعدد من الخطوات الرئیسیة التي یجب استكمالھا 

.من اتفاقیة االندماج واالتفاق على عدد من المسائل التجاریة ذات الصلة
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(تتمة)عــام-1

البنكفيیملكونھسھمكلمقابلساببنكفيسھم0.485عددعلىیحصلونسوفاألولالبنكمساھميفإن،المبدئياالتفاقھذاعلىوبناء
آخروھو(م2018مایو14تاریخفيكماس��عوديلایر33.5البالغس��اببنكلس��ھماإلغالقس��عروعلىھذاالمبادلةمعاملعلىوبناء. األول

أسھمإجماليوتقییمسعوديلایر16.3بقیمةاالندماجصفقةألغراضاألولالبنكسھمسعرتقییمتمفإنھ،)اإلعالنھذاتاریخیسبقتداولیوم
مایو 14كما في تاریخ األول البنكس���ھمس���عرفي%28.5بنس���بةزیادةیمثلوذلكس���عودي،لایرملیار18.6بحواليالمص���درةاألولالبنك

. م2018

والذية،الس���عودیالعربیةالمملكةفيالمص���رفيالقطاعتطورعلىكبیرإیجابيأثرلھس���یكونذلكفإنبنجاح،االندماجص���فقةإتمامحالوفي
.2030السعودیةالعربیةالمملكةرؤیةعنالمنبثقالماليالقطاعتطویربرنامجأھدافأھمأحدیمثل

خاض��عیكونس��االندماجص��فقةلتنفیذملزماتفاقأيبأنالعلممعتاریخھ،حتىالبنكینبینملزمةاتفاقیةأيإبرامیتملمأنھإلىاإلش��ارةوتجدر
لكلامةالعالجمعیةموافقةإلىباإلضافةاألخرىالتنظیمیةوالجھاتالسعوديالعربيالنقدمؤسسةموافقةعلىالحصولضمنھامنشروطلعدة
 .بنك

وقتفيالص����لةذاتالتفاص����یلعناإلعالنوس����یتمعالقة،ذويأطرافوجودعلىتنطويالمحتملةاالندماجص����فقةأنإلىاإلش����ارةوتجدر
 .الحق

ألولاالبنكلمس��اھميعرضبتقدیمیقومس��وفس��اببنكأنأوالطرفینبینتتمس��وفاالندماجص��فقةأنبالض��رورةیعنيالاإلعالنھذاأن
 .االندماجصفقةبشأن

.إجباریةبصفةالموظفیناإلستغناء عنإتمامھاحالفياالندماجصفقةعنینتجأنالبنكیتوقعوال

. حینھفياالندماجصفقةبخصوصجوھریةتطوراتأيعنباإلعالنساببنكوسیقوم

).2018یولیو24ھـ (الموافق 1439القعدةذو11بتاریخ القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة ھذه تم اعتماد 

أسس اإلعداد-2

التقریر: 34الدوليالمحاس������بةلمعیاروفقاً 2018یونیو30فيالمنتھیةأش������ھرةتالس������لفترةاعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة تم

.لالزكاة وضریبة الدخبشأن المحاسبة عنمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كما تم تعدیلھاألوليالمالي

أن تقرأ یجبال تش��مل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفص��احات المطلوبة في القوائم المالیة الموحدة الس��نویة، و
: 9. وقد قام البنك بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 2017دیس���مبر 31یة للس���نة المنتھیة في جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة الس���نو

لدولي للتقریر المالي  یة، والمعیار ا نایر 1: اإلیرادات من العقود مع العمالء، وذلك اعتباراً من 15األدوات المال ، وتم اإلفص��������اح عن 2018ی
.3معیارین في اإلیضاح السیاسات المحاسبیة المتعلقة بھذه ال

یاس����ات لس����یتطلب إعداد القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراض����ات التي قد تؤثر على تطبیق ا
المحاسبیة ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالغ اإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 

لبنك ند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة، كانت األحكام الھامة التي أجرتھا اإلدارة عند تطبیق الس�������یاس�������ات المحاس�������بیة لوع
یس���مبر د31والمص���ادر األس���اس���یة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفس���ھا المطبقة على القوائم المالیة الموحدة الس���نویة كما في وللس���نة المنتھیة في 

العمالءمعالعقودمناإلیرادات: 15الماليللتقریرالدوليوالمعیارالمالیة،األدوات: 9الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیقعدافیما, 2017
.ایضاحھسبقكما

بعرض قائمة مركزه المالي المرحلیة الموحدة من حیث السیولة.سابیقوم 

والمطلوبات المالیة ویدرج الص������افي في قائمة المركز المالي المرحلیة الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما تتم مقاص������ة الموجودات 
یكون ھناك نیة لتس����ویة الموجودات مع المطلوبات على أس����اس الص����افي، أو تحقیق الموجودات وتس����دید المطلوبات في آن واحد. ال یتم مقاص����ة 

سبي أو رأي، وطبقاً لما تم اإلیرادات والمصاریف في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً بھ من قبل أي معیار محا
االفصاح علیھ بشكل محدد في السیاسات المحاسبیة للبنك.

. عوديلایر ستظھر ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي، ویتم تقریبھا ألقرب ألف

أسس توحید القوائم المالیة)1(

شركات التابعة لھ المذكورة في اإلیضاح  ساب، وال شتمل القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة على القوائم المالیة ل شار إلیھما جمیعاً بـ 1ت (وی

باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. "البنك"). یتم إعداد القوائم المالیة للشركات التابعة لنفس الفترة المالیة لساب،

ھا) یالشركات التابعة ھي المنشآت التي یسیطر علیھا ساب سواءاً بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. یسیطر ساب على منشأة ما (الشركة المستثمر ف
ولدیھ حقوق في الحص����ول على عوائد مختلفة من عالقتھ بالش����ركة المس����تثمر فیھا ولدیھ المقدرة على التأثیر على لمخاطروالتي یتعرض بش����أنھا 

شركات العائدات من خالل  شركات التابعة إعتباراً من تاریخ إنتقال السیطرة على تلك ال شركة المستثمر فیھا. یتم توحید ال سلطاتھ على ال ممارسة 
لتوحید اعتباراً من تاریخ تخلي ساب عن مثل ھذه السیطرة. إلى ساب ویتم التوقف عن ا

عند إعداد ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة. المجموعةشركاتیتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بین 
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الجدیدةالمعاییرتطبیقنتیجةالمحاسبیةالسیاساتفيالتغیراتأثر-3

لموحدةاالمالیةالقوائمإعدادفيالمس��تخدمةتلكمعالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهإعدادفيالمتبعةالمحاس��بیةالس��یاس��اتش��ىاتتم

1ن مالجدیدین المذكورین أدناه، واللذین اتبعھما البنك اعتباراً المحاسبیینالمعیارینإتباعباستثناء2017دیسمبر31فيالمنتھیةللسنةالسنویة

. وقد تم توضیح أثر ھذین المعیارین أدناه: 2018ینایر 

العمالءمعالعقودمناإلیرادات: 15الماليللتقریرالدوليالمعیار

العقودمناإلیراداتإثباتبش��أنالبنكس��یاس��ةتغیرذلكعنونتجالعمالء،معالعقودمناإلیرادات: 15الماليللتقریرالدوليالمعیارالبنكاتبع

.العمالءمع

. یوض����ح المعیار الدولي للتقریر 2018ینایر 1مفعولھ في أو بعد وس����رى، 2014في ش����ھر مایو 15ص����در المعیار الدولي للتقریر المالي لقد

طریقة واحدة ش����املة بش����أن المحاس����بة عن اإلیرادات من العقود مع العمالء، وحل محل االرش����ادات الحالیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات 15المالي 

طریقة مؤلفة 15یة للتقریر المالي. لقد حدد المعیار الدولي للتقریر المالي المذكورة حالیاً في العدید من المعاییر والتفس���یرات ض���من المعاییر الدول

على توجیھات أكثر 15وبینما یحتوي المعیار الدولي للتقاریر المالیة من خمس خطوات س�������یتم تطبیقھا على اإلیرادات من العقود مع العمالء. 

االعتراف باإلیرادات تش��بھ إلى حد كبیر الممارس��ة الحالیة المتمثلة في توزیع الدخل فإن نتائج الحالي،18تنظیما من معیار المحاس��بة الدولي رقم 

على البنك.جوھريتأثیر 15لتقریر المالي لالدولي للمعیارعلى مدى فترة الخدمة المقدمة وبالتالي ال یكون 

المالیةاألدوات: 9الماليللتقریرالدوليالمعیار

لھ وذلك اعتباراً من تاریخ التطبیق األولي 2014األدوات المالیة، الصادر في شھر یولیو –9قام البنك بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي لقد

لدولي للتقریر المالي 2018ینایر 1في  لدولي 9. تمثل متطلبات المعیار ا بة ا االثبات –: األدوات المالیة 39تغیراً ھاماً عن معیار المحاس�������

بات ووالقیاس. یجمع المعیار الجدید التغیرات األس����اس����یة إلى المحاس����بة عن الموجودات المالیة وإلى بعض النواحي المتعلقة بالمحاس����بة عن المطل

المالیة.

فيعلیھاالمنص���وصلباتللمتططبقاً المخاطرتغطیةعنالمحاس���بةفياالس���تمرارالبنكاختار، 9الماليللتقریرالدوليالمعیاربھیس���محوكما

.39الدوليالمحاسبةمعیار

:9الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیقھنتیجةللبنكالمحاسبیةالسیاساتفياألساسیةبالتغیراتملخصاً یليفیما

الموجودات والمطلوبات المالیة تصنیف

على ثالثة فئات تص���نیف أس���اس���یة للموجودات المالیة وھي: مقاس���ة بالتكلفة المطفأة، وبالقیمة العادلة من 9المعیار الدولي للتقریر المالي یش���تمل

، على قاتخالل الدخل الشامل اآلخر، وبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یحدد ھذا التصنیف عادة، باستثناء أدوات حقوق الملكیة والمشت

عیار مأس�����اس نموذج األعمال الذي یدار بموجبھ األص�����ل المالي وتدفقاتھ النقدیة التعاقدیة. یس�����تبعد المعیار فئات التص�����نیف الحالیة المذكورة في 

والمتاحة للبیع. ،حتى تاریخ االستحقاق، والقروض والذمم المدینةةالمقتناباالستثماراتوذلك فیما یتعلق 39المحاسبة الدولي 

، یحظر فصل المشتقات المدمجة في عقود یكون مضیفھا أصل مالي یقع ضمن نطاق المعیار. وبدالً من 9المعیار الدولي للتقریر المالي وبموجب

رللتقریلدولياللمعیارطبقاً المالیةالموجوداتبتص������نیفالبنكقیامكیفیةولتوض������یح. التص������نیفألغراضالمختلطةاألداةكاملتقویمذلك، یتم 

.الھامةالمحاسبیةالسیاساتمنالمعنيالقسمأنظر، 9المالي

المحاس���بة عن المطلوبات المالیة إلى حد كبیر تماماً مثل تلك المنص���وص علیھا في معیار المحاس���بة بقیت، 9الماليللتقریرالدوليللمعیاروطبقاً 

منلعادلةابالقیمةالمخصصةبالمطلوباتوالمتعلقةاالئتمان الخاصة بالمنشأة باستثناء معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن مخاطر 39الدولي 

. علیھ، ال یوجد أثر تتغیرولمھي،كما39الدوليالمحاس�������بةمعیارمنالمحولةاألثباتعنالتوقفقواعدبقیتلقد. الخس�������ارةأوالربحخالل

.األثباتعنبالتوقفالمتعلقةالمحاسبیةوالسیاسةجوھري على المطلوبات المالیة الخاصة بالبنك 

المالیةالموجوداتقیمةفياالنخفاض

"خس���ارة االئتمان المتوقعة". بنموذج39الدوليالمحاس���بةمعیارحس���ب"المتكبدة"الخس���ارة نموذج9الماليللتقریرالدوليالمعیاراس���تبدللقد

من البنك تسجیل مخصص خسارة االئتمان المتوقعة لكافة القروض والموجودات المالیة األخرى (سندات 9یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع التزامات القروض وعقود الضمان المالي. یحدد المخصص على أساس خسارة بالقیمةةالمقتناغیرالدیون) 

ش��أتھا. ناالئتمان المتوقعة المتعلقة باحتمال التعثر على مدى االثنى عش��ر ش��ھراً القادمة، ما لم تكن مخاطر االئتمان قد ازدادت بش��كل جوھري منذ

ھاتعریفبش�����روطتفيالمالیةالموجوداتكانتوإذاعلى مدى عمر األص�����ل. التعثراحتمالأس�����اسعلىالمخص�����صدیدحیتم تالحالة،تلكوفي

أو مس��تحدثة ذات مس��توى ائتماني منخفض، یتم تحدید المخص��ص على أس��اس التغیر في خس��ارة االئتمان المتوقعة على ةمش��ترامالیةكموجودات

مدى عمر األصل.
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(تتمة)الجدیدةالمعاییرتطبیقنتیجةالمحاسبیةالسیاساتفيالتغیراتأثر-3

البنكقیامكیفیةلتوض����یح. 39الدوليالمحاس����بةلمعیارطبقاً الس����ابقفياالئتمانخس����ائراثباتیتمكان، 9الماليللتقریرالدوليللمعیاروطبقاً 

.الھامةالمحاسبیةالسیاساتمنالمعنيالقسمأنظر،9الماليللتقریرالدوليالمعیارفيالمذكورةالقیمةفياالنخفاضمتطلباتبتطبیق

التحول

بأثر رجعي، باستثناء ما ھو مبین أدناه:9الماليللتقریرالدوليالمعیارتطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق تم

عدیلیتملم- لدفتریةالقیمةبینفرقأيإثباتتم. المقارنةفتراتت یةللموجوداتا مال مالیةوالمطلوباتال لدوليلمعیاراتطبیقنتیجةال ا

المتطلبات2017لعامالمعروض�����ةالمعلوماتتعكسالعلیھ،. 2018ینایر1فيكماواالحتیاطیاتالمبقاةاألرباحفي9الماليللتقریر

الدوليللمعیارطبقاً 2018لعامالمعروضةالمعلوماتمعللمقارنةقابلةغیرفإنھاوبالتالي، 9الماليللتقریرالدوليالمعیارفيالمذكورة

.9الماليللتقریر

:األوليالتطبیقبتاریخالقائمةوالظروفالحقائقعلىبناءالتالیةالتقویمعملیاتإجراءتم-

.المالياألصلخاللھمنالمقتنىاألعمالنموذجتحدید.1

أوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةقیاس����ھاتمأنھعلىس����ابقاً المخص����ص����ةالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتوإلغاءتخص����یص.2

.الخسارة

العادلة من خالل الدخل بالقیمةمدرجة"كـ��������المتاجرةألغراضالمقتناةبعض االس�تثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر تخص�یص.3

الشامل اآلخر".

األوليالتطبیقبتاریخمنخفض�����ةائتمانمخاطرتحملالتيالدیونلس�����نداتبالنس�����بةاالفتراض بأن مخاطر االئتمان لم تزداد بش�����كل جوھري تم

.9الماليللتقریرالدوليللمعیار

)  الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة أ

9لتطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي )  تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بتاریخ ا1-أ

9طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي الجدیدةالقیاسوفئات، 39الدوليالجدول التالي فئات القیاس األص�������لیة طبقاً لمعیار المحاس�������بة یوض�������ح

:2018ینایر 1للموجودات المالیة المطلوبات المالیة الخاصة بالبنك كما في 

التصنیف األصلي طبقاً 

39لمعیار المحاسبة الدولي 

التصنیف الجدید طبقاً 

للمعیار الدولي للتقریر 

9المالي

القیمة الدفتریة 

األصلیة طبقاً لمعیار 

39المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 

الجدیدة طبقاً 

للمعیار الدولي 

9للتقریر المالي 

(بآالف الریاالت السعودیة)

الموجودات المالیة

26,874,49926,874,499التكلفة المطفأةالمطفأةالتكلفةرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعوديأنقدیة و

13,490,70013,490,700التكلفة المطفأة المطفأةالتكلفةأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى 

القیمة العادلة من خالل مقتناة ألغراض المتاجرة مشتقات بالقیمة العادلة اإلیجابیة 

الربح أو الخسارة 

532,364532,364)اً إلزامی(

القیمة العادلة من خالل متاحة للبیع وأدوات حقوق ملكیة)(سندات دین -استثمارات 

15,872,54012,735,843الدخل الشامل اآلخر 

10,724,14613,842,933التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأة(سندات دین)-استثمارات 

القیمة العادلة من خالل متاحة للبیع صنادیق استثماریة –استثمارات 

380,066380,066الربح أو الخسارة 

117,006,087115,860,147التكلفة المطفأةالمطفأةالتكلفةقروض وسلف 

839,192839,192التكلفة المطفأةالمطفأةالتكلفةموجودات أخرى 

185,719,594184,555,744
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التصنیف األصلي طبقاً 

39لمعیار المحاسبة الدولي 

التصنیف الجدید طبقاً 

للمعیار الدولي للتقریر 

9المالي

القیمة الدفتریة 

األصلیة طبقاً لمعیار 

39المحاسبة الدولي 

القیمة الدفتریة 

الجدیدة طبقاً 

للمعیار الدولي 

9للتقریر المالي 

(بآالف الریاالت السعودیة)

المطلوبات المالیة 

3,690,9753,690,975التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةأرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

140,239,513140,239,513التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةودائع العمالء 

2,998,7482,998,748التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةسندات دین مصدرة 

1,682,4451,682,445التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأةاقتراض

القیمة العادلة من خالل مقتناة ألغراض المتاجرةمشتقات بالقیمة العادلة السلبیة

الربح أو الخسارة

)اً إلزامی(

481,195481,195

مطلوبات أخرى (بما في ذلك مخصص االئتمان 

خارج قائمة المركز المالي)لبنودامقابل 

4,671,9315,161,991التكلفة المطفأةالتكلفة المطفأة

القیمة العادلة من خالل ألغراض المتاجرةمقتناة مطلوبات أخرى (مخصص عملیات تكافل)

الربح أو الخسارة

380,066380,066

154,144,873154,634,933

المعیار تطبیقعند9إلى القیمة الدفتریة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 39طبقاً لمعیار المحاس���بة الدولي الدفتریة القیمة تس���ویة)  2-أ

9الدولي للتقریر المالي 

عند9الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقاً الدفتریةالقیمةإلى39الدوليالمحاس����بةلمعیارطبقاً الدفتریةالقیمةتس����ویةعلىأدناهالجدولیش����تمل
.2018ینایر1في9الماليللتقریرالدوليالمعیارإلىالتحول

القیمة الدفتریة طبقاً 
لمعیار المحاسبة الدولي 

دیسمبر 31كما في 39
إعادة القیاسإعادة التصنیف 2017

القیمة الدفتریة طبقاً 
للمعیار الدولي للتقریر 

1كما في 9المالي 
2018ینایر   

(بآالف الریاالت السعودیة)

الموجودات المالیة 

التكلفة المطفأة 

26,874,499--26,874,499مؤسسة النقد العربي السعوديرصدة لدى أنقدیة و

13,490,700--13,490,700رصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرىأ

قروض وسلف:

117,006,087--117,006,087االفتتاحيالرصید

)1,145,940()1,145,940(--قیاسإعادة 

115,860,147)1,145,940(-117,006,087الرصید الختامي

استثمارات (سندات دین):

10,724,146--10,724,146الرصید االفتتاحي

3,122,300-3,122,300-لقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر*امن محولة

)3,513()3,513(--قیاسإعادة 

13,842,933)3,513(10,724,1463,122,300الرصید الختامي

839,192--839,192موجودات أخرى 

170,907,471)1,149,453(168,934,6243,122,300إجمالي التكلفة المطفأة
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المعیارتطبیقعند9الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقاً الدفتریةالقیمةإلى39الدوليالمحاس���بةلمعیارطبقاً الدفتریة القیمةتس���ویة)  2-أ

(تتمة)9الماليللتقریرالدولي

طبقاً الدفتریةالقیمة
الدوليالمحاسبةلمعیار

دیسمبر31فيكما39
القیاسإعادةالتصنیفإعادة 2017

طبقاً الدفتریةالقیمة
للتقریرالدوليللمعیار
1فيكما9المالي

2018ینایر  
السعودیة)(بآالف الریاالت

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(سندات دین وأدوات حقوق ملكیة)

: استثمارات
15,869,276)3,264(-15,872,540االفتتاحيالرصید
)3,133,433(-)3,133,433(-*المطفأةبالتكلفةمقتناةإلىمحول

12,735,843)3,264()3,133,433(15,872,540الختاميالرصید

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
(صنادیق استثماریة)

: استثمارات
380,066--380,066االفتتاحيالرصید
)380,066(-)380,066(-الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجةإلىمحول

--)380,066(380,066الختاميالرصید

إعادة صافيلھا أثركانھناك بعض سندات الدین التي تم إعادة تصنیفھا من القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر الى التكلفة المطفأة، * 

)التصنیفاتفئات بین ملیون لایر (الفرق بین التحویل الى والتحویل 11.13قیاس بمبلغ 

الدفتریة طبقاً القیمة 
لمعیار المحاسبة الدولي 

دیسمبر 31كما في 39
إعادة القیاسإعادة التصنیف2017

القیمة الدفتریة طبقاً 
للمعیار الدولي للتقریر 

1كما في 9المالي 
2018ینایر 

(بآالف الریاالت السعودیة)

الخسارةأوالربحمدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
532,364--532,364بالقیمة العادلة اإلیجابیة  مشتقات

محولة من مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل استثمارات
380,066-380,066-الشامل اآلخر 

912,430-532,364380,066الختامي الرصید

المالیة المطلوبات

المطفأةالتكلفة
3,690,975--3,690,975للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى أرصدة
140,239,513--140,239,513العمالء ودائع

2,998,748--2,998,748مصدرةدینسندات
1,682,445--1,682,445اقتراض

ودلبنامقابل بما في ذلك مخصص االئتمان (أخرىمطلوبات
490,0605,161,991-4,671,931)المركز الماليخارج قائمة 

490,060153,773,672-153,283,612التكلفة المطفأة  إجمالي

القیمة الدفتریة طبقاً 
لمعیار المحاسبة الدولي 

دیسمبر 31كما في 39
إعادة القیاسإعادة التصنیف2017

القیمة الدفتریة طبقاً 
للمعیار الدولي للتقریر 

1كما في 9المالي 
2018ینایر 

(بآالف الریاالت السعودیة)

الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة
 481,195-- 481,195السلبیةالعادلةبالقیمةمشتقات

 380,066-- 380,066)تكافلالعملیاتاحتیاطي(أخرىمطلوبات
861,261--861,261الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةالمدرجةإجمالي
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.9تسویة إعادة تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة إلى التكلفة المطفأة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي )3-أ

إلى فئة التكلفة 39لمعیار المحاس�������بة الدولي یوض�������ح الجدول التالي آثار إعادة تص�������نیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة من الفئات طبقاً 

:9المطفأة طبقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي 

بآالف الریاالت السعودیة

39الدوليالمحاسبةلمعیارطبقاً للبیعالمتاحةالمالیةالموجوداتمن

20182,963,510یونیو30العادلة كما في القیمة

في الدخل الشامل اآلخر فیما لو 2018القیمة العادلة التي كان من المفترض اثباتھا خالل عام مكاسب

1,404لم یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة  

دیسمبر 31ملیون لایر سعودي كما في 505.3الموجودات المالیة البالغة قیمتھا العادلة 2018یونیو30استحقت خالل الفترة المنتھیة في 

والمعاد تصنیفھا من متاحة للبیع/مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى التكلفة المطفأة. 2017

األخرىواالحتیاطیاتالمبقاةاألرباحعلىاألثر)4-أ

المبقاة األرباح

بآالف الریاالت السعودیة

األخرىاالحتیاطیات

بآالف الریاالت السعودیة

7,858,470488)2017دیسمبر31(39الدوليالمحاسبةلمعیارطبقاً الختاميالرصید

)181,133( 9170,000الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقاً تصنیفإعادة

التزاماتذلكفي(بما 9الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقاً المتوقعةاالئتمانخسائرإثبات

 -)1,642,777()الماليالضمانوعقودالقروض

)180,645(6,385,693)2018ینایر1(9الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقاً االفتتاحيالرصید

إلى المخص��ص المس��جل طبقاً لمتطلبات المعیار 39المس��جل طبقاً لمتطلبات معیار المحاس��بة الدولي المخص��صتس��ویةعلىأدناهالجدولیش��تمل

: 9الدولي للتقریر المالي 

الماليالضمانوعقودالقروضالتزاماتومخصصات، 39الدوليالمحاسبةلمعیارطبقاً المالیةللموجوداتالختامياالنخفاضمخصص*

إلى، 2017دیسمبر31فيكماالمحتملةوالموجوداتالمحتملةوااللتزاماتالمخصصات: 37الدوليالمحاسبةلمعیارطبقاً 

2018ینایر1فيكما9الماليللتقریرالدوليللمعیارطبقاً المحدداالفتتاحيالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص*

2017دیسمبر31
الدوليالمحاسبة(معیار 

المحاسبةمعیار/ 39
القیاسإعادةالتصنیفإعادة)37الدولي

2018ینایر1
الدولي(المعیار 

)9الماليللتقریر
)السعودیةالریاالت(بآالف 

)/ موجودات مالیة بالتكلفة 39قروض وذمم مدینة (معیار المحاسبة الدولي 

)9معیار الدولي للتقریر المالي الالمطفأة (

1,145,9404,702,073-3,556,133وسلف، صافي قروض

مالیةموجودات/ )39الدوليالمحاسبة(معیار للبیعمتاحةمالیةموجودات

)9الماليللتقریرالدولي(المعیار المطفأةبالتكلفةمدرجة

3,51320,084)170,000(186,571صافي استثمارات،

)/ 39(معیار المحاسبة الدولي المطفأةبالتكلفةمالیة مقتناة موجودات

)9الماليللتقریرالدوليبالتكلفة المطفأة (المعیار مقتناةموجودات مالیة 

3,2643,264--صافي استثمارات،

490,060490,060--الماليالضمانوعقودقروضالتزامات

1,642,7775,215,481)170,000(3,742,704اإلجمالي
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الھامةالمحاسبیةالسیاسات-4

فيتخدمةالمستلكمعالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالقوائمھذهإعدادفيالمستخدمةواالفتراضاتوالتقدیرات،المحاسبیة،السیاساتتتماشى

ةالجدیدالمعاییروباتباع. أدناهالموضحةالمحاسبیةالسیاساتباستثناء، 2017دیسمبر31فيالمنتھیةللسنةالسنویةالموحدةالمالیةالقوائمإعداد

المحاس�بیةالس�یاس�اتإلىتض�افأوتعدل/ محلوتحل،2018ینایر1مناعتباراً التالیةالمحاس�بیةالس�یاس�اتتطبق)، 3(اإلیض�احفيالمبینة

.2017الموحدة السنویة لعام المالیةالقوائمفيالمذكورةلھاالمقابلة

) 2018ینایر1مناعتباراً المتبعة(السیاسة المالیةالموجوداتتصنیف4-1

وقام بتصنیف موجوداتھ المالیة إلى فئات القیاس التالیة: 9، قام البنك بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 2018ینایر 1من اعتباراً 

.االخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةالقیمة•

المطفأة، و التكلفة•

.الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةالقیمة•

واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. الدین،وسنداتوالسلف،القروضتصنیفمتطلباتبیانأدناهتم

والسلف وسندات الدین القروض

القروض والسلف وسندات الدین والقیاس الالحق لھا على: تصنیفیتوقف

والموجودات،إلدارةالبنكعملنموذج •

دفعات من المبلغ األصلي والعمولة. –فقط –التدفقات النقدیة لألصل والتي ھي خصائص•

القیاس الثالثة التالیة: فئاتإحدىبھ إلى الخاصةعلى ھذه العوامل، یقوم البنك بتصنیف القروض والسلف وسندات الدین وبناءاً 

دفعاتفقط تمثلتلكالنقدیةالتدفقاتكانتإذاالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتلتحصیلبھااالحتفاظیتمالتيالموجوداتقیاسیتم: المطفأةالتكلفة•

لھذهةدفتریبالتكلفة المطفأة. تعدل القیمة ال–المخص����ص����ة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخس����ارة وغیرمن المبلغ األص����لي والعمولة، 

االئتمان المتوقعة المثبتة.خسارةبمخصصالموجودات

ھا ولبیع المتعاقد علی: تقاس الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا لتحص����یل التدفقات النقدیةاآلخرالش����املالدخلخاللمنالعادلةالقیمة•

دفعات من المبلغ األص��لي والعمولة، وغیر المخص��ص��ة بالقیمة العادلة من خالل –فقط –إذا كانت تلك التدفقات النقدیة تمثل –الموجودات 

ثناء الشامل اآلخر، باستالربح أو الخسارة، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تدرج التغیرات في القیمة الدفتریة من خالل الدخل 

حیث ألداةلالمطفأة التكلفةعلى جنبیةالعمولة ومكاسب وخسائر تحویل العمالت األوإیراداتإثبات مكاسب أو خسائر االنخفاض في القیمة 

لمثبتة سابقاً ا–تصنیف الربح أو الخسارة التراكمیة یعادفأنھمالي،أصلأيإثباتعنیتم إثباتھا في الربح أو الخسارة. وفي حالة التوقف 

من حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل. –ضمن الدخل الشامل اآلخر 

ل المطفأة أو القیمة العادلة من خالالتكلفةإثباتالموجودات التي ال تفي بض��وابط ومعاییر تقاس: الخس��ارةأوالربحخاللمنالعادلةالقیمة•

العادلةقیمةبالالحقاً قیاسھایتمالتيالدینسنداتوخسائرأرباحإثباتیتم. الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمة-خر الدخل الشامل اآل

الفترة التي تنشأ فیھا. خاللالمرحلیة الموحدة الدخلقائمة فيمن خالل الربح أو الخسارة، وال تعتبر جزءاً من عالقة تغطیة المخاطر، 

األعمالنموذجتقویم

یعكس أفض����ل طریقة إلدارة األعمال ذلكألنالمحفظةمس����توىعلىباألص����لاالحتفاظفیھیتمالذياألعمالنموذجمنالھدفبتقویمالبنكیقوم

وتقدیم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا بعین االعتبار على:

.عملیاً السیاساتتلكوتطبیقالمحفظةبشأنالموضوعةواألھدافالسیاسات-

.البنكإدارةإلىبذلكتقریرورفعالمحفظةأداءتقویمكیفیة-

.المخاطرتلكإدارةوكیفیة)، األعمالنموذجضمنبھاالمحتفظالمالیة(والموجودات األعمالنموذجأداءعلىتؤثرالتيالمخاطر-

قدیةالنالتدفقاتأوالمدارةللموجوداتالعادلةالقیمةأس��������اسعلىالتعویضتمإذافیماالمثالس�������بیلعلىاألعمال،مدراءتعویضكیفیة-

وتحصیلھا،یتمالتيالتعاقدیة

سباب تلك المبیعات والتوقعات بشأن نشاط المبیعات المستقبلیة. وبالرغم من ذلك، فإن تكرار- سابقة وأ وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات ال

تلك المبیعات ال یمكن أخذھا بالحسبان بمفردھا، ولكن كجزء من التقویم الكلي لكیفیة تحقیق األھداف الموضوعة من قبل ة بالمعلومات المتعلق

البنك إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. 
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(تتمة)الھامةالمحاسبیةالسیاسات-4

(تتمة)والسلف وسندات الدینالقروض

الخسارة خالل الربح أومنبالقیمة العادلة–على أساس القیمة العادلة أداؤھاقیاسیتموالتيالمتاجرةألغراضةالمقتناقیاس الموجودات المالیة یتم

الموجوداتوبیعاقدیةالتعالنقدیةالتدفقاتلتحصیلبھااالحتفاظلعدمأوالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتلتحصیلالمالیةالموجوداتبھذهاالحتفاظلعدم-

.المالیة

لعمولة ادفعات من المبلغ األصلي وتمثل فقطتقویم التدفقات النقدیة التعاقدیة التي 

للموجودات المالیة بتاریخ االثبات األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مقابل القیمة العادلةألغراض ھذا التقویم، یمثل "المبلغ األصلي" القیمة 

یة وتكالیف اإلقراض األساسلغ األصلي القائم خالل فترة ما، الزمنیة للنقود ومقابل مخاطر االئتمان واالقراض األساسیة األخرى المتعلقة بالمب

) وھامش الربح.ةوالتكالیف اإلداریاألخرى مثل (مخاطر السیولة

، ةدیة لألداأخذ البنك بالحسبان الشروط التعاقیوعند تقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة، 

توفى ھذا الشرط. التي ال تسالتعاقدیة ویشمل ذلك فیما إذا كان األصل المالي یشتمل على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة

وإلجراء ھذا التقویم، بأخذ البنك بعین االعتبار:

األحداث المحتملة التي تغیر من مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.-

خصائص الرفع المالي.-

وشروط التمدید.السداد المبكر-

دة، مثل (الترتیبات المتعلقة بحق عدم الرجوع)، والشروط التي تحد من مطالبة البنك للتدفقات النقدیة من موجودات محد-

الخصائص التي تعدل العوض مقابل القیمة الزمنیة للنقود مثل التعدیل الدوري ألسعار العموالت. -

أدوات حقوق الملكیة 

غیرات یختار بشكل ال رجعة فیھ عرض التعند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المقتناة ألغراض المتاجرة، یجوز للبنك أن

اآلخر، املالالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل االخر. وعند استخدام ھذا الخیار، یتم إثبات مكاسب وخسائر القیمة العادلة في الدخل الش

بما في ذلك االستبعاد. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حده. ،المرحلیة الموحدةلوال یعاد تصنیفھا الحقاً إلى قائمة الدخ

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ألغراضتصنف كافة الموجودات المالیة األخرى على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (مثل: أدوات حقوق الملكیة المقتناة 

المتاجرة، وسندات الدین غیر المصنفة بـ "التكلفة المطفأة، و بـ "القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "صندوق استثمار").

تكلفة لوالذي بخالف ذلك یفي بمتطلبات قیاسھ با–إضافة إلى ذلك، عند االثبات األولي، یجوز للبنك أن یخصص بشكل ال رجعة فیھ أي أصل مالي 

ي بشكل جوھر–بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك یزیـل أویقلص –المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

عدم التماثل المحاسبي والذي ینشأ خالف ذلك.-

ة التي یقوم فیھا البنك بتغییر نموذج اعمال إدارة الموجودات المعنیة. بعد االثبات األولي لھا، باستثناء خالل الفتر–ال یعاد تصنیف الموجودات 

المطلوبات المالیة تصنیف 4-2

)2018ینایر 1(السیاسة المتبعة قبل 

أسواق المال وودائع العمالء، واالقتراض، وسندات الدین المصدرة بالتكلفة والتي تمثل القیمة العادلة للمبلغ ودائعیتم، في األصل، إثبات كافة 

المستلم. 

یتم حسابھا بعد التي،وبعد ذلك، یتم قیاس كافة المطلوبات المالیة المرتبطة بعموالت، والتي لم یتم تغطیة مخاطر قیمتھا العادلة، بالتكلفة المطفأة

خذ بعین اإلعتبار الخصم أو العالوة. تطفأ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلي حتى تاریخ اإلستحقاق، وترحل إلى مصاریف األ

العموالت الخاصة.

و الخسائر ألرباح أیتم تسویة المطلوبات المالیة المرتبطة بتغطیة مخاطر القیمة العادلة في تغیرات القیمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره. تدرج ا

. المرحلیة الموحدةالناجمة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة

)2018ینایر 1(السیاسة المتبعة بعد 

ارة. باستثناء المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسأنھا مقاسة بالتكلفة المطفأةعلى ة یقوم البنك بتصنیف مطلوباتھ المالی

سیتم قیاس ھذه المطلوبات بما في ذلك المشتقات المصنفة كمطلوبات، الحقاً بالقیمة العادلة.



البنك السعودي البریطاني 

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

2018یونیو30

15

(تتمة)الھامةالمحاسبیةالسیاسات-4

مشتقات المدرجة ضمن أدوات مالیة أخرى ال

تعتبر المش�تقات المدرجة ض�من األدوات المالیة األخرى مش�تقات منفص�لة، وتس�جل بالقیمة العادلة إذا كانت خص�ائص�ھا اإلقتص�ادیة ومخاطرھا ال

مالیة واتدتتعلق بصورة وثیقة بتلك المذكورة في العقد الرئیسي، وأن العقد الرئیسي ال یعتبر بحد ذاتھ عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أ

لیةلمرحاالماليالمركزقائمةفي. تقید المش���تقات المدرجة ض���من األدوات المالیة األخرى المنفص���لة الخس���ارةأوالربحمدرجة قیمتھا العادلة في 

العقد الرئیسي. معالموجزةالموحدة

اإلثباتعنالتوقف4-3

المالیةالموجودات) أ

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

بالتدفقات النقدیة الخاصة بھذه الموجودات. 

المنافعوإلثبات في حال قیام البنك بنقل كل المخاطر في الحاالت التي تظھر فیھا دالالت على أن البنك نقل موجودات مالیة، یتم التوقف عن ا

المصاحبة لملكیة الموجودات المالیة، یتم والمنافعالمصاحبة لملكیة الموجودات. وفي الحاالت التي ال یتم فیھا نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر 

البنك بتسجیل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة التوقف عن اإلثبات فقط في حالة تخلي البنك عن السیطرة على الموجودات. یقوم 

الحصول على الحقوق واإللتزامات الناتجة عن ھذه العملیات.

دخل في قائمة ال–الموحدةالمرحلیةالشاملالمثبتة سابقاً في قائمة الدخل –التوقف عن اإلثبات، یتم إدراج الربح أو الخسارة التراكمیة عند

حدة للفترة.المرحلیة المو

الدخل الشامل اآلخر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة فيربح أو خسارة تراكمیة مثبتة أي ال یتم إثبات –2018ینایر1مناعتباراً 

الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات ھذه األدوات. فيخراآلالمخصصة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةتعدیل4-4

أ )  الموجودات المالیة

ت النقدیة افي حالة تعدیل ش�����روط أص�����ل مالي ما، یقوم البنك بتقویم فیما إذا كانت التدفقات النقدیة لألص�����ل المعدل مختلفة تماماً. وإذا كانت التدفق

ات األصل المالي اثبمختلفة تماماً، یتم اعتبار الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي األصلي منتھیة. وفي ھذه الحالة، یتم التوقف عن

األصلي، ویتم إدراج الفرق المثبت كمكاسب أو خسائر التوقف عن اثبات األصل المالي ویتم إثبات األصل المالي الجدید بالقیمة العادلة. 

ساب إجمالي القیمة الدفتریة لسیقوم،إلى التوقف عن إثبات األصل المالياألصلتعدیلیؤديلموإذا بخصم ذلكوألصل المالي البنك بإعادة احت

العمولة الفعلي قبل التعدیل. س��یتم إدراج أي فرق بین المبلغ المعاد احتس��ابھ وإجمالي القیمة الدفتریة الحالیة معدلالتدفقات النقدیة المعدلة باس��تخدام

تعدیل األصل.بشأنفي الربح أو الخسارة 

ب )  المطلوبات المالیة 

ت مالیة ما وذلك في حالة تعدیل شروطھا وأن التدفقات النقدیة للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماماً. وفي مثل ھذه یتوقف البنك عن اثبات مطلوبا

تي تم لیتم إثبات أیة مطلوبات مالیة جدیدة وفق الش�������روط المعدلة بالقیمة العادلة. یتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة ا،الحالة

.الموجزةالمرحلیة الموحدةالدخلقائمةالمطلوبات المالیة الجدیدة مع الشروط المعدلة في وا، استنفاذھ

االنخفاض في القیمة4-5

لربح أو ایقوم البنك بإثبات مخص�����ص�����ات لقاء خس�����ائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالیة التالیة التي ال یتم قیاس�����ھا بالقیمة العادلة من خالل 

الخسارة:

.المطفأةبالتكلفةاقیاسھیتمالتيالمالیةالموجودات•

التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. الدینسندات•

عقود الضمان المالي الصادرة، و•

التزامات القروض الصادرة.•
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إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة.ال یتم 

یاس قیقوم البنك بقیاس مخص���ص���ات الخس���ائر بمبلغ مس���او لخس���ائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بإس���تثناء األدوات المالیة التالیة والتي یتم

شھراً.12خسائر االئتمان المتوقعة لھا على مدى 

بأن لھا مخاطر ائتمان منخفضة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، وسندات الدین التي تبین•

األدوات المالیة األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بھا بشكل جوھري منذ االثبات األولي لھا.•

الدرجة المتعارف علیھا عالمیاً بـ������� "من یعتبر البنك بأن سندات الدین لھا مخاطر ائتمان منخفضة عندما تعادل درجة تصنیف مخاطر االئتمان لھا 

الدرجة األولى".

ش���ھر جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعلق باألداة المالیة والتي یمكن أن 12تمثل خس���ائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شھر بعد تاریخ إعداد القوائم المالیة.12تحدث خالل 

لمتوقعةقیاس خسائر االئتمان ا

ویتم قیاسھا على النحو التالي:،تقدیراً احتمالھ مرجح لخسائر االئتمانةتمثل خسائر االئتمان المتوقع

دفقات تالموجودات المالیة التي لیس لھا مس�������توى ائتمان منخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: بالقیمة الحالیة للعجز النقدي (أي الفرق بین ال•

للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدیة التي یتوقع البنك استالمھا).النقدیة المستحقة 

للتدفقات ةالموجودات المالیة ذات المس�����توى االئتماني المنخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة: الفرق بین إجمالي القیمة الدفتریة والقیمة الحالی•

النقدیة المستقبلیة المقدرة.

بة: بالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المس�����تحقة للبنك في حالة س�����حب االلتزام والتدفقات التزامات القروض غیر المس�����حو•

النقدیة التي یتوقع البنك استالمھا.

عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعھا لحامل العقد ناقصاً أیة مبالغ یتوقع البنك استردادھا.•

ةالموجودات المالیة المعدل

التفاوض على ش�������روط الموجودات المالیة أو تعدیلھا، أو تبدیل الموجودات المالیة الحالیة بأخرى جدیدة نتیجة ص�������عوبات مالیة إعادةفي حالة

لنحو ایواجھھا المقترض، یتم إجراء تقویم للتأكد فیما إذا یجب التوقف عن اثبات الموجودات المالیة، ویتم قیاس خس��������ارة االئتمان المتوقعة على

التالي:

المعدل يإذا لم یؤدي التعدیل المتوقع إلى التوقف عن إثبات األص��ل الحالي، فإنھ یتم إدراج التدفقات النقدیة المتوقعة الناتجة عن األص��ل المال•

ساب العجز النقدي الناتج عن األصل الحالي.تفي اح

ھائیة من نإذا أدى التعدیل المتوقع إلى التوقف عن اثبات األص��ل الحالي، فإنھ یتم اعتبار القیمة العادلة المتوقعة لألص��ل الجدید كتدفقات نقدیة •

اعتباراً ھي یتم خصمذالمالي الحالي الالعجز النقدي من األصلساب تعن اثباتھ. یدرج ھذا المبلغ في احالتوقفاألصل المالي الحالي بتاریخ 

للتوقف عن االثبات حتى تاریخ اعداد القوائم المالیة باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي.من التاریخ المتوقع

الموجودات المالیة ذات المستوى االئتماني المنخفض

من خالل وبالقیمة العادلةوجودات المالیة المس�������جلة بالتكلفة المطفأة إذا كانت المایقوم البنك، بتاریخ اعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد م

مس���توى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ھام وذات مس���توى ائتماني منخفض. یعتبر األص���ل المالي بأنھ ذالدخل الش���امل اآلخر 

على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي.

مستوى ائتماني منخفض، البیانات الممكن مالحظتھا التالیة:والدالة على أن األصل المالي ذومن األمثلة 

صعوبات مالیة كبیرة یواجھھا المقترض أو المصدر.•

خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق،•

السلفة من قبل البنك وفق شروط غیر مالئمة للبنك.وأإعادة جدولة القرض •

أخرى، وفالس أو إعادة ھیكلة مالیةحتمال دخول المقترض في االا•

إختفاء سوق نشطة لتلك األداة المالیة بسبب صعوبات مالیة.•
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ذي مس��توى ائتمان منخفض ما لم یكن ھناك دلیالً على أن رض��ة یعتبر عادةتإن القرض الذي یعاد التفاوض بش��أنھ بس��بب تدھور وض��ع الجھة المق

خطر عدم اس��تالم التدفقات النقدیة التعاقدیة قد انخفض بش��كل جوھري وأنھ ال توجد مؤش��رات أخرى على االنخفاض في القیمة. إض��افة إلى ذلك،

یوماً فأكثر قروضاً منخفضة القیمة.90تعتبر قروض األفراد المتأخرة السداد لمدة 

عوامل التالیة:الیأخذ بعین االعتبارند إجراء تقویم لتحدید فیما إذا كان االستثمار في الدیون السیادیة ذي مستوى ائتماني منخفض، فإن البنك ع

تقویم السوق للجدارة االئتمانیة الظاھرة في عوائد السندات.•

تقویم وكاالت التصنیف للجدارة االئتمانیة.•

.سندات دین جدیدةلى أسواق المال بخصوص إصدارمقدرة البلد على الوصول إ•

تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل االعفاء من السداد طوعاً أو كرھاً.إلىمما یؤدي الدیوناحتمال جدولة •

المرحلیة الموحدة عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي

مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي على النحو التالي:یتم عرض 

المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظھر كخصم من إجمالي القیمة الدفتریة لألصل.الموجودات•

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: تظھر عادة كمخصص•

نھ ال یمكن للبنك تحدید خسائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام واعندما تشتمل األداة المالیة على كل من مكون مسحوب وغیر مسحوب، •

یقوم البنك بعرض مخصص خسائر مجمع لكال المكونین. یتم إظھار المخصص :القرض بصورة مستقلة عن تلك المتعلقة بالمكون المسحوب

یتم إظھار أي زیادة في مخص�ص الخس�ائر عن إجمالي القیمة الدفتریة للمكون المجمع كخص�م من إجمالي القیمة الدفتریة للمكون المس�حوب.

المسحوب كمخصص، و

یتم اثبات مخص����ص الخس����ائر في قائمة المركز المالي ألن القیمة الش����امل اآلخر:س����ندات الدین المقاس����ة بالقیمة العادلة من خالل الدخل ال•

تم یالدفتریة لھذه الموجودات تعتبر بمثابة القیمة العادلة لھا. یتم اإلفص�����اح عن مخص�����ص الخس�����ائر، ویتم اثباتھ في احتیاطي القیمة العادلة. 

ت بین التكلفة المطفأة للموجودات والقیمة العادلة لھا في الدخل الشامل اآلخر.اثبات خسائر االنخفاض في الربح أو الخسارة، وتدرج التغیرا

الشطب

یتم اثبات القروض وس�����ندات الدین (في جزء منھا أو بمجملھا) عند عدم وجود توقعات معقولة الس�����تردادھا. ال تزال تخض�����ع الموجودات المالیة 

أن اس��ترداد المبالغ المس��تحقة. وفي حالة زیادة المبلغ المراد ش��طبھ عن مخص��ص الخس��ارة المش��طوبة ألنش��طة التعزیز امتثاالً إلجراءات البنك بش��

یتم في البدایة اعتبار الفرق كإض���افة إلى المخص���ص الذي یطبق على إجمالي القیمة الدفتریة. تقید أیة اس���تردادات الحقة إلى مص���اریف المتراكم، 

.خسائر االئتمان

تقویم الضمان 

قد، مثل نتمان على الموجودات المالیة، یقوم البنك باس�����تخدام الض�����مانات، قدر االمكان. تكون الض�����مانات على أش�����كال متنوعةلتقلیل مخاطر االئ

ة سیاسالاعتماد، وذمم مدینة، وبضاعة وموجودات غیر مالیة أخرى وتعزیزات ائتمانیة مثل اتفاقیات المقاصة. إن ضمان/وأوراق مالیة وخطابات 

ھي نفس 9لمعیار الدولي للتقریر الماليلطبقاً لبنك بش��أن الض��مانات التي یتم التنازل عنھا إلیھ بموجب ترتیبات اإلقراض الخاص��ة بھ المحاس��بیة ل

إال أن القیمة.. ما لم یتم مص��ادرتھا، ال یتم تس��جیل الض��مانات في قائمة المركز المالي للبنك39الس��یاس��ة المتبعة بموجب معیار المحاس��بة الدولي 

ما أالعادلة للض���مانات تؤثر على احتس���اب خس���ائر االئتمان المتوقعة، ویتم تقویمھا عادة عند نش���أتھا كحد أدنى، ویعاد تقویمھا على أس���اس دوري.

بعض الضمانات مثل النقد واألوراق المالیة المتعلقة بمتطلبات الھامش فیتم تقویمھا یومیاً.

انات من األس�����واق النش�����طة لتقویم الموجودات المالیة المحتفظ بھا كض�����مانات. أما الموجودات المالیة وقدر المس�����تطاع، یقوم البنك باس�����تخدام البی

لبیانات ااألخرى التي ال یمكن تحدید قیمتھا الس����وقیة فیتم تقویمھا باس����تخدام النماذج. یتم تقویم الض����مانات غیر المالیة مثل العقارات على أس����اس 

.أخرىمستقلةومصادرالمدققة یةالمساكن والقوائم المالالرھن، أو على أساس مؤشرات أسعار المقدمة من أطراف أخرى مثل وسطاء

الضمانات التي یتم مصادرتھا

سبیة المتبعة بموجب ا سة البنك المحا سیا سةبقیت 9لمعیار الدولي للتقریر المالي إن  سیا سبة الدولي التي كانتنفس ال المتبعة بموجب معیار المحا

سیاسة البنك في التأكد فیما إذا من األفضل استخدام األصل المصادر ألغراض عملیاتھ الداخلیة أو بیعھ. تحول الموجودات التي یتقرر . تتمثل39

تحول ا أقل. مبأنھا مفیدة للعملیات الداخلیة إلى فئة الموجودات المعنیة بالقیمة المعاد مص��ادرتھا أو بالقیمة الدفتریة لألص��ل المض��مون األص��لي، أیھ

كالیف وبالقیمة العادلة ناقص��اً ت)إلى الموجودات المعدة للبیع بالقیمة العادلة لھا (إذا كانت موجودات مالیةیعتبر بیعھا أفض��ل خیارالموجودات التي 

صادرة وبما یتفق مع سیاسة البنك.مالبتاریخ بیع الموجودات غیر المالیة 



البنك السعودي البریطاني 

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 

2018یونیو30

18

(تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة-4

كالء ووخالل دورة األعمال العادیة، ال یقوم البنك فعلیاً بمص���ادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة األفراد الخاص���ة بھ، لكنھ یقوم بتكلیف 

ھذا لجة الفائض���ة إلى العمالء / الجھات المقترض���ة. ونتیاألموالخارجیین الس���ترداد األموال ویكون ذلك عادة بالمزاد، لس���داد القرض القائم. تعاد 

.المرحلیة الموحدةالمالي، ال یتم تسجیل العقارات السكنیة التي یتم مصادرتھا نظامیاً في قائمة المركز اإلجراء

ضمانات المالیة والتزامات القروضال4-6

یمة المطلوبات األخرى، والتي تمثل قیتم، في األص��ل، إثبات الض��مانات المالیة في القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة بالقیمة العادلة ض��من 

.العالوة المستلمة

وبعد اإلثبات األولي:

تقاس مقدرة البنك تجاه كل ضمان بالتكلفة المطفأة أو مخصص الخسارة، أیھما أعلى.: 2018ینایر 1اعتباراً من •

دیر للمصاریف المطلوبة لسداد االلتزامات المالیة كانت مقدرة البنك تجاه كل ضمان تقاس بالعالوة المطفأة أو أفضل تق: 2018ینایر 1قبل •

، أیھما أعلى.الناتجة عن الضمانات

ان. میتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل المرحلیة الموحدة ضمن "دخل أتعاب وعموالت، صافي" بطریقة القسط الثابت على مدة فترة الض

بالقیمةقیاسھایتموضقرتماالتزأي البنكاریصدلمتمثل التزامات القروض ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان وفق ش����روط وأحكام محددة س����لفاً. 

:القروض. بالنسبة اللتزامات الربح أول الخسارةلخالمنلةدلعاا

.یقوم البنك باثبات مخصص الخسارة: 2018ینایر 1اعتباراً من •

.متوقع خسارتھدلعقانکاإذا 37ليدولالمحاسبةارلمعیافقاًوصمخصباثباتكلبنامقا: 2018ینایر 1قبل •

االستثمارات, صافي-5
تصنف االستثمارات كاآلتي: 

)السعودیةالریاالت(بآالف 
2018یونیو30

(غیر مدققة)

2017دیسمبر 31

(مدققة)

2017یونیو30

(غیر مدققة)

: استثمارات

--12,776,736دینسندات–اآلخرالشاملالدخلخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة

--1,396,164ملكیةالحقوق–بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة

--416,149الخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقیمةمدرجة

17,691,78910,724,1466,638,520المطفأةبالتكلفةمقتناة

16,252,60514,678,016-للبیعمتاحة

32,280,83826,976,75121,316,536اإلجمالي
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القروض والسلف، صافي  -6

تتكون القروض والسلف من اآلتي:

)السعودیةالریاالت(بآالف 
2018یونیو30

(غیر مدققة)
2017دیسمبر 31

(مدققة)
2017یونیو30

(غیر مدققة)

2,326,1342,232,8412,109,794بطاقات إئتمان 

20,516,70421,552,92423,258,433قروض شخصیة

92,637,96294,882,92194,053,713قروض تجاریة وحسابات جاریة مدینة  

115,480,800118,668,686119,421,940القروض والسلف العاملة، إجمالي

2,545,9691,893,5341,591,439القروض والسلف غیر العاملة، صافي  

118,026,769120,562,220121,013,379إجمالي القروض والسلف

)3,130,000()3,556,133()4,665,228(صافي ،مخصص خسائر اإلئتمان

113,361,541117,006,087117,883,379القروض والسلف، صافي

ومشروع مشترك شركة زمیلةاإلستثمار في -7

)السعودیةالریاالت(بآالف 
2018یونیو 30

(غیر مدققة)
2017دیسمبر 31

(مدققة)
2017یونیو 30

(غیر مدققة)

اتش اس بي سي العربیة السعودیة المحدودة

524,924513,678513,678السنةرصید بدایة الفترة/ 

17,16767,74619,702الحصة في األرباح

)56,500()56,500(-توزیعات أرباح مستلمة

542,091524,924476,880

للتكافلساب

128,619128,619-السنةرصید بدایة الفترة/ 

1,170600-الحصة في األرباح

-)129,789(-على شركة تابعة استحواذ

--129,219

542,091524,924606,099اإلجمالي

) من الحصص في شركة إتش إس بي سي العربیة السعودیة المحدودة، مشروع مشترك مع إتش اس بي سي. %51: 2017(%51یمتلك ساب 

لكال المس���تثمرین تعیین عدد متس���او من أعض���اء مجلس اإلدارة الیمكن لمس���تثمر ما القیام بتوجیھ أنش���طة المنش���أة دون تعاون الطرف اآلخر. یحق 

ال یوجد لدیھ حقوق في العوائد المتغیرة من عالقتھ ألنھلم یقم س���اب بتوحید ھذه المنش���أة .وبالتالي یتطلب إتخاذ قرارات المجلس بص���ورة مش���تركة

لى المنش��أة. یتمثل النش��اط الرئیس��ي لش��ركة اتش اس بي س��ي العربیة بالمنش��أة والمقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل ممارس��ة الس��لطة ع

تقدیم الخدمات البنكیة االس��تثماریة بما في ذلك االس��تش��ارات المص��رفیة االس��تثماریة والوس��اطة وتمویل المش��اریع والتمویل فيالس��عودیة المحدودة 

یة.االسالمي. كما تقوم بإدارة الصنادیق االستثماریة والمحافظ االختیار

، ونتج عن ذلك بأن أصبح %65إلى %32.5، قام ساب بزیادة نسبة ملكیتھ في الشركة الزمیلة/ شركة ساب للتكافل من 2017نوفمبر 23في

بساب یمتلك حصة مسیطرة في شركة ساب للتكافل. أصبحت شركة ساب للتكافل شركة تابعة، وبالتالي قام ساب بتوحید القوائم المالیة لشركة سا

. 2017افل اعتباراً من شھر نوفمبرللتك

ودائع العمالء  -8

)السعودیةالریاالت(بآالف 
2018یونیو 30

(غیر مدققة)
2017دیسمبر 31

(مدققة)
2017یونیو 30

(غیر مدققة)

83,318,51688,538,70181,422,004الطلبتحت

7,549,6466,868,2007,399,401إدخار

41,084,30543,860,97348,591,747ألجل

978,323971,639900,951نقدیة تأمینات

132,930,790140,239,513138,314,103اإلجمالي
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المشتقات    -9

بالغ غ اإلسمیة، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نھایة الفترة، ال تعكس بالضرورة میعكس الجدول أدناه القیمة العادلة اإلیجابیة والسلبیة لألدوات المالیة المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمیة المتعلقة بھا. إن المبال

خاطر السوق. جابیة للمشتقات، كما أنھا ال تعكس مبھا . وبالتالي، فإن ھذه المبالغ اإلسمیة ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي یتعرض لھا البنك والتي تقتصر عادًة على القیمة العادلة اإلیالتدفقات النقدیة المستقبلیة المتعلقة

بآالف الریاالت السعودیة

2018یونیو30في 

( غیر مدققة )

2017دیسمبر 31في 

( مدققة ) 

2017یونیو30في 

( غیر مدققة )

القیمة العادلة 

اإلیجابیة

القیمة العادلة

السلبیة

المبالغ

اإلسمیة

القیمة العادلة 

اإلیجابیة

القیمة العادلة 

السلبیة

المبالغ

اإلسمیة

القیمة العادلة 

اإلیجابیة

القیمة العادلة 

السلبیة

المبالغ

اإلسمیة

:المقتناة ألغراض المتاجرةالمشتقات 

46,998,397)189,087(41,249,303246,591)241,185(41,161,905270,248)363,625(390,550مقایضات أسعار العموالت الخاصة

10,386,492)50,092(15,748,09050,092)93,830(19,782,42891,904)187,352(183,037خیارات أسعار العموالت الخاصة

13,588,449)64,239(14,073,05482,878)25,406(3,696,62334,516)17,764(35,197اآلجلةعقود الصرف األجنبي 

79,528,550)30,859(41,251,20530,376)18,441(17,185,53418,355)7,927(7,913خیارات العمالت

3,017,454)16,030(3,205,93517,593)16,521(2,967,51218,023)37,638(38,821مقایضات العمالت

360,836)5,496(360,8365,496)14,861(360,83614,862)16,397(16,397أخــــرى

المقتناة لتغطیة مخاطر القیمة العادلة:المشتقات 

5,055,000)62,737(6,498,75027,454)40,034(8,986,87542,027)44,919(187,622مقایضات أسعار العموالت الخاصة

المقتناة لتغطیة مخاطر التدفقات النقدیة:المشتقات 

1,640,000)17,601(1,390,00015,795)15,273(1,190,00030,282)18,195(5,491مقایضات أسعار العموالت الخاصة 

898,544)22,787(1,419,0787,086)15,644(1,536,04312,147)27,755(27,733التمقایضات العم

161,473,722)458,928(125,196,251483,361)481,195(96,867,756532,364)721,572(892,761اإلجمالي
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التعھدات واإللتزامات المحتملة -10

القانونیةالدعاوى) أ

بناءاً على نصیحة ھذه الدعاوى، وذلك مقامة ضد البنك. لم یجنب أي مخصص جوھري لقاء قانونیة، یوجد دعاوى 2018یونیو 30كما في 
المستشارین القانونیین التي تشیر إلى أنھ لیس من المحتمل تكبد خسائر ھامة.

باالئتمانالمتعلقة ) التعھدات وااللتزامات المحتملة ب

یلي بیاناً بالتعھدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنك: فیما

یونیو30في 
2017

( غیر مدققة )

دیسمبر 31في 
2017

( مدققة ) 

یونیو30في 
2018

( غیر مدققة )
)بآالف الریاالت السعودیة(

9,896,406 11,000,938 10,080,005 إعتمادات مستندیة 

52,737,314 52,605,933 54,629,697 خطابات ضمان 

4,051,360 3,281,948 3,811,994 قبوالت 

3,250,872 3,518,077 4,290,503 إلتزامات غیر قابلة للنقض لمنح اإلئتمان 

69,935,952 70,406,896 72,812,199 اإلجمالي 

ة) الزكاج

كماوتغییربدونالربوطھذهمنالبنكموقفبقي. للبنكالزكویةالربوطوضععلىتغیرأيیطرأ، لم 2018یونیو30خالل الفترة المنتھیة في 
ونظراً لعدم التأكد المستمر من قبل البنوك بخصوص .2017دیسمبر31فيالمنتھیةللسنةالسنویةالموحدةالمالیةالقوائمفيعنھاإلفصاحتم

ون لایر سعودي ملی500، بتجنیب مبلغ قدره مسألة استبعاد االستثمارات طویلة األجل وإضافة التمویل طویل األجل إلى وعاء الزكاة، فقد قام ساب
، ومن حیث المبدأ، ال یوافق ساب على المعالجة التي أجرتھا الھیئة العامة للزكاة والدخل بخصوص استبعاد االستثمارات ىرالمطلوبات األخضمن 

طویلة األجل وإضافة التمویل طویل األجل واستمر في االعتراض علیھا لدى الجھات المعنیة.

النقدیة وشبھ النقدیة -11
الموحدة من اآلتي:تتكون النقدیة وشبھ النقدیة المدرجة في قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة 

(بآالف الریاالت السعودیة)
2018یونیو30

(غیر مدققة)
2017دیسمبر 31

(مدققة)
2017یونیو30

(غیر مدققة)

ما السعودي، فینقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 
13,281,82318,712,73617,101,054عدا الودیعة النظامیة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة األخرى وفترة 
11,971,31211,382,84312,816,800أو أقل من تاریخ اإلقتناءثالثة أشھرإستحقاقھا األصلیة 

25,253,13530,095,57929,917,854اإلجمالي 

المعلومات القطاعیة -12

ھ بشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة. طیمارس البنك نشا

من الموجوداتتتكون موجودات ومطلوبات القطاعاتاإلعتیادیة.التجاریةتتم المعامالت بین القطاعات التشغیلیة وفقاً لألحكام والشروط

والمطلوبات التشغیلیة، وتمثل غالبیة الرصید.

بقطاعات البنك التي تم رفع التقاریر بشأنھا: بیاناً أ )  فیما یلي 

ویلبي بشكل أساسي اإلحتیاجات البنكیة الشخصیة لألفراد وعمالء المصرفیة الخاصة.:قطاع التجزئة-

وھو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبھا الشركات .:قطاع الشركات-

العموالت الخاصة. كما أنھ مسئول عن تمویل عملیات البنك أسعار لعمالت واویدیر السیولة، ومخاطر :قطاع الخزینة        -

والسیولة.وإدارة المحفظة اإلستثماریة 

.شركة تابعة وھي/ شركة ساب للتكافل واستثماره في المشروع المشترك/في وتشتمل على اإلستثمار :أخــــرى-

ف یرابنود الدخل والمصحذف إتش أس بي سي. العربیة السعودیة واستثمارات األسھم. ویشمل ایضاً 

المجموعات. شركاتبین
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تتمة-المعلومات القطاعیة -12

ما في جمالي موجودات ومطلوبات البنك كإلفیما یلي تحلیالً اله وفقاً لنظام أسعار الحواالت بالبنك. ـ��الت بین القطاعات التشغیلیة أعـ��م المعامـ��ـ��تت

لكل قطاع منأش������ھر المنتھیتین في ھذین التاریخینالس������تةلفترتي والنتائج، وإجمالي دخل ومص������اریف العملیات 2017و2018یونیو30

:القطاعات التشغیلیة

2018یونیو30

(غیر مدققة)

قطاع الخزینةقطاع الشركاتقطاع التجزئةبآالف الریاالت السعودیة 

ذلكفيبما(أخرى

بین متداخلةحذوفات

اإلجمالي)المجموعةشركات

27,002,74189,477,47963,781,8692,751,025183,013,114إجمالي الموجودات 

59,405,23371,444,97618,649,001543,791150,043,001إجمالي المطلوبات 

1,335,6751,695,817595,43125,9953,652,918إجمالي دخل العملیات 

116,431-)9()7,020(123,460إلنخفاض في القیمةوامخصص خسائر اإلئتمان 

635,325363,60379,9583,4331,082,319األخرى مصاریف العملیات

17,16717,167---مشروع مشترك الحصة في أرباح 

576,8901,339,234515,48239,7292,471,335صافي دخل الفترة

2017یونیو 30

(غیر مدققة)

قطاع الخزینةقطاع الشركاتقطاع التجزئةبآالف الریاالت السعودیة 

أخرى (بما في ذلك 

حذوفات متداخلة بین 

اإلجماليشركات المجموعة)

29,753,36891,404,63559,631,8951,728,614182,518,512إجمالي الموجودات 

149,769,260-60,969,56869,858,95118,940,741إجمالي المطلوبات 

1,277,5741,634,409691,69421,0003,624,677إجمالي دخل العملیات 

50,000441,197-201,990189,207إلنخفاض في القیمةوامخصص خسائر اإلئتمان 

1,038,638-612,207357,40769,024مصاریف العملیات األخرى  

مشروعالحصة في أرباح شركة زمیلة و

20,30220,302---مشترك 

2,165,144)8,698(463,3771,087,795622,670صافي دخل الفترة

ب )  إجمالي دخل العملیات حسب القطاعات التشغیلیة

2018یونیو30
(غیر مدققة)

الخزینةقطاع الشركاتقطاع قطاع األفرادبآالف الریاالت السعودیة

أخرى (بما في ذلك 
حذوفات متداخلة بین 
اإلجمالي شركات المجموعة)

1,013,6052,164,504448,81425,9953,652,918خارجیة

--146,617)468,687(322,070داخلیة

1,335,6751,695,817595,43125,9953,652,918دخل العملیاتإجمالي 

2017یونیو30
(غیر مدققة)

الخزینةقطاع قطاع الشركاتقطاع األفرادبآالف الریاالت السعودیة

أخرى (بما في ذلك 
حذوفات متداخلة بین 
اإلجمالي شركات المجموعة)

1,063,6062,211,365328,70621,0003,624,677خارجیة

--362,988)576,956(213,968داخلیة

1,277,5741,634,409691,69421.0003,624,677دخل العملیاتإجمالي 
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ھمللسوالمخفضاألساسيربحال-13

وذلك بقسمة صافي دخل الفترة العائد 2017یونیو30و2018یونیو30للسھم للفترتین المنتھیتین في والمخفضتم احتساب الربح األساسي 

ملیون سھم. 1,500على المساھمین على 

كفایة رأس المال -14

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

رأس مال قوي.قاعدةمقدرة البنك على اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمراریة، والحفاظ على وجود

كفایة رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إدارة البنك. تتطلب التعلیمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي یتم مراقبة 

زیدالسعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو ت

.%8دنى المتفق علیھ وھي عن الحد األ

یاس قیقوم البنك بمراقبة مدى كفایة رأسمالھ وذلك بإستخدام المنھجیة والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبھا یتم

والمبالغ اإلسمیة للمشتقات بإستخدام مدى كفایة رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤھل مع الموجودات، والتعھدات واإللتزامات المحتملة

األرصدة المرجحة إلظھار مخاطرھا النسبیة. 

ـ 15/3/1439وتاریخ 391000029731بموجب التعمیم رقم  بشأن المدخل المرحلي والترتیبات االنتقالیة للتوزیعات ) 3/12/2017(المرفق ھ

سة النقد العربي السعودي بتوجیھ البنوك بضرورة توزیع األثر األولي على نسبة ، قامت مؤس9المحاسبیة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 

كفایة رأس المال نتیجة تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي على مدى خمس سنوات.

2018یونیو30)السعودیةالریاالت(بآالف 
(غیر مدققة)

2017دیسمبر 31
(مدققة)

2017یونیو30
(غیر مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر

مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة 

157,117,048162,589,324161,328,367المخاطر

المخاطر التشغیلیة المتعلقة بالموجودات المرجحة 

12,649,99513,712,15213,536,866المخاطر

1,265,2882,278,1752,411,488المخاطرمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة 

171,032,331178,579,651177,276,721إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

34,325,70333,344,59232,749,252رأس المال األساسي

3,759,0764,132,3673,755,831المساندرأس المال 

38,084,77937,476,95936,505,083ورأس المال المساندإجمالي رأس المال األساسي

نسبة كفایة رأس المال %

%18.47%18.67%20.07نسبة رأس المال األساسي

%20.59%20.99%22.27نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند
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و تم في السوق الرئیسي (أتالقیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم إستالمھ عند بیع أصل ما أو سداده عند تحویل مطلوبات بموجب معاملة نظامیة 

مالحظة لفي السوق بتاریخ القیاس وفق الظروف السائدة حالیاً في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً لمتعاملینأسواق أكثر فائدة) بین 

.المقدرةمباشرة أو یمكن تقدیره بإستخدام طرق تسعیر أخرى وبالتالي یمكن أن تنشا فروقات بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي تم إثباتھا ال تختلف كثیراً عن قیمتھا الدفتریة فیما عدا القروض والسلف وودائع العمالء.

ید القیمة العادلة ومستویاتھا تحد

یستخدم البنك المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا: 

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

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

مدخالتھا الھامة وفق بیانات السوق القابلة للمالحظة.

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

(غیر مدققة)2018یونیو30
)بآالف الریاالت السعودیة(

القیمة الدفتریة 
القیمة العادلة 

اإلجمالي المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة 

العادلة 

892,761-892,761-892,761أدوات مالیة مشتقة

مقتناة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

416,149-416,149380,30635,843الخسارة 

مقتناة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

14,172,9001,364,98012,776,73731,18314,172,900الشامل اآلخر 

الموجودات المالیة غیر المقاسة بالقیمة 

العادلة

أرصدة لدى البنوك للبنوك والمؤسسات 

12,867,954-12,867,954-12,867,954المالیة األخرى 

17,485,561-17,485,561-17,691,789استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

112,165,736112,165,736--113,361,541قروض وسلف 

المالیة المقاسة بالقیمة العادلةالمطلوبات

721,572-721,572-721,572أدوات مالیة مشتقة 

المقاسة بالقیمة غیر المالیة المطلوبات

العادلة

5,661,783-5,661,783-5,661,783أرصدة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى

133,077,676-133,077,676-132,930,790ودائع العمالء 

2,999,988-2,999,988-2,999,988سندات دین مصدرة 

1,686,963-1,686,963-1,686,963اقتراض 
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(مدققة)2017دیسمبر31

)بآالف الریاالت السعودیة(
الدفتریة القیمة 

القیمة العادلة 

اإلجمالي المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة 

العادلة

532,364-532,364-532,364أدوات مالیة مشتقة 

16,252,6051,367,05214,856,03029,52316,252,605استثمارات مالیة متاحة للبیع 

الموجودات المالیة غیر المقاسة 

بالقیمة العادلة

والمؤسسات المالیة أرصدة لدى البنوك 

األخرى 
13,490,700-13,490,700-13,490,700

10,632,181-10,632,181-10,724,146استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة 

115,751,698115,751,698--117,006,087قروض وسلف 

المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة 

العادلة

481,195-481,195-481,195أدوات مالیة مشتقة 

المقاسة بالقیمة غیر المطلوبات المالیة 

العادلة

والمؤسسات المالیة لبنوك لأرصدة 

األخرى 
3,690,975-3,690,975-3,690,975

140,371,074-140,371,074-140,239,513ودائع العمالء 

2,998,748-2,998,748-2,998,748ةسندات دین مصدر

1,682,445-1,682,445-1,682,445اقتراض

من مقایضات أسعار العموالت الخاصة تمت خارج األسواق النظامیة، ومقایضات العمالت، الثانيتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى 

ھذهواألدوات المالیة المشتقة األخرى. یتم تحدید،أسعار العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وخیارات العمالتراتوخیا

ات لھذه نالمشتقات بالقیمة العادلة بإستخدام طرق التسعیر الخاصة بالبنك وعلى أساس طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید مدخالت البیا

بإستخدام المؤشرات القابلة للمالحظة في السوق التي یتم تداولھا فیھا، ویتم الحصول علیھا من مقدمي خدمات البیانات المستخدمة في الطرق 

السوق.

نيالثاالمصنفة ضمن المستوى )المتاحة للبیع: االستثمارات2017المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تشتمل االستثمارات

لبیانات اعلى سندات لم یتوفر بشأنھا أسعار في السوق، ویتم تحدیدھا بالقیمة العادلة بإستخدام التدفقات النقدیة المخصومة التي تستخدم مدخالت 

. االئتمانالقابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنیات العائد وھوامش 

الثالثالمصنفة ضمن المستوى )المتاحة للبیع: االستثمارات2017الشامل اآلخر (المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخلتشتمل االستثمارات

یر في . یتعلق التغإعداد القوائم المالیةعلى صنادیق أسھم خاصة، تحدد قیمتھا العادلة على أساس آخر صافي قیمة موجودات مصرح عنھا بتاریخ 

قروض بالنسبة للخالل الفترة بالحركة في القیمة العادلة وسداد رأس المال فقط.لثالث المدرجة ضمن المستوى األدوات المالیة لالقیمة العادلة 

بعد تعدیلھا ةوالسلف المصنفة ضمن المستوى الثالث، تحدد القیمة العادلة لھا وذلك بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة وفقاً لمعدالت سایبور المتوقع

بالتكلفة المطفأة، ال تختلف بشكل جوھري عن القیم والمدرجةلبنوك والمؤسسات المالیة األخرى ولىلألرصدة لدإن القیم العادلة بالمخاطر. 

بالسوق الحالیة لألدواتوأسعار العموالت الخاصة قصیرةذات آجال ، حیث أنھا الموجزةالموحدةالمرحلیة المالیة القوائمالدفتریة المدرجة في 

خالل ھاتسعیریتم إعادة عائمة بعمولةوالقروض ھي أدوات ان سندات الدین المصدرةالمالیة ال تختلف بشكل كبیر عن األسعار المتعاقد علیھا. 

.تھا الدفتریةمالمتبقیة ال تختلف بشكل كبیر عن قیمحفظة، وبالتالي فإن القیمة العادلة لھذه المحفظة تقارب القیمة الدفتریة. القیمة العادلة للسنة

.الفترةخاللالعادلةالقیمةمستویاتبینتحویالتأیةتتملم

ملیون 36مبلغ إیجابیاً ب–والذي تم تقدیره باستخدام طرق التقویم -الموحدة ةفي قائمة الدخل المرحلیةكان إجمالي التغیر في القیمة العادلة المثبت

ملیون لایر سعودي).29: إیجابیاً وبمبلغ قدره 2017لایر سعودي (
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عر المعاملة سإن القیمة التي تم الحصول علیھا من طریقة التقییم قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالیة في تاریخ المعاملة. یشار إلى الفرق بین

حیث یتم إطفائھ على مدى عمر المعاملة لألداة المالیة أو یؤجل إلى أن یتم تحدید القیمة العادلة وقیمة طریقة التقییم بـ "ربح وخسارة الیوم الواحد". 

دلة مباشرًة الألداة باستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي یمكن مالحظتھا أو یتحقق عند استبعاده. ویتم إثبات التغیر الالحق في القیمة الع

وحدة دون عكس ربح وخسارة الیوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقییم على صافي القیمة الحالیة والتدفقات النقدیة في قائمة الدخل المرحلیة الم

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

األخرى ، والعالواتاالئتمانرتبطة وغیر المرتبطة بعمولة، وھوامش تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقییم على األدوات الم

المستخدمة في تقدیر معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار تحویل العمالت األجنبیة.

حظة أو المدخالت األسعار القابلة للمالیستخدم البنك طرق تقییم معروفة بشكل واسع لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة الشائعة والمعروفة. تتوفر 

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

رق یقلل من حاجة اإلدارة إلبداء األحكام وإجراء مثل مقایضات أسعار العموالت. أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لھذه الط

ه الطرق ذالتقدیرات ویقلل من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحدید القیمة العادلة. یتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لھ

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

إدارة المخاطر المالیة-16

مخاطر االئتمان 

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إدارة المخاطر الكلیة داخل ساب والتأكد من فعالیتھا.

، وتحقیق ر المخاطر بالبنكاعلى إطتمثل لجنة المخاطر المعینة من قبل البنك لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة والتي تقوم بالموافقة واإلشراف 

ر طالخطط وأھداف األداء، بما في ذلك قبول المخاطر واستراتیجیات إدارة المخاطر، وتعیین كبار المسؤولین وتفویض الصالحیات المتعلقة بمخا

االئتمان واألخرى ووضع إجراءات الرقابة الفعالة.

لتزاماتھ بشأن أداة مالیة، مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر اقدرة طرف ما على الوفاء بدارة مخاطر اإلئتمان والتي تمثل عدم مإیقوم البنك ب

ألخسارة مالیة. تنشأ مخاطر اإلئتمان بشكل أساسي عن عملیات اإلقراض التي تنتج عنھا القروض والسلف، وعن األنشطة اإلستثماریة. كما تنش

المتعلقة باالئتمان والمشتقات.التعھدات وااللتزامات المحتملة مخاطر اإلئتمان عن

تال. كما یستخدم البنك أنظمة تصنیف خارجیة صادرة عن وكاداخلیةتصنیفادواتاألطراف األخرى باستخدام تعثرحتمال ایقوم البنك بتقویم 

تصنیف رئیسیة، عند توفرھا.  

الت مع األطراف األخرى المحددة، وتقویم مالءة ھذه األطراف یقوم البنك بالتقلیل من مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتھا، ووضع حدوداً للمعام

ھا. دبصورة مستمرة. تصمم سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحدید المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لھا ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدو

لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، یقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان كما یتم مراقبة حدود المخاطر الفعلیة التي یتعرض لھا البنك یومیاً. إضافة

تفاقیات مقاصة رئیسیة والدخول في ترتیبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من االمتعلقة بأنشطتھ التجاریة وذلك بإبرام 

تملة ل مخاطر اإلئتمان. تمثل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمشتقات التكلفة المحفترات التعرض للمخاطر. كما یقوم البنك أحیاناً بإقفال المعامالت لتقلی

لتزاماتھا. ولمراقبة مستوى مخاطر اإلئتمان التي آلت للبنك، یقوم البنك استبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بال

المتبعة بشأن تقویم عملیات اإلقراض الخاصة بھ.بتقویم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألسالیب

ن وینتج التركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالھم في نفس المنطقة الجغرافیة أو یك

سیاسیة عند حدوث تغیرات في الظروف اإلقتصادیة أو اللتزاماتھم التعاقدیة الھم نفس الخصائص اإلقتصادیة التي ستؤثر في مقدرتھم على الوفاء ب

أو الظروف األخرى. 

یشیر التركز في مخاطر اإلئتمان إلى مدى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافیة معینة.
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ن أو كیقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنویع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أما

د نأنشطة معینة. كما یقوم البنك أیضاً بأخذ الضمانات، حسبما ھو مالئم. كما یقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافیة من األطراف األخرى ع

نخفاض في القروض والسلف المعنیة.اوجود مؤشرات على وقوع 

م الحصول تتقوم اإلدارة بمراقبة القیمة السوقیة للضمانات، وتطلب ضمانات إضافیة أخرى وفقاً للعقد المبرم وتراقب القیمة السوقیة للضمانات التي

علیھا عند مراجعتھا لمدى كفایة مخصص خسائر اإلئتمان. 

بصورة منتظمة بمراجعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغیرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدة. یقوم البنك 

. مخصص خسائر االئتمانأ

خارج نودوالبمقابل القروض والسلف مخصص خسائر االئتمانإلى الرصید الختامي لالرصید االفتتاحيیوضح الجدول التالي التسویات من 
قائمة المركز المالي:

2018یونیو 30

المطفأةبالتكلفةللعمالءالممنوحةوالسلفالقروض

الریاالت السعودیة بآالف

االئتمانخسائر

علىالمتوقعة

شھر12مدى

االئتمان خسائر

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ینخفض 

مستوى االئتمان لھا

االئتمان خسائر

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

ائتماني منخفض

اتذاةمشتر

مستوى 

ائتماني 

اإلجماليمنخفض

517,7431,951,4642,201,89730,9694,702,073ینایر 1في الرصید

--)5,559()61,295(66,854شھر12مدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرإلىمحول

الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي محول

--)31,147(56,111)24,964(لم ینخفض مستوى االئتمان لھا 

الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات محول

--63,931)58,408()5,523(مستوى ائتماني منخفض 

68,819150,4257,59866,159)160,683(الفترةعلى) قیدعكس/ (المحملصافي

)103,004(-)103,004(--مشطوبةمبالغ

393,4271,956,6912,276,54338,5674,665,228یونیو 30فيالرصید

2018یونیو03

الماليالمركزقائمةخارجبنود

الریاالت السعودیة بآالف

االئتمانخسائر
مدىعلىالمتوقعة

شھر12

االئتمان المتوقعة خسائر
على مدى العمر التي لم 

ینخفض مستوى االئتمان لھا

االئتمان المتوقعة خسائر
على مدى العمر ذات 

اإلجماليمستوى ائتماني منخفض

142,642347,158260490,060ینایر 1في الرصید

--)4,411(4,411شھر12مدىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرإلىمحول

الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي محول

--1,122)1,122(لم ینخفض مستوى االئتمان لھا 

الى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات محول

-13,567)13,495()72(مستوى ائتماني منخفض 

)13,226(193,846)96,831()110,241(الفترةعلى) قیدعكس/ (المحملصافي

35,618233,543207,673476,834یونیو30فيكماالرصید



البنك السعودي البریطاني 

تتمھ-إیضاحات حول القوائم المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة 
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الضمانات .ب

لضمانات ایقوم البنك، خالل أنشطة اإلقراض الخاصة بھ، باالحتفاظ بضمانات كتأمین للحد من مخاطر االئتمان على القروض والسلف. تشتمل ھذه 

ذه ھفي الغالب على ودائع ألجل، وتحت الطلب ونقدیة أخرى، وضمانات مالیة، وأسھم دولیة ومحلیة، وعقارات وأصول ثابتة أخرى. یتم االحتفاظ ب

لنسبة للموجودات باالضمانات بصفة أساسیة مقابل القروض التجاریة والشخصیة ویتم إدارتھا لمواجھة المخاطر ذات العالقة بصافي القیمة البیعیة لھا.

فیھ الضمانات لالمالیة التي لھا مستوى ائتماني منخفض بتاریخ إعداد القوائم المالیة، فإنھ یطلب معلومات نوعیة بشأن الضمانات وذلك بالقدر الذي تقل

من مخاطر االئتمان.

مرحلیةرباح األتوزیعات -17

المنتھیةأشھرالستةفترةدخلصافيمنسعوديلایرملیون1,500قدرھامرحلیةأرباحتوزیععلىالمصادقةتمت,2018یولیو 23بتاریخ

المرحليالربحصافيیصبح،الزكاةخصمبعد. للمساھمینلدفعھاوذلك) سعوديلایرملیون1,125: 2017یونیو30(2018یونیو30في

الضریبیةااللتزاماتخصمسیتم). للسھمسعوديلایر0.71: 2017یونیو30(للسھمسعوديلایر0.96السعودیینللمساھمینالموزع

.الموزعةاألرباحمنحصتھممناألجانببالمساھمینالمتعلقة

أرقام المقارنة-18

.تتماشى مع تبویب الفترة الحالیةلتبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة تم إعادة


