
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 البنك السعودي البريطاني

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
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 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

 في كما

  

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   26إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 مارس 31

 2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

 2020 

 )مدققة(

 مارس 31

 2020 

 )غير مدققة(

 
 

 إيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة( )معدلة(   

     الموجودات
 15,814,090 36,449,415 22,670,416 5 السعودي البنك المركزينقدية وأرصدة لدى 

 5,096,308 5,105,498 8,959,899 6 صافي ،لمؤسسات المالية األخرىوالدى البنوك  ةأرصد

 2,061,164 1,961,306 1,422,537 11 صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 13,127,678 13,703,233 13,478,608 7 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات 

 1,139,368 1,237,760 1,390,731 7 الدخل  قائمة مدرجة بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات 

 46,282,694 45,890,014 48,355,273 7 مقتناة بالتكلفة المطفأة استثمارات

 155,183,416 153,243,078 156,710,064 8 قروض وسلف، صافي

 683,540 619,232 658,297 9 زميلة  اتفي شرك اتستثمارا

 4,600,240 4,090,172 3,788,434  موجودات أخرى

 18,440,508 10,982,536 10,925,426 10 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 3,257,347 3,169,427 3,195,570  صافي  ،وأصول حق استخدام ممتلكات ومعدات

 265,686,353 276,451,671 271,555,255  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات

 6,698,517 17,620,956 17,170,359  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 188,275,244 189,110,140 183,690,310 12 ودائع العمالء 

 1,513,453 5,066,610 5,025,975 13 سندات دين مصدرة 

 2,941,253 2,819,086 2,010,753 11 ، صافيالسلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 10,590,214 11,073,139 11,623,267  مطلوبات أخرى 

 210,018,681 225,689,931 219,520,664  إجمالي المطلوبات

     

     الملكية حقوق

     حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 20,547,945 20,547,945 20,547,945  رأس المال

 17,586,986 17,586,986 8,524,882  إصدار عالوة

 11,485,841 11,485,841 20,547,945 24 نظامي احتياطي

 (1,151,437) 324,937 627,584  أخرى احتياطيات

 5,851,412 711,063 1,684,769  أرباح مبقاة

 1,234,454 - -  أرباح مقترح توزيعها 

 55,555,201 50,656,772 51,933,125  العائدة لمساهمي البنك  الملكيةإجمالي حقوق 

 112,471 104,968 101,466  الملكية غير المسيطرة  حقوق

 55,667,672 50,761,740 52,034,591  إجمالي حقوق الملكية

 265,686,353 276,451,671 271,555,255  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 
 ديو ديفيد لمى غزاوي

 المالية الرقابة رئيس

 
 
 

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو



   

 )غير مدققة( - قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   26إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 مارس 31

 2021 
 مارس 31

2020 

 
 إيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 2,237,565 1,619,772  دخل العموالت الخاصة

 (334,990) (190,725)  مصاريف العموالت الخاصة

 1,902,575 1,429,047  صافي دخل العموالت الخاصة

    

 607,223 576,436  عموالتالتعاب واألدخل 

 (260,882) (276,486)  عموالتالتعاب واأل مصاريف

 346,341 299,950  ، صافيعموالتالتعاب واألدخل 

    

 146,275 129,974  تحويل عمالت، صافيأرباح 

 11,201 55,603  صافي المتاجرة، دخل

 25,284 -  أرباح  توزيعات دخل

 26,506 25,485  دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي أدوات مكاسب

 (89,292) 67,964  صافي ،العمليات األخرى( ائرخس/ ) مكاسب

 2,368,890 2,008,023  دخل العمليات  إجمالي

 (239,066) (1,668) )أ(20 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

    مصاريف العمليات:

 (502,185) (414,987)  رواتب وما في حكمها

 (14,640) (20,189)  إيجار ومصاريف مباني

 (157,322) (187,444)  وإطفاءاستهالك 

 (326,553) (284,312)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (1,000,700) (906,932)  إجمالي مصاريف العمليات

 1,129,124 1,099,423  من األنشطة التشغيلية الدخل

 23,342 39,065 9 زميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 1,152,466 1,138,488  قبل الزكاة وضريبة الدخل الفترة دخل صافي

 (178,347) (168,284)  الحالية - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 (3,234) -  ةمؤجل – محملةضريبة دخل 

    

 970,885 970,204  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترة لصافي دخ

    : إلى العائد

 975,586 973,706  البنك مساهمي

 (4,701) (3,502)  الملكية غير المسيطرة  حقوق

 970,885 970,204  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترةخل د صافي

 0.47 0.47 16 (السعودي بالريال) للسهم والمخفض األساسي بحالر

 

 ديفيد ديو لمى غزاوي

 

 

 رئيس الرقابة المالية

 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض



   

 )غير مدققة( - قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   26إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 مارس 31

 2021 

 مارس 31

2020 

  

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 970,885 970,204  بعد الزكاة وضريبة الدخل الفترةدخل  صافي

    لفترةخر لالدخل الشامل اآل

    الموحدة في فترات الحقة:المرحلية إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل  يتم نبنود ل

صافي التغير في القيمة العادلة )أدوات حقوق الملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 خر(الشامل اآل

 287,150 (450,420) 

    فترات الحقة:الموحدة في  المرحليةتصنيفها إلى قائمة الدخل من الممكن إعادة بنود 

    خرالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلدين مدرجة بالقيمة  أدوات

 (930,321) 52,467  في القيمة العادلة  اتصافي التغير

 (26,506) (25,485)  الموحدة، صافي المرحلية محول إلى قائمة الدخل 

    تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 1,076 (1,652)  في القيمة العادلة  اتصافي التغير

 (3,670) (751)  الموحدة، صافي  المرحلية محول إلى قائمة الدخل

 (1,409,841) 311,729  للفترةخر الشامل اآل / )الخسارة(  إجمالي الدخل

 (438,956) 1,281,933  للفترةالدخل الشامل )الخسارة( /  الدخل إجمالي 

    العائد إلى: 

 (434,255) 1,285,435  مساهمي البنك 

 (4,701) (3,502)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 (438,956) 1,281,933  اإلجمالي 

 

 
 

 
 

 

 

  

 ديفيد ديو لمى غزاوي

 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



   

 )غير مدققة( - قائمة التغيرات في حقوق المليكة المرحلية الموحدة

  مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   26إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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   حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

 
 إصدار عالوة س المالأر 

االحتياطي 
 النظامي

االحتياطيات 
 األرباح المبقاة األخرى

األرباح المقترح 
 اإلجمالي توزيعها

حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 2021مارس  31
 إيضاح

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

           

 50,761,740 55,077 50,706,663 - 760,954 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  كما ورد سابق ا الفترةلرصيد في بداية ا

 - 49,891 (49,891) - (49,891) - - - - 14 يلالتعد أثر

 50,761,740 104,968 50,656,772 - 711,063 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  2021 يناير 1 في كما المعدل صيدالر

           للفترةالشامل الدخل الي إجم

 970,204 (3,502) 973,706 - 973,706 - - - -  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترة دخلصافي 

 (1,652) - (1,652) - - (1,652) - - -  لتغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية صافي ا

الدخل  خالل مندوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 خر الشامل اآل

 - - - 287,150 - - 287,150 - 287,150 

 52,467 - 52,467 - - 52,467 - - -  خر الدخل الشامل اآل خالل منالدين المدرجة بالقيمة العادلة  ألدواتلتغيرات في القيمة العادلة صافي ا

 (26,236) - (26,236) - - (26,236) - - -  الموحدة  المرحلية لى قائمة الدخلمحول إ

     311,729 973,706  1,285,435 (3,502) 1,281,933 

 - - - - - - 9,062,104 (9,062,104) - 24  النظامي االحتياطي لىإ محول

 (9,082) - (9,082) - - (9,082) - - -  الموظفين أسهم برنامج ياحتياط

 52,034,591 101,466 51,933,125 - 1,684,769 627,584 20,547,945 8,524,882 20,547,945   الفترةفي نهاية  الرصيد

           

   حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك  

 
 إصدار عالوة س المالأر 

االحتياطي 
 النظامي

االحتياطيات 
 األرباح المبقاة األخرى

األرباح المقترح 
 اإلجمالي توزيعها

حقوق الملكية 
 غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 2020مارس  31
 إيضاح

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

           

 56,160,251 90,532 56,069,719 1,234,454 4,977,064 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945  سابق افي بداية الفترة كما ورد  الرصيد

 (76,060) 26,640 (102,700) - (102,700) - - - - 14 التعديل أثر

 56,084,191 117,172 55,967,019 1,234,454 4,874,364 237,429 11,485,841 17,586,986 20,547,945  2020 يناير 1 في كما المعدل الرصيد

            للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 970,885 (4,701) 975,586 - 975,586 - - - -  )معدل( -بعد الزكاة وضريبة الدخل  السنةصافي دخل 

 1,076 - 1,076 - - 1,076 - - -  صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

الدخل  خالل مندوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 خرالشامل اآل
 - - - (450,420) - - (450,420) - (450,420) 

 (930,321) - (930,321) - - (930,321) - - -  خرالدخل الشامل اآل خالل منالدين المدرجة بالقيمة العادلة  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 (30,176) - (30,176) - - (30,176) - - -  محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

     (1,409,841) 975,586  (434,255) (4,701) (438,956) 

حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  أدواتتحويل مكاسب استبعاد 
 المبقاةإلى األرباح 

 - - - (1,462) 1,462 - - - - 

 22,437 - 22,437 - - 22,437 - - -  الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 55,667,672 112,471 55,555,201 1,234,454 5,851,412 (1,151,437) 11,485,841 17,586,986 20,547,945   الفترةفي نهاية  الرصيد

 
 ديفيد ديو لمى غزاوي

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض رئيس الرقابة المالية



   

 )غير مدققة( -قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   26إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 مارس 31

 2021 

 مارس 31

2020 

 
 

 اتإيضاح

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

    األنشطة التشغيلية:

 1,152,466 1,138,488  الدخل وضريبة الزكاة قبل الفترةدخل  صافي

 / )المستخدمة في( منالزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية  قبلالتعديالت لتسوية صافي الدخل 
 األنشطة التشغيلية:

   

 8,638 16,568  ستثمارات غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، صافيإطفاء العالوة على اال

 157,322 187,444  وإطفاءاستهالك 

 9,399 -  ، صافيالخسارة أو الربح خالل منالعادلة  بالقيمةدخل أدوات مالية مدرجة 

 (26,506) (25,485)  دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي أدواتمكاسب 

 (3,670) (751)  مكاسب تغطية مخاطر التدفقات النقدية محولة إلى قائمة الدخل الموحدة

 (23,342) (39,065) 9 زميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 239,066 1,668 8 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 22,437 (9,082)  احتياطي برنامج أسهم الموظفين

  1,269,785 1,535,810 

    التغير في الموجودات التشغيلية:

 (178,475) 14,816  السعودي المركزي البنكوديعة نظامية لدى 

 10,065 3,251  والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لدى البنوك 

 (7,636) (152,975)  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (3,365,037) (3,338,020)  قروض وسلف، صافي

 (1,936,978) 840,506  موجودات أخرى ومشتقات

    التغير في المطلوبات التشغيلية:

 3,045,831 (450,597)  والمؤسسات المالية األخرىأرصدة للبنوك 

 (3,887,245) (5,419,830)  ودائع العمالء

 (32,472) (24,674)  االيجار التزامات مدفوعات

 (542,648) (277,754)  صافي ،مطلوبات أخرى ومشتقات

 (5,358,785) (7,535,492)  األنشطة التشغيلية المستخدمة فيصافي النقدية 

    األنشطة االستثمارية:

 3,262,220 1,088,181  متحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (3,339,087) (3,256,213)  شراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (84,837) (156,477)  ، صافيوأصول غير ملموسة وأصول حق االستخدام شراء ممتلكات ومعدات

 (161,704) (2,324,509)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية:

 13,701 (40,635)  سندات دين مصدرة

 (4,729) (4,474)  توزيعات أرباح مدفوعة

 8,972 (45,109)  األنشطة التمويليةمن  /لمستخدمة في( اصافي النقدية )

 (5,511,517) (9,905,110)  في النقدية وشبه النقدية النقصصافي 

 15,198,771 29,708,694 18 الفترةالنقدية وشبه النقدية في بداية 

 9,687,254 19,803,584 18 الفترةالنقدية وشبه النقدية في نهاية 

 2,166,377 1,592,515  السنةعمولة خاصة مستلمة خالل 

 399,831 181,389  السنةعمولة خاصة مدفوعة خالل 

    معلومات إضافية غير نقدية:

 1,037,474 797,624   ستخداما حقأصول 

 1,067,676 845,856  التزامات عقود اإليجار

 (1,409,841) 311,729  إلى قائمة الدخل الموحدة والمبالغ المحولةصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 
 

 
 ديفيد ديو لمى غزاوي

 رئيس الرقابة المالية

 

 
 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض

  



   

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 عام  .1

صفر  12بتاريخ  4مساهمة في المملكة العربية السعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/سعودية تأسس البنك السعودي البريطاني )"ساب"(، شركة 

م( بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق 1978يوليو  1هـ )1398رجب  26م. وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ 1978يناير  21هـ الموافق 1398

م كبنك 1979أكتوبر  13هـ الموافق 1399ذي القعدة  22بتاريخ  1010025779يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم  األوسط في المملكة العربية السعودية.

فرعا ( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما  113: م2020ديسمبر  31فرعا  ) 114تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها 

 يلي: 

  البريطاني البنك السعودي

  9084ص ب      

 11413الرياض    

 المملكة العربية السعودية 

هيئة شرعية  تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية. كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة، معتمدة وتحت إشراف

 مستقلة تأسست من قبل ساب.

٪( في رأس مال وكالة ساب للتأمين المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة 100: م2020ديسمبر  31)٪ 100يمتلك ساب حصة قدرها 

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

٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى "شركة عقارات العربية المحدودة" مسجلة في 2وحصة قدرها ٪ 98حصة قدرها 

اخل عة لساب( دالمملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين حصري لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تاب

 المملكة العربية السعودية.

٪( في رأس مال شركة عقارات العربية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة 100: م2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

م(. يمتلك ساب بصورة 2003يوليو  12فق هـ )الموا1424جمادي األول  12وتاريخ  1010188350مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى "وكالة ساب للتأمين المحدودة" 1٪ وحصة قدرها 99مباشرة حصة قدرها 

 وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التابعة في شراء وبيع 

٪( في رأس مال شركة ساب العقارية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة 100: م2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

ـ )ال1436صفر  12وتاريخ  1010428580في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  . يمتلك "احالي   التصفية تحت الشركة" ،م(2014ديسمبر  4موافق ه

٪ بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى "شركة عقارات 0.2٪ وحصة قدرها 99.8ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات باسمها واالحتفاظ بالضمانات وإدارتها العربية المحدودة" مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط 

  نيابة  عن ساب.

٪( في رأس مال شركة ساب لألسواق المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية 100: م2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

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

٪( في رأس مال شركة ساب للتكافل )شركة تابعة(، شركة مساهمة سعودية مسجلة 65: م2020ديسمبر  31٪ )65يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

م(. تقوم شركة ساب للتكافل بتقديم 2007يونيو  6هـ )1428جمادى األولى  20 وتاريخ 1010234032في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام للشركات واألفراد في المملكة العربية السعودية.

األول لالستثمار )شركة تابعة(، شركة مساهمة مقفلة ٪( في رأس مال شركة 100: م2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

م(. تم تأسيس شركة األول 2008يناير  9هـ )الموافق 1428ذي الحجة  30بتاريخ  1010242378مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

يسي للشركة بتقديم خدمات استثمارية وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل . يتمثل النشاط الرئ2007-39-1لالستثمار وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم 

 هيئة السوق المالية والتي تتعلق بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

٪( في رأس مال شركة األول العقارية )شركة تابعة(، شركة ذات مسؤولية محدودة 100: م2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

م(. يتمثل النشاط 2008مايو  26هـ )الموافق 1429جمادى األول  21بتاريخ  1010250772مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 وإدارة الضمانات المرهونة بالنيابة عن ساب. الرئيسي لهذه الشركة بتسجيل العقارات باسمها وحفظ 

٪( في رأس مال وكالة األول للتأمين )شركة تابعة(، شركة ذات مسؤولية محدودة 100: م2020ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

م( "الشركة تحت التصفية". يتمثل 2011يناير  4هـ )الموافق 1432محرم  29بتاريخ  1010300250مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 ".احالي   التصفية تحت الشركة"شركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(. الالنشاط الرئيسي لهذه الشركة بالعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية الخاصة ب

٪( في رأس مال شركة األول لألسواق المالية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة 100: م2020ديسمبر  31٪ )100ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  امتلك

ديسمبر  31تم تصفية الشركة خالل السنة المالية المنتهية في مسجلة في جزر الكايمان، وتقوم بتداول األدوات المالية المشتقة وعمليات إعادة الشراء. 

2020 .
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٪( في رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، شركة مساهمة مقفلة 49: م2020ديسمبر  31٪ )49ها يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدر

م(. تم تأسيس شركة 2006يوليو  23هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  27بتاريخ  1010221555ومسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

م. يتمثل النشاط الرئيسي 5/1/2006هـ الموافق 5/12/1426وتاريخ  05008-37دية وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم اتش اس بي سي العربية السعو

بالوساطة، لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية بتقديم خدمات استثمارية وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي تتعلق 

م: شركة 2019ديسمبر  31دارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية. تعتبر اتش اس بي سي العربية السعودية شركة زميلة لساب )والتعامل، واإل

 زميلة( وشركة اتش اس بي سي آسيا القابضة بي في، جهة ذات عالقة ومساهم في ساب.

شركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(، شركة مساهمة مسجلة ال٪( في رأس مال 20: م2020ديسمبر  31٪ )20يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

م(. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة في تقديم 2009أكتوبر  10هـ )1430شوال  21بتاريخ  53بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

 تكافل عائلي وعام لألفراد والشركات في المملكة العربية السعودية. خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وطرح منتجات 

لقد شارك ساب في تأسيس ثالث منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على الضمانات على موجودات محددة خاصة بالمقترضين 

 بموجب اتفاقيات التمويل اإلسالمي، ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى. 

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1

 تأجير الموجوداتشركة رابغ ل   - 2

 شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3

٪( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير الموجودات ويمتلك 50: م2020ديسمبر  31٪ )50يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

م )الشركة تحت 2019ات نتيجة االندماج مع البنك األول في يونيو ٪( في شركة ينبع لتأجير الموجود100م: 2019ديسمبر  31٪ )100حصة مباشرة قدرها 

هذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغيرة من عالقته بالمنشآت أو المقدرة على التأثير على القوائم المالية ل(. ال يقوم ساب بتوحيد احالي   التصفية

ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إثبات التمويل المعني الممنوح للعمالء في قائمة المركز  تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك المنشآت

 المالي المرحلية الموحدة لساب.

 سس اإلعدادأ .2

"التقرير  – 34لمحاسبة ل الدولي لمعيارلوفقا  م 2021 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في  مجموعةتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لل

 لمحاسبين.للمراجعين واالمالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

الية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا  إلى ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم الم

 . م2020ديسمبر  31كما في  مجموعةجنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية لل

لكة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في الممم 2020ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  مجموعةتم إعداد القوائم المالية الموحدة لل

 .لمحاسبينللمراجعين واالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 يقوم ساب بعرض قائمة مركزه المالي المرحلية الموحدة من حيث السيولة.

حدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالصافي في قائمة المركز المالي المرحلية المو

ئمة الدخل أو عندما يكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت واحد. ال يتم مقاصة الدخل والمصاريف في قا

ا به في أي معيار أو تفس  ير محاسبي، وكما هو موضح تحديدا  في السياسات المحاسبية لساب.الموحدة المرحلية ما لم يكن مطلوب ا أو مسموح 

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

 استخدام التقديرات واألحكام

لسياسات المحاسبية ومبالغ يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق ا

 الموجودات والمطلوبات المسجلة، اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 .م2020ديسمبر  31ك أي تغييرات خالل الفترة الحالية على التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام التي تم تطبيقها في لم يكن هنا

 التوحيدأسس  .3

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

عة بالشركات التا وبعضتكافل للياسات محاسبية مماثلة باستثناء ساب يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، باستخدام س

 لاللتزامغرض توحيد القوائم المالية ل، على التوالي، لها خر قوائم مالية سنوية مدققةآمفحوصة أو  مرحلية مالية قوائم خرآ استخدامتم يغير الهامة والتي 

.للمجموعةالمالية  التقاريربالجدول الزمني لتقديم 
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المستثمر فيها( والتي  الشركة) ما منشأة علىساب  يسيطربطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  عليها ساب سواء   يسيطرالشركات التابعة هي المنشآت التي 

من خالل ممارسة  وائدالع تلكعلى التأثير على  القدرةمن عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه  متغيرةلديه حقوق في الحصول على عوائد  أويتعرض بشأنها 

 التوقف ويتمالسيطرة على تلك الشركات إلى ساب  انتقالمن تاريخ  اعتبارا  لشركات التابعة القوائم المالية لالشركة المستثمر فيها. يتم توحيد  على سلطته

 .السيطرة هذه مثل عن ساب تخليعن توحيدها من تاريخ 

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

كانت المجموعة تسيطر على صندوق استثماري، يتم التركيز على تقييم  تقوم المجموعة بدور مدير صندوق لعدد من الصناديق االستثمارية. ولتحديد ما إذا

والتي تتكون من العموالت والرسوم اإلدارية( وكذلك حقوق المستثمرين بإزالة مدير الصندوق. ونتيجة ادية االجمالية للمجموعة في الصندوق )المصالح االقتص

 لذلك، توصلت المجمعة إلى أنها تقوم بدور وكيل للمستثمرين في جميع الحاالت، ولذلك لم تقم بتوحيد القوائم المالية لهذه الصناديق.

 التغيرات نتيجة تطبيق المعايير الجديدة وأثرسات المحاسبية الهامة السيا .4

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

 السياسة المحاسبية المحددة أدناه:باستثناء م 2020ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 المجموعةوالتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل  معاييرال

 ولكن 2021 عام في األولى للمرة التعديالت من عدد تطبع يتمبعد.  يةسار توليس ةصادر تأو تعديال اتتفسير أو رييامع ألي المبكر بالتطبيق المجموعة تقم لم

 .للمجموعة الموجزة الموحدة المالية الموائم على أثر لها ليس

 للتقرير الدولي والمعيار، 39ومعاير المحاسبة الدولي  ،9: التعديالت على المعاير الدولي للتقرير المالي 2المرحلة  –المرجعية  الفائدة أسعار هيكلة إعادة 

لمعالجة األثر على التقرير المالي عند  كوذلإعفاء  مؤقت ا  التعديالت تمنح. 16والمعيار الدولي للتقرير المالي  4 المالي للتقرير الدولي والمعيار، 7 المالي

 على الجدوى العملية التالية: تتتضمن التعديال. المخاطر من تقريب ا خال   بديل فائدة)االيبور( بمعدل  البنوك بين معروضال معدلالإحالل 

على  وتتم معالجتها كتغيرات، الهيكلةإعادة  حسب المتطلبة بشكل مباشررات للتدفقات النقدية تتطلب تغيرات تعاقدية أو تغي تيالجدوى العلمية ال -

 أسعار الفائدة العائمة، وتعادل الحركة في أسواق أسعار الفائدة.

تغطية المخاطر ومستندات تغطية تطبق على أدوات تطبيق تغيرات مرخصة حسب ما تتطلبه إعادة هيكلة المعدل المعروض بين البنوك )اآليبور(  -

 المخاطر دون تغطية المخاطر للعالمة محل اإللغاء.

 متى ما تم تعيين معدل الفائدة الخال من المخاطر كتغطية مخاطر لعنصر المخاطر.  منشئاتإعفاء مؤقت من االلتزام المنفصل بالمتطلبات المحددة لل -

 من القوائم المرحلية الموحدة للمجموعة. 25على لإليضاح رقم  لمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع

 المعايير المحاسبية الصادرة وغير سارية بعد

 المجموعةختارت ا. 2021يناير  1لمحاسبة المعايير المحاسبية، والتعديالت التالية، والتي تعتبر سارية للفترات التي تبدأ في أو بعد ل الدولية معاييرالأصدر مجلس 

 والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة. عدم التطبيق المبكر لهذه اإلصدارات 

  العقود.الوفاء ب لفةتك –العقود غير المجدية  – 37لمحاسبة الدولي ل معيارالتعديالت على 

  2020 – 2018تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 

  المستهدف االستخدام قبل: المتحصالت والمعداتالعقارات واآلالت  – 16لمحاسبة ل الدولي معيارالتعديالت على 

  التعديالت على إطار مفاهيم التقرير المالي – 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

  عليها.عقود التأمين والتعديالت  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

  تصنيف المطلوبات إلى متداولة وغير متداولة 1لمحاسبة الدولي لمعيار التعديالت على 

  بيع أو مساهمة في أصول بين مستثمر وشركة زميلة او مشروع مشترك  – 28ومعيار المحاسبة الدولي  10تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

 له. 

 

 



   

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 السعودي البنك المركزي لدى واألرصدة النقدية .5

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(

 2,575,893 2,252,471 2,095,275 نقد في الصندوق

 11,120,557 11,683,700 11,668,884 وديعة نظامية

 2,061,974 21,841,129 8,740,879 البنك المركزي السعوديإيداعات لدى 

 55,666 672,115 165,378 أرصدة أخرى

 15,814,090 36,449,415 22,670,416 اإلجمالي

 

 صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة .6

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(

 4,858,805 4,887,672 6,746,571 حسابات جارية

 237,503 217,826 2,213,328 إيداعات أسواق المال

 5,096,308 5,105,498 8,959,899 اإلجمالي

 

 صافي: األخرى، والمؤسسات البنوكلدى  ألرصدةيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ل

 

خسائر االئتمان 
 علىالمتوقعة 

 ا  شهر 12 مدى

االئتمان خسائر 
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

 8,959,899 - - 863 8,959,036 )غير مدققة( 2021 مارس 31

 5,105,498 - - 488 5,105,010 )مدققة( 2020 ديسمبر 31

 

لدى البنوك والمؤســســات المالية  لألرصــدة المتوقعةالختامي لمخصــص خســائر االئتمان  ديالرصــ إلىاالفتتاحي الرصــيد  من التســويات التاليالجدول  يوضــح

 :األخرى

  2021 مارس 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

 1,962 - 333 1,629 2021يناير  1في  الرصيد

 1,421 - (322) 1,743 للفترةصافي المحمل 

 3,383 - 11 3,372 2021 مارس 31في  الرصيد

 

 2020 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

 425 - - 425 2020يناير  1في  الرصيد

 1,537 - 333 1,204 لسنةلصافي المحمل 

 1,962 - 333 1,629 2020 ديسمبر 31في  الرصيد

 



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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  صافي ،االستثمارات .7

 :كاآلتي االستثمارات تصنف

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(

 12,359,788 12,574,317 12,063,356 سندات دين –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 767,890 1,128,916 1,415,252 حقوق الملكية –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,139,368 1,237,760 1,390,731 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 46,282,694 45,890,014 48,355,273 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 60,549,740 60,831,007 63,224,612 اإلجمالي 

 

 :اآلخرالشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل و المطفأة بالتكلفةسندات الدين المقاسة ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان 

 

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

      مدققة()غير  2021مارس  31

 48,355,273 - - - 48,355,273 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

 الدخلسندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 صافي اآلخر،الشامل 

12,063,356 - - - 12,063,356 

 

 

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 

ائتماني مستوى 
 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

      )مدققة( 2020ديسمبر  31

 45,890,014 - - - 45,890,014 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

 الدخلسندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 صافي اآلخر، الشامل

12,574,317 - - - 12,574,317 

 

 في مخصص خسائر سندات الدين غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: للتغير فيما يلي تحليال

 

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 منخفضائتماني 

 25,700 - - 25,700 2021يناير  1الرصيد كما في 

 (805) - - (805) عكس المخصص، صافيصافي 

 24,895 - - 24,895 2021 مارس 31الرصيد كما في 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 لها مستوى االئتمان

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 11,066 - 115 10,951 2020يناير  1الرصيد كما في 

 14,634 - (115) 14,749 صافي صافي المحمل للسنة

 25,700 - - 25,700 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 القروض والسلف، صافي  .8

 :على النحو التاليالقروض والسلف  تصنف (أ

 مارس )غير مدققة( 31 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 
 أخرى

 شركاتقروض 
 ومؤسسات

 
 اإلجمالي

 128,042,032 92,714,152 33,542,062 1,785,818 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

108,309 1,275,488 24,666,091 26,049,888 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

64,539 1,147,900 4,721,523 5,933,962 

 3,773,139 3,604,008 168,914 217 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 163,799,021 125,705,774 36,134,364 1,958,883 إجمالي القروض والسلف

 (7,088,957) (5,840,694) (1,042,156) (206,107) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 156,710,064 119,865,080 35,092,208 1,752,776 القروض والسلف، صافي

 
 

 

 )معدلة( ديسمبر )مدققة( 31 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 
 أخرى

 شركاتقروض 
 ومؤسسات

 
 اإلجمالي

 124,956,988 89,805,599 33,209,970 1,941,419 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

63,171 882,803 24,634,505 25,580,479 

على مدى العمر ذات مستوى ائتماني خسائر االئتمان المتوقعة 
 منخفض

66,244 1,464,922 4,472,301 6,003,467 

 3,877,605 3,704,746 172,724 135 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 160,418,539 122,617,151 35,730,419 2,070,969 إجمالي القروض والسلف

 (7,175,461) (5,581,992) (1,358,765) (234,704) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 153,243,078 117,035,159 34,371,654 1,836,265 القروض والسلف، صافي

 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 5,373 قدرها عاملةغير  وسلف قروضخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على  تشتمل

ليتم ترقيتها إلى فئة غير  ("فترة التحسن")شهرا  من األداء  12 فترة تكمل لم لكنها عاملة تعرضاتعلى  تشتمل كما(. سعودي لاير مليون 5,377: 2020

 منخفضة القيمة.

 لموجودات المالية المسجلة في كل مرحلة الخصائص التالية:تتضمن ا

  شهر ا  12في مخاطر االئتمان التي يتم فيها إثبات مخصص لمدة  جوهرية(: بدون زيادة 1رحلة شهرا  )الم 12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى

 للخسائر االئتمانية المتوقعة.

  في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات  جوهرية(: شهدت زيادة 2الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها )المرحلة

 الذي يتم فيه إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر؛ األولي

  (: دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتبارها 3الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض )المرحلة

 مدى العمر؛ و المتوقعة على  متعثرة أو منخفض القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمان

  خسائر مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: تم شرائها أو استحداثها بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة التي يتم فيها إثبات

وض والسلف غير العاملة االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تشتمل الموجودات المالية المشتراة أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض على القر

االئتمان المتوقعة. التي تم الحصول عليها من خالل عملية االندماج مع البنك األول والتي يتم تسجيلها بالقيمة المخّفضة وبالتالي ال تحمل مخصص ا لخسائر 

ا إثبات قروض ساب المشطوبة سابق ا حيث تحسنت توقعات االسترداد.  وتشمل أيض 

 

 

 

 

 

 



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 .مقابل القروض والسلف إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان االفتتاحي الرصيدالجدول التالي التسويات من  وضحي

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 )غير مدققة( 2021مارس  31
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2021يناير  1الرصيد في 

 - - (833) (9,406) 10,239 1مرحلة  إلى محول

 - - (3,456) 15,958 (12,502) 2مرحلة  إلى محول

 - - 33,065 (32,185) (880) 3مرحلة  إلى محول

 (84,354) (88) (114,092) 245,908 (216,082) خسائر ال مخصص إعادة قياس صافي

 (2,150) - (2,150) - - مشطوبة مبالغ

 7,088,957 52,730 3,740,900 2,671,253 624,074 2021 مارس 31الرصيد في 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6,003,000 60,502 3,142,098 2,156,103 644,297 2020يناير  1الرصيد في 

 - - (6,394) (31,938) 38,332 1مرحلة  إلى محول

 - - (20,696) 28,552 (7,856) 2مرحلة  إلى محول

 - - 40,693 (35,293) (5,400) 3مرحلة  إلى محول

 1,623,990 (7,684) 1,124,194 333,554 173,926 خسائر مخصص الإعادة قياس  صافي

 (451,529) - (451,529) - - مشطوبة مبالغ

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 

 :االقتصاديةحسب القطاعات  االئتمانفيما يلي تحليال  بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر 

 

 )غير مدققة( 2021 مارس 31
 

القروض 
والسلف 
 العاملة

القروض 
والسلف غير 

 العاملة

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 مخصص
خسائر 
 االئتمان

القروض 
والسلف، 
 صافي

  16,600,133  (23,414) - 189,570 16,433,977 حكومية وشبه حكومية

  6,538,529  (136,082) - - 6,674,611 تمويل

  560,062  (2,700) - - 562,762 زراعة وأسماك

  19,205,021  (1,600,551) 942,677 678,453 19,184,442 تصنيع

  3,432,820  (9,857) - - 3,442,677 مناجم وتعدين

  6,972,789  (215,777) 399,306 138,335 6,650,925 وخدمات صحية ،غاز ،ماء ،كهرباء

  12,423,461  (1,357,403) 1,074,665 1,495,234 11,210,965 بناء وإنشاءات  

  36,463,741  (2,041,235) 882,094 1,539,675 36,083,207 تجارة

  8,317,158  (37,036) 3,293 6,040 8,344,861 واتصاالتنقل 

  7,849,460  (367,814) 119,272 225,498 7,872,504 خدمات

  36,844,984  (1,248,263) 169,131 1,073,829 36,850,287 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

  1,501,906  (48,825) 182,701 26,028 1,342,002 أخرى

 156,710,064 (7,088,957) 3,773,139 5,372,662 154,653,220 اإلجمالي 

 
 
 
 
 



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )مدققة( 2020 ديسمبر 31
 )معدلة(

 

القروض 
والسلف 
 العاملة

القروض 
والسلف غير 

 العاملة

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 مخصص
خسائر 
 االئتمان

القروض 
والسلف، 
 صافي

  16,572,234  (6,651)      -    189,570   16,389,315  حكومية وشبه حكومية

  5,846,007  (118,702)      -       -    5,964,709  تمويل

  636,797  (4,409)      -       -    641,206  زراعة وأسماك

  19,049,846  (1,622,905)   1,020,133   708,507   18,944,111  تصنيع

  3,477,234  (7,326)      -       -    3,484,560  مناجم وتعدين

  6,663,984  (200,399)   446,426   138,335   6,279,622  وخدمات صحية ،غاز ،ماء ،كهرباء

  11,512,915  (1,270,336)   1,053,889   1,478,191   10,251,171  بناء وإنشاءات  

  36,455,297  (1,925,998)   921,489   1,484,845   35,974,961  تجارة

  8,098,193  (64,341)   2,892   24,860   8,134,782  واتصاالتنقل 

  7,400,348  (335,400)   119,395   211,711   7,404,642  خدمات

  36,207,919  (1,593,469)   172,859   1,116,293   36,512,236  أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

  1,322,304  (25,525)   140,522   25,041   1,182,266  أخرى  

 153,243,078 (7,175,461)  3,877,605 5,377,353 151,163,581  اإلجمالي

 

 زميلة شركاتستثمار في اال .9

 

 
 مارس 31

2021 
 )غير مدققة(

 ديسمبر 31
2020 

 )مدققة(

 مارس 31
2020 

 )غير مدققة(

    اتش اس بي سي العربية السعودية 

 585,987 585,987 542,955 السنةالفترة/ رصيد في بداية ال

 21,623 79,870 35,641 الحصة في األرباح

 - (122,902) - توزيعات أرباح مستلمة

 607,610 542,955 578,596 السنة /الفترة نهاية في الرصيد

     للتأمين الوطنيةالشركة 

 74,211 74,211 76,277 السنةالفترة / رصيد في بداية ال

 1,719 2,066 3,424 األرباح في الحصة

 75,930 76,277 79,701 السنة /الفترة  في نهاية الرصيد

 683,540 619,232 658,297 اإلجمالي

 

تش اس بي سي اشركة الرئيسية ل النشاطاتتش اس بي سي العربية السعودية، وهي شركة زميلة. تتمثل ا٪( من أسهم 49: 2020٪ )49يمتلك ساب 

قوم بإدارة الصناديق االستثمارية والوساطة وتمويل المشاريع. كما تة االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية بنكيالخدمات ال قديمالعربية السعودية في ت

نشطة أالمرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية لممارسة  األشخاصمن  تعتبرتش اس بي سي العربية السعودية ا. إن االختياريةوالمحافظ االستثمارية 

  األوراق المالية.

المتعلقة كامتداد منتجات التأمين في تقديم لها يتمثل النشاط الرئيسي و، شركة زميلة. للتأمين الوطنيةالشركة ( من أسهم %20: 2020) %20يمتلك ساب 

 لخدمات األفراد المصرفية الحالية بالبنك. 



   

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة .10

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(

 )معدلة(

    (14)إيضاح  األعمال تجميع عملية عن ناتجة مبالغ

 16,195,867 8,778,091 8,778,091 شهرة

 1,904,542 1,787,484 1,748,465 أخرى ملموسة غير موجودات

 13,806 13,806 13,806 للتكافل ساب على االستحواذ عن ناتجة شهرة

 326,293 403,155 385,064 اآلليالحاسب  برامج

 18,440,508 10,982,536 10,925,426 اإلجمالي

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار

تقييم  راءإج مالية، فترة كل في يتم،القيمة.  فيمن وجود انخفاض  لتأكداألعمال سنوي ا ل تجميع عمليةمن خالل  عليها ستحوذتخصيص الشهرة الم يتم

إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة  يتمفي القيمة.  نخفاضاال اختبار إجراء يتعينذلك،  علىمؤشرات  وجود. وفي حال القيمة في االنخفاضلمؤشرات 

مع القيمة  ،االستعمال قيدمن خالل طريقة القيمة التي تحمل شهرة، والتي يتم تحديدها  بالبنك للنقدية المدرة للوحدات المقدرةالقابلة لالسترداد  القيمة

 .للنقدية المدرة الوحدات من وحدة لكل الموجودات لصافي الدفترية

 لذلك لم يتم إجراء اختبار الجهد. ، لم يتم تحديد مؤشرات انخفاض القيمة.2021مارس  31حتى 

 المشتقات .11

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

. وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس بها على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة

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

 م2020مارس 31
 )غير مدققة(

 م2020ديسمبر  31
 )مدققة(

 م2021 مارس 31
 )غير مدققة(

 

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 المبالغ
 اإلسمية

القيمة 

العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 

 : المتاجرةالمقتناة ألغراض          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 803,072 (802,960) 37,838,491 1,172,441 (1,175,729) 38,492,765 1,608,869 (1,605,890) 53,942,545

 الخاصة العموالتخيارات أسعار  520,632 (549,782) 16,118,445 677,038 (724,737) 16,791,558 376,838 (396,022) 17,931,385

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 23,927 (22,685) 3,396,436 68,766 (68,162) 1,534,616 32,821 (29,803) 5,044,815

 خيارات العمالت 10,087 (9,992) 1,406,467 1,852 (1,852) 645,893 2,387 (2,387) 1,186,470

 العمالت مقايضات 19,584 (13,026) 4,950,000 15,418 (7,806) 3,825,000 6,690 (6,690) 487,500

 أخــــرى - - - - - - 512 (512) 20,415

         
المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 :العادلة

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 23,112 (603,189) 10,777,217 - (834,505) 10,110,416 849 (887,690) 10,788,969

         
المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية:

 الخاصة العموالت أسعار مقايضات 16,547 (9,119) 90,000 18,581 (6,295) 90,000 9,701 (408) 290,000

 العمالت مقايضات 5,576 - 1,031,250 7,210 - 1,031,250 22,497 (11,851) 1,293,750

 اإلجمالي 1,422,537 (2,010,753) 75,608,306 1,961,306 (2,819,086) 72,521,498 2,061,164 (2,941,253) 90,985,849

 القيمة العادلة لترتيبات المقاصة 25,768 (1,317,946)  27,278 (1,665,900)  47,358 (1,721,373) 

 الضمانات النقدية المستلمة (25,439) 1,458,662  (29,775) 1,979,400  (14,899) 1,625,531 

 القيمة العادلة بعد المقاصة 329 140,716  (2,497) 313,500  32,459 (95,842) 
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 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 ودائع العمالء .12

 :يلي ما على العمالء ودائع تشتمل

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(

 127,809,860 134,240,503 130,781,260 تحت الطلب

 1,867,962 1,829,933 2,091,292 ادخار

 57,066,766 51,636,767 49,556,715 ألجل

 1,530,656 1,402,937 1,261,043 أخرى ودائعنقدية وتأمينات 

 188,275,244 189,110,140 183,690,310 اإلجمالي

 سندات الدين المصدرة .13

 2020 -سنوات 10مليار لاير سعودي لمدة  5صكوك بقيمة 

لية للبنك )"البرنامج . يخضع إصدار الصكوك لبرنامج الصكوك المح2020يوليو  22لاير سعودي في  اتمليار 5من الفئة الثانية بقيمة قام ساب بإصدار صكوك 

لبنك المركزي السعودي، وشروط سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة ل 5الصكوك بعد  استرداد في ، ولساب الحق2030ستحق في عام تالمحلي"( و

هيكل الصكوك من قبل اللجنة الشرعية للبنك. إن هذه الصكوك غير مضمونة وتم عرضها عن طريق طرح خاص تمت الموافقة على . البرنامج المحليوأحكام 

 هامش للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائدا   ادخل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفق   في المملكة العربية السعودية وتحمل

 نصف سنوي.  أساسالسداد على  نقطة أساس، وتستحق 195

 2015 -سنوات 10مليون لاير سعودي لمدة  1,500صكوك بقيمة 

الصكوك  استردادوكان لدى ساب خيار  3. كان هذا اإلصدار متوافق ا مع بازل 2025وتستحق في مايو  2015مايو  28تم إصدار الصكوك من قبل بنك ساب بتاريخ 

 .2020مايو  31الصكوك في  استرداد. تم لسعودي وشروط وأحكام االتفاقيةا البنك المركزيسنوات، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من  5بعد 

  األعمال تجميع .14

 الموجوداتصافي  تحويلذلك التاريخ، تم  وفي. األول البنك مع النظامية االندماج صفقة ساب أكمل ،م2019 يونيو 16 بتاريخ النظامية الموافقات استالم بعد

تم إلغاء أسهم و. موجودا   األول للبنك القانوني الكيان يعد لم التحويل، وبعدالمصدرة حديثا  من ساب.  األسهمساب مقابل  إلىول لبنك األلنشطة التجارية واأل

 . األول البنك في سهم لكل ساب في جديد سهم 0.48535396 مبادلة بنسبة األولإصدار أسهم جديدة في ساب لمساهمي البنك و األولالبنك 

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

 وااللتزامات والمطلوبات للتمييزقام ساب بتخصيص عوض الشراء إلى الموجودات القابلة ه المعيار، "الُمستحوذ" والبنك األول بـ "المستحوذ عليه". وفقا  لما يتطلب

 . 2020ديسمبر  31لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على القوائم المالية للسنة المنتهية في . هايالمحتملة المستحوذ عل

 سعر الشراء توزيع (أ

 : التالية التقييم تعديالتعلى  الحصر، ال المثال سبيلعلى  ،تركز والتي سعر شراء شاملةتوزيع البنك عملية  أكمل، 2020في سنة 

 مشتراة؛ ائتمانية وبطاقات األساسية والودائعالتجارية  العالمة ذلك في بما الملموسة غير الموجودات إثبات 

 والسلف؛ القروض 

 والمعدات؛ الممتلكات 

 المثبتة األخرى المالية وغير المالية والمطلوبات الموجودات. 

 المرحلية الموحدة الموجزة.  المالية القوائم في الشراء سعر توزيعإدراج  تم

 غراضألل لالستقطاع قابلة الشهرة تعتبر. ذلك عن الناتجة والمنافععليها  المستحوذلألنشطة  المتوقعة المستقبلية باألرباح األساس في الشهرة تتعلق

 .الضريبية
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الموجودات التي تم نتج عن االنتهاء من عملية توزيع سعر الشراء خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ االستحواذ، بما فيها تعديل القيم العادلة األولية لصافي 

حقوق الملكية المرحلية الموحدة كما  االستحواذ عليها من البنك األول، التأثيرات التالية على البنود المدرجة في قوائم المركز المالي، والدخل، والتغيرات في

 م:2020 مارس 31في وللفترات المنتهية في 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

كما ورد سابق ا كما 
في / للفترة 
 31المنتهية في 

 التعديل أثر 2020مارس 

 في  كما المعدل

 2020 مارس 31

 155,183,416 (2,655,661) 157,839,077 قروض وسلف، صافي الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 18,440,508 3,116,169 15,324,339 أخرىغير ملموسة  شهرة وموجودات الموحدةالمرحلية قائمة المركز المالي 

 265,686,353 460,508 265,225,845 إجمالي الموجودات الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 10,590,214 587,967 10,002,247 مطلوبات أخرى الموحدةالمرحلية قائمة المركز المالي 

 210,018,681 587,967 209,430,714 إجمالي المطلوبات الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 5,883,103 (127,459) 6,010,562 أرباح مبقاة الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي
العائدة لمساهمي  الملكيةإجمالي حقوق 

 البنك
55,714,351 (127,459) 55,586,892 

 265,686,353 460,508 265,225,845 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 2,237,565 (66,495) 2,304,060 دخل العموالت الخاصة الموحدةالمرحلية قائمة الدخل 

 (239,066) 15,096 (254,162) خصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي  م الموحدةالمرحلية قائمة الدخل 

 970,885 (51,399) 1,022,284 ضريبة البعد الزكاة و الفترةصافي دخل  الموحدةالمرحلية قائمة الدخل 

 0.47 (0.03) 0.50 األساسي والمخفض للسهمالربح  الموحدةالمرحلية قائمة الدخل 

 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

كما ورد سابق ا كما 
في / للسنة 
 31المنتهية في 

 التعديل أثر 2020ديسمبر 

 في  كما المعدل

 2020 مارس 31

 الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي
العائدة لمساهمي  الملكيةإجمالي حقوق 

 البنك
760,954 (49,891) 711,063 

 104,968 49,891 55,077 الملكية غير المسيطرة  حقوق الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

كما ورد سابق ا كما 
في / للسنة 
 31المنتهية في 

 التعديل أثر 2019ديسمبر 

 في  كما المعدل

 2019 ديسمبر 31

 4,874,364 (26,640) 4,901,004 األرباح المبقاة الموحدة المرحلية الماليقائمة المركز 

 117,172 26,640 90,532 الملكية غير المسيطرة  حقوق الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

كما ورد سابق ا بعد 
تسوية تعديل 
تخصيص سعر 
الشراء )المذكور 
أعاله( كما في / 
للفترة المنتهية 

مارس  31في 

 التعديل أثر 2020

 في  كما المعدل

 2019 ديسمبر 31

 5,851,412 (31,691) 5,883,103 األرباح المبقاة الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 112,471 31,691 80,780 الملكية غير المسيطرة  حقوق الموحدة المرحلية قائمة المركز المالي

 

 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  .15

 الدعاوى القضائية (أ

 .البنك ضد مقامة جوهرية قضايا توجد ال
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  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعهدات  (ب

  المتعلقة باالئتمان:فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة 

 

 

خارج قائمة المركز  للبنود التعرضــاتيوضــح الجدول التالي التســويات من الرصــيد االفتتاحي إلى الرصــيد الختامي لمخصــص خســائر االئتمان المتوقعة مقابل 

 المالي:

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 662,565 - 487,056 136,654 38,855 )غير مدققة( 2021مارس  31

 - - - (2,176) 2,176 2021يناير  1الرصيد في 

 - - - 210 (210) 1مرحلة  إلى محول

 - - 1,881 (1,881) - 2مرحلة  إلى محول

 130,018 1,569 3,769 93,373 31,307 3مرحلة  إلى محول

 (15,455) - (15,455) - -  المحمل للفترة صافي

 777,128 1,569 477,251 226,180 72,128 2021 مارس 31الرصيد كما في 

 

 اإلجمالي 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

     )مدققة( 2020ديسمبر  31

 636,065 481,614 126,322 28,129 2020يناير  1الرصيد في 

 - (120) (1,426) 1,546 1مرحلة  إلى محول

 - - 2,051 (2,051) 2مرحلة  إلى محول

 - 2,352 (2,002) (350) 3مرحلة  إلى محول

 26,500 3,210 11,709 11,581 المحمل للسنة صافي

 662,565 487,056 136,654 38,855 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 للسهم  والمخفضاألساسي  الربح .16

)خسارة( / وذلك بقسمة صافي  م2020 مارس 31و  م2021 مارس 31للسهم للفترتين المنتهيتين في  والمخفضالربح األساسي  )الخسارة( /تم احتساب 

 .الفترة خالل القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط علىالفترة  دخل

 مدققة(غير ) 2021مارس  31
 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 15,369,049 66,693 2,062 1,140,041 14,160,253 مستندية اعتمادات

 72,856,319 2,171,141 1,064,934 8,336,260 61,283,984 ضمان خطابات

 2,663,427 22,261 1,333 682,975 1,956,858 قبوالت

 3,650,695 - - 162,640 3,488,055 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 94,539,490 2,260,095 1,068,329 10,321,916 80,889,150 اإلجمالي

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  )مدققة( 2020ديسمبر  31

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 15,248,335 92,043 - 1,247,896 13,908,396 مستندية اعتمادات

 67,712,634 2,176,805 1,219,019 8,546,379 55,770,431 ضمان خطابات

 3,113,046 51,765 - 744,637 2,316,644 قبوالت

 4,188,513 - - 219,348 3,969,165 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 90,262,528 2,320,613 1,219,019 10,758,260 75,964,636 اإلجمالي



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

  القوائم المالية المرحلية الموحدة –البنك السعودي البريطاني 
18 

 

 الدخل وضريبة الزكاة .17

مارس  14هـ )الموافق 1440رجب  7وتاريخ  2215الوزاري رقم  القرار موجبأنظمة زكوية جديدة ب والدخل لزكاة العامة الهيئة أصدرت، م2019الل مارس خ

 األنظمة في المذكورةحتساب الزكاة على الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل. تم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة الجديدة  سا  أس تشكلوالتي ( م2019

 حساب يتمضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين.  لنظام ساب يخضع كما والتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام.

 .  للضريبة الخاضع الدخل من السعوديين غير المساهمين حصةتطبق على  %20الشركات بمعدل قدره  علىضريبة الدخل 

م والتي طالبت 2009م إلى 2005استلم ساب الربط الضريبي للسنوات المالية من . كما 2013إلى  2010ضريبي للسنوات المالية من االنتهاء من الربط ال تم

المتعلق  الضريبيالربط  إلىساب في االعتراض على الربط المذكورة باإلضافة  سيواصل. استقطاعوضريبة  إضافيةفيها الهيئة العامة للزكاة والدخل بضريبة دخل 

ات والمنازعات الضريبية ويتوقع نتائج إيجابية لهذا االعتراض. ومع ذلك، فإن فم لدى لجنة االستئناف للمخال2013م إلى 2006بالبنك األول للسنوات المالية من 

 المبالغ ذات الصلة ليست جوهرية.

وكذلك الربط  للشركات الدخل بضريبة متعلقة إضافية مطالبات عنها نشأ والتي 2018 إلى 2014 من المالية للسنوات والزكوي الضريبي الربط ساب استلم كما

والتي نشأ عنها مطالبات إضافية متعلقة بضريبة االستقطاع لتوزيعات األرباح للمساهمين غير  2018إلى  2015الضريبي المتعلق بالبنك األول للسنوات من 

تحت مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل.  2019الضريبي لبنك ساب اسن  وما بعدها واالقرار 2014للسنوات من  الضريبة للبنك األول تالسعوديين. التزال اإلقرارا

 ومع ذلك، فإن المبالغ ذات الصلة ليست جوهرية.تقدم ساب بطلب استئناف على الربط الضريبي للسنوات المذكورة ويتوقع نتائج إيجابية لها. 

 النقدية وشبه النقدية  .18

 :اآلتيالنقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من  تتكون

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(
 )معدلة(

 4,693,533 24,765,715 11,001,532 فيما عدا الوديعة النظامية البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من 

 تاريخ شرائها
8,802,052 4,942,979 4,993,721 

 9,687,254 29,708,694 19,803,584 اإلجمالي

  التشغيلية القطاعات .19

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

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

 وتمثل غالبية الرصيد.

 رفع التقارير بشأنها:  يتمفيما يلي بيانا بقطاعات البنك التي 

 البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. االحتياجاتيلبي بشكل أساسي  –األفراد  مصرفية 

 .والمؤسساتلشركات لاالحتياجات البنكية  أساسيبشكل  يلبي –والشركات  المؤسساتمصرفية  

 االستثمارية، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك وإدارة المحفظة للمجموعة يدير السيولة –الخزينة  

 .للمجموعة والسيولة

 االستثماريضا  أ وتشمل. للتأمين الوطنية شركةالو/ شركة ساب للتكافل  ماوه زميلة تأمين وشركة تابعة تأمين شركةستثمار في تشمل اال – أخــــرى

ستثمارات في األسهم والمصاريف المتعلقة بعملية واال ،س بي سي العربية السعوديةاو إتش  لالستثمار األول وهما زميلة وشركة تابعة شركةفي 

 .ةاالندماج. كما تشمل حذف بنود الدخل والمصاريف المتداخلة بين شركات المجموع
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 31 و 2021 مارس 31جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلعاله وفقا  ألسعار الحواالت بالبنك. فيما يلي تحليال  المعامالت بين القطاعات التشغيلية أ تتم

 أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: الثالثةلفترتي  والنتائجوإجمالي دخل ومصاريف العمليات  ،2020مارس 

 مدققة()غير  2021مارس  31
 األفراد مصرفية 

 مصرفية
الشركات  
 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك استبعادات 
المعامالت 

المتداخلة ضمن 
 اإلجمالي المجموعة(

 271,555,255 3,574,081 96,920,348 124,741,412 46,319,414 إجمالي الموجودات

 156,710,064 - - 119,865,080 36,844,984 صافي وسلف، قروض -

 63,224,612 2,098,494 61,126,118 - - استثمارات -

 219,520,664 731,118 36,103,210 100,284,359 82,401,977 إجمالي المطلوبات

 183,690,310 - 10,674,100 94,439,049 78,577,161 العمالء ودائع -

 2,008,023 (2,629) 346,623 1,054,212 609,817 دخل العمليات من العمالء الخارجيين

 - (4,670) 111,626 (189,905) 82,949 العمليات بين القطاعات)مصاريف(  /دخل 

 2,008,023 (7,299) 458,249 864,307 692,766 إجمالي دخل العمليات

 (1,668) - (616) (308,568) 307,516 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 (906,932) (19,264) (45,822) (342,852) (498,994) مصاريف العمليات إجمالي

 39,065 39,065 - - - زميلة شركاتالحصة في أرباح 

 1,138,488 12,502 411,811 212,887 501,288 قبل الزكاة وضريبة الدخل الفترةصافي دخل 

 

 )غير مدققة( )معدلة( 2020مارس  31
 األفراد مصرفية 

 مصرفية
الشركات  
 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في 
ذلك استبعادات 
المعامالت 

المتداخلة ضمن 
 اإلجمالي المجموعة(

 265,686,353 3,259,093 84,897,591 130,327,191 47,202,478 إجمالي الموجودات

 155,183,416 - - 118,469,707 36,713,709 صافي وسلف، قروض -

 60,549,740 1,420,328 59,129,412 - - استثمارات -

 210,018,681 596,864 18,224,002 106,583,388 84,614,427 إجمالي المطلوبات

 188,275,244 - 7,658,935 99,474,769 81,141,540 العمالء ودائع -

 2,368,890 27,259 352,006 1,369,952 619,673 دخل العمليات من العمالء الخارجيين

 - (522) 340 (208,014) 208,196 القطاعاتالعمليات بين )مصاريف(  /دخل 

 2,368,890 26,737 352,346 1,161,938 827,869 إجمالي دخل العمليات

 (239,066) - 182 (169,281) (69,967) المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 (1,000,700) (141,585) (47,038) (304,125) (507,952) مصاريف العمليات إجمالي

 23,342 23,342 - - - زميلة شركاتالحصة في أرباح 

قبل الزكاة  الفترة / )خسارة( صافي دخل
 وضريبة الدخل

249,950 688,532 305,490 (91,506) 1,152,466 

 

 الماليةمخاطر ال إدارة .20

 االئتمانمخاطر 

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

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

 اإلجراءاتن وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر األخرى وإعداد إدارة المخاطر وتعيين كبار المسئولي واستراتيجياتاإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

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

عن التعهدات  االئتمان. كما تنشأ مخاطر االستثماريةل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة بشك االئتمانمخاطر 

 ، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزامات

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

 رئيسية، عند توفرها.

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

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

المتعلقة بأنشطته  االئتمانمخاطر ، يقوم البنك بإدارة االئتمانكما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلية التي يتعرض لها البنك يوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر 

مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم  اتفاقياتالتجارية وذلك بإبرام 

عقود المشتقات في حالة إخفاق  الستبدالالمشتقات التكلفة المحتملة المتعلقة ب االئتمان. تمثل مخاطر االئتمانالبنك أحيانا  بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر 

التي آلت للبنك، يقوم البنك بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب  االئتمان. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتهااألطراف األخرى عن الوفاء 

 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  االئتمانتج التركز في مخاطر ين

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

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

الء في أماكن أو أنشطة معينة. كما وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العم االئتمانيقوم البنك بإدارة مخاطر 

 انخفاضما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع  يقوم البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسب

 في القروض والسلف المعنية.

 .ت إضافية أخرى وفقا  للعقد المبرمتقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانا

 صافيالمتوقعة،  االئتمان خسائر مخصص (أ

القروض والسلف والبنود خارج قائمة و واالستثماراتاألخرى  المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة لقاء المتوقعة االئتمان خسائر مخصصيوضح الجدول التالي 

 المركز المالي:

 إيضاحات 
 م2021 مارس 31

 (مدققة)غير 

 م2020 مارس 31
 (مدققة)غير 

 )معدلة(

    المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 372 1,421 6 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 (554) (805) 7 استثمارات

 138,984 (84,354) 8 وسلف قروض

 52,237 130,018 15 المالي المركز قائمة خارج بنود

 48,027 (44,612)  المستردة المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون

 239,066 1,668  للفترة المحمل صافي

 

 الضمانات (ب

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

بشكل رئيسي مقابل  اتثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بالضمان وموجوداتألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات 

المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية  للموجوداتقيمة القابلة للتحقق. بالنسبة الرضات ذات صلة بصافي مقابل التع إدارتهاويتم  والشخصيةالقروض التجارية 

 . من مخاطر االئتمان اتالضمان هفيه هذ تقللإلى الحد الذي  كرهن االمحتفظ به ات، هناك حاجة إلى معلومات كمية حول الضمانالمالية القوائم إعداد بتاريخ

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .21

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

النظر عما إذا كان السعر قابال  للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره فائدة( بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس وفق الظروف السائدة حاليا  في السوق، بصرف 

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

 الستثمارات بالتكلفة المطفأة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء وا
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 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها 

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

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

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

 و ؛السوق القابلة للمالحظةالهامة وفق بيانات 

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

 

القيمة   )غير مدققة( 2021مارس  31
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 1,422,537 - 1,422,537 - 1,422,537 ات الماليةمشتقالأدوات 

 1,390,731 - 491,881 898,850 1,390,731 قائمة الدخلمقتناة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 سندات دين –الشامل اآلخر 

12,063,356 - 12,063,356 - 12,063,356 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 حقوق ملكية –الشامل اآلخر 

1,415,252 1,390,600 - 24,652 1,415,252 

      العادلةالموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 

 8,959,899 - 8,959,899 - 8,959,899 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 49,549,913 - 49,549,913 - 48,355,273 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 155,430,298 155,430,298 - - 156,710,064 قروض وسلف 

      العادلةالمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 

 2,010,753 - 2,010,753 - 2,010,753 ات الماليةمشتقالأدوات 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 17,170,359 - 17,170,359 - 17,170,359 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 183,711,987 - 183,711,987 - 183,690,310 ودائع العمالء 

 5,025,975 - 5,025,975 - 5,025,975 سندات دين مصدرة 

 
 

القيمة  )مدققة( 2020ديسمبر  31
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 1,961,306 - 1,961,306 - 1,961,306 ات الماليةمشتقالأدوات 

 1,237,760 - 359,239 878,521 1,237,760 قائمة الدخلمقتناة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 سندات دين –الشامل اآلخر 

12,574,317 - 12,574,317 - 12,574,317 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 ملكية حقوق –الشامل اآلخر 

1,128,916 1,103,450 - 25,466 1,128,916 

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 5,105,498  5,105,498 - 5,105,498 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 47,794,071  47,794,071 - 45,890,014 بالتكلفة المطفأةاستثمارات مقتناة 

 152,050,680 152,050,680 - - 153,243,078 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 2,819,086 - 2,819,086 - 2,819,086 المالية اتمشتقالأدوات 

      العادلةالمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 

 17,620,956 - 17,620,956 - 17,620,956 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 189,231,025 - 189,231,025 - 189,110,140 ودائع العمالء 

 5,066,610 - 5,066,610 - 5,066,610 سندات دين مصدرة 



   

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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وخيارات أسعار تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة التي تتم خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، 

 باستخدامت بالقيمة العادلة العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي واآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقا

على مؤشرات األسواق القابلة  طرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه الطرق بناء   باستخداميم الخاصة بالبنك التي تم تحديدها يطرق التق

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

لم تتوفر أسعار لها في السوق.  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثاني على سندات تشتمل االستثمارات

طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق لمنحنيات  باستخدامتحدد القيمة العادلة لهذه االستثمارات 

 العائد وهوامش االئتمان. 

اآلخر المصنفة ضمن المستوى الثالث على صناديق أسهم خاصة تم تحديد قيمتها  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االستثماراتتشتمل 

المالية خالل العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تتعلق الحركة في المستوى الثالث لألدوات 

 فقط.  السنة بالتغير في القيمة العادلة وسداد رأس المال

 أساليبباستخدام ولة يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة على أساس األسعار المتداولة بالسوق. وتحدد القيمة العادلة لالستثمارات غير المتدا

 التقييم التي تشمل األسعار وتدفقات األرباح المستقبلية لألوراق المالية المتداولة المعادلة.

ور المتوقعة يبضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  لمعدالت سا المصنفةبالنسبة للقروض والسلف 

 بعد تعديلها بالمخاطر.

المالية  تلف كثيرا عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائمإن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تخ

 المتعاقد عليها. عارالموحدة نظرا لتواريخها القصيرة وألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األس

 ية لها. وفيما يتعلق بالودائع التي لها تواريخ استحقاق أطول، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدامإن القيمة العادلة للودائع تحت الطلب تقارب القيمة الدفتر

 التدفقات النقدية المخصومة، مع تطبيق المعدالت الحالية المعروضة للودائع التي لها تواريخ استحقاق متبقية مماثلة.

إن  اد تسعيرها خالل سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب القيمة الدفترية.تمثل سندات الدين المصدرة والقروض أدوات ذات سعر عائم يع

 القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

 القيمة العادلة خالل السنة. مستوياتلم تتم أية تحويالت بين 

صول عليها من طريقة التقيي سعر إن القيمة التي تم الح شار إلى الفرق بين  سعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة. ي م ذات العالقة قد تختلف عن 

يتم تحديد القيمة المعاملة وقيمة طريقة التقييم بـــــــ "ربح وخســـارة اليوم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى أن 

ة تخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده. ويتم إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرالعادلة لألداة باس

ــافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية ا ــتمل طرق التقييم على ص ــارة اليوم الواحد المؤجلة. تش ــفي قائمة الدخل الموحدة دون عكس ربح وخس ومة لمخص

 والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق. 

مدخالت المســــتخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش  مانتشــــتمل االفتراضـــــات وال ، والعالوات األخرى االئت

 األسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات و

ظة أو المدخالت يســتخدم البنك طرق تقييم معروفة بشــكل واســع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشــائعة والمعروفة. تتوفر األســعار القابلة للمالح

يل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق النظامية مثل لطرق التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحو

إلبداء األحكام وإجراء التقديرات ويقلل  اإلدارةل من حاجة لن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقإمقايضات أسعار العموالت. 

ــــا   ــــعار القابلة للمالحظة في الســــوق والمدخالت لهذه الطرق على الم أيض نتجات من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توفر األس

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

 كفاية رأس المال  .22

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

 االقتصادية. الدورة خالل العمالء ودعم، االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارعلى 

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

األرصدة المرجحة  باستخدامالمحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماتكفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 . إلظهار مخاطرها النسبية

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات م2017 ديسمبر 3ق واف)المـ ه1439 األولربيع  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم 

األولي على نسبة كفاية رأس ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر 9المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

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

 



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 فايروسمواجهة ل االستثنائيةإلجراءات الدعم  نظاميةالو المحاسبية المعالجةالصادرة مؤخرا  عن مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن  اإلرشادات كجزء من

 م2020لمدة عامين كاملين تشمل سنة  األساسياالنتقالي إلى رأس المال  عديل٪ من مبلغ الت100اح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى ، فقد تم السم19 كوفيد

سنوات  الثالثةإلضافي تدريجيا  بطريقة القسط الثابت على مدى ا. يجب بعد ذلك إلغاء المبلغ م2020 مارس 31 بتاريخ المالية القوائم من اعتبارا   ،م2021و 

 يمثل م2021من عام  األولللربع  والمساند األساسي المال رأس ونسبة األساسي المال رأسعلى نسبة  المعدلةهذه الترتيبات االنتقالية  أثر إن. الالحقة

 .أساس نقطة 44 بمقدارا تحسن  

 

 مارس 31

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2020 

 )مدققة(

 مارس 31

2020 

 )غير مدققة(

 )معدلة(   

    الموجودات المرجحة المخاطر

 206,050,334 199,268,399 200,180,333 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

 19,040,238 19,064,614 18,021,472 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 2,861,482 1,988,398 1,730,220 المخاطرمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 227,952,054 220,321,411 219,932,025 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 39,198,115 41,774,973 43,083,826 رأس المال األساسي 

 2,711,082 6,303,054 6,074,931 رأس المال المساند 

 41,909,197 48,078,027 49,158,757 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال ٪

 %17.20 %18.96 %19.59 نسبة رأس المال األساسي   

 %18.39 %21.82 %22.35 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 

 ( على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي19)كوفيد  كورونا فايروسأثر  .23

للعدوى التي بدأت في عدد من / الثالثة  ( بالتسبب في اضطراب األسواق العالمية وذلك بالتزامن مع بداية الموجة الثانية19يستمر تأثير فايروس كورونا )كوفيد 

قة على التفشي من خالل تطبيق اإلجراءات االحترازية المشددة وذلك بفرض قيود على السفر، والحظر الشامل وقواعد المناطق الجغرافية رغم السيطرة الساب

السيطرة على التفشي بنجاح حتى تاريخه. ويرجع ذلك إلى فعالية  )"الحكومة"( التباعد االجتماعي. ورغم هذا تواصل حكومة المملكة العربية السعودية

 غالبية السكان في المستقبل القريب. إعطاء اللقاح ل. كما اعتمد الحكومة عدد من اللقاحات للمناعة الجماعية. يتوقع ان يتم من قبل الحكومة اإلجراءات المتبعة

يرها االقتصاد الكلي األخرى وتأثتغيرات في تقييم الوضع الرهن من خالل اجراء سيناريوهات اختبار الجهد للحركة المتوقعة في أسعار النفط وم عةومجمال ستمرت

 19ى فايروس كوفيد على المؤشرات الرئيسية لالئتمان والسيولة والعمليات والمالئمة المالية، باإلضافة إلى ممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة أثر تفش

ة المستمرة لتركز تعرضات االئتمان بشكل مفصل بالتركيز على القطاعات على العمليات االعتيادية واألداء المالي. تتضمن الخطوات التي اتخذتها اإلدارة المراجع

المناسبة للتقييم االئتماني للعمالء وإعادة هيكلة القروض، عند ، واجراء المراجعة ماية الضماناتحاالقتصادية، المناطق الجغرافية، واألطراف المقابلة وكذلك 

 ر أثر برامج الدعم من البنك المركزي السعودي والحكومة.اللزوم. كما أن مراجعة االئتمان تأخذ باالعتبا

ة لتحديد خسائر إن الظروف االقتصادية السائدة التي تأثرت بشكل كبير باستمرار الجائحة تتطلب من المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدم

وكذلك  تستخدمها المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعةالتي مل االقتصاد الكلي االئتمان المتوقعة. وتتمحور هذه المراجعة في المقام األول حول عوا

بتحديث تقديراتها  احتماالت التصورات التي يتم استخدامها حالي ا من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة. خالل الربع األول، قامت المجموعة

 االعتيادية المستخدمة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة.  لالقتصاد الكلي لتتماشى مع أعمالها

تعتمد واحتماالت الحدوث  التوقعات فإن ،توقعات أي مع الحال هوكما يستمر نموذج المجموعة لخسائر االئتمان المتوقعة في التأثر بالمتغيرات االقتصادية الكلية. 

المصاحبة للبيئة االقتصادية اليقين أن أثر حالة عدم  المتوقعة. مختلفة عن تلك الفعلية، قد تكون النتائج ، وبالتالياليقين عدمحالة و هامةأحكام على اتخاذ 

 يم موضعها واالثار المرتبطة بشكل دوري. وتعتبر حكمية، وتستمر المجموعة في إعادة تق

لمتوقعة بالحد الذي من غير الممكن أن يتم دمج التأثيرات بشكل كامل في تستمر اإلدارة بممارسة بعض االحكام المتعلقة باالئتمان لتقدير خسائر االئتمان ا

 ة. نموذج حساب خسائر االئتمان المتوقعة في هذه الوقت، مع االخذ باالعتبار المعلومات الموثوقة والمعقولة غير المضمنة في النماذج الكمي

وإعادة تقييم الخاضعة لبرنامج تأجيل الدفعات  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةللمنشئات اإلقراض  ةمحفظل عن كثب مراقبةالفي  المجموعةستمر ت

مليون لاير سعودي من المخصصات اإلضافية لتعكس المزيد  151 نحو بإثبات؛ ومع ذلك، قامت اإلدارة  19مستويات المخصصات مع تطور الوضع المتعلق بكوفيد 

 قراض والذي لم تتضح معالمه بعد في ظل تفعيل تأجيل الدفعات. في محفظة اإل من التدهور المحتمل لالئتمان

 

 



   

 )تتمة( المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول القوائم 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 السعودي العربي النقد مؤسسة ومبادرات برامج إطالق        

 الخاص للقطاع اإلقراضدعم  برنامج

لتقديم الدعم  م2020أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" في مارس  (،19لمواجهة فايروس كورونا المستجد )كوفيد 

بتاريخ  381000064902يم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي رقم مالتع فيلتعريف ا بحسبالصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  تآللمنشالالزم 

 يشمل بشكل أساسي البرامج التالية:هـ.  1438جمادى الثانية  16

 الدفعات؛ تأجيل برنامج 

 اإلقراض؛ تمويل برنامج 

 و التمويل؛ ضمان برنامج 

 اإللكترونية التجارةرسوم خدمة ونقاط البيع  دعم برنامج . 

ا على المجموعة كان لزام  ، على للبرنامج والتمديدات المعلنة الحق ا 2020البنك المركزي السعودي في مارس الذي أطلقه  كجزء من برنامج تأجيل الدفعاتو

الدفعات بمثابة  تأجيلالحجم. تعتبر عملية  ومتوسطة صغيرةو متناهية الصغر تآالمؤهلة العتبارها منش تآللمنش الممنوحة تسهيالت اإلقراضلتأجيل الدفعات 

المستحقة في الفترة ما بتفعيل تأجيل الدفعات  ت المجموعةام. قينمقترضالمحتملة لل ةالنقدي اتالتدفقب المتعلقة الصعوباتقصير األجل لمواجهة  سيولةدعم 

في االعتقاد وبأنه في حالة غياب العوامل األخرى، فإن  مجموعةويستمر ال .وذلك بتمديد فترة القروض الممنوحة، 2021يونيو  30وحتى  2020مارس  14بين 

 عتبر زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.  المشاركة في برنامج تأجيل الدفعات الخاص بحد ذاته ال ي

باعتبارها  9للتقرير المالي ا لمتطلبات المعيار الدولي تها وفق  في فترات التسهيالت االئتمانية وتمت معالج المذكورة أعاله تم تقييم األثر المحاسبي التغيرات

مليون لاير منها خالل الربع  76مليون لاير سعودي، تم اثبات نحو  405حتى تاريخه بنحو  تعديلخسائر  اثباتوط االتفاقية. وقد نتج عن ذلك شر  فيال  تعدي

الل فترة زمنية الحالي. تم عرض جميع خسائر التعديل في دخل / )خسائر( العمليات األخرى، صافي. وفيما يلي اثبات خسائر التعديل، فانه يتم عكس الخصم خ

مليون لاير  340وتعرض في دخل العموالت الخاصة. بلغ المجموع التراكمي لدخل عكس الخصم لخسائر التعديل نحو  معينة كجزء من الدخل في قائمة الدخل

 مليون لاير سعودي يمثل عكس الخصم لخسائر التعديل.   70م، تم اثبات دخل بنحو 2021مارس  31لفترة المنتهية في سعودي. وخالل ا

 تحصل، لسعودي والجهات التنظيمية األخرىالمركزي ا البنك بموجب برنامج الدفعاتتأجيل  من مجموعةتكبدها التأن  لتعويض خسارة التعديل التي من المتوقعو

دائع ووتعتبر هذه ال .بتواريخ استحقاق متعددة لاير سعوديمليار  6.3 قدرهاالسعودي  البنك المركزيمن  عمولة بدون على ودائع م2020 عامالل المجموعة خ

المنحة الحكومية تتعلق بالمقام األول بالتعويض عن خسارة التعديل  ، قررت إدارة البنك بأنالبنك المركزي السعوديعلى المراسالت من  بناء  منحة حكومية. 

 عنمحاسبة الفق ا لمتطلبات وو وفق أسس منتظمة المقدم على شكل إعانة الدعم الحكوميمن  المنفعةتم احتساب المتكبدة جراء برنامج تأجيل الدفعات. 

 مليون لاير سعودي 461إجمالي قدره  دخل الودائع بدون عمولة عن ونتجقامت اإلدارة بممارسة بعض االحكام إلثبات وقياس الدخل من المنح.  .المنح الحكومية

وتم  مليون لاير سعودي في قائمة الدخل. 78تم اثبات نحو م، 2021مارس  31وخالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  .خالل الفترات السابقة كدخل إثباته تم

 مليون لاير سعودي.  32تأجيل اثبات الرصيد الباقي من الدخل المؤجل من المنح بنحو 

. وكان األثر المحاسبي على الفترة غير جوهري اإلقراض وضمان القروض تمويلالبنك المركزي ل في برامجت المجموعة شاركم، 2020 ديسمبر 31 فيكما 

السعودي عن رسوم  مليون لاير سعودي من البنك المركزي 152حصلت المجموعة على نحو  ،2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في  ذلك، إلى باإلضافة

 .خدمات نقاط البيع والتجارة اإللكترونية

 سعودي لاير مليار 50 نحوب السعودي المصرفي للقطاعالبنك المركزي السعودي  من المقدم السيولة دعم

مليار لاير سعودي وذلك  50استنادا لدورها في تطبيق السياسة النقدية ودعما لالستقرار النظام النقدي، قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي مبلغا قدره 

 :بهدف

  تقديم التسهيالت االئتمانية للشركات من القطاع الخاص; في دوره  مواصلةالقطاع المصرفي وتمكينه من  لدىتحسين السيولة 

 إضافيةتعاب أ ةإعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية بدون أي ; 

  دعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص; و 

  كية التي تم التنازل عنها للعمالء.البن الرسومالعديد من  مقابلتقديم الدعم 

تستحق  مليار لاير سعودي 6.1السعودي قدرها البنك المركزي من  عمولةحصل البنك على وديعة بدون م، 2020 الربع الثاني لعاموفي هذا الصدد، وخالل 

 المنفعةتم احتساب . بدعم السيولة، قررت إدارة البنك بأن المنحة الحكومية تتعلق بالمقام األول النبك المركزي السعوديوبناء  على المراسالت من  خالل سنة.

مليون لاير  70دخل قدره إجمالي لمتطلبات المحاسبة عن المنح الحكومية، ونتج عنها على شكل إعانة بصورة منتظمة ووفقا   المقدم الدعم الحكومي من

  ر( العمليات األخرى، صافي.ئرضه في دخل / )خساوع هإثبات 2020في عام  تم سعودي

 الصحي القطاع دعم

 المجموعة تقرر فقد، 19 كوفيد جائحة فايروس منمواطنين والمقيمين الصحة  للحفاظ علىالقطاع الصحي  في العاملينتقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها 

 من يةائتمان تسهيالت، والحاصلين على العام والخاصة من القطاعين الصحي مجال الرعايةلمدة ثالثة أشهر لجميع العاملين في  دفعاتتأجيل الطواعية  

 / )خسائر( م وقد تم عرضها كجزء من دخل2020مارس  شهرمليون لاير سعودي في  76خسارة تعديل قدرها  بإثبات المجموعة قيام ذلك . نتج عنالمجموعة

، قام، صافيالعميات األخرى  . م2020حتى الربع الثالث لعام  بعكس األثر بالكاملت المجموعة . ونظر ا النتهاء فترة الثالثة أشهر المتعلقة بتأجيل الدفعات طواعية 

 



   

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 النظامي االحتياطي .24

تحويل مبلغ قامت المجموعة ب ،خالل اجتماع الجمعية العامة غير العاديةوبعد الحصول على موافقة المساهمين  ،2021مارس  31خالل الفترة المنتهية في 

 الحصول على موافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وبهذابعد وذلك  مليار لاير سعودي من عالوة اإلصدار إلى االحتياطي النظامي 9.1

جزء  تحويلنه ال يلزم إف عودية،وك في المملكة العربية السة البننظام مراقب وحسب ما ينص عليهرصيد االحتياطي النظامي مع رأس المال للمجموعة. يتساوى 

 قابل للتوزيع.  من الدخل السنوي إلى االحتياطي النظامي، وذلك لتساوي رصيد االحتياطي النظامي مع رأس المال المدفوع للمجموعة. إن هذا االحتياطي غير

 

 لفائدة المرجعية(أسعار ا حاللبين البنوك )إ قراضاإل معدلمن )اآليبور(  التحول .25

لمحاسبة تعديالته ومعاييره على مرحلتين، ل الدولية معاييرالس لمج يتم إجراء مراجعة وإحالل أساسي ألسعار الفائدة المرجعية على مستوى عالمي. نشر

ا عن اآليبور.  وذلك بغرض المساعدة في تحول مرن بعيد 

األدوات المالية: اإلثبات  – 39لمحاسبة الدولي لاألدوات المالية، والمعيار  – 9تقرير المالي ر الدولي لللى من التعديالت على المعياومرحلة األال -( 1)المرحلة 

إن التعديالت الصادرة في كل المحاسبة عن تغطية المخاطر. اركز على مشالتي ت اتفصاحاألدوات المالية: اال – 7والقياس، والمعيار الدولي للتقرير المالي 

قراض ت متطلبات محددة للمحاسبة عن تغطية المخاطر لتمنح إعفاء من التأثيرات المحتملة لحالة عدم اليقين التي سببها إحالل معدل اإلعدل2019سبتمبر 

شر بإحالل معدل وكانت إلزامية لجميع عالقات تغطية المخاطر المتأثرة بشكل مبا 2020يناير  1الت كانت سارية بدء  من تاريخ ين البنوك )اآليبور(. كانت التعديب

 بين البنوك )اآليبور(. اعتمدت المجموعة هذه التعديالت وكذلك إعفاء تغطية المخاطر لما قبل تبديل تغطية المخاطر. قراض اإل

حول التوقيت وطرق التحول،  بمعدالت بديلة خالية من المخاطر. ونظر ا لحالية عدم اليقين أن المرحلة الثانية ترتبط بتبديل أسعار الفائدة المرجعية –( 2رحلة )مال

كسعر فائدة مرجعي في األسواق المالية وتقييم األدوات المالية التي تواريخ االستحقاق لها بين البنوك )اآليبور(  قراضيستمر حالي ا استخدام معدل اإلفإنه 

 على عدة عمالت. وتطبيقه بين البنوك )اآليبور( في عدة تشريعات  قراضاإل اريخ نهاية المتوقع لمعدلتتجاوز ت

في كل  (LIBOR)بين البنوك في لندن  قراضلعدم اعتمادهم على معدل اإل للتنظيموضع بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي توقعات واضحة للمنشئات الخاضعة 

تمثل في عقودهم تفي لشروط االقتصادية ق للتأكد حول اسوفي ال للمتعامليناالعمال الجديدة والعقود القديمة، متى ما أمكن ذلك. إن الطريقة األساسية 

ا عن  زيادة الجهود للتحول  بين البنوك. اإلقراضمعدل بعيد 

ا تمثيل و لن يكون لهستنقطع أبين البنوك في لندن لجميع العمالت إما  قراضمعدل اإل اعدادات، أعلنت هيئة السلوك المالي أن جميع 2021مارس  5بتاريخ 

 :ةمباشر بعد التواريخ التالية

بين  قراضاإل معدللكل الفترات، و لين اليابانيوللفرانك السويسري، ول لجنيه اإلسترليني،ل االقراض بين البنوك في لندن، لمعدل 2021ديسمبر  31 -

 و شهرين، وفترة وعالبنوك في لندن للدوالر االمريكي لفترة اسب

 .ر شهر اعش اثنأو ،شهرأستة  ،شهرأثة الث ،حدار وشه ،حداي لمدة يوم وكمرياال راللدوايتعلق ب افيم، 2023يونيو  30 -

يشكل حدث ا لوقف المؤشر بموجب ملحق معدل ، (ISDA)إضافة لذلك، فإن اإلعالن المذكور أعاله، كما أكدته الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات المالية 

معدل اإلقراض بين البنوك في الخمسة الثالثين لعدادات االلجميع  2020اطي لعام اإلقراض بين البنوك االحتياطي وبروتوكول معدل اإلقراض بين البنوك االحتي

 5ا من هذا اإلعالن )لندن. ونتيجة لذلك، فإن تعديل الفارق )أي المعدل الخالي من المخاطر المعدل باإلضافة إلى الفارق( الذي نشرته بلومبيرج ثابت اعتبار  

 االحتياطياتستنشأ بين البنوك في لندن لليورو والجنيه اإلسترليني والفرنك السويسري والدوالر األمريكي والين.  لجميع اعدادات معدل اإلقراض (2021مارس 

المشتقات القائمة التي تتضمن ملحق معدل اإلقراض بين البنوك في لندن أو تخضع لاللتزام ببروتوكول معدل اإلقراض بين البنوك في بشكل تلقائي لعقود 

 في التواريخ التالية: (ISDA 2020)ي لندن االحتياط

، بالنسبة للمشتقات القائمة المشار إليها في جميع اعدادات معدل اإلقراض بين البنوك في لندن لليورو والجنيه اإلسترليني 2021ديسمبر  31بعد  -

 والفرنك السويسري والين.

 ت معدل اإلقراض بين البنوك في لندن بالدوالر األمريكي.، بالنسبة للمشتقات القائمة المرتبطة بجميع اعدادا2023يونيو  30بعد  -

التنظيمية وفرق العمل العامة والخاصة والخاضعة  السلطات من كل لندن في البنوك بينمناقشة أسعار مرجعية بديلة لتحل محل معدل اإلقراض  على عملي

 المعني العمل وفريق المخاطر، من الخالية الصرف بأسعار المعني العمل وفريق ،المالية والمشتقات للمقايضات الدوليةلعدة تشريعات، بما في ذلك الرابطة 

 منتجات واستحداثعلى دعم التحول إلى معدالت بديلة  اتالمجموع هذهتعمل  كما. البديلة المرجعية دالتالمع ولجنة المخاطر، من الخالية اليورو بأسعار

 .بهاتسترشد  جديدة

وع لتنظيم أنشطة التحول الشاملة، كما تقوم بالتنسيق مع عدة أطراف ذات عالقة لتدعيم عملية التحول بشكل منظم. تعمل إدارة المجموعة على مشر

 الداخليةواألنظمة والعمليات  تعتقد المجموعة ان المشروع لن يكون له تأثير جوهري فيها يتعلق بالحجم والتعقيد، وكذلك لن يكون له تأثر على المنتجات

  للمجموعة. 
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