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 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 
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  )شركة مساهمة سعودية(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

   
 

 

  

 
 
 

 وشركاهم جي الفوزان ابي كي 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 الرأي

 

( والشركات التابعة له )يشار إليهم مجتمعين بـ"المجموعة"(، أو "البنك" لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة للبنك السعودي البريطاني )"ساب"

 قائمةو ،الموحدةالدخل الشامل  قائمةو ،الموحدة لدخلا وقائمة م2019ديسمبر  31والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة نتهية في ذلك التاريخ، وللسنة المالموحدة التدفقات النقدية  وقائمةالموحدة  الملكيةالتغيرات في حقوق 

 للسياسات المحاسبية الهامة.  ا  ملخصو

 

ديسمبر  31تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة

المعتمدة في المملكة لمعايير الدولية للتقرير المالي ل، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا م2019

لمعايير الدولية العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )ويشار إليها جميعا  بـ "ا

 للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

 

 أساس الرأي

 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل للمراجعة  معايير الدوليةلل تمت مراجعتنا وفقا  

 لقواعد وذلك وفقا   مجموعةا. إننا مستقلون عن الــ" في تقريرندةــة القوائم المالية الموحـمراجعمسؤوليات مراجعي الحسابات حول في قسم "

دة، كما اننا التزمنا بمسئولياتنا األخالقية ـة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحـدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلـآداب المهنة المعتمو سلوك

 لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة ألن تكون أساسا إلبداء رأينا. االخرى وفقا  

 

 أمور المراجعة الرئيسية

 

للفترة إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها أهمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة 

لقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأيا  منفصال حول تلك  الحالية.

 فيما يلي وصفا  لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:األمور. 
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 وشركاهم جي الفوزان اكي بي 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 تتمة -أمور المراجعة الرئيسية 
 

 تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسيكيف  أمر المراجعة الرئيسي 

 تجميع األعمال

 محاسبة االندماج  – أ

اني )ساب( طأتم البنك السعودي البري، م2019 يونيو 16 بتاريخ

مليار  23.14االندماج مع البنك األول مقابل إجمالي عوض قدره 

للموجودات غير الملموسة المؤقتة لاير سعودي. بلغت القيمة العادلة 

مليار  15.1في ذلك الشهرة( المثبتة في عملية تجميع األعمال )بما 

سعودي. وقد تمت المحاسبة عن هذه المعاملة طبقا  للمعيار  لاير

)المعيار الدولي  عمليات تجميع األعمال – 3الدولي للتقرير المالي 

 .باستخدام طريقة االستحواذ( 3للتقرير الدولي 

كجزء من  تتم تياللشراء لسعر االمؤقت توزيع التتطلب عملية 

تبني أحكام هامة عند تحديد القيمة  اإلدارةعملية تجميع األعمال من 

، التي تم التعهد بهاوالمطلوبات المستحوذ عليها العادلة للموجودات 

بما في ذلك الموجودات غير الملموسة التي تعتبر تقديرية بشكل 

الملموسة لمعظم الموجودات غير  الخاصة الطبيعةمتآصل نتيجة 

 تحديد قيمتهاوعدم الموضوعية المتعلقة باالفتراضات المستخدمة في 

، يجب االنتهاء 3وطبقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي بصورة مالئمة. 

من عملية التوزيع النهائي لسعر الشراء خالل أثنى عشر شهرا  بعد 

 تاريخ االستحواذ.

  ذلك أمر مراجعة رئيسي بسبب:لقد اعتبرنا 

 .حجم صفقة االندماج وتوزيع سعر الشراء الذي تم إجراؤه -

عند تحديد القيمة  األحكاماستخدام والمتأصلة الموضوعية  -

)بما في ذلك الموجودات عليها  لموجودات المستحوذلالعادلة 

 و ، والمطلوبات التي تم التعهد بها غير الملموسة(

توزيع مكونات البيانات المستخدمة في احتساب دقة واكتمال  -

واالفصاحات ذات العالقة الواردة في المؤقت سعر الشراء 

 . الموحدةالقوائم المالية 

بية الهامة باإليضاح سالسياسات المحا ملخص يـرجى الرجوع إلى

 20بخصوص عمليات تجميع األعمال والشهرة، واإليضاح  ()ج2

والذي يتضمن اإلفصاح عن العوض، وطريقة ومنهجيات تقويم 

الموجودات غير الملموسة األخرى والموجودات القابلة للتمييز 

 المستحوذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها وتوزيع سعر الشراء.

 فقةاالندماج وتقارير تقويم الص ةيلقد راجعنا األحكام الرئيسية التفاق •

لحصول على فهم لصفقة ل( المقدرةاحتساب المنافع بما في ذلك )

 االندماج.

 قمنا بتقويم تصميم وتطبيق اإلجراءات الرقابية على: •

، بما في ذلك الحوكمة المتعلقة القيمة العادلة عملية تقويم •

  بمراقبة النماذج واعتماد االفتراضات األساسية.

 البيانات في نماذج التقويم. إدخال  تكامل •

مع  البنكطريقة التقويم المتبعة من قبل بمراجعة ومقارنة قمنا  •

 حسبما كانو،  3 بالمعيار الدولي للتقرير المالي الواردةالمتطلبات 

ي تقويم لمراجعة طريقة التقويم يصائاخذلك مالئما ، قمنا بتكليف 

 المتعلقة بها. األساسية واالفتراضات 

اضر اجتماعات مجلس حقمنا بفحص تقارير تقويم الصفقة، وم •

ما إذا تم ممع اإلدارة للتأكد وعقدنا مناقشات ذات العالقة دارة اإل

لألسس المنطقية التي تم على تحديد الموجودات غير الملموسة وفقا  

 .أساسها االستحواذ

قمنا بمراجعة والتأكد من مدى مالئمة األعمار االفتراضية  •

 دات غير الملموسة المحددة.للموجو

قمنا بتقويم مدى كفاية االفصاحات الواردة في القوائم المالية  •

 الموحدة. 
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 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 تتمة - تجميع األعمال

  مؤقتةال للشهرة الدفترية القيمة -ب

 

 13.08قدرها مؤقتة ، تم اثبات شهرة 2019ديسمبر  31في  كما

عملية  بموجبالموحدة قائمة المركز المالي في مليار لاير سعودي 

ة إتمام عملية جيتالشراء الذي أجرته اإلدارة ن سعرالمؤقت ل توزيعال

 . 2019يونيو  16البنك األول في  مع ندماجاال

 

قد تخضع الشهرة لتقدير سنوي الختبار االنخفاض في القيمة. 

تنخفض الشهرة إذا كانت القيمة الدفترية لها غير مدعمة بتقديرات 

والتي ليها، ع تم توزيعهاالتي للنقدية  ةالمدر اتللوحدالقيمة الحالية 

المقدرة يتم احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة 

 .نقديةلل ةللوحدات المدر

 

تقدير التدفقات النقدية لقد اعتبرنا ذلك أمر مراجعة رئيسي ألن 

المستقبلية واالفتراضات المستخدمة في احتساب القيمة المخصومة 

للنقدية يتطلب من  ةلهذه التدفقات النقدية من قبل الوحدات المدر

 اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات. 

 

المحاسبية الهامة باإليضاح  اتالسياس ملخص يرجى الرجوع إلى

 9)ج( بخصوص عملية تجميع األعمال والشهرة، واإليضاح 2

االفصاحات المتعلقة بالشهرة واختبار االنخفاض في  يتضمنوالذي 

 . الشهرة

 

 
 

للنقدية والتأكد فيما  ةبتحليل عملية تحديد مختلف الوحدات المدرقمنا  •
وانها تتمشى مع  إذا كانت تتفق، بصورة مالئمة، مع فهمنا للنشاط

إضافة إلى ذلك، قمنا بالتأكد  .عملية إعداد التقارير الداخلية للنشاط
 مدرة للنقدية.  ةمن مدى معقولية عملية تخصيص الشهرة لكل وحد

بيقها بصورة السنوية والتأكد من تط التشغيليةقمنا بمراجعة الخطط  •
 في اختبار االنخفاض في الشهرة الذي أجرته اإلدارة. متسقة 

عمليات احتساب  من مدى معقوليةلتأكد وا أخصائيين بتكليفقمنا  •
القيمة الحالية واالفتراضات المعنية بما في ذلك التدفقات النقدية 

 المتوقعة ومعدالت الخصم المستخدمة.

سبيل العينه، المستخدمة في  قمنا باختيار بيانات المدخالت، على •
 تقويم االنخفاض في الشهرة والتأكد من الصحة الحسابية لها.

 االفصاحات المدرجة في القوائم الماليةبالتأكد من مدى مالئمة قمنا  •
 . الموحدة
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 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي 

 االنخفاض في قيمة القروض والسلف

، بلغ إجمالي القروض والسلف الخاصة 2019ديسمبر  31كما في 
مليار لاير سعودي، جنب مقابلها مخصص  160.77بالمجموعة 

 مليار لاير سعودي. 6.09انخفاض في القيمة قدره 

لقد اعتبرنا االنخفاض في قيمة القروض والسلف أمر مراجعة رئيسي 
ئر االئتمان المتوقعة يتطلب من اإلدارة تبني أحكام ألن تحديد خسا

أن لذلك أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. وهامة 
 تشتمل النواحي الرئيسية لألحكام على: 

 على أساس تحديد: 3و  2و  1 حلاتصنيف القروض ضمن المر (1

جوهرية في مخاطر زيادة التعرضات التي تشتمل على  (أ
 منذ نشوئها، و االئتمان 

 . المتعثرةالتعرضات المنخفضة بشكل فردي/  (ب

من االفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة  (2
أجل تحديد احتمال التعثر عن السداد، ونسبة الخسارة عند التعثر 
عن السداد والتعرض عند التعثر عن السداد، ويشمل ذلك، وال 

للطرف اآلخر، والتدفقات النقدية الوضع المالي يقتصر، تقويم 
 وعوامل االقتصاد الكلي المستقبلية.  ،المستقبلية المتوقعة

إلظهار العوامل الخارجية  إضافية الحاجة إلى تطبيق طرق (3
الحالية أو المستقبلية التي لم يعكسها نموذج خسائر االئتمان 

 المتوقعة.

اإليضاح بية الهامة بسالسياسات المحا ملخص يـرجى الرجوع إلى
واإليضاح  المالية، االنخفاض في قيمة الموجودات بخصوص )ب(2
( والذي يتضمن اإلفصاح عن األحكام والتقديرات 1)و( )1-1

واالفتراضات المحاسبية الهامة المتعلقة بخسائر االنخفاض في قيمة 
الموجودات المالية، وطريقة تقويم االنخفاض في القيمة المستخدمة 

)ب( والذي يتضمن اإلفصاح عن 6واإليضاح  من قبل المجموعة،
بخصوص  32االنخفاض في قيمة القروض والسلف، واإليضاح 

تفاصيل جودة االئتمان واالفتراضات األساسية والعوامل  التي تم 
 أخذها بالحسبان عد تحديد خسائر االئتمان المتوقعة.

 

ض قمنا بالحصول على فهم لتقويم اإلدارة لالنخفاض في قيمة القرو •
والسلف بما في ذلك نموذج التصنيف الداخلي بالمجموعة، وسياسة 
مخصص انخفاض االئتمان ومنهجية تقويم خسارة االئتمان 

 المتوقعة. 

قمنا بمقارنة سياسة مخصص انخفاض االئتمان الخاصة  •
بالمجموعة ومنهجية خسائر االئتمان المتوقعة مع المتطلبات 

 .9المالي الواردة بالمعيار الدولي للتقرير 

 قمنا بتقويم تصميم وتطبيق واختبار فعالية اإلجراءات الرقابية على:  •

ج، عملية التقويم بما في ذلك الحوكمة المتعلقة بمراقبة النماذ •
 واعتماد االفتراضات األساسية.

إلى مراحل مختلفة والتحديد المنتظم  ةتصنيف الجهات المقترض •
تحديد التعثر/ ، ومانخاطر االئتللزيادة الجوهرية في خسائر م

 التعرضات المنخفضة بشكل فردي، و

 تكامل إدخال البيانات في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.  •

 فيما يتعلق بعينه من العمالء، قمنا بتقويم:  •

من قبل اإلدارة بناء  على  ةدرجات التصنيف الداخلي المحدد •
درجات  فحصوقمنا ب ،نموذج التصنيف الداخلي بالمجموعة

التصنيف هذه بما يتفق مع تلك المستخدمة في نموذج خسائر 
 االئتمان المتوقعة.

 مراحل طبقا  لما حددته اإلدارة، والعملية التصنيف إلى  •

 .عمليات احتساب اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة •

الضوابط الموضوعة من قبل  بالتأكد من مدى مالئمةقمنا  •
لجوهرية في مخاطر االئتمان وتحديد المجموعة لتحديد الزيادة ا

"/ "متعثرة"، بصورة فردية كـ "منخفضه ةالتعرضات المصنف
من بعينة إضافة إلى ذلك وفيما يتعلق وتصنيفها إلى مراحل. 

عملية التصنيف إلى  بالتأكد من مدى مالئمةالتعرضات، قمنا 
 المراحل المحددة من قبل المجموعة.

ذات العالقة بما في ذلك تراضات االفمدى معقولية قمنا بتقويم  •
 نموذجالمجموعة في  االفتراضات المستقبلية المستخدمة من قبل

 خسائر االئتمان المتوقعة.

استخدمت فيها اإلدارة طرق إضافية، قمنا بتقويم  التيفي الحاالت  •
 .تلك الطرق وعملية الحوكمة المتعلقة بها

البيانات المتعلقة باحتساب خسائر  ودقة مدى اكتمال بالتأكد منقمنا  •
 .2019ديسمبر  31االئتمان المتوقعة كما في 

، عندما يكون ذلك مالئما ، لمساعدتنا لدينامتخصصين قمنا بتكليف  •
والتأكد من مدى معقولية في مراجعة عمليات احتساب النماذج. 
 المتوقعة.  االئتمان االفتراضات المستخدمة في نموذج خسائر

اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية  أكد من مدى مالئمةبالتقمنا  •
 الموحدة. 
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 كيف تناولت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي أمر المراجعة الرئيسي

 ةاألدوات المالية المشتقتقويم 

أبرمت المجموعة عقود مشتقات مختلفة بما في ذلك مقايضات 

العموالت الخاصة والعمالت )"المقايضات"( وعقود أسعار 

العمالت  الصرف األجنبي اآلجلة )"العقود اآلجلة"( وخيارات

 وخيارات األسهمأسعار العموالت الخاصة  وخيارات

وعقود المشتقات األخرى. تشتمل المقايضات  ()"الخيارات"

والعقود اآلجلة والخيارات وعقود المشتقات األخرى على مشتقات 

يعتبر تقويم هذه العقود ذاتي ألنه يأخذ ارج األسواق النظامية وخ

 بعين االعتبار عدد من االفتراضات وعمليات معايرة طرق التقويم.

 

إن معظم هذه المشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة. تستخدم 

أو القيمة ية لتغطية مخاطر التدفقات النقد المشتقاتالمجموعة بعض 

في القوائم المالية  تغطية المخاطر ألغراض محاسبةالعادلة 

لمشتقات يمكن أن يكون له الموحدة. إن إجراء تقويم غير مالئم ل

وفي حالة عدم فعالية  هري على القوائم المالية الموحدةأثر جو

 التغطية يمكن أن يكون له أثر على محاسبة التغطية.

 

وبات لوجود صع لقد اعتبرنا هذا من أمور المراجعة الرئيسية نظرا  

بشكل عام، وفي بعض عند تقويم المشتقات وعدم موضوعية 

ومدخالت تقويم غير  استخدام طرق تقويم معقدة الحاالت، بسبب

 .قابلة للرصد في السوق

 

حول  2)و( 1-1أسس اإلعداد في اإليضاح يرجى الرجوع إلى 

القوائم المالية الموحدة والذي يوضح التقديرات واألحكام 

واالفتراضات المحاسبية الهامة بخصوص قياس القيمة العادلة، 

( )هـ 2وملخص السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح 

 بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية المشتقة

( والذي يتضمن 11واإليضاح ) حاسبة تغطية المخاطر،وم

 .اإلفصاح عن المشتقات بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة

 

 

قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة بشأن تحديد  •
، كما قمنا باختبار ومحاسبة تغطية المخاطر القيمة العادلة للمشتقات

على هذه العمليات بما في ذلك اختبار  فعالية اإلجراءات الرئيسية
 للمشتقات. تحديد القيمة العادلةإجراءات الرقابة اآللية التي تغطي 

 قمنا باختيار عينة من المشتقات و: •

اختبرنا دقة تفاصيل المشتقات وذلك بمقارنة الشروط واألحكام  •
 ،الصفقات ومصادقاتمع االتفاقيات المعنية 

 الرئيسية لنماذج التقويم.قمنا بتقويم المدخالت  •

قمنا بإجراء عمليات تقويم مستقلة للمشتقات ومقارنة النتيجة مع  •
 تقويم اإلدارة،

قمنا بالتأكد من مدى فعالية التغطية التي أجرتها المجموعة  •
 ومحاسبة التغطية ذات العالقة، و

أسس التقويم ب المتعلقةاإلفصاحات مدى مالئمة  قمنا بتقويم •
المدرجة في  تخدمة في قياس القيمة العادلةوالمدخالت المس

 .القوائم المالية الموحدة

 



 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 

 البنك السعودي البريطانيالسادة مساهمي إلى 

 تتمة - )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة تقرير حول مراجعة 
 

 

   
 

 

  

 
 

 وشركاهم جي الفوزان اكي بي 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 م2019السنوي لعام  المجموعةالمعلومات األخرى المدرجة في تقرير 

، م2019السنوي لعام  المجموعةعن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير  ةدارة مسؤولاإلإن 

المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا  لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي بخالف القوائم 

 الحسابات هذا.

 إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولها.

اجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، عندما تكون متاحة، وعند القيام وفيما يتعلق بمر

عليها  بذلك، نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا

 مراجعة، أو يظهر أنها محرفة بشكل جوهري.خالل ال

 عندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري، فإنه يتعين علينا ابالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

 

 والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة مسؤوليات اإلدارة

المعتمدة في المملكة العربية للمعايير الدولية للتقرير المالي  الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا  عن إعداد القوائم المالية  ةمسؤول إن اإلدارة

عن  ة، ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة السعودية والنظام األساسي للبنك، كما أن اإلدارة مسؤولالسعودية

 ورية إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريٍف جوهري، ناتج عن غش أو خطأ.راها ضرتأنظمة الرقابة الداخلية التي 

لمبدأ االستمرارية واإلفصاح،  عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا   ةمسؤول عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة

تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها،  عتزم اإلدارةتمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية ما لم حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االست

 أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.

 مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في المجموعة.إن المكلفين بالحوكمة 

 

  



 تقرير مراجعي الحسابات المستقلين 

 البنك السعودي البريطانيالسادة مساهمي إلى 

 تتمة - )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة -القوائم المالية الموحدة تقرير حول مراجعة 
 

 

   
 

 

  

 
 

 وشركاهم جي الفوزان اكي بي 
 محاسبون ومراجعون قانونيون

 مراجعة القوائم المالية الموحدة مسؤوليات مراجعي الحسابات حول

أ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري، ناتج عن الغش أو الخط

ال يضمن بأن المراجعة التي تم  وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه

لتحريفات القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائما  عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ ا

على القرارات االقتصادية التي يتخذها عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر 

 المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية الموحدة.

للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك  وكجزء من المراجعة وفقا  

 المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ  تحديد وتقويم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء   •

إلبداء رأينا. يعد خطر عدم  ا  افية ومالئمة ألن تكون أساسإجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة ك

هري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف اكتشاف أي تحريف جو

 متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

، وليس بغرض الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف •

 إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.

 بها اإلدارة. تتقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قام •

إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد  استنادا  و ،استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية •

جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا ما 

لى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة أو، استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إ

نا. إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير

 موعة عن االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية.ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المج

تقويم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر  •

 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال.

ية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة، إلبداء رأي حول الحصول على أدلة مراجعة كاف •

عن رأينا  الوحيدينالقوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظل المسؤولون 

 في المراجعة.

بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه  ،من بين أمور أخرى ،لحوكمةنقوم بإبالغ المكلفين با

 قصور هامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خالل مراجعتنا.

لصلة باالستقاللية، وابالغهم بكافة العالقات واألمور كما نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات ا

 األخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، وتقديم ضوابط االلتزام ذات العالقة، إذا تطلب ذلك. 
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 عــــام    - 1

يناير  21هـ    المواف  1398صفر  12بتاريخ  4سعودية ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ال في المملكة العربية تأسس البنك السعودي البريطاني )"ساب"(، شركة مساهمة 

ت البنك البريطاني للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية إليه عمليا انتقلتم( بعد أن 1978يوليو  1هـ )1398رجب  26م. وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ 1978

 136م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها 1979أكتوبر  13هـ   المواف  1399ذي القعدة  22بتاريخ  1010025779. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 

موظف(. إن عنوان المركز  3,171: 2018م )2019ديس  مبر  31موظفا  كما في  4,537دد موظفي س  اب فرعا ( في المملكة العربية الس  عودية . بلغ ع 78:  2018فرعا  )

 :الرئيسي لساب هو كما يلي

 البنك السعودي البريطاني  

  9084ص ب       

 11413الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

يقوم س   اب بتقديم منتجات مص   رفية متوافقة مع الش   ريعة، معتمدة وتحت إش   راف هيقة ش   رعية مس   تقلة  . كماديم كافة أنواع الخدمات المص   رفيةتتمثل أهداف س   اب في تق 

 تأسست من قبل ساب.

 

خ بتاري ية التي انعقدتالحص   ول على الموافقات النظامية، واف  مس   اهمي كل من س   اب والبنك األول على ص   فقة االندماج بين البنكين في الجمعية العمومية غير العاد بعد 

( من الئحة االندماج واالس     تحواذ الص     ادرة عن هيقة الس     وق المالية في المملكة 1)أ( ) 49من نظام الش     ركات والمادة  193 – 191وفقا ألحكام المواد  2019مايو  15

 .(20)إيضاح  إلى الرجوع يرجى التفاصيل، من لمزيد. السعودية العربية

وكالة س   اب للتأمين المحدودة )ش   ركة تابعة(، ش   ركة ذات مس   قولية محدودة مس   جلة في المملكة العربية رأس مال ( في ٪100: 2018) ٪100يمتلك س   اب حص   ة قدرها  

 ٪2وحصة قدرها  ٪98(. يمتلك ساب حصة مباشرة قدرها 2007يوليو  3هـ      )المواف  1428جمادى الثاني  18وتاريخ  1010235187السعودية بالسجل التجاري رقم 

ة في العمل عة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشركة التاببصورة غير مباشر

 كوكيل تأمين حصري لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تابعة لساب( داخل المملكة العربية السعودية.

صة قدرها   ساب ح سجلة في المملكة العربية ٪100: 2018) ٪100يمتلك  سقولية محدودة م شركة ذات م شركة تابعة(،  شركة عقارات العربية المحدودة ) ( في رأس مال 

ـ )المواف  1424جمادي األول  12وتاريخ  1010188350السعودية بالسجل التجاري رقم   ٪1وحصة قدرها  ٪99(. يمتلك ساب حصة مباشرة قدرها 2003يوليو  12ه

عة في شراء ركة التابغير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى مسجلة في المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي لهذه الشبصورة 

 وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.

ارية المحدودة )ش  ركة تابعة(، ش  ركة ذات مس  قولية محدودة مس  جلة في المملكة العربية ( في رأس مال ش  ركة س  اب العق٪100: 2018) ٪100يمتلك س  اب حص  ة قدرها  

 ٪0.2وحصة قدرها  ٪99.8(. يمتلك ساب حصة مباشرة قدرها 2014ديسمبر  4هـ        )المواف  1436صفر  12وتاريخ  1010428580السعودية بالسجل التجاري رقم 

خالل ش  ركة تابعة أخرى مس  جلة في المملكة العربية الس  عودية. يتمثل النش  اط الرئيس  ي للش  ركة التابعة في تس  جيل  بص  ورة غير مباش  رة في رأس مال الش  ركة التابعة من

 العقارات باسمها واالحتفاظ بالضمانات وإدارتها نيابة  عن ساب.

صة قدرها   شرة ح صورة مبا ساب ب شركة٪100: 2018) ٪100يمتلك  سواق المحدودة ) ساب لأل شركة  سجلة في  ( في رأس مال  سقولية محدودة م شركة ذات م تابعة(، 

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

بية ( في رأس مال ش  ركة س  اب للتكافل )ش  ركة تابعة(، ش  ركة مس  اهمة س  عودية مس  جلة في المملكة العر٪65: 2018) ٪65يمتلك س  اب بص  ورة مباش  رة حص  ة قدرها  

(. تقوم شركة ساب للتكافل بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، 2007يونيو  6هـ )1428جمادى األولى  20وتاريخ  1010234032السعودية بالسجل التجاري رقم 

 وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام للشركات واألفراد في المملكة العربية السعودية.

( في رأس مال ش  ركة األول لالس  تثمار )ش  ركة تابعة(، ش  ركة مس  اهمة مغلقة مس  جلة في المملكة العربية ٪0: 2018) ٪100رها يمتلك س  اب بص  ورة مباش  رة حص  ة قد 

م(. تم تأس  يس ش  ركة األول لالس  تثمار وفقا  لقرار هيقة الس  وق 2008يناير  9هـ         )المواف  1428ذي الحجة  30بتاريخ  1010242378الس  عودية بالس  جل التجاري رقم 

ل، م. يتمثل النش   اط الرئيس   ي للش   ركة بتقديم خدمات اس   تثمارية وأنش   طة إدارة األص   ول المنظمة من قبل هيقة الس   وق المالية والتي تتعل  بالتعا2007-39-1لية رقم الما

شركة تابعة مملوكة بالكامل  ستثمار  شركة األول لال شورة وحفظ األوراق المالية. أصبحت  ساب نتيجة لصفقة االندماج مع البنك األول فواإلدارة، والترتيب، وتقديم الم ي ل

 م.2019يونيو عام 

 العربية المملكة فيمسجلة  محدودة مسؤولية ذات)شركة تابعة(، شركة  العقارية األول شركة مال رأس في( ٪0: 2018) ٪100 قدرهاحصة  مباشرة بصورةساب  يمتلك 

سعودية سجل التجاري رقم ب ال شاط يتمثل(. م2008مايو  26هـ         )المواف  1429ادى األول جم 21بتاريخ  1010250772ال سي الن شركة لهذه الرئي سجيل ال  العقارات بت

ول في البنك األ معندماج اال لص فقةنتيجة  س اب. أص بحت ش ركة األول العقارية ش ركة تابعة مملوكة بالكامل لس اب عن بالنيابة المرهونة الض مانات وإدارة وحفظ باس مها

 م.2019يونيو عام 

 العربية المملكة في مسجلة(، شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة)شركة  للتأمين األول وكالة مال رأس في( ٪0: 2018) ٪100 قدرهاحصة  مباشرة بصورة ساب يمتلك 

لعمل كوكيل لبيع المنتجات با الشركة لهذه سيالرئي النشاط يتمثل(. م2011يناير  4هـ        )المواف  1432محرم  29بتاريخ  1010300250لسجل التجاري رقم با السعودية

صةالتأمينية  صفقة ب الخا ساب نتيجة ل شركة تابعة مملوكة بالكامل ل شركة وكالة األول للتأمين  صبحت  شركة زميلة(. أ ول في لبنك األا معندماج االشركة الوطنية للتأمين )

 م.2019يونيو عام 

محدودة مس   جلة في جزر  ةمس   ؤولي ذات ش   ركة المحدودة، المالية لألس   واق األول ش   ركة( في رأس مال ٪0: 2018) ٪100حص   ة قدرها  مباش   رة بص   ورةس   اب  يمتلك

شرة بتداول ا شتقة المالية ألدواتالكايمان، وتقوم مبا شراء.  الم شركة أوعمليات إعادة ال سواق األولصبحت  ساب ن بالكامل مملوكة تابعة شركة المحدودة المالية لأل تيجة ل

 م.2019ول في يونيو البنك األ معدماج نااللصفقة 
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 العربية المملكة في ومسجلة مغلقة مساهمة شركة ،إتش إس بي سي العربية السعودية شركة مال رأس( في ٪51: 2018) ٪49يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

سعودية سجل ال سيس تمم(. 2006 يوليو 23هـ        )المواف  1427 اآلخرة جمادى 27 بتاريخ 1010221555 رقم التجاري بال سعودية العربية سي بي اس اتش شركة تأ  ال

سوق هيقة لقرار وفقا   سعودية  م5/1/2006هـ         المواف  5/12/1426تاريخ و 05008-37رقم المالية ال سي العربية ال شركة اتش اس بي  سي ل شاط الرئي  بتقديم. يتمثل الن

التعامل، واإلدارة، و بالوساطة، تعل م والتي ت5/1/2016هـ        المواف   5/12/1426 بتاريخهيقة السوق المالية وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل  استثمارية خدمات

ستثمارية والمحافظ االختيارية. تعتبر ات شورة وحفظ األوراق المالية. كما تقوم بإدارة الصنادي  اال سعودية  شوالترتيب، وتقديم الم سي العربية ال ركة زميلة لبنك شاس بي 

 جهة ذات عالقة ومساهم في ساب(.، القابضة بي في آسياتش اس بي سي امشروع مشترك مع : 2008ساب )

منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على حقوق الضمان على موجودات محددة خاصة بالمقترضين بموجب  لقد شارك البنك في تأسيس ثالث 

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

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1 

 شركة رابغ لتأجير الموجودات   - 2 

 شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3 

حصة مباشرة قدرها  ويمتلكالموجودات ( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير ٪50: 2018) ٪50يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

. ال يقوم س  اب بتوحيد هذه المنش  آت لعدم وجود ح  له في 2019نتيجة االندماج مع البنك األول في يونيو  ( أس  هم في ش  ركة ينبع لتأجير الموجودات٪50 :2018) 100٪

يتم  .ما عدا ش   ركة ينبع لتأجير الموجودات من خالل ممارس   ة س   يطرته على تلك المنش   آتالعوائد المتغيرة من عالقته بالمنش   آت أو المقدرة على التأثير على تلك العوائد 

 إثبات التمويل المعني الممنوح للعمالء في قائمة المركز المالي الموحدة لساب.

ة مس  جلة بالمملكة العربية الس  عودية ( في رأس مال ش  ركة الوطنية للتأمين )ش  ركة زميلة(، ش  ركة مس  اهم٪0: 2018) ٪20يمتلك س  اب بص  ورة مباش  رة حص  ة قدرها  

م(. يتمثل النش اط الرئيس ي لهذه الش ركة في تقديم خدمات تأمين متوافقة مع الش ريعة، 2009أكتوبر  10هـ         )1430ش وال  21بتاريخ  53بموجب المرس وم الملكي رقم م/

بحت ش  ركة الوطنية للتأمين ش  ركة زميلة لس  اب نتيجة لص  فقة االندماج مع البنك وطرح منتجات تكافل عائلي وعام لألفراد والش  ركات في المملكة العربية الس  عودية. أص  

 م.2019األول خالل عام 

 أسس اإلعداد 1-1

 االلتزام بيانأ (  

 تم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك:  

  ين؛ والهيقة السعودية للمحاسبين القانوني من المعتمدة األخرى واإلصداراتالمعتمدة في المملكة العربية السعودية لتقرير المالي ل الدوليةلمعايير اوفق ا  

 

  لبنكل والنظام األساسيطبقا  ألحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية. 

 

 المالي ريرلتقل الدولية معاييرلل وفق ا إعدادها تم ، التوالي ىعل ، 2018 ديس    مبر 31 و 2019 مارس 31 في المنتهية الس    نةالفترة و في كما للبنك الموحدة المالية القوائم

 و الدخل ضريبة - 12 الدولي حاسبةالم معيار بتطبي  المتعلقة) الدخل وضريبة الزكاة لمحاسبة السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من المعدلة بصيغتها ، التوالي على

 العربية المملكة في بالش   ركات الخاص   ة واألنظمة المص   رفية الرقابة وقانون (الدخل وض   ريبة بالزكاة يتعل  فيما 21 - المالي ريرللتق الدولية رييالمعا تفس   يرات لجنة

 .السعودية

 

 لدخلا قائمة يف الدخل وض   رائب الزكاة باحتس   اب الس   عودية العربية المملكة في البنوك إلى تعليمات الس   عودي العربي النقد مؤس   س   ة أص   درت ، 2019 يوليو 17 في

 المعايير ومع السعودية العربية المملكة في أقرت وكما الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها المالي ريرلتقل الدولية المعايير مع هذا يتماشى. الموحدة

 المملكة في مدالمعت النحو على المالي ريرلتقل الدولية المعايير" باس   م مجتمعة هاإلي يش   ار) القانونيين للمحاس   بين الس   عودية الهيقة عن الص   ادرة األخرى والتص   ريحات

 .(السعودية العربية

 

 ، للمحاس   بة 8 الدولية المحاس   بية الس   ياس   ات مع يتماش   ى بما رجعي بأثر األثر تعديل خالل من الدخل وض   ريبة للزكاة المحاس   بية معاملته بتغيير البنك قام ، لذلك وفق ا

 المالية القوائم على 27 إيض     اح في عنها اإلفص     اح تم التغييرات هذه وآثار(( ب) أ 2 إيض     اح في موض     ح هو كما) المحاس     بية واألخطاء التقديرات في والتغييرات

 الجديد المعيار هذا بس   بب المحاس   بية الس   ياس   ات في التغيير عن كش   فال تم. 2019 يناير 1 من إيجار عقود - 16 المالي ريرلتقل الدولي المعيار البنك اعتمد(. الموحدة

 .(أ) أ 2 إيضاح في والضرائب الزكاة ومعاملة

 ب ( أسس القياس  

، س    ارةل الربح أو الخمن خالالعادلة  بالقيمةتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا المش    تقات، والموجودات المالية المدرجة  

ة . باإلض   افااللتزامات الخاص   ة بهمومزايا الموظفين التي تم إدراجها بالقيمة الحالية من  خرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش   امل األ واالس   تثمارات

 دلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبات مغطاة المخاطر )المغطاة بالقيمة العادلة( بقيمتها العا

 والنشاط رضعملة العج (   

 ما لم يذكر خالف ذلك. ،عملة النشاط للبنكالقوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. يعتبر الريال السعودي  هذه تظهر 

 د (  عرض القوائم المالية الموحدة 

شهرا  من تاريخ  12الخاصة به على أساس السيولة. وقد تم تقديم تحليل بشأن عمليات االسترداد أو السداد خالل الموحدة ركز المالي يقوم البنك بعرض قائمة الم 

 )ب(. 34)متداولة( وألكثر من سنة بعد تاريخ قائمة المركز المالي )غير متداولة( في اإليضاح  إعداد القوائم المالية
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 الماليةأسس توحيد القوائم   هـ( 

شتمل القوائم المالية   ساب،  الموحدةت شركات التابعة له )على القوائم المالية ل ضاحذكر في  كماوال شار إليها جميعا بـ        "البنك" 1 إي (. يتم إعداد القوائم المالية وي

 عية الربقوائمها المالية حتى نها كافل والتي تم إعدادباس  تخدام س  ياس  ات محاس  بية مماثلة، فيما عدا ش  ركة س  اب للتالمالية لس  اب،  الس  نةللش  ركات التابعة لنفس 

 السنوي الساب  لغرض التوحيد للوفاء بالجدول الزمني إلعداد تقارير المجموعة. 

عرض تمباش  رة أو غير مباش  رة. يس  يطر س  اب على منش  أة ما )الش  ركة المس  تثمر فيها( والتي ي بص  ورةالش  ركات التابعة هي المنش  آت التي يس  يطر عليها س  اب  

مختلفة من عالقته بالش  ركة المس  تثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارس  ة  اتولديه حقوق في الحص  ول على عائدلمخاطر بش  أنها 

توحيد اعتبارا  ساب ويتم التوقف عن الالسيطرة على تلك الشركات إلى  انتقالعتبارا  من تاريخ اسلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة 

 . الموحدةعند إعداد هذه القوائم المالية  شركات المجموعةمن تاريخ تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة. يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين 

 و ( األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 

معايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية الس       عودية واإلص       دارات األخرى المعتمدة من الهيقة لليتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا  

مسجلة. كما ت والمطلوبات ال، استخدام بعض األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجوداالسعودية للمحاسبين القانونيين

مرة وذلك على رة مستيتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقدير عند تطبي  السياسات المحاسبية للبنك. يتم تقويم هذه التقديرات واالفتراضات واألحكام بصو

قبلية التي يعتقد بأنها معقولة وفقا للظروف والمعطيات. أس اس خبرة البنك وعوامل أخرى تش تمل على الحص ول على المش ورة المهنية وتوقعات لألحداث المس ت

سبية خالل الفترة التي تعدل فيها التقدي ستقبلية.  راتيمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحا وفي الفترات الم

 التقديرات واالفتراضات أو مارست فيها األحكام: وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة

 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (1

 منهجية االنخفاض في القيمة 

التدفقات  ، لكافة فقات الموجودات المالية إجراء األحكام وخاصة تقدير مبلغ وتوقيت9يتطلب قياس خسائر االنخفاض في القيمة طبق ا للمعيار الدولي للتقرير المالي 

مل والتغيرات من العوا النقدية المستقبلية وقيمة الضمانات عند تحديد خسائر االنخفاض وتقويم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. تخضع هذه التقديرات لعدد

ت رجات نماذج معقدة مع عدد من االفتراضاالتي ينتج عنها مستويات مختلفة للمخصصات. تمثل عمليات احتساب خسائر االئتمان المتوقعة الخاصة بالبنك مخ

 ى ما يلي:بية علالمتعلقة باختيار مدخالت مختلفة وأمور متداخلة. تشتمل عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة التي تعتبر بمثابة أحكام وتقديرات محاس

 

 ات الفردية.نموذج تصنيف االئتمان الداخلي بالبنك والذي يحدد احتمال التعثر عن السداد للدرج 

 ة على قعضوابط البنك للتقويم فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بصورة جوهرية، وأنه يجب قياس مخصصات الموجودات المالية لخسائر االئتمان المتو

 مدى العمر ووف  تقويم نوعي.

 ي.تحديد فقات الموجودات المالية في حالة تقويم خسائر االئتمان المتوقعة لها على أساس جماع 

 .إعداد نماذج خسائر االئتمان المتوقعة بما في ذلك مختلف المعادالت واختيار المدخالت 

 ومخاطر  دتحديد العالقات بين تصورات االقتصاد الكلي والمدخالت االقتصادية مثل مستويات البطالة وقيمة الضمانات، وأثر احتمال التعثر عن السدا

 التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر.

 ة.عيار تصورات االقتصاد الكلي المستقبلية وأوزانها المرجحة باالحتماالت للوصول إلى المدخالت االقتصادية لنماذج خسائر االئتمان المتوقاخت 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى المحتفظ بها

دفقات النقدية الخاصة بهم بدال  من االعتماد على قيمة الضمانات المقدمة. يقوم البنك بمنح القروض بناء على قدرة العمالء على سداد التزاماتهم من مصادر الت

العتبار اوبحسب وضع العميل ونوع المنتج، تمنح التسهيالت بدون ضمانات. بالنسبة للقروض األخرى، يتم الحصول على ضمانات إضافية ويؤخذ ذلك بعين 

 ة التعثر عن السداد، يقوم البنك باستخدام الضمان كمصدر من مصادر السداد.عند اتخاذ القرار بشأن منح االئتمان واألسعار. وفي حال

 وحسب شكلها، يمكن أن يكون للضمانات تأثيرا  ماليا  هاما  في التقليل من مخاطر االئتمان.

ت اإلضافية والرهونات األخرى والضمانات إضافة إلى ذلك، يمكن إدارة المخاطر باستخدام أنواع أخرى من الضمانات وتعزيزات مخاطر االئتمان مثل الضمانا

 غير المدعمة بمستندات ثبوتية، لكن قيمة هذه الضمانات ستكون غير معروفة ولم يتم تحديد أثرها المالي.

 قياس القيمة العادلة (2

لفة م اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتك. وقد تبالقيمة العادلة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية المشتقاتيقوم البنك بقياس األدوات المالية مثل 

 ( حول القوائم المالية الموحدة.36المطفأة في اإليضاح رقم )

اريخ تين في السوق بالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين متعامل

 القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:

 

 في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات، أو 

 .في حالة عدم وجود السوق الرئيس، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات 

 أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل البنك. إن السوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب

حقي  أفضل ن لتتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعو

 مصالحهم االقتصادية.
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عتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقي  منافع اقتصادية عن طري  االستخدام األفضل واألقصى يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين اال

 لألصل أو بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على النحو األفضل وبأقصى حد.

م العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدايستخدم البنك طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة 

 المدخالت غير القابلة للمالحظة.

عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة  اإلفصاحالعادلة أو  قيمتها قياستصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم 

 وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:المذكورة أدناه 

 .المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة 

  صورة مباشرة أو غير مباشرة.قابلة للمالحظة ب -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثاني: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

  غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -المستوى الثالث: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

ل الهرمي لمستويات بين التسلس بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكل متكرر، يقوم البنك بالتأكد فيما إذا تم التحويل

 لية.القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة ما

ومخاطر الموجودات والمطلوبات والتسلسل  ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فقات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص

 الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 ((5-ب) 2)إيضاح  االنخفاض في قيمة سندات الدين (3

 ((1-ب) 2 إيضاح)تصنيف االستثمارات بالتكلفة المطفأة  (4

  تحديد السيطرة على الشركات المستثمر فيها (5

 )هـ( ألحكام اإلدارة. 1-1في اإليضاح تخضع مؤشرات السيطرة المبينة 

 ث(-2 إيضاحم( و)-2 إيضاح) االستهالك واإلطفاء (6

 (ش-2) برامج المنافع المحددة (7

 ن(-2 )إيضاحمخصص االلتزامات والمطالبات  (8

 انتهاء يتتوقتجنيب مخصص لقاء المطالبات. إن  حتمالايتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية. قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واألحكام بشأن 

 النظامية المتبعة. اإلجراءات. يعتمد توقيت وتكاليف المطالبات القانونية على والمبلغ المراد دفعه غير مؤكدالمطالبات القانونية 

  االستمراريةمبدأ (  ز

في  مرارلالس      ت، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى البنك الموارد الكافية االس      تمراريةقا  لمبدأ وف في العمل االس      تمرارلقد قامت اإلدارة بتقويم مقدرة البنك على  

ا  في العمل وفق االس    تمرارحول مقدرة البنك على جوهرية تثير ش    كوكا   حاالت عدم تأكد هامة قدأعماله في المس    تقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية 

 .االستمراريةفي إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا  لمبدأ  االستمراريه، تم . علاالستمراريةلمبدأ 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 2

 .فيما يلي بيانا  بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة

 في السياسات المحاسبية  اتالتغير أ (

 

، 2018ديسمبر  31مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في حاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة تتماشى السياسات الم 

عقود  16 –ي للتقرير المال الدولي"المعيار  الجديد سبيالمحا المعياروضريبة الدخل و لزكاةاوبالموجودات غير الملموسة األخرى  المتعلقة المحاسبيةسياسات الباستثناء 

ا من   16 اراإليجعقود  –ضريبة الدخل وأثر تطبي  المعيار الدولي لتقرير المالي و الزكاة ات. فيما يلي شرح لسياس2019يناير  1اإليجار" والذي قام البنك بتطبيقه اعتبار 

 :أدناهكما موضح 

 الدخل ضريبةو الزكاة عن المحاسبة في التغير (أ)

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

يير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير . وهذا يتف  مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معاالموحدة الدخل

 السعودية"(. عتمدة في المملكة العربيةواإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيقة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي الم

 

 11بتاريخ  381000074519ت الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق الملكية طبقا  لتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم وفي الساب ، كان يتم إثبا

ذا التغير ك بإثبات ه. وبموجب التعليمات الصادرة مؤخرا  من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، يجب إثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل. قام البن2017إبريل 

. وقد نتج عن هذا التغير انخفاض ( حول القوائم المالية الموحدة27في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي وتم اإلفصاح عن آثار التغير أعاله في اإليضاح )

 مليون لاير سعودي. 2,231بمبلغ  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةفي صافي الدخل المصرح عنه للبنك 
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  الدخل وضريبة الزكاة .1

الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب  تعامليخضع البنك للزكاة وفقا  ألنظمة الهيقة العامة للزكاة والدخل. يحمل مصروف الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. ال 

 ضريبة مؤجلة بخصوص الزكاة.

 

سعودية، الحالية وذلك على أساس الشريحة الضريبية في المملكة العربية ال للسنةالضريبة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة  للسنةلدخل يمثل مصروف ضريبة ا

 بعد تعديلها بالتغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.

 

والشركات التابعة  نكالبعمل فيها ياحتساب ضريبة الدخل الحالية المحملة وفقا  لألنظمة الضريبية الصادرة أو السارية المفعول في نهاية الفترة المالية في البلدان التي يتم 

بية ية فيما يتعل  بالحاالت التي تخضع فيها األنظمة الضريوالزميلة له وتحق  دخل خاضع للضريبة. تقوم اإلدارة دوريا  بتقويم المواقف المتخذة في اإلقرارات الضريب

 المطبقة للتفسير، وتكوين المخصصات، حسبما هو مالئم على أساس المبالغ المتوقع دفعها للسلطات الضريبية.

 

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

 المؤجلة الدخل بةضري .2

 المالي التقريراد غراض إعديجنب مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات وذلك للفروقات المؤقتة التي تنشأ بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات أل

ت ساس الطريقة المتوقعة لتحقي  أو تسوية القيم الدفترية للموجوداوالمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. يتم تحديد مبلغ الضريبة المؤجلة الذي تم تجنيبه على أ

لذي يحتمل أن لة وذلك فقط بالقدر اوالمطلوبات باستخدام الشرائح الضريبية الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤج

 ريبة وأنه يمكن استخدام اإلعفاءات الضريبية. تتوفر فيه أرباحا  مستقبلية خاضعة للض

 عقود اإليجار  – 16الدولي للتقرير المالي  المعيار عن المحاسبة في التغير (ب)

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

 –الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة: عقود اإليجارات التشغيلية  15الدولية للتقرير المالي: "تحديد فيما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار، والتفسير 

 ."يجاراإلي تنطوي على الشكل القانوني لعقد تقويم جوهر المعامالت الت" الصادر عن لجنة التفسيرات الدولية السابقة 27الحوافز، والتفسير 

 

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

ليه، ن عقد اإليجار يعتبر منخفض القيمة. عأأو أقل، أو  ا  شهر عشر اثناما لم تكن فترة اإليجار  للبنك، الموحدةي التعاقدية المصاحبة لها بشكل عام في قائمة المركز المال

لنسبة عقود اإليجار إلى "عقود إيجارات تشغيلية" أو "عقود إيجارات تمويلية". با - 17بالنسبة للمستأجرين، تم استبعاد التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي 

وبالمقابل يتم رسملة أصل "ح  االستخدام" والذي يعادل بشكل عام القيمة . لكل عقد إيجار، يجب على المستأجر إثبات التزامات اإليجار التي سيتم تكبدها في المستقبل

 العمر اإلنتاجي.  التكاليف المتعلقة بها مباشرة ، ويتم إطفاؤها على مدى إليها مضافا  الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية 

 

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

 لدفعاعام بمبلغ التزام اإليجار، معدال  بأية دفعات إيجار مدفوعة مقدما  أو مستحقة  ألول مرة على عقود اإليجارات التشغيلية، تم قياس ح  االستخدام لألصل المؤجر بشكل

 .مرة ألول المعيار تطبي  بتاريخ للبنك اإلضافي العمولة معدل باستخدام مخصومة، 2018ديسمبر  31كما في  الموحدة مثبتة في قائمة المركز المالي

 

  اإليجار عقود التزامات تسوية

 375,685  2018 ديسمبر 31 في كماالتشغيلية  اإليجاراتعقود  موجبب التزامات

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

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

 318,726 خيارات التمديد  ةنتيجة معالج تسويات

 653,236  2019يناير  1كما في  المثبتة اتاإليجار التزامات

الممتلكات والمعدات.  ضمنالح  في استخدام األصول موجودات المطلوبات األخرى و ضمنالبنك التزامات اإليجار  أثبت،  16 رير الماليعند اعتماد المعيار الدولي للتق

 اريف العموالت الخاصة.يتم إدراج مصروف العموالت الخاصة ذات الصلة للسنة تحت مص

 

 المالية والمطلوبات المالية الموجودات( ب

 المالية الموجودات تصنيفات( 1

 : ويتم تنيفها إلى ثالث فقات كما يلي. عند اإلثبات األولي، يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية حسب نموذج األعمال

 :ي والعمولة، لالموجودات التي يتم االحتفاظ بها لتحص       يل التدفقات النقدية التعاقدية إذا كانت التدفقات النقدية تلك تمثل فقط دفعات من المبلغ األص        التكلفة المطفأة

صة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ص سارة وغير المخ سها  يتم –الخ سارة االئتمان المتوقعة قيا صص خ بالتكلفة المطفأة. تعدل القيمة الدفترية لهذه الموجودات بمخ

 المثبتة.
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 خر:القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ  

بح تاليين ولم تصنف يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الرمتى ما انطب  الشرطين ال اآلخر: تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الدين سندات

 أو الخسارة: 

 األصل.يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية المتعاقد عليها ولبيع  واألصل مدرج ضمن نموذج  -

 القائم.المبلغ األصلي من  للعمولة دفعاتتمثل  تمنح بتواريخ محددة تدفقات نقدية صل الماليألالشروط التعاقدية ل -

ن م العادلة وتثبت المكاسب أو الخسائر الناتجة عن التغييرات في القيمة العادلةتقاس الحقا  بالقيمة  اآلخرسندات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 . في الربح أو الخسارةيتم إثباتها  تحويل عمالت أجنبية ومكاسبكما أن دخل العموالت . اآلخرالدخل الشامل  خالل

العادلة  ي القيمة، التغيرات فوبش  كل الرجعة فيه ،فإن البنك له أن يثبتمقتناة للمتاجرة، الس  تثمار في حقوق الملكية وغير الل أدوات حقوق الملكية: عند اإلثبات األولي

 تثمار في أدوات حقوق الملكية غير خاضع الختبار االنخفاض في القيمة. سكما أن االيتم تصنيف كل أداة على حدة. و. اآلخرالدخل الشامل  من خالل

 :يتم –من خالل الدخل الش  امل اآلخر  القيمة العادلةبالتكلفة المطفأة أو بثبات اإلالموجودات التي ال تفي بض  وابط ومعايير  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسااارة 

سها  سها الحقا  بالقيمة العادلة من خالل اقيا سندات الدين التي يتم قيا سائر  سارة. يتم إثبات أرباح وخ سارة،بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ وال تعتبر  لربح أو الخ

 ة التي تنشأ فيها. جزءا  من عالقة تغطية المخاطر، في قائمة الدخل الموحدة خالل الفتر

 تقويم نموذج األعمال 

لى ل وتقديم المعلومات إيقوم البنك بتقويم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألص      ل على مس      توى المحفظة ألن ذلك يعكس أفض      ل طريقة إلدارة األعما 

 اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين االعتبار على:

 واألهداف الموضوعة بشأن المحفظة وتطبي  تلك السياسات عمليا . السياسات (1

 كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة البنك. (2

 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية إدارة تلك المخاطر. (3

ألعمال، على س       بيل المثال فيما إذا تم التعويض على أس       اس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم كيفية تعويض مدراء ا (4

 ، وعليها الحصول

ن تلك المبيعات ال ن ذلك، فإتكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات الس  ابقة وأس  باب تلك المبيعات والتوقعات بش  أن نش  اط المبيعات المس  تقبلية. وبالرغم م (5

ي  كيفية تحقيمكن أخذها بالحس       بان بمفردها، ولكن كجزء من التقويم الكلي لكيفية تحقي  األهداف الموض       وعة من قبل البنك إلدارة الموجودات المالية و

 التدفقات النقدية. 

عدم ل وذلك –بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس       ارة قياس       ها  يتم –القيمة العادلة  الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والتي يتم قياس أداؤها على أس       اس

 الموجودات المالية. االحتفاظ بهذه الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لعدم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع

 قدية التي تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة تقويم التدفقات النقدية التعا 

األولي. أما "العمولة" فتمثل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل  اإلثباتألغراض هذا التقويم، يمثل "المبلغ األص       لي" القيمة العادلة للموجودات المالية بتاريخ 

قة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة ما، وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى مثل )مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( األساسية األخرى المتعل واإلقراضمخاطر االئتمان 

 وهامش الربح.

مل ذلك فيما إذا كان داة، ويش   اقدية لألوعند تقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األص   لي والعمولة، يأخذ البنك بالحس   بان الش   روط التع

 نك بعين االعتبار:التقويم، بأخذ الب األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تستوفى هذا الشرط. وإلجراء هذا

 .األحداث المحتملة التي تغير من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 

  الرفع المالي.خصائص 

 .السداد المبكر وشروط التمديد 

 الشروط التي تحد من مطالبة البنك للتدفقات النقدية من موجودات محددة، مثل )الترتيبات المتعلقة بح  عدم الرجوع(، و 

  .الخصائص التي تعدل العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود مثل التعديل الدوري ألسعار العموالت 

 

 إدارة الموجودات المعنية.  أعمالاألولي لها، باستثناء خالل الفترة التي يقوم فيها البنك بتغيير نموذج  اإلثباتبعد  الحقا  المالية الموجودات  ال يعاد تصنيف

 تصنيف المطلوبات المالية (  2 

 

قياس هذه  يتم يثحلمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس   ارة. يقوم البنك بتص   نيف مطلوباته المالية على أنها مقاس   ة بالتكلفة المطفأة باس   تثناء المطلوبات ا 

 المطلوبات بما في ذلك المشتقات المصنفة كمطلوبات، الحقا  بالقيمة العادلة.

 

 التوقف عن اإلثبات(  3

 أ ( الموجودات المالية  

الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات النقدية الخاص     ة  انتهاءة من الموجودات المالية المتش     ابهة( عند يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموع 

 بهذه الموجودات. 
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خاطر والم  كل الم قل  حال قيام البنك بن مالية، يتم التوقف عن اإلثبات في  قل موجودات  ها دالالت على أن البنك ن حاالت التي تظهر في كية لكاس       ب المص       احبة لمفي ال

خلي عن اإلثبات فقط في حالة تالموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاس      ب المص      احبة لملكية الموجودات المالية، يتم التوقف 

 ات.الناتجة عن هذه العملي وااللتزاماتلى الحقوق البنك عن السيطرة على الموجودات. يقوم البنك بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل منفصل في حالة الحصول ع

 في قائمة الدخل الموحدة للفترة. و المثبتة سابقا  في قائمة الدخل الشامل الموحدة –عند التوقف عن اإلثبات، يتم إدراج الربح أو الخسارة التراكمية  

خر بشأن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ خرربح أو خسارة تراكمية مثبتة في الدخل الشامل األأي ال يتم إثبات  

 في الربح أو الخسارة عند التوقف عن إثبات هذه األدوات. 

 ب( المطلوبات المالية  

 اء مدتها. يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انته 

 

 تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية( 4

 أ (  الموجودات المالية 

ا ، يتم اعتبار ات النقدية مختلفة تمامفي حالة تعديل ش     روط أص     ل مالي ما، يقوم البنك بتقويم فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألص     ل المعدل مختلفة تماما . وإذا كانت التدفق 

أو  األص  ل المالي األص  لي، ويتم إدراج الفرق المثبت كمكاس  ب إثباتعاقدية للتدفقات النقدية من األص  ل المالي األص  لي منتهية. وفي هذه الحالة، يتم التوقف عن الحقوق الت

 األصل المالي ويتم إثبات األصل المالي الجديد بالقيمة العادلة.  إثباتخسائر التوقف عن 

 

عدلة مإلى التوقف عن إثبات األص  ل المالي، س  يقوم البنك بإعادة احتس  اب إجمالي القيمة الدفترية لألص  ل المالي وذلك بخص  م التدفقات النقدية ال وإذا لم يؤدي تعديل األص  ل 

 ل األصل.ربح أو الخسارة بشأن تعديقبل التعديل. سيتم إدراج أي فرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة الدفترية الحالية في ال ةالفعال الفائدة معدلباستخدام 

 ب (  المطلوبات المالية  

ثبات أية إ مطلوبات مالية ما وذلك في حالة تعديل ش       روطها وأن التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة كانت مختلفة تماما . وفي مثل هذه الحالة، يتم إثباتيتوقف البنك عن  

القيمة العادلة. يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم اس       تنفاذها، والمطلوبات المالية الجديدة مع مطلوبات مالية جديدة وف  الش       روط المعدلة ب

 الشروط المعدلة في قائمة الدخل الموحدة.

 االنخفاض في القيمة(  5 

 التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقوم البنك بإثبات مخصصات لقاء خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية 

 بالتكلفة المطفأة. االموجودات المالية التي يتم قياسه 

  .سندات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  والمصدرةعقود الضمان المالي ، 

  المصدرةالتزامات القروض. 

 إثبات خسارة انخفاض على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. ال يتم

سائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر،  ساو لخ سائر بمبلغ م ستثناءيقوم البنك بقياس مخصصات الخ سائر االئتمان المت با وقعة لها األدوات المالية التالية والتي يتم قياس خ

 :شهرا   12على مدى 

 والتقريرمنخفضة بتاريخ  ائتمانية مخاطر ذات هان بأنسندات الدين التي تبي ، 

 األولي لها. اإلثباتالخاصة بها بشكل جوهري منذ  يةاالئتمان هااألدوات المالية األخرى التي لم تزداد مخاطر 

 المتعارف عليها عالميا  بـ "من الدرجة األولى". منخفضة عندما تعادل درجة تصنيف مخاطر االئتمان لها الدرجة يةمخاطر ائتمان ذاتيعتبر البنك بأن سندات الدين 

 ا  ش   هر 12جزء من مخاطر االئتمان المتوقعة الناتج عن أحداث تعثر تتعل  باألداة المالية والتي يمكن أن تحدث خالل  ا  ش   هر 12تمثل خس   ائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 بعد تاريخ التقرير المالي.

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 خسائر االئتمان، ويتم قياسها على النحو التالي: لتقدير ا  مرجح تمثل خسائر االئتمان المتوقعة احتماال   

  بالقيمة الحالية للعجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المس  تحقة للمنش  أة بموجب العقد التقريرالموجودات المالية التي ليس لها مس  توى ائتمان منخفض بتاريخ :

 لتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها(.وا

  الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.ب: التقريرالموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض بتاريخ 

 قات النقدية التعاقدية المس      تحقة للبنك في حالة س      حب االلتزام والتدفقات النقدية التي يتوقع البنكالتزامات القروض غير المس      حوبة: بالقيمة الحالية للفرق بين التدف 

 . واستالمها

 .عقود الضمان المالي: الدفعات المتوقع دفعها لحامل العقد ناقصا  أية مبالغ يتوقع البنك استردادها 
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 هيكلتها المعادالموجودات المالية  

جراء تقويم إ على ش  روط الموجودات المالية أو تعديلها، أو تبديل الموجودات المالية الحالية بأخرى جديدة نتيجة ص  عوبات مالية يواجهها المقترض، يتم في حالة التفاوض 

 الموجودات المالية، ويتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي: إثباتللتأكد فيما إذا يجب التوقف عن 

 

  إلى التوقف عن إثبات األصل الحالي، فإنه يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل في احتساب العجز  ةالمتوقع الهيكلة إعادةدي تؤ لمإذا

 النقدي الناتج عن األصل الحالي.

 بار القيمة العادلة المتوقعة لألص    ل الجديد كتدفقات نقدية نهائية من األص    ل المالي األص    ل الحالي، فإنه يتم اعت إثباتإلى التوقف عن  ةالمتوقعالهيكلة  إعادة تإذا أد

. يدرج هذا المبلغ في احتس       اب العجز النقدي من األص       ل المالي الحالي الذي يتم خص       مه اعتبارا  من التاريخ المتوقع للتوقف عن إثباتهالحالي بتاريخ التوقف عن 

 المالية باستخدام معدل العمولة الفعلي على األصل المالي الحالي.القوائم  إعدادحتى تاريخ  اإلثبات

 الموجودات المالية ذات المستوى االئتماني المنخفض 

ذات مستوى  آلخرامل من خالل الدخل الشا يقوم البنك، بتاريخ كل تقرير مالي، بإجراء تقويم للتأكد ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة 

 ل المالي.ية المقدرة لألصائتماني منخفض. يعتبر األصل المالي بأنه ذو مستوى ائتماني منخفض عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير هام على التدفقات النقدية المستقبل

 مالحظتها التالية:ومن األمثلة الدالة على أن األصل المالي ذو مستوى ائتماني منخفض، البيانات الممكن 

 .صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر 

 ،خرق العقد مثل التعثر في السداد أو تجاوز موعد االستحقاق 

 .إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل البنك وف  شروط غير مالئمة للبنك 

  أو إعادة هيكلة مالية أخرى، و اإلفالساحتمال دخول المقترض في 

 وق نشطة لتلك األداة المالية بسبب صعوبات مالية.س اختفاء 

مستوى ائتمان منخفض ما لم يكن هناك دليال  على أن خطر عدم استالم التدفقات  وإن القرض الذي يعاد التفاوض بشأنه بسبب تدهور وضع الجهة المقترضة يعتبر عادة ذ

يوما   90رى على االنخفاض في القيمة. إض  افة إلى ذلك، تعتبر قروض األفراد المتأخرة الس  داد لمدة النقدية التعاقدية قد انخفض بش  كل جوهري وأنه ال توجد مؤش  رات أخ

 فأكثر قروضا  منخفضة القيمة.

 مستوى ائتماني منخفض، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية: وعند إجراء تقويم لتحديد فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ذ

 السندات عوائد في الظاهرة االئتمانية للجدارة السوق ويمتق. 

 .تقويم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية 

  جديد دين إلصدارمقدرة البلد على الوصول إلى أسواق المال. 

  من السداد طوعا  أو كرها . اإلعفاءاحتمال جدولة القرض مما يؤدي إلى تكبد حامل ارتباط القرض لخسائر من خالل 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة  

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

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: تظهر كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصل، 

 األخرىفي المطلوبات  كمخصص عام بشكلض وعقود الضمان المالي: تظهر التزامات القرو، 

  سائر االئتمان المتوقعة على مكون التزام سحوب، وانه ال يمكن للبنك تحديد خ سحوب وغير م شتمل األداة المالية على كل من مكون م ستعندما ت قلة القرض بصورة م

مخص   ص خس   ائر مجمع لكال المكونين. يتم إظهار المخص   ص المجمع كخص   م من إجمالي القيمة الدفترية  عن تلك المتعلقة بالمكون المس   حوب: يقوم البنك بعرض

 للمكون المسحوب. يتم إظهار أي زيادة في مخصص الخسائر عن إجمالي القيمة الدفترية للمكون المسحوب كمخصص، و

 مخصص الخسائر في قائمة المركز المالي ألن القيمة الدفترية لهذه الموجودات تعتبر  إثباتتم سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال ي

ج خس    ائر االنخفاض في الربح أو الخس    ارة، وتدر إثباتفي احتياطي القيمة العادلة. يتم  إثباتهبمثابة القيمة العادلة لها. يتم اإلفص    اح عن مخص    ص الخس    ائر، ويتم 

 مطفأة للموجودات والقيمة العادلة لها في الدخل الشامل اآلخر.التغيرات بين التكلفة ال

 الشطب

مش طوبة ألنش طة التعزيز يتم ش طب القروض وس ندات الدين )في جزء منها أو بمجملها( عند عدم وجود توقعات معقولة الس تردادها. ال تزال تخض ع الموجودات المالية ال

غ المس  تحقة. وفي حالة زيادة المبلغ المراد ش  طبه عن مخص  ص الخس  ارة المتراكم، يتم في البداية اعتبار الفرق كإض  افة إلى امتثاال  إلجراءات البنك بش  أن اس  ترداد المبال

 المخصص الذي يطب  على إجمالي القيمة الدفترية. تقيد أية استردادات الحقة إلى مصاريف خسائر االئتمان.

 اتتقويم الضمان

. تكون الض    مانات على أش    كال متنوعة مثل نقد، وأوراق مالية وخطابات اإلمكاندات المالية، يقوم البنك باس    تخدام الض    مانات، قدر لتقليل مخاطر االئتمان على الموجو

ائمة في قس   جيل الض   مانات ض   مان/ اعتماد، وذمم مدينة، وبض   اعة وموجودات غير مالية أخرى وتعزيزات ائتمانية مثل اتفاقيات المقاص   ة. ما لم يتم مص   ادرتها، ال يتم ت

ى أساس عند نشأتها كحد أدنى، ويعاد تقويمها عل عام بشكلالمركز المالي للبنك. إال أن القيمة العادلة للضمانات تؤثر على احتساب خسائر االئتمان المتوقعة، ويتم تقويمها 

 يوميا .دوري. أما بعض الضمانات مثل النقد واألوراق المالية المتعلقة بمتطلبات الهامش فيتم تقويمها 

حديد الية األخرى التي ال يمكن توقدر المس  تطاع، يقوم البنك باس  تخدام البيانات من األس  واق النش  طة لتقويم الموجودات المالية المحتفظ بها كض  مانات. أما الموجودات الم

ى أس  اس البيانات المقدمة من أطراف أخرى مثل وس  طاء الرهن، أو على قيمتها الس  وقية فيتم تقويمها باس  تخدام النماذج. يتم تقويم الض  مانات غير المالية مثل العقارات عل

 أساس مؤشرات أسعار المساكن والقوائم المالية المدققة ومصادر مستقلة أخرى.
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 الضمانات التي يتم مصادرتها

ية أو بيعه. تحول الموجودات التي يتقرر بأنها مفيدة للعمليات من األفض   ل اس   تخدام األص   ل المص   ادر ألغراض عملياته الداخلكان تتمثل س   ياس   ة البنك في التأكد فيما إذا 

يار إلى ت التي يعتبر بيعها أفضل خالداخلية إلى فقة الموجودات المعنية بالقيمة المعاد مصادرتها أو بالقيمة الدفترية لألصل المضمون األصلي، أيهما أقل. تحول الموجودا

لها )إذا كانت موجودات مالية( وبالقيمة العادلة ناقص   ا  تكاليف بيع الموجودات غير المالية بتاريخ المص   ادرة وبما يتف  مع س   ياس   ة الموجودات المعدة للبيع بالقيمة العادلة 

 البنك. 

يف وكالء خارجيين األفراد الخاص       ة به، لكنه يقوم بتكلقروض وخالل دورة األعمال العادية، ال يقوم البنك فعليا  بمص       ادرة عقارات أو موجودات أخرى في محفظة 

/ الجهات المقترض    ة. ونتيجة لهذا اإلجراء، ال يتم تس    جيل العقارات عاد األموال الفائض    ة إلى العمالءالس    ترداد األموال ويكون ذلك عادة بالمزاد، لس    داد القرض القائم. ت

 .الموحدةالسكنية التي يتم مصادرتها نظاميا  في قائمة المركز المالي 

 ة والتزامات القروضالضمانات المالي (6

 بالقيمة العادلة ضمن المطلوبات األخرى، والتي تمثل قيمة العالوة المستلمة. الموحدةاألولي للضمانات المالية في القوائم المالية  اإلثباتيتم، 

 أو مخصص الخسارة، أيهما أعلى. بالمبلغ غير المطفأقاس مقدرة البنك تجاه كل ضمان وبعد اإلثبات األولي ت

 ضمن "دخل أتعاب وعموالت، صافي" بطريقة القسط الثابت على مدة فترة الضمان.  الموحدةتم إثبات العالوة المستلمة في قائمة الدخل ي

أو  الربح لخال من لةدلعاا بالقيمة قياسها يتم وضقر تماالتزأي ا لبنكا ريصد لمتمثل التزامات القروض ارتباطات مؤكدة لمنح االئتمان وف  ش  روط وأحكام محددة س  لفا . 

 .خسائر مخصص يثبتالبنك  ،. بالنسبة لاللتزامات القروضالخسارة

 الخدمات  تقديم  (7

 يم خدمات أخرى. دلعمالئه وذلك إما بصورة مستقلة أو على شكل رزم مع تق متنوعةقدم البنك خدمات ي

 األخرى لبنكيةا والخدمات، والخدمات االستشارية الشركات، وتمويل الصنادي األسهم، وإدارة  بأنه يجب إثبات اإليرادات من مختلف الخدمات المتعلقة بتداول للبنكتبين 

 .الزمنية الفترة مدى على اإليرادات بإثبات البنك يقوم االئتمان، ببطاقات المتعلقة المجانية للخدمات بالنسبة أمابتاريخ تقديم الخدمات أي عند الوفاء بالتزامات األداء. 

 ج والء العمالءبرنام  (8

دها ح لحملة البطاقات من اكتساب نقاط يمكن استردام"( والذي يسالمكافآت"نقاط  بـ يلي فيما إليها ويشار الجوية األميال/ المكافآتلدى البنك برنامج والء العمالء )نقاط 

كافآت الممنوحة لحملة البطاقات وذلك على أساس سعر البيع المستقل النسبي. قوم البنك بتوزيع جزء من سعر المعاملة )رسم متبادل( إلى نقاط الميمن بعض منافذ البيع. 

 عند استرداد النقاط.  الموحدةحمل على قائمة الدخل يافآت وكيتم تأجيل مبلغ اإليرادات الموزع إلى نقاط الم

 ذلك على أساس الخبرة الفعلية والتوجهات الحالية لالسترداد.لتزامات المتعلقة بالنقاط غير المستردة على مدى الزمن واليتم تعديل المبلغ المتراكم من ا

 (  عمليات تجميع األعمال والشهرةد

تاريخ سه بالقيمة العادلة بتتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض المحول، والذي يتم قيا

المسيطرة  قوم البنك بقياس حقوق الملكية غيريغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، االستحواذ، ومبل

متكبدة كمصاريف . تقيد تكاليف االستحواذ الفي الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها

 .وتدرج ضمن المصاريف

ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص المالئم لها وفقا  للشروط التعاقدية  نشاطوعند قيام البنك باالستحواذ على 

لسائدة بتاريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك فصل المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة والظروف االقتصادية واألوضاع ا

 المستحوذ عليها.

القيمة ك المصنف كحقوق ملكية( بيتم إثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يُقاس العوض المحتمل )عدا ذل

 ضمن حقةالال التسويات عن المحاسبة وتتم ملكية، كحقوق المصنف. ال يعاد قياس العوض المحتمل قائمة الدخل الموحدةوتُدرج التغيرات في القيمة العادلة في  ،العادلة

 .الملكية حقوق

ن صافي وأية حصص مملوكة سابقا، ع( لزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرةبالتكلفة )والتي تمثل ا أولي بشكل الشهرة تقاس

لعوض ات المستحوذ عليها عن إجمالي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودا

 إلجراءاتامراجعة قوم البنك بإعادة تقدير للتأكد من قيامه بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ويالمحول، 

القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة 

 المحول، يتم إثبات األرباح في الربح أو الخسارة.

 واحدة مرة يمةالق يف االنخفاض من للتأكد األولي التوحيد عن ناتجة شهرة أي اختبار يتموبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكمة. 

 .القيمة في انخفاض وقوع إلى والظروف األحداث تشير عندما األمر لزم إذا تخفيضها ويتم األقل، على سنوي ا

 ( محاسبة تاريخ التداول و

طرفا  في األحكام  كالبنصبح فيه يريخ الذي يتم في األصل إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التا

رة زمنية يتم تسليم الموجودات خالل فت التعاقدية لهذه األداة. إن العمليات االعتيادية المتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات شراء أو بيع للموجودات المالية التي تتطلب أن

 تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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 (  األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  ز

فاقيات األسعار وات الخاصة،ت يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة والتي تتضمن عقود تحويل العمالت األجنبية، والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموال

 ياراتللخ المستلمة)المكتتبة والمشتراة( بالقيمة العادلة )العالوات  الخاصةيارات أسعار العمالت والعموالت العموالت الخاصة، وخو العمالتاآلجلة، ومقايضات أسعار 

 ة. العادلة سلبي(. تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية، وضمن المطلوبات عندما تكون القيمة المكتتبة

 التسعير، حسبما هو مالئم.  نماذج أووفق ا لألسعار المتداولة في السوق باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة  عادةالقيمة العادلة  وتحدد

 إن معالجة التغيرات في القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات المشتقة بحسب الفقات التالية:

 ة( المشتقات المقتناة ألغراض المتاجر 1

اض . وتتضمن األدوات المالية المشتقة المقتناة ألغرللسنةتدرج أية تغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة المقتناة ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة 

 المتاجرة كل تلك األدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط.

 دوات مالية أخرى (  المشتقات المدرجة ضمن أ 2

ة بتلك ومخاطرها ال تتعل  بصورة وثيق االقتصاديةتعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى مشتقات منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها 

قات لمتاجرة، أو أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل. تقيد المشتالمذكورة في العقد الرئيسي، وأن العقد الرئيسي ال يعتبر بحد ذاته عقد مشتقات مقتناة ألغراض ا

ي ألغراض المتاجرة، وتدرج التغيرات في القيمة العادلة ف ةالمدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة العادلة في محفظة المشتقات المقتنا

 قائمة الدخل الموحدة.

 محاسبة تغطية المخاطر   ( 3

ى فقتين هما: لمخاطر إليقوم البنك بتصنيف بعض المشتقات كأدوات تغطية عندما تكون مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية ا

أو المطلوبات التي تم إثباتها، و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي )أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات 

ؤثر على صافي كبير التي يمكن تتغطي التغيرات في التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقعة بشكل 

 أو الخسارة المعلن.  الربح

ة التغيرات في القيمة م تسويتكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يجب التوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خالل فترة التغطية، بحيث يتولكي 

ت تغطية مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذي تم

وأهداف إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة  استراتيجيةللقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب توثي  

 طر من قبل البنك. وتبعا  لذلك، يجب تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخا

ها العادلة تغطية المخاطر بقيمت أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة العادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشقة عن إعادة قياس أدوات

لقيمة ا الموحدة. يتم إثبات الجزء المتعل  بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في قائمة الدخل الموحدة. وفي الحاالت التي تتوقف فيها تغطية مخاطر مباشرة في قائمة الدخل

دى العمر ي قائمة الدخل الموحدة على مالعادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر، عندئذ يتم إطفاء تسوية القيمة الدفترية ف

 ي قائمة الدخل الموحدة.المتبقي لألداة المالية. وعند التوقف عن إثبات البند الذي تمت تغطية مخاطره، يتم إدراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة ف

خاطر، يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناجمة عن أداة تغطية المخاطر، التي تم أما بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بشرط محاسبة تغطية الم

قات ة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفتحديدها على أنها تغطية فعالة، في قائمة الدخل الشامل الموحدة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل الموحد

ر فيها األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤث االحتياطياتلها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في النقدية التي 

 المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة. 

غطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو عندما التعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر. وعند سريان أداة الت انتهاءيتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند 

ق المساهمين لحين ضمن حقو – األخرى االحتياطاتالمثبتة سابقا  في  –بالربح أو الخسارة المتراكمة  االحتفاظالتوقف عن إتباع محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، يتم 

 –األخرى  ياتاالحتياطالمثبتة ضمن  –وث العملية المتوقعة. وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاة، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة حد

 إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة. 

 العمالت األجنبية ( ح

 . للبنك النشاطعودي، والذي يعتبر أيضا  عملة تم إظهار وعرض القوائم المالية الموحدة بالريال الس

النقدية  ة الموجودات والمطلوباتتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصد

بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. تمثل أرباح وخسائر تحويل البنود النقدية المسجلة المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية 

بالعملة األجنبية المحولة  لسنة، والتكلفة المطفأةبالعمالت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية في بداية السنة والمعدلة بالعمولة الفعلية والمبالغ المسددة خالل ا

دا الفروقات لدخل الموحدة فيما عبسعر التحويل في نهاية السنة. ترحل كافة فروقات التحويل الناتجة عن األنشطة غير التجارية إلى أرباح تحويل عمالت أجنبية في قائمة ا

منشآت األجنبية. تدرج أرباح أو خسائر تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة في ال االستثمارعلى القروض بالعمالت األجنبية التي تؤمن تغطية فعالة على صافي 

األسهم المتاحة للبيع، أو تلك المدرجة ضمن حقوق المساهمين والخاصة  استثماراتبالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة، فيما عدا الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل 

ة المسجلة بالقيمة البنود غير النقدي تحويلالمؤهلين لتغطية المخاطر وبقدر تغطية المخاطر الفعالة. تدرج أرباح أو خسائر  االستثمارت النقدية وصافي بتغطية مخاطر التدفقا

 العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين وذلك حسب الموجودات المالية المعنية.
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 ـة األدوات المالية ( مقاص ط

ى بالغ المثبتة أو عندما يكون لدتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عندما يوجد حاليا  ح  نظامي ملزم لمقاصة الم

 دات وتسوية المطلوبات في آن واحد. البنك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجو

اسات تم اإلفصاح عنه في السي يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة ما لم يكن ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به من قبل أي معيار محاسبي أو تفسير وكما ال

 المحاسبية للبنك. 

 إثبات اإليرادات / المصاريف  ( ي

 والت الخاصةدخل ومصاريف العم (1

ة الفعلي الفعلي. يمثل معدل العموليتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة، في قائمة الدخل الموحدة على أساس العائد 

العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات المالية )أو لفترة أقصر، حسبما هو  المعدل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى

عين االعتبار كافة المستقبلية بعد األخذ بمالئم( إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية 

 ة المالية، وليس خسائر االئتمان المستقبلية.داالشروط التعاقدية لأل

ة على أساس معدل مة الدفترية المعدلتعدل القيمة الدفترية ألية موجودات أو مطلوبات مالية، في حالة قيام البنك بتعديل تقديراته بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب القي

 كدخل أو مصاريف عموالت خاصة. العمولة الفعلي األصلي، ويقيد التغير في القيمة الدفترية

في القيمة، فانه يستمر في إثبات دخل العمولة الخاصة  االنخفاضبسبب خسارة  المتشابهةالقيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية  انخفاضفي حال 

 باستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطب  على القيمة الدفترية الجديدة.

 األتعابة لخ(، ويشتمل على كافتساب معدل العائد الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدوات المالية )مثل الدفعات المقدمة، والخيارات ..... ايأخذ اح

مولة الفعلي. تعتبر تكاليف المعامالت تكاليف عرضية المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ من معدل الع

 تتعل  مباشرة  بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية ما. 

ة الخاصة بصافي مولمقايضة أسعار عموالت خاصة لتبديل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم )أو العكس(، يتم تعديل دخل أو مصاريف الع اتفاقيةوعند قيام البنك بإبرام 

 العمولة الخاصة على عملية المقايضة. 

 مقابل الموجودات المعنية. –المستلمة وغير المتحققة بعد  –تتم مقاصة دخل العموالت الخاصة على المنتجات المعتمدة من الهيقة الشرعية 

 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية (2

 جنبية عند تحققها / حدوثها. يتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األ

 األرباح  توزيعات (3

 عند اإلقرار بأحقية استالمها.  األرباح توزيعات إثبات يتم

 دخل ومصاريف األتعاب والعموالت (4

دل العمولة الفعلي. ويتم المطلوبات المالية، في مع أوالموجودات  علىمن معدل العمولة الفعلي  يتجزأ الوالذي يشكل جزء  ،األتعاب والعموالت ومصاريفيدرج دخل 

 – المشتركة القروضبما في ذلك أتعاب خدمة الحسابات وأتعاب إدارة االستثمارات وعمولة المبيعات وأتعاب اإليداع وأتعاب  – األخرىإثبات دخل األتعاب والعموالت 

ي ا يتم استخدامها مع التكلفة المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتسوية العائد الفعلعند تأدية الخدمات ذات العالقة. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالبا  م

زمني، طبقا  لعقود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة عن  -عن تلك القروض. يتم إثبات أتعاب المحافظ والخدمات االستشارية والخدمات األخرى، على أساس نسبي 

نسبي  لال وخدمات التخطيط المالي وخدمات الحفظ والوصاية والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة معنية، فيتم إثباتها بشكإدارة الموجودات واألمو

نح القروض ت أتعاب االرتباطات لمعلى مدى فترة الخدمة المقدمة. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبا

م الخدمة. كمصاريف عند استال بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. تتعل  مصاريف األتعاب والعموالت األخرى أساسا  بأتعاب المعامالت والخدمات، ويتم قيدها

 يصنف أي دخل أتعاب مستلم وغير متحق  بعد ضمن المطلوبات األخرى.

 متاجرةصافي دخل ال (5

ها، موالت الخاصة المتعلقة بتشتمل النتائج الناجمة عن األنشطة التجارية على كافة المكاسب والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف الع

تحويل العمالت األجنبية. يشتمل ذلك على عمليات التغطية غير  وتوزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات

 الفعالة المدرجة في عمليات التغطية. 

 األولربح اليوم  (6

شتمل المتغيرات تللمالحظة األخرى أو تكون مبنية على أساس طريقة تقييم حيث  القابلةعندما تكون قيمة المعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة في المعامالت السوقية 

خل الموحدة ضمن ( في قائمة الداألوليوم فيها على بيانات فقط من األسواق التي يمكن مالحظتها، يقوم البنك فورا  بإثبات الفروقات بين قيمة المعاملة والقيمة العادلة )ربح ال

ها، يدرج الفرق بين قيمة المعاملة والقيمة حسب طريقة التقييم في قائمة الدخل الموحدة "صافي دخل المتاجرة". وفي الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن مالحظت

 .األداةفقط عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة، أو عند التوقف عن إثبات 

 

 

 

 

 

 



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31

 

17 

 البيع وإعادة الشراء اتفاقيات ( ك

البنك  حتفاظالإعادة الشراء( في قائمة المركز المالي الموحدة نظرا   اتفاقياتفي تاريخ مستقبلي محدد ) بإعادة شرائها االلتزاميستمر البنك في إثبات الموجودات المباعة مع 

 أو الربح اللخ منالعادلة  بالقيمةبكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية، ويستمر في قياسها وفقا  للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الموجودات المالية المدرجة 

ر تجاه الطرف اآلخ االلتزامبالتكلفة المطفأة. يتم إظهار  المقاسةالموجودات المالية والدخل الشامل اآلخر،  خالل منالعادلة  بالقيمةالموجودات المالية المدرجة و سارة،الخ

ن سعر البيع الفرق بي اعتبار. يتم مالئمائع العمالء"، حسبما هو في "األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى" أو "ود االتفاقياتلقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه 

 طريقة العائد الفعلي. باستخدامإعادة الشراء  اتفاقيةوإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة 

يطرة على تلك الس انتقالإعادة بيع( في قائمة المركز المالي الموحدة لعدم  يةاتفاقإلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد ) التزامال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود 

في "النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي" أو "األرصدة لدى البنوك والمؤسسات  االتفاقياتالموجودات إلى البنك. تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه 

إعادة البيع  اتفاقيةعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة ا"، حسبما هو مالئم. ويتم المالية األخرى" أو "القروض والسلف

 طريقة العائد الفعلي. باستخدام

 في الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقاً لطريقة حقوق الملكية االستثمار ( ل

 .(مشروع مشترك: 2018)زميلة  اتفي الشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا  لطريقة حقوق الملكية من الحصص في شركتتكون حصة البنك 

ارة عن ترتيب شترك عبعلى سياستها المالية والتشغيلية. المشروع الم –وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة  -التي يمارس البنك تأثيرا  هاما   أةالزميلة هي تلك المنش ةالشرك

 لقاء مطلوباته. التزاماتيكون للبنك سيطرة مشتركة وله حقوق في صافي موجودات الترتيب وليس حقوق في موجوداته أو 

وبعد  ة تكاليف المعامالت.طريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في األصل بالتكلفة شامل باستخدام (لمشروع المشتركا: 2018)الزميلة  ةيتم المحاسبة عن الحصص في الشرك

الشاملة األخرى للشركات المستثمر فيها التي يتم المحاسبة عنها وفقا   واإليراداتو الخسائر أاألولي، تشتمل القوائم المالية الموحدة على حصة البنك في األرباح  اإلثبات

 لطريقة حقوق الملكية ولحين زوال التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.

 .(المشترك المشروع: 2018) الزميلة الشركة أعمال نتائج في البنك حصة الدخل ائمةق تعكس

 ا المحاسبية مع تلكمتهاساوتتمشى سيمتطابقة مع تاريخ إعداد القوائم المالية للبنك،  (المشروع المشترك: 2018)الزميلة  اتتاريخ إعداد القوائم المالية لكل من الشرك إن

 فيما يتعل  بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابهه.  نكالبالمتبعة من قبل 

: 2018)بقدر حصته في الشركة الزميلة  (المشروع المشترك: 2018)الزميلة  اتوالشرك البنكيتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين 

 . (المشروع المشترك

 الممتلكات والمعدات  ( م

 األراضي المملوكة.  استهالكالمتراكم وخسارة االنخفاض في القيمة. ال يتم  االستهالكهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم تظ

 تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات وكما يلي: استهالكتتبع طريقة القسط الثابت في حساب 

 

 سنة  33 بانيالم

  اإليجار عقد فترة خالل تحسينات المباني المستأجرة 

 سنوات 10إلى  3 األثاث والمعدات والسيارات

 مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. االستبعادوذلك بمقارنة متحصالت  االستبعادتحدد مكاسب وخسائر 

في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية  انخفاضة المتبقية وكذلك األعمار اإلنتاجية للموجودات للتأكد من وجود يتم مراجعة القيم

المقدرة  لالستردادلة الدفترية لألصل عن القيمة القاب ، في حالة زيادة القيمةلالستردادقيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فورا  إلى قيمتها القابلة  استرداد

 له.

 ملموسةالالموجودات غير  (ت)

 

 الشهرة  .1

 كذل، بما للتمييز القابلةاألعمال عن حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات  تجميعتكلفة الزائدة لعملية الأعمال  تجميع عملية بموجب عليها المستحوذتمثل الشهرة 

 دة.فورا  في قائمة الدخل الموح إثباتهايصبح هناك عجز ) شهرة سالبة ( يتم  عندماللشركة المستحوذ عليها.  المحتملة وااللتزاماتالموجودات غير الملموسة والمطلوبات 

 

 القياس

 

 االنخفاض المتراكمة في القيمة.خسائر  ناقصا  قاس الشهرة بالتكلفة ت األولي، اإلثبات وبعد. بالتكلفة الشهرة قياس األصل في يتم

 

وحدات لاإلى كل وحدة من  - االستحواذاعتبارا  من تاريخ  - األعمال تجميع عند المشتراةفي القيمة، يتم تخصيص الشهرة  انخفاضختبار للتأكد من وجود اال إجراء لغرض

 إلى تلك الوحدات. أخرىموجودات أو مطلوبات  خصصتالنظر عما إذا كان  بصرف، األعمال تجميع عوائدلبنك والتي من المتوقع أن تستفيد من با للنقدية المدرة

 

 المدرة الوحدة في انخفاض وقوع على مؤشر وجود عند وذلك قيمتها في انخفاض وجود من للتأكد الشهرة إليها خصصتالتي  يةنقدلل المدرةوحدة للإجراء اختبار  سنويا  يتم 

عل  بها الشهرة. ( التي تتيةنقدلل المدرة)أو مجموعة الوحدات  للنقدية مدرةلالسترداد لكل وحدة  القابلة القيمة تقديرمة الشهرة من خالل . يتم تحديد االنخفاض في قيللنقدية
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 في االنخفاض خسائر عكس يتم الالدخل الموحدة.  قائمةنخفاض في اال، يتم إثبات خسارة الدفترية قيمتها عن للنقدية المدرةوحدة لل لالستردادالقيمة القابلة  تقلعندما و

 . الالحقة الفترات في بالشهرة المتعلقة القيمة

 

 الدفترية قيمةال في المستبعدة بالعملية المتعلقة الشهرة إدراج يتم عندئذ المستبعدة، الوحدة ضمن العملية من وجزءا   للنقدية المدرة الوحدة من جزءا   الشهرة تعتبر وعندما

 الوحدة من به لمحتفظا والجزء المستبعدة للعملية النسبية العادلة القيمة أساس على الحالة هذه في المستبعدة الشهرة تقاس. العملية استبعاد خسائر أو احأرب تحديد عند للوحدة

 .للنقدية المدرة

 

 المرسملة اآللي الحاسب برامج .2

 .القيمةفي  المتراكمة االنخفاض وخسارة المتراكم اإلطفاء ناقصا   بالتكلفة البنك قبل من عليها المستحوذ اآللي الحاسب برامج تظهر

 

 اريفالمص افةك تقيدتعل  به. تي ذالمحدد ال األصل تضمنها التياالقتصادية المستقبلية  منافعفقط عندما تزيد من ال البرامج لموجوداتالالحقة  المصاريفتتم رسملة 

 األخرى عند تكبدها.

 

 .لالستخدام توفره تاريخ من اعتبارا   للبرنامج، المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط بطريقة للبنك الموحدة خلالد قائمة في اإلطفاء إثبات يتم

 

 األخرىغير الملموسة  الموجودات .3

 

لية تجميع موجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عميتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة ال

مة. تصنف خسائر االنخفاض المتراكعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم واأل

حددة" أو "غير محددة" المدة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "م

س لها لي التيغير الملموسة  الموجودات تخضعالمقدرة لها، وتتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. 

يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل محدد الختبار االنخفاض في القيمة على األقل مرة في السنة. عمر 

ك بتعديل فترة قتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل وذلفي نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع اال

دد في قائمة مح إنتاجيها عمر أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم قيدها كتغييرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ل

 لموجودات غير الملموسة.الدخل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتماشى مع وظيفة ا

 المخصصات  ( ن

هذا  يةلتسوقانونية أو متوقعة على البنك ناجمة عن أحداث سابقة ومن المحتمل بشكل كبير أن تتطلب استخدام الموارد المالية  التزاماتتجنب المخصصات عند وجود 

 صم المبالغ المستردة. . تم عرض المصاريف المتعلقة بأي مخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خااللتزام

 محاسبة عقود اإليجار  ( س

 اإليجار عقودحق استخدام / التزامات  أصل

 

محدد لفترة  الح  في التحكم في استخدام أصل يمنحويقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد يتضمن أو يحتوي على عقد إيجار، إذا كان العقد  وعند بداية العقد األولي اإلثباتعند 

 .المحددة األصول هذه مثل. يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم الفوائد تتدف  إلى البنك ويمكن للبنك توجيه استخدام عوضن مقابل من الزم

 

 .منفردة إيجارية كمكونات عنها المحاسبة يةاإليجار غير عقوداللقد اختار البنك عدم فصل مكونات 

 

 حق استخدام أصول

 

 ح  استخدام بسعر التكلفة ؛ أصل قياس يتمويطب  البنك نموذج التكلفة ، 

 

 أي إهالك متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة ؛ و طرح يتم( 1

 اإليجار لتعديالت اإليجار عقوديتم التعديل ألي إعادة قياس اللتزامات  (2

 

 اإليجار عقود التزامات

يمة الحالية لجميع المدفوعات المتبقية للمؤجر ، مخصومة باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ، اإليجار هي الق عقودعند االعتراف المبدئي ، تكون التزامات 

 .أو معدل االقتراض اإلضافي للبنك إذا لم يكن من الممكن تحديد ذلك بسهولة. بشكل عام ، يستخدم البنك سعر االقتراض اإلضافي كمعدل خصم
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 :بنك التزامات اإليجار عن طري بعد تاريخ البدء ، يقيس ال

 

 .اإليجار عقود زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات (1

 اإليجار المقدمة و ؛ عقودتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات  (2

. يتم إعادة قياسها فاعلةالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة اإليجار بالت عقودإعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل عقد إيجار. يتم قياس التزام  (3

دفعه بموجب ضمان  لغ المتوقععندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشقة عن تغيير في مؤشر أو معدل ، إذا كان هناك تغيير في تقدير البنك للمب

 .سيمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء إذا ماييمه القيمة المتبقية ، أو إذا كان البنك يغير تق

 

اإليجار بهذه الطريقة ، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل ح  االستخدام ، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا  عقودعندما يتم إعادة قياس التزام 

 إلى الصفر. هاه تم تخفيضكانت القيمة الدفترية لألصل ح  االستخدام لدي

 

  وشبه النقديةالنقدية  ( ع

من النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وإيداعات لدى مؤسسة النقد العربي  حكمها في وماألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية 

 ا تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء. الوديعة النظامية. كم باستثناءالسعودي، 

 

 الموجودات المحتفظ بها لدى البنك بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها ( ف

 يها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة.الموجودات المحتفظ بها لدى البنك، بصفته وصيا  أو مؤتمنا  عل اعتبارال يتم 

 

 عةيالشر المتوافقةالمنتجات البنكية  ( ق

عية مستقلة أسسها بل هيقة شرعليها وإجازتها من ق األشرافيتم متوافقة مع مبادئ الشريعة والتي إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه منتجات بنكية 

 البنك.

ي هذه القوائم وطبقا  للسياسات المحاسبية المذكورة ف رير الماليلتقلالمعايير الدولية  باستخداممحاسبيا   –يتم معالجة كافة المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة 

 المالية الموحدة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ( ر

 الخدمة نهاية أةبمكاف المتعلقة البنك التزامات. يتم مراجعة صافي السعودي والعمال العمل لنظام طبقا   اكتواري لتقويم وفقا   للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة مخصص بيجن

ومعدل  ضات مثل الزيادات المتوقعة مستقبال  في الرواتبالبرامج على افترا التزامات. تشتمل االفتراضات المستخدمة في احتساب المتوقعة االئتمان وحدةطريقة  باستخدام

 لخصم التدفقات النقدية المستقبلية. المستخدماستقاالت الموظفين المتوقع، ومعدل الخصم 

 

 المحسوبة على أساس األسهم  الدفعات ( ش

المؤهلين أسهم بأسعار شراء محددة سلفا  ولفترة زمنية محددة. وبتاريخ  بموجب شروط برنامج المكافأة طويلة األجل المحسوب على أساس األسهم، يمنح البنك الموظفين

 االستحقاق المحدد في شروط البرنامج، يسلم البنك األسهم المخصصة للموظفين شريطة الوفاء بشروط المنح بصورة مرضية.

تاريخ االستحقاق(. تظهر ) األسهمتنتهي بالتاريخ الذي يستح  فيه الموظفين المعنيين امج على مدى الفترة التي يتم خاللها الوفاء بشرط الخدمة والتي نيتم إثبات تكلفة البر

ل المدى الذي انتهت إليه فترة االستحقاق، وأفض –امج بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق نالبر االتي يتم احتسابها بموجب هذ –المصاريف التراكمية 

 التي سيتم منحها في نهاية المطاف.  تقديرات البنك لعدد األسهم
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    النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 3

  2019  2018 

 1,542,528  2,375,158 نقد في الصندوق 

 7,609,549  10,942,082 وديعة نظامية 

 4,811,666  7,653,718 إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 137,346  295,934 أرصدة أخرى 

 14,101,089  21,266,892 اإلجمالي 

ب بوديعة نظامية لدى مؤس  س  ة النقد العربي الس  عودي بنس   االحتفاظ، وفقا  لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الص  ادرة عن مؤس  س  ة النقد العربي الس  عودي، س  ابيتعين على  

سعودي غير متاحة لتمويل العمليات اليومية هالتزامات ودائعمقوية محددة من  سة النقد العربي ال س شهر. إن الوديعة النظامية لدى مؤ سب في نهاية كل  ساب، تح وبالتالي  ،ل

ضاح  وما في حكمهاال تعتبر جزءا  من النقدية  شتراه بموجب اتفاقيات إعادة  اإليداعاتتمثل  .(29)إي سندات م سعودي  سة النقد العربي ال س سي( مع لدى مؤ شراء عك بيع )

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

    ، صافياألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 4

  2019  2018 

 6,896,890  4,473,830 حسابات جارية 

 5,144,404  513,936 إيداعات أسواق المال    

 12,041,294  4,987,766 اإلجمالي 

 

 صافي: األخرى، والمؤسسات البنوكلدى  ألرصدةمعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ليوضح الجدول التالي ال 

 

 

خسائر االئتمان 

 مدى علىالمتوقعة 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض 

راة ذات مشت

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

  4,987,766 - - - 4,987,766  2019 ديسمبر 31

 12,041,294 - - -  12,041,294  2018 ديسمبر 31

 

 :األخرى ماليةال والمؤسسات البنوك ألرصدة المتوقعة االئتمان خسائر لمخصص الختامية األرصدة إلى االفتتاحية األرصدة من التسويات أدناه الجدول يوضح 

 

 2019 ديسمبر 31 

 

 
خسائر االئتمان المتوقعة 

 اً شهر 12على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم 

 ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 98 - - 98 2019يناير  1كما في  الرصيد

 327 - - 327 السنةصافي المحمل خالل 

 425 - - 425 2019 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 

 

 2018 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان المتوقعة 

 ا  شهر 12على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على 

مدى العمر التي لم ينخفض 

 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة على 

ى مدى العمر ذات مستو

 اإلجمالي ائتماني منخفض

 - - - - 2018يناير  1كما في  الرصيد

 98 - - 98 صافي المحمل خالل السنة

 98 - - 98 2018 ديسمبر 31كما في  الرصيد
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 صافي ،االستثمارات  -5
 

 تصنف االستثمارات كاآلتي: أ (   

 2019  2018 

 11,642,455  12,708,906 سندات دين – اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 1,346,179  1,228,767 حقوق الملكية – اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 419,133  1,142,573 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 21,162,689  45,403,580 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 34,570,456  60,483,826 لي اإلجما

 

 على النحو التالي:حسب األدوات المالية تصنف االستثمارات (  ب 
 

 اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 

 2019  2018  2019  2018  2019  2018 

 23,945,635  44,036,242  3,656,236  2,701,360  20,289,399  41,334,882 سندات بعمولة ثابتة

 9,278,642  14,740,095  1,659,149  895,832  7,619,493  13,844,263 ندات بعمولة عائمةس

 1,346,179  1,707,489  18,642  17,500  1,327,537  1,689,989 أسهم وأخرى

 34,570,456  60,483,826  5,334,027  3,614,692  29,236,429  56,869,134 اإلجمالي

 

 االئتمان جودة تحليل(  ت           

 

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

 2019  

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم 

فض مستوى االئتمان ينخ

 لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

مشتراة ذات 

مستوى 

ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 45,403,580 - - - 45,403,580 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

 الدخلسندات دين بالقيمة العادلة من خالل 

 12,708,906 - - 191,019 12,517,887 صافي ،اآلخرالشامل 

 

 

 2018 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على 

 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم 

ينخفض مستوى االئتمان 

 لها

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

العمر ذات مستوى 

 ائتماني منخفض

مشتراة ذات 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 21,162,689 - - - 21,162,689 صافي ،ندات الدين بالتكلفة المطفأةس

 الدخلسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل 

 11,642,455 - -  214,045 11,428,410 صافي ،اآلخر الشامل

 

 

 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص حركة( ج        

 

 غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  ات الدينسندفيما يلي تحليال  للحركات في مخصص خسائر  

 

 

 

خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر التي لم 

 ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات 

 اإلجمالي مستوى ائتماني منخفض

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

 8,337 - (33) 8,370 صافي المحمل للسنة

 (16,571)  (16,571) - - مشطوبة مبالغ

 11,066 - 115 10,951 2019ديسمبر  31كما في  الرصيد
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خسائر االئتمان 

المتوقعة على مدى 

 شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة على 

لتي لم ينخفض مدى العمر ا

 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى العمر ذات 

 اإلجمالي مستوى ائتماني منخفض

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

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 - - (598) 598 شهر 12

ى مدى خسائر االئتمان المتوقعة عل إلىمحول 

 - - 16 (16) العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها 

 (4,048) - (2,910) (1,138) للسنةصافي المحمل 

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

 

 :االستثماريةفيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة  (  د

 

 2019  2018 

 اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة 

 23,945,635  114,897  23,830,738  44,036,242  2,757,434  41,278,808 سندات بعمولة ثابتة

 9,278,642  5,343,469  3,935,173  14,740,095  5,403,608  9,336,487 سندات بعمولة عائمة

 1,346,179  27,398  1,318,781  1,707,489  26,667  1,680,822 أسهم وأخرى

 34,570,456  5,485,764  29,084,692  60,483,826  8,187,709  52,296,117 ، صافياالستثمارات

 

 : الشريعة مع متوافقة استثمارات ( هـ

 2019  2018 

 3,087,593  5,498,488 سندات دين – اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 50,539  567,016 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجة بال

 14,111,027  27,523,024 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 17,249,159  33,588,528 اإلجمالي

 

 

 حسب األطراف األخرى: لالستثماراتفيما يلي تحليالً  ( و
 

 2019  2018 

 26,862,791  53,492,409 حكومية وشبه حكومية 

 2,267,776  3,881,408 شركات 

 5,429,343  3,095,165 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 10,546  14,844 أخــــــرى

 34,570,456  60,483,826 اإلجمالي 

  

  القروض والسلف ، صافي   - 6

 أ  (  تصنف القروض والسلف على النحو التالي: 

  2019 

   

 ائتمانبطاقات 

 

 أخرى أفرادقروض 

 اتشركقروض 

 ومؤسسات

 

 اإلجمالي

 133,562,089 97,656,039 33,579,624 2,326,426 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 

 19,280,969 18,056,385 1,150,384 74,200 مستوى االئتمان لها

 
عمر ذات مستوى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ال

 5,131,532 4,225,866 838,399 67,267 ائتماني منخفض

 2,794,950 2,574,365 219,472 1,113  مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 160,769,540 122,512,655 35,787,879 2,469,006 إجمالي القروض والسلف 

 (6,092,570) (4,637,615) (1,179,028) (275,927) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

 154,676,970 117,875,040 34,608,851 2,193,079 القروض والسلف، صافي 
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  2018 

  

 أخرى أفرادقروض  ائتمانبطاقات 

 شركاتقروض 

 اإلجمالي ومؤسسات

 95,109,345 72,848,690 20,208,910 2,051,745 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  

 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 

 16,172,632 14,795,399 1,313,827 63,406 مستوى االئتمان لها

 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى 

 3,736,011 2,829,748 835,198 71,065 ائتماني منخفض

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

 115,076,571 90,473,837  22,416,518 2,186,216 إجمالي القروض والسلف 

 (4,750,612) (3,557,016)   (998,546) (195,050) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي 

 110,325,959 86,916,821 21,417,972 1,991,166 القروض والسلف، صافي 

 

: 2018 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 4,247 قدرها عاملةغير  وسلف قروضخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على  تشتمل

 داء "فترة التحسن" ليتم ترقيتها إلى فقة غير منخفضة القيمة. شهرا  من األ 12 فترة تكمل لم لكنها عاملة تعرضاتعلى  تشتمل كما(. سعودي لاير مليون 3,326

 

 :التالية الخصائص مرحلةفي كل  المسجلةالمالية  للموجودات يوجد

 

ا لل 12مخصص لمدة  إثبات(: بدون زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان التي يتم فيها 1)المرحلة  ا  شهر 12المتوقعة على مدى  يةخسائر االئتمانال خسائر االئتمانية شهر 

 المتوقعة.

 

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

 ؛العمر مدى علىالمتوقعة  يةاالئتمان الخسائر إثبات

 

أو منخفض  متعثرة ا(: دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتباره3مرحلة التوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض )االئتمانية الم الخسائر

 القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر؛ و

 

 كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة التي يتم فيها إثبات خسائر االئتمان المتوقعة علىبخصم  استحداثهاأو  امشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: تم شرائه

القيمة لتي يتم تسجيلها بمدى الحياة. تشتمل القروض المشتراة على القروض والسلفيات غير العاملة التي تم الحصول عليها من خالل عملية الدمج مع البنك األول وا

ا على قروض ساب المشطوبة سابق ا حيث تحسنت توقعات االسترداد المخفّضة وبالتالي ال تحمل ا لخسائر االئتمان المتوقعة. ويشمل أيض   .مخصص 

 

 

 المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة( ب

 

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

 

 

  المنخفضة االئتمانية القيمة منخفضةال غير االئتمانية القيمة 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

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

 - - (10,660) (42,156) 52,816 1مرحلة  ىإل محول

 - - (21,380) 27,070 (5,690) 2مرحلة  إلى محول

 - - 261,942 (258,312) (3,630) 3مرحلة  إلى محول

 2,230,775 17,578 1,084,861 873,216 255,120 االئتمانإعادة قياس خسائر  بعد

 (888,817) - (888,817) - - مشطوبة مبالغ

 6,092,570 60,502 3,142,098 2,224,631 665,339 2019 ديسمبر 31في  كماالرصيد 
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  المنخفضة االئتمانيةالقيمة  منخفضةالالقيمة االئتمانية غير  

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

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

 - - (12,550) (286,794) 299,344 1مرحلة  إلى محول

 - - (114,328) 155,415 (41,087) 2مرحلة  إلى محول

 - - 323,556 (313,956) (9,600) 3مرحلة  إلى محول

 151,543 11,955 420,581 118,684 (399,677) االئتمانإعادة قياس خسائر  بعد

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

 4,750,612 42,924 2,716,152 1,624,813 366,723 2018 ديسمبر 31في  كماالرصيد 

 

 ، صافيمخصص خسائر االئتمان( ج

 

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

 المركز المالي:

 2018  2019  إيضاحات 

      المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 98  327  4 صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 (4,048)  8,337  5 استثمارات

 151,543  2,230,775  6   وسلف قروض

 (64,964)  229,668  21 المالي المركز قائمة خارج بنود

 176,403  140,336   ا  سابق شطبها تم التي الديون من ستردةالم المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون

 259,032  2,609,443   للسنة المحمل صافي

 

 :االقتصاديةحسب القطاعات  االئتمانفيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر  ( د

 

2019 

 
القروض والسلف 

  العاملة

القروض والسلف 

  غير العاملة 

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

 منخفض

 

خسائر  مخصص

  االئتمان

القروض والسلف، 

 صافي

 11,529,790  (2,998)  -  189,570  11,343,218 حكومية وشبه حكومية

 5,843,216  (163,060)  -  -  6,006,276 تمويل

 783,027  (1,709)  227,716  -  557,020 زراعة وأسماك

 23,028,822  (1,468,462)  807,702  568,972  23,120,610 تصنيع

 2,780,464  (3,169)  -  -  2,783,633 مناجم وتعدين

 6,210,020  (177,405)  29,532  166,741  6,191,152 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية

 14,098,706  (1,419,337)  433,261  1,799,436  13,285,346 بناء وإنشاءات  

 34,642,335  (1,032,268)  679,277  538,750  34,456,576 تجارة

 8,939,989  (29,405)  224,705  4,933  8,739,756 واتصاالتنقل 

 7,712,698  (156,785)  30,016  20,579  7,818,888 خدمات

 36,801,930  (1,454,955)  220,585  743,193  37,293,107 أخرى فرادأوقروض  ائتمانبطاقات 

 2,305,973  (183,017)  142,156  214,528  2,132,306 أخرى  

 154,676,970  (6,092,570)  2,794,950  4,246,702  153,727,888 اإلجمالي 
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2018 

 

القروض والسلف 

  العاملة

سلف القروض وال

  غير العاملة 

مشتراة أو مستحدثة 

ذات مستوى 

  ائتماني منخفض

 خسائر مخصص

  االئتمان

القروض والسلف، 

 صافي

 8,352,135  (3,413)   -   -   8,355,548  حكومية وشبه حكومية

 6,204,392  (90,780)   -   -   6,295,172  تمويل

 727,576  (1,487)   -   -   729,063  زراعة وأسماك

 18,184,017  (1,108,240)   -  532,869   18,759,388  تصنيع

 3,512,693  (3,795)   -   -   3,516,488  مناجم وتعدين

 3,383,073  (109,269)   -  166,320   3,326,022  كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية

 9,945,039  (1,226,655)   -  1,182,719   9,988,975  بناء وإنشاءات  

 24,293,292  (623,380)   -  383,290   24,533,382  تجارة

 6,358,493  (88,518)   -  77,966   6,369,045  واتصاالتنقل 

 4,405,165  (59,336)   -  7,291   4,457,210  خدمات

 23,409,138  (1,193,596)  58,583  705,258   23,838,893 أخرى أفرادوقروض  ائتمانبطاقات 

 1,550,946  (242,143)  -  270,068   1,523,021 أخرى  

 110,325,959  (4,750,612)  58,583  3,325,781  111,692,207  اإلجمالي
 
 
 

 :بالجدول إجمالي القيمة الدفترية مثل المبالغ الظاهرةت. والسلف للقروضيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان  

 

 2019 

 3المرحلة  2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو 

مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

القروض والسلف الممنوحة للعمالء 

 بالتكلفة المطفأة

     

 16,495,481 - - - 16,495,481 قوية

 67,068,726 - 438 2,073,262 64,995,026 جيدة

 25,863,315 - 19,162 10,637,808 15,206,345 مقبولة 

 37,293,107 - 162,475 1,224,584 35,906,048 غير مصنفة

 7,007,259 - 702,755 5,345,315 959,189 تحت المالحظة

 4,246,702 - 4,246,702 - - غير عاملة

 2,794,950 2,794,950 - - - أخرى

 160,769,540 2,794,950 5,131,532 19,280,969 133,562,089 اإلجمالي

 

 2018 

 3المرحلة  2 المرحلة 1 المرحلة 

مشتراة أو مستحدثة 

ذات مستوى 

 اإلجمالي ائتماني منخفض

القروض والسلف الممنوحة للعمالء 

 بالتكلفة المطفأة

     

 15,354,784 - - 187,963 15,166,821 قوية

 46,156,673 - 8,715 1,767,098 44,380,860 جيدة

 22,758,269 - 33,752 9,423,508 13,301,009 مقبولة 

 3,583,588 - 166,758 3,416,830 - غير مصنفة

 23,838,893 - 201,005 1,377,233 22,260,655 تحت المالحظة

 3,325,781 - 3,325,781 - - غير عاملة

 58,583 58,583 - - - أخرى

 115,076,571 58,583 3,736,011 16,172,632 95,109,345 اإلجمالي
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 الشريعة مع متوافقة( قروض هـ

 :يلي كماالقروض والسلف على منتجات متوافقة مع الشريعة  لتشم

    2019     2018 

 74,880,873  91,587,899 تورق

 1,024,704  6,310,662 مرابحة

 8,198,364  14,220,762 أخرى

 84,103,941  112,119,323 اإلجمالي

 الضمانات  ( و 

، ه الض   مانات، في الغالب، على ودائع ألجلالمتعلقة بالقروض والس   لف. تش   تمل هذ االئتمانيحتفظ البنك، خالل عمليات اإلقراض الخاص   ة به، بض   مانات لتقليل مخاطر  

يحتفظ الض   مان بش   كل رئيس   ي مقابل القروض التجارية  وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وض   مانات مالية، وأس   هم محلية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.

ستهالكية ويتم إدارته مقابل التعرضات ذات الصلة بصافي قيمه القابلة للتحق . سبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية في الفترة المعنية با واال لقوائم ، وبالن

 يتم تحليل معلومات التي تخص الضمان المحتفظ به إلى الحد الذي يقلل فيه هذا الضمان من مخاطر االئتمان.

مليون لاير س   عودي(. بلغت قيمة  3,326: 2018مليون لاير س   عودي ) 4,247 العاملةغير لقروض والس   لف جمالي االقيمة الدفترية إلبلغت ، 2019ديس   مبر  31كما في  

  مليون لاير سعودي(. 2,029: 2018) مليون لاير سعودي 2,354الضمانات الممكن تحديدها والمحتفظ بها مقابل تلك القروض والسلف 

 

 زميلة ال اتشركالفي  االستثمار  -7 

 2019  2018 

    بية السعودية اتش اس بي سي العر

 524,924  532,597 السنةبداية كما في رصيد ال

 65,551  138,611 الحصة في األرباح

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

 -  (22,581) استبعادات

 532,597  585,987 السنة نهاية في كما الرصيد

     الوطنية

 -  80,204 األعمال يعتجم عملية خالل من عليها مستحوذ

 -  (5,993) الخسارة في الحصة

 -  74,211 السنةكما في نهاية  الرصيد

 532,597  660,198 اإلجمالي

 

ناك قدرات قوية على الوفاء واألرباح والسيولة وتوليد النقدية واإلدارة ذات جودة عالية. ه ةالي، والرسملتشير إلى أن الموقف الم : قوية 

 بااللتزامات طويلة وقصيرة األجل. 

   

ال يظهر الوضع المالي وجود توجهات سلبية كبيرة. تعتبر القدرة على الوفاء بااللتزامات متوسطة وقصيرة األجل عادلة، لكنها تتأثر  : جيدة

 كثيرا  بالتغيرات الخارجية أو الظروف في السوق.

   

إلى أن الموقف المالي للطرف المقابل متوسط، لكن ليس قويا . إن الموقف الكلي غير مقل  لكنه يتطلب المراقبة المنتظمة بسبب  تشير : مقبولة

 الشكوك الناتجة عن التغيرات الخارجية أو الظروف في السوق. 

   

 ف المالي للجهة المقترضة المتابعة عن قرب والتقييم المستمر. والمقدرة على السداد مشكوك فيها. يتطلب الموق ضعيفالموقف المالي  : تحت المالحظة

   

 العميل مصنف كمتعثر. : غير عاملة

   

 تمثل قروض وسلف أفراد عاملة وغير مصنفة. : غير مصنفة
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تش اس بي سي العربية السعودية في تش اس بي سي العربية السعودية، وهي شركة زميلة. تتمثل األنشطة الرئيسية الا( من أسهم ٪ 51: 2018) ٪ 49يمتلك ساب 

دين وتمويل المشاريع والتمويل التوفير مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية والوساطة وسندات 

 قة السوق المالية لممارسة أنشطةتش اس بي سي العربية السعودية معتمدة ومرخص لها من قبل هيااإلسالمي. كما تدير صنادي  االستثمار والمحافظ التقديرية. إن 

 األوراق المالية.

 

تش اس بي سي العربية السعودية )"األسهم"( إلى شركة اتش اس بي سي آسيا القابضة بي في ، وهو ما يمثل اسهم في رأس مال  1,000,000خالل العام ، باع ساب 

 )"الصفقة"(. لاير سعودي 36,000,000لية قدرها تش اس بي سي العربية السعودية، بقيمة إجمامن رأس المال المصدر ال 2٪

  

 سي بي إس إتش في ٪ 51حصة قدرها  متلكت التي في بي القابضةاس بي سي آسيا  اتش شركةفي  سهممن األ ٪49 قدرها حصة يمتلك ساب صبحأ ،إتمام الصفقة نتيجة

 العربية سي بي إس شإتا في ميتعل  بملكيته بماالمعدلة  المساهميناتفاقية  بإبرامضة بي. في. آسيا القاب سي بي إس تشاو ساب قامالصفقة،  إتمام وعند .السعودية العربية

ي ذلك إس بي سي العربية السعودية )بما ف إتشإدخالها على اتفاقية المساهمين بشكل أساسي بحوكمة وإدارة  تم)"اتفاقية المساهمين"(. تتعل  التعديالت التي  السعودية

 .السعودية بيةالعر سي بي إس إتشالمشتركة وحقوق الحوكمة على  السيطرة ساب فقد، ونتيجة لذلك الصفقةارة( وعكس التغير في الملكية الناتجة عن تكوين مجلس اإلد

 

 التأمين اتمنتج تقديم في طنيةللو الرئيسي النشاط يتمثل. األول البنكمع  همن الحصص في شركة زميلة، وهي الوطنية، نتيجة اندماج ٪20ساب على  استحوذ ،العام خالل

 .لألفراد المصرفية البنك لعروض امتدادا  

 

 

         الممتلكات والمعدات ، صافي - 8

 

 

 

 األراضي

  والمباني

 تحسينات

المبــاني 

 المستأجرة

وأصول حق 

  االستخدام

المعدات 

واألثاث 

   والسيارات

 

2019 

  * اإلجمالـي

 

2018 

 اإلجمالـي

          التكلفة : 

 2,093,516  2,835,797  617,674  1,291,395  926,728 يناير  1في  

 45,380  2,944  32,468  (34,405)  4,881 القياس إعادة / اإلضافات 

خالل تجميع  من عليها مستحوذ 

 -  1,477,933  130,913  648,455  698,565 (20 إيضاح) األعمال

 (9,921)  (14,287)  (4,521)  (9,756)  (10) ستبعاداتاال 

 2,128,975  4,302,387  776,534  1,895,689  1,630,164 ديسمبر  31في  

           

          المتراكم : االستهالك 

 1,291,131  1,386,813  515,263  478,165  393,385 يناير  1في  

 105,603  266,371  83,285  170,294  12,792 المحمل للسنة 

 (9,921)   (10,031)  (294)  (9,736)  (1) ستبعاداتاال 

 1,386,813  1,643,153  598,254  638,723  406,176 ديسمبر  31في  

           

          صافي القيمة الدفترية : 

   2,659,234  178,280  1,256,966  1,223,988 2019ديسمبر  31في  

 742,162    102,411  106,408  533,343 2018ديسمبر  31في  

 482,670  649,044       األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

 1,224,832  3,308,278       اإلجمالي 

 

 (.9)إيضاح  األخرى الموجودات غير الملموسة إلىتصنيف برامج الحاسب اآللي  إعادة تم *
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عقود  - 16لمالي رير ا)المعيار الدولي إلعداد التق تطبي  اعتماديتم رسملته بسبب  ذيح  االستخدام" والأصول " مليش المستأجرة مبانيال لتحسيناتكما في بداية السنة  الرصيد

 كما يلي:" االستخدام ح "اإليجار(. حركة 

 

2019 
 ةالدفتري القيمة صافي المتراكم االستهالك التكلفة

    حق االستخدام

 706,822 - 706,822 السنة بداية في كما الرصيد

 (39,472) - (39,472) القياس عادةإ/اإلضافات

 559,685 - 559,685 (20)إيضاح  األعمالخالل تجميع  من عليها المستحوذ

 - 9,735 (9,735) االستبعادات

 (128,228) (128,228) - االستهالك

 1,098,807 (118,493) 1,217,300 السنة نهايةفي  كما الرصيد

 

 الملموسة غير والموجودات الشهرة - 9

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل 

 2019  2018 

    (20)إيضاح  األعمال تجميع عملية عن ناتجة أولية مبالغ

 -  13,079,698 شهرة -

 -  1,943,561 أخرى ملموسة غير موجودات -

 13,806  13,806 تكافلللساب  على ستحواذاال عن ناتجة شهرة

 55,838  308,831 اآلليالحاسب  برامج

 69,644  15,345,896 اإلجمالي

 

 

  الشهرة 

 الحاسب برامج

  اآللي

 - العمالء عالقة

شراء بطاقة 

االئتمان 

  المستحقة القبض

 الودائع

  األساسية

 العالمة

  التجارية

 

2019 

 

  اإلجمالي

2018 

 

 اإلجمالي

              التكلفة :

 162,147  193,389  -  -  -  179,583  13,806 يناير  1في 

 31,242  127,294  -  -  -  127,294  - اإلضافات

 خالل من عليها مستحوذ

 إيضاح) األعمال تجميع

20) 13,079,698  217,216  71,200  1,875,400  75,000  15,318,514  - 

 -  (4,066)  -  -  -  (4,066)  - ستبعاداتاال

 193,389  15,635,131  75,000  1,875,400  71,200  520,027  13,093,504 بر ديسم 31في 

              

              المتراكم : اإلطفاء

 97,883  (123,745)  -  -  -  (123,745)  - يناير  1في 

 25,862  (165,749)  (7,500)  (66,979)  (3,560)  (87,710)  - المحمل للسنة

 -  259  -  -  -  259  - داتستبعااال

 123,745  (289,235)  (7,500)  (66,979)  (3,560)  (211,196)  - ديسمبر  31في 

              

              صافي القيمة الدفترية :

   15,345,896  67,500  1,808,421  67,640  308,831  13,093,504 2019ديسمبر  31في 

 69,644    -  -  -  55,838  13,806 2018ديسمبر  31في 
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 الشهرة قيمة انخفاضاختبار 

 

األعمال مع العمر غير المحدد سنوي ا لتحديد انخفاض القيمة عن طري  مقارنة القيمة القابلة لالسترداد بناء  على حسابات القيمة قيد  تجميعتتم مراجعة الشهرة المكتسبة من خالل 

 .التي تم تخصيص الشهرة لها بالقيمة الدفترية يةللنقد ةالمدراالستخدام للوحدات 

 :تم تخصيص الشهرة للوحدات المنتجة للنقد التالية

 

  األفرادمصرفية 

 شركات والمؤسساتال مصرفية 

 خزينة 

 األخرى 

 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخفاض القيمة للشهرة

 

بناء  على القيمة المستخدمة في الحساب ، وذلك باستخدام توقعات التدف  النقدي التي تغطي فترة خمس سنوات وتطبي  معدل  يةللنقد المدرةات تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحد

 .نمو نهائي بعد ذلك

 

 

 :يكون حساب القيمة المستخدمة في الوحدات المولدة للنقد أكثر حساسية لالفتراضات التالية

 

 هوامش الفائدة ؛ 

 الخصم؛ دلمع 

  ؛ التخطيطمعدالت النمو المتوقعة المستخدمة الستقراء التدفقات النقدية بعد فترة 

 الناتج المحلي اإلجمالي ؛ و 

 معدالت التضخم المحلية. 

 

 هوامش الفائدة

 

 .ية لظروف السوق المتوقعةتعتمد هوامش الفوائد على أسعار السوق السائدة في بداية فترة الميزانية. يتم تغيير هذه على مدى فترة الميزان

 

 الخصم معدل

 

لتقييم األداء التشغيلي وتقييم مقترحات االستثمار  المعيار هذا اإلدارة تستخدمالمطلوب في كل نشاط تجاري. و رأس المال المستخدم علىتعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة لعائد 

 .(٪10.31) تكلفة المرجح لرأس المال.الالمستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام متوسط 

 

 معدل النمو المتوقع ، الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت التضخم المحلية

 

 .تستند االفتراضات إلى أبحاث الصناعة المنشورة

 

 :للنقدية المدرة، تم تخصيص الشهرة المخصصة للوحدات 2019ديسمبر  31في 

 

 يةللنقد المدرة الوحدات

 المخصصة الشهرة

 (سعودي لاير)مليون 

 3,755 األفراد مصرفية

 6,614 والمؤسسات الشركات مصرفية

 2,711 الخزينة

 14 ألخرىا

 

 .2019ديسمبر  31، فإن الشهرة لم تنخفض قيمتها في  ةبناء  على تقييم انخفاض القيمة الحالي

 

 عدل النمو النهائيواحدة في معدل الخصم أو م مقوية نسبة. تغيير للنقدية المدرة الوحدةالتي تعمل فيها  المال لرأس المرجح التكلفة متوسطتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام 

 على النحو المذكور في الجدول أدناه: يةلنقدالمدرة للوحدات لمن شأنه أن يقلل من المبلغ القابل لالسترداد  مع بقاء العوامل األخرى ثابتة (5.04٪)

 

 ةيللنقد ةالمدر الوحدات

  الخصم معدلنسبة التغير في 

 )مليون لاير سعودي(

 نسبة التغير في معدل النمو النهائي

 )مليون لاير سعودي( 

 (7,228) (3,597) األفراد مصرفية

 (4,144) (4,510) والمؤسسات الشركات مصرفية

 (3,054) (5,267) الخزينة

 

 

 

 

 

 



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31

 

30 

 أخرى ملموسة غير موجودات

 

 .األولي اإلثبات"بالقيمة العادلة" عند  عليها المستحوذ األخرى ودات غير الملموسةلموجا إثباتيتم 

هي أن األصل غير الملموس يجب أن يكون قابال  للتحديد بوضوح ، إما  استحواذبشكل منفصل عن الشهرة في عملية اصل غير ملموس  إلثباتالمعايير المحددة التي يجب الوفاء بها 

 أنه ؛

 

 وبيعها أو نقلها أو ترخيصها أو تأجيرها أو تبادلها ، سواء بشكل فردي أو مع عقد أو أصل  المنشأةة للفصل ، أي تكون قادرة على االنفصال أو االنقسام عن أن تكون قابل

 أو التزام ذي صلة ؛ أو

 ابلة للتحويل أو قابلة للفصل عن الكيان أو عن الحقوق وااللتزامات تنشأ عن الحقوق التعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية ، بغض النظر عما إذا كانت تلك الحقوق ق

 .األخرى

 

سنة لإليداع األساسي  14سنوات لعالقة العمالء ، و  10والذي يقدر بـ باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ،  خرىاأل يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة

بل وخسارة انخفاض القيمة إذا كان المبلغ القا وإثبات . في حالة ظهور مؤشر على انخفاض القيمة ، يتم تقدير المبلغ القابل لالستردادسنوات للعالمة التجارية 5غير الملموس ، و 

 .لالسترداد أقل من القيمة الدفترية

 

 يةنقدلل المدرةحدة ولل البنكيألغراض اختبار انخفاض القيمة ، يتم تخصيص الترخيص ونوي ا. ويتم اختبارها للتأكد من انخفاض القيمة س مدرةمدة الترخيص البنكي هي ألجل غير 

 ذات الصلة.

 
    الموجودات األخرى    -10

  2019  2018 

 488,704  1,795,006 ذمم مدينة 

 239,133  275,750 ضريبة مدفوعة مقدما    

 520,691  1,701,336 أخرى 

 1,248,528  3,772,092 اإلجمالي 

 

 المشتقات  -11

 األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر: باستخداميقوم البنك ، خالل دورة أعماله العادية ،  

 أ  (  العقود اآلجلة والمستقبلية 

ر وتاريخ محددين في المستقبل. أن العقود اآلجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصا  تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسع اتفاقياتوهي عبارة عن 

م التعامل بها وف  يتمحددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة ف احتياجاتلتلبية 

 المالية النظامية، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يوميا .  أسعار محددة في األسواق

 ب  (  الخيارات 

اة مالية بسعر أو أد سلعة، للمشتري )المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة أو االلتزامتعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الح ، وليس  اتفاقياتوهي عبارة عن 

 . د سلفا  في تاريخ مستقبليمحد

 ج  (  المقايضات 

صة ت الخامواللتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى . وبالنسبة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع الع التزاماتوتمثل 

غ وذلك ابت مع أصل المبلبسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ . أما مقايضات العمالت ، فيتم بموجبها تبادل دفع العموالت الخاصة بسعر ث

ئم دا  دفع العموالت الخاصة بسعر ثابت وبسعر عابعمالت مختلفة. وفي حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائ

 وبعمالت مختلفة. 

 األسعار اآلجلة  اتفاقياتد  (   

د عليه العمولة الخاصة المتعاق وهي عبارة عن عقود تتعل  بأسعار العموالت الخاصة يتم تداولها خارج األسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقدا  الفرق بين سعر

 سوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتف  عليها.وسعر ال

 

 التسويات المتعلقة بالمخاطر

 البيع - سعر الشراء

 البيع والذي يمثل القيمة العادلة. –استخدام الفرق بين سعر الشراء  13 ولي للتقرير الماليديتطلب المعيار ال

ر السوق البيع التي يتم تكبدها في حالة إقفال كافة صافي مخاط –اء البيع تكلفة الشر –ي العادة قيمة سوقية متوسطة. تعكس تسوية سعر الشراء ينتج عن طري  التقويم ف

 التخلص منها.بالمتبقية المتعلقة بالمحفظة باستخدام أدوات التغطية المتاحة أو باستبعادها أو 
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 بالطرف اآلخر تجاه البنك تسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة

قية الكاملة القيمة السو يستلمتعثر الطرف اآلخر وأن ساب لن  احتمالوتمثل تسوية تقويم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة 

 للمعاملة.

 

 تسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر

 ملة للمعاملة.قية الكاسوية تقويم عقود المشتقات المبرمة خارج األسواق النظامية كي تعكس ضمن القيمة العادلة احتمال تعثر ساب وأن ساب لن يدفع القيمة السووتمثل ت

 

 البنك تجاه الطرف اآلخرب ةالمتعلق مخاطر االئتمانالمتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك / طريقة تسوية تقويم  مخاطر االئتمانطريقة تسوية تقويم 

ورة مستقلة لكل الطرف اآلخر بص يقوم ساب باحتساب تسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وتسوية تقويم مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنك تجاه

تمان المتعلقة بالطرف اآلخر تجاه البنك وذلك بتطبي  احتمال تعثر الطرف اآلخر تتعرض المنشأة لمخاطر بشأنه. يقوم ساب باحتساب تسوية تقويم مخاطر االئ طرف آخر

اإليجابية المتوقعة للطرف اآلخر، وضرب النتيجة بالخسارة المتوقعة في حالة التعثر. وعلى العكس، يقوم ساب باحتساب  التعرضاتعلى  –في حالة عدم تعثر ساب  -

اإليجابية  اتالتعرضعلى  –في حالة عدم تعثر الطرف اآلخر  –تعلقة بالبنك تجاه الطرف اآلخر وذلك باستخدام احتمال تعثر ساب طريقة تسوية تقويم مخاطر االئتمان الم

 على مدى فترة التعرض المحتمل للمخاطر. الطريقتينالمتوقعة للطرف اآلخر تجاه ساب وضرب الخسارة المتوقعة في حالة التعثر. يتم احتساب كال 

 لمقتناة ألغراض المتاجرة المشتقات ا

بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف . تتعل  المبيعات بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من بالبنك  الخاصةتتعل  معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

دارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات اإليجابية في األسعار تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية . ويتعل  أخذ المراكز بإ

 . بين األسواق أو المنتجات المختلفة المختلفة من الفروقات في أسعار الصرف واالستفادةأو المعدالت أو المؤشرات . وتتعل  موازنة أسعار الصرف بتحديد 

 قات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر المشت

والتي  -مخاطر السيولة(  – 34مخاطر السوق، واإليضاح  – 33واإليضاح  ،المخاطر المالية إدارة – 32)انظر اإليضاح  -يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر  

سعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة ولتقليل مخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة يتعل  جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أ

معينة  ارة مستوياتضمن المستويات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءا  على التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد وضع مجلس اإلد لتكون

تغطية المخاطر لضمان بقاء مراكز العمالت ضمن  استراتيجياتحدودا  لمخاطر مراكز العمالت . تراقب مراكز العمالت يوميا  وتستخدم لمخاطر العمالت وذلك بوضع 

 ت المقررة .خاصة للفتراالحدود المقررة . كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معينا  لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدودا  للفجوات في أسعار العموالت ال

موالت تغطية المخاطر لضمان بقاء الفجوات بين أسعار الع استراتيجياتيتم دوريا  مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات وتستخدم 

 الخاصة ضمن الحدود المقررة.

ض تغطية المخاطر وذلك لتقليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة . ويتم ذلك وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغرا

غطية للمخاطر، عدا ت االستراتيجيةتغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل . إن التغطية  استراتيجية وباستخدامعادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة 

 ضع لمحاسبة تغطية المخاطر، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.مخاطر المحفظة، ال تخ

اطر الخاصة لتغطية مخيستخدم البنك عقود الصرف األجنبي اآلجلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت محددة . كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت  

اطر عموالت خاصــة بسعر ثابت . ويستخدم البنك أيضا  مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية الناشقة عن محددة ناشقة عن التعرض لمخ

داة تغطية غطاة وأالبنود المبعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر عائم . وفي كافة هذه الحاالت، يجب توثي  طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسميا ، بما في ذلك تفاصيل 

 المخاطر ، ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . 

 فعالية تغطية المخاطر اختبار

فعالية  تغطية مخاطر ذات تكون كلبأنه يجب التوقع بأن  –عند بدء تغطية المخاطر وطوال فترتها  -تغطية المخاطر، فإن ساب يطلب  لمحاسبةكي تكون المشتقات مؤهلة 

 عالية مستقبال  وبأثر رجعي، وبصورة مستمرة.

المخاطر الخاصة  دارةإعلى استراتيجية تعتمد كيفية تقويم فعالية التغطية وأن الطريقة المتبعة من قبل كل منشأة لتقويم فعالية التغطية مخاطر توضح مستندات كل تغطية 

 ةاطالتوقع بأن تكون أداه التغطية ذات فعالية عالية عند تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المغ يجبلمستقبلية، بها. وفيما يتعل  بالفعالية ا

، ضمن "دخل المتاجرةالموحدة ئمة الدخل . يتم إثبات عدم فعالية التغطية في قا٪125إلى  ٪80فعالية التغطية ما بين  كانتخالل الفترة التي خصصت إليها التغطية. 

 ".صافي
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 النقدية التدفقات مخاطر

لة خل عموغراض المتاجرة والتي تحمل دلغير أ ةالبنك للتغيرات في التدفقات النقدية ألسعار العموالت المستقبلية الخاصة على الموجودات والمطلوبات المقتنا ضيتعر

يضات أسعار العموالت كتغطية مخاطر التدفقات النقدية لهذه المخاطر في أسعار العموالت الخاصة. يوضح الجدول أدناه، كما في خاصة بسعر متغير. يستخدم البنك مقا

 :قائمة الدخلفيها، والفترة التي يتوقع أن تؤثر فيها على  المغطاةديسمبر، الفترات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية  31

 

 سنوات  5أكثر من  سنوات 5إلى  3 سنوات  3لى سنة إ واحدة خالل سنة 2019

 3,792 33,173 123,327 55,449 تدفقات نقدية واردة )موجودات(   

 - - (1,686) (6,318) تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(   

 3,792 33,173 121,641 49,131 صافي التدفقات النقدية الواردة

     

 سنوات  5أكثر من  سنوات 5إلى  3 ات سنو 3سنة إلى  خالل سنة واحدة 8201

 1,066 6,412  33,641 42,886 تدفقات نقدية واردة )موجودات(   

 - - (3,486) (5,231) تدفقات نقدية صادرة )مطلوبات(   

 1,066 6,412 30,155 37,655 صافي التدفقات النقدية الواردة 

ديد األسعار جمخاطرها في تغطية مخاطر التدفقات النقدية وذلك على أساس ت المغطاةالمتوقع نشوئها على البنود  يعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة

 مخاطرها. المغطاةللموجودات والمطلوبات 

ديسمبر وذلك على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ  31كما في لها تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية 

، متعلقة بها . وبالتاليستقبلية ال. أن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية الماالستحقاق

 . التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات االئتمانسوق أو مخاطر فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر ال

 

 االستحقاقالمبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ   

2019 

 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبالغ 

 سميةإلا

 خــالل

 سنوات 5-1 رشه 12-3 أشهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

        : المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

 11,373,711 35,669,796 8,869,076 4,028,427 59,941,010 (709,194) 732,749 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 - 11,797,369 1,683,600 180,894 13,661,863 (128,907) 124,349 خيارات أسعار العموالت الخاصة    

 - - 2,086,846 7,204,009 9,290,855 (22,491) 33,028 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - - 1,123,972 549,946 1,673,918 (982) 1,102 خيارات العمالت   

 - 487,500 - - 487,500 (6,995) 6,995 مقايضات العمالت   

 - - 20,415 332,358 352,773 (11,090) 11,090 أخـــــرى  

        

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

        العادلة:

 4,815,647 5,470,625 656,250 262,500 11,205,022 (425,325) 15,189 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

        

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

        النقدية:

 - 90,000 200,000 150,000 440,000 (454) 9,195 والت الخاصةمقايضات أسعار العم

 187,500 1,031,250 262,500 187,500 1,668,750 (12,202) 36,829 مقايضات العمالت  

 16,376,858 54,546,540 14,902,659 12,895,634 98,721,691 (1,317,640) 970,526 اإلجمالي  
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 االستحقاقللفترة المتبقية حتى تاريخ  المبالغ اإلسمية      

2018 

 

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبالغ 

 اإلسمية

 خــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

        : المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة

 5,494,475 26,207,556 3,584,180 4,389,170 39,675,381 (271,665) 283,080 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

 259,963 17,050,833 1,038,500 37,000 18,386,296 (135,847) 128,632 خيارات أسعار العموالت الخاصة    

 - 470,138 1,559,779 1,680,176 3,710,093 (14,135) 18,852 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 

 - - 3,936,914 1,576,414 5,513,328 (133) 133  خيارات العمالت  

 - 487,500 1,000,000 - 1,487,500 (11,113) 11,962 مقايضات العمالت   

 - 352,772 8,063 - 360,835 (5,198) 5,198 أخـــــرى  

        

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 :العادلة
       

 2,655,002 5,621,875 881,250 262,500 9,420,627 (84,558) 76,710 الخاصةمقايضات أسعار العموالت 

        

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية:
       

 - 440,000 750,000 - 1,190,000 (10,716) 13,169 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 187,500 1,106,250 168,750 - 1,462,500 (13,888) 24,637 مقايضات العمالت  

 8,596,940 51,736,924 12,927,436 7,945,260 81,206,560 (547,253) 562,373 اإلجمالي  

 

ن المنتجات لة لكل منتج متمثل القيمة العاد ،واحدة أو أكثر. وفي مثل هذه الحاالت ع العمالء والتي تشتمل على أداه مشتقةخيارات عمالت مركبة مبشأن منتجات  اتفاقياتأبرم البنك 

 عن إجمالي المبالغ االسمية لكافة الخيارات المتعلقة بكل منتج بتاريخ إعداد القوائم المالية في الجدول أعاله. اإلفصاحتم  .المركبة صافي قيمة المشتقات المعنية

 

 :تغطية المخاطر وقيمتها العادلةتعكس الجداول أدناه ملخصا  بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة 

 

2019       

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (425,325) 15,189 ت الخاصةمقايضات أسعار العموال القيمة العادلة 11,205,022 11,670,647 بعمولة ثابتة  استثمارات

 (454) 9,195 مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 440,000 443,721 استثمارات بعمولة عائمة 

 (11,525) 36,829  مقايضات العمالت التدفق النقدي 1,481,250 1,431,620 ثابتةاستثمارات بعمولة 

 (677) - مقايضات العمالت النقدي التدفق 187,500 187,500 ودائع بعمولة ثابتة

 

2018       

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (84,558) 76,710 ت الخاصةمقايضات أسعار العموال القيمة العادلة 9,420,627 9,367,452 بعمولة ثابتة  استثمارات

 (10,716) 13,169 مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدف  النقدي 1,190,000 1,190,072 استثمارات بعمولة عائمة

 (13,888) 24,266 مقايضات العمالت  التدف  النقدي 1,275,000 1,273,205 استثمارات بعمولة ثابتة

 - 371 مقايضات العمالت التدف  النقدي 187,500 187,500 ودائع بعمولة ثابتة 

 تم تعديل القيمة عند بدء التغطية، عند الضرورة، إلظهار القيمة الدفترية.

 
 

 خس  ائري مليون لاير س  عودي(، بينما بلغ ص  اف 10قدرها خس  ائر : ص  افي 2018مليون لاير س  عودي ) 402أدوات التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة  خس  ائربلغ ص  افي 

 مليون لاير سعودي(. 40قدرها  خسائر: صافي 2018مليون لاير سعودي ) 519 ةالمغطاالبند الذي تمت تغطية مخاطره والمتعل  بالمخاطر 

( من إجمالي عقود القيمة ٪38: 2018) ٪7 ( تقريبا  من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمش  تقات الخاص  ة بالبنك مع مؤس  س  ات مالية، بينما أبرم٪68: 2018) ٪42تم إبرام ما نس  بته 

 الموحدة.  قائمة المركز الماليالعادلة اإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاريخ 
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 2018  2019   األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  -12

 956,730  3,633,774 حسابات جارية 

 56,503  18,912 ودائع أسواق المال  

 1,013,233  3,652,686 اإلجمالي 

 

 2018  2019 ودائع العمالء    -13

 82,086,159  122,517,724 تحت الطلب 

 7,823,077  1,691,003 ادخار 

 39,560,510  51,825,874 ألجل 

 1,036,759  16,131,923 أخرىودائع تأمينات نقدية و 

 130,506,505  192,166,524 اإلجمالي 

 تمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي:تش 

 

  2019  2018 

 11,076,510  12,802,166 تحت الطلب 

 237,074  51,820 ادخار 

 8,410,185  6,426,796 ألجل 

 200,831  240,836 أخرىودائع وتأمينات نقدية  

 19,924,600  19,521,618 اإلجمالي 

 

 :عقود منتجات مصرفية بموجبمتوافقة مع الشريعة على ودائع  أدناهالء تشمل ودائع العم

 

 الشريعة مع متوافقة ودائع 
2019  2018 

  48,939,211  66,291,455 تحت الطلب 

  7,816,135  1,320,878 ادخار 

  23,198,261  31,232,181 ألجل 

  497,271  551,518 وودائع أخرى نقدية تأمينات 

  80,450,878  99,396,032 اإلجمالي 

 

 سندات الدين المصدرة   – 14

 

 5120 عام -مليون لاير سعودي  500,1سنوات بمبلغ  10صكوك ثانوية مدتها 

صكوك ، ولساب الح  بسداد ال3ت بازل ا. إن هذا اإلصدار متواف  مع توصي2025 مايو، وتستح  السداد خالل شهر 2015مايو  28قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

 سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وشروط وأحكام االتفاقية.  5بعد 

نقطة أس  اس، وتس  تح  الس  داد على  130تحمل الص  كوك دخل عمولة خاص  ة فعلية لمدة س  تة أش  هر وفقا  للمعدالت الس  ائدة بين البنوك في المملكة العربية الس  عودية زائدا  

 في سوق األسهم السعودية )تداول(. ومدرجةسنوي. إن هذه الصكوك غير مضمونة،  نصف أساس

 

 االقتراض -15

 عمولة لمدة ثالثة أش    هرهذا القرض  يحمل. 2016أكتوبر  19مليون دوالر أمريكي قرض مش    ترك بعمولة عائمة حص    ل عليه البنك بتاريخ  450ض وقدره ارتقيمثل اال 

 .2019أكتوبر  19بتاريخ  القرض استح قطة أساس، ويستح  السداد كل ربع سنة. ن 125على أساس اليبور زائدا  
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 2018  2019 المطلوبات األخرى    -16

 1,222,879  3,728,430 ذمم دائنة 

 590,437  522,951 سحوبات مستحقة  

 225,958  190,217 توزيعات أرباح مستحقة  

 459,316  744,767 (30)إيضاح   ية الخدمةمكافأة نها 

 425,096  654,764 خصص خسائر االئتمان مقابل التعرضات للبنود خارج قائمة المركز الماليم 

 3,915,747  4,834,462 أخرى 

 6,839,433  10,675,591 اإلجمالي 

 

 رأس المال  - 17

 

 في المساهمين لصالحللسهم الواحد  سعودي لاير 10 قدرهاسمية أبقيمة  سهم، 554,794,522قيام ساب بإصدار االندماج بين ساب والبنك األول نافذأ  عن طري   أصبح 

 المالية الس    وق من األول البنك اس    تبعاد تم الص    فقة، هذه وبموجب. األول البنك في س    هم لكل س    اب في أس    هم 0.48535396 بمعدل أس    هم مبادلةعملية  في األول البنك

 ".لتداو" السعودية

 

 مال رأس تمثل( االندماج بتاريخ الوجود في المستمررأس مال الكيان القانوني  ويمثلساب التي تم إصدارها )ل القائمةوالمضاف إلى األسهم  حديثا   المصدر المال رأس

 .ساب

 

 سهملل سعودي لاير 10أسمية قدرها  بقيمة سهم، 2,054,794,522يتكون من  لساب بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح المال رأس أصبح االندماج عملية اكتمال بعد

 ألف لاير سعودي.  17,586,986( وعالوة إصدار ناتجة عن الصفقة قدرها للسهم سعودي لاير 10أسمية قدرها  بقيمة سهم 1,500,000,000: 2018)

 

 النظامي االحتياطي - 18 

 االحتياطيالنظامي إلى أن يس اوي رص يد هذا  االحتياطيمن ص افي دخل الس نة إلى  ٪25ية، تحويل ما ال يقل عن يقتض ي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية الس عود 

غير  االحتياطيالنظامي. أن هذا  االحتياطيمليون لاير س    عودي( إلى  1,232: 2018مليون لاير س    عودي ) 708رأس المال المدفوع لس    اب. عليه، تم تحويل مبلغ قدره 

 .قابل للتوزيع

 

 االحتياطيات األخرى  - 19

  اآلخرالمقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل التدفقات النقدية واالستثمارات مخاطر تغطية  

 

2019 

 

تغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية

العادلة من مدرجة بالقيمة 

 اإلجمالي اآلخر خالل الدخل الشامل

 13,595 4,693 8,902 رصيد بداية السنة 

 326,635 307,024 19,611 صافي التغير في القيمة العادلة

 (13,172) (13,172) - المبقاة  األرباح إلى محول

 (41,199) (40,033) (1,166) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 

 272,264 253,819 18,445 صافي الحركة خالل السنة 

 285,859 258,512 27,347 لفرعي اإلجمالي ا

    

 (104,350)   أسهم خزينة 

 37,269   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 18,651   المحددةالمزايا  اللتزاماتقياس  إعادة

 (48,430)   اإلجمالي الفرعي

 237,429   رصيد نهاية السنة 
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2018 

 

تغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية

مدرجة بالقيمة العادلة من 

 اإلجمالي اآلخرخالل الدخل الشامل 

 (162,917) (172,924) 10,007 رصيد بداية السنة 

 163,430 156,670 6,760 صافي التغير في القيمة العادلة

 13,082 20,947  (7,865) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
    

 176,512 177,617  (1,105) السنة صافي الحركة خالل 

 13,595 4,693 8,902 اإلجمالي الفرعي 

    

  (36,993)   أسهم خزينة 

 20,275   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

  (16,718)   اإلجمالي الفرعي

 (3,123)   رصيد نهاية السنة 

  

مليون  7.9: 2018مليون لاير سعودي ) 1.2بقة إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها لقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل السنوات السا 

 وتم إدراجها في المبالغ أعاله ضمن تغطية مخاطر التدفقات النقدية. ،إلى قائمة الدخل الموحدة دةالموح حقوق الملكيةقائمة التغيرات في لاير سعودي( من 

 

 ل تجميع األعما - 20

نشطة واأل الموجوداتصافي  تحويلذلك التاريخ ، تم  وفي. األول البنك مع النظامية االندماج صفقة ساب أكمل ،2019 يونيو 16 بتاريخ النظامية الموافقات استالم بعد

إصدار أسهم و األولتم إلغاء أسهم البنك و. موجودا   األول للبنك القانوني الكيان يعد لم التحويل، وبعدالمصدرة حديثا  من ساب.  األسهمساب مقابل  إلىول لبنك األلالتجارية 

 المدفوع المال رأس زيادة الجديدة األسهم إصدار عند نتج. األول البنك في سهم لكل ساب في جديد سهم 0.48535396 مبادلة بنسبة األولجديدة في ساب لمساهمي البنك 

 إلى سهم 1,500,000,000 من المصدرة األسهم عدد وزيادة سعودي لاير 20,547,945,220 ىإل سعودي لاير 15,000,000,000 من ٪37 بنسبة لساب

على التوالي في البنك المندمج على أساس مخفض  ٪27و ٪73االندماج، أصبحت ملكية المساهمين األصليين في ساب والبنك األول تمثل  وبتاريخ. سهم 2,054,794,522

 بشكل كامل. 

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

المحتملة  لتزاماتواال والمطلوبات يزللتمي القابلة الموجوداتإلى  الشراءعوض  والبنك األول بـ "المستحوذ عليه". وفقا  لما يتطلبه المعيار، فإن ساب حاليا  بصدد تخصيص

واذ. سيتم االستح تاريخفي  بها التعهد تم التي والمطلوبات عليها المستحوذ للموجودات أوليةعادلة  مةيس قأسا. قام ساب بالمحاسبة عن االستحواذ على هايالمستحوذ عل

 اذ كما يسمح به المعيار. االنتهاء من تعديل القيم األولية خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ االستحو

 لألفراد البنوك افض       ل منم( وواحدا  2019يونيو  30االندماج أدت إلى وجود ثالث أكبر بنك في المملكة العربية الس       عودية )وفقا  إلجمالي الموجودات كما في  عملية

العربية السعودية ونمو التجارة الدولية. أصبح ساب في وضع افضل لدعم  والشركات والى الوصول إلى شبكة مصرفية عالمية بهدف تسهيل تدف  االستثمارات في المملكة

تتحق  مزايا االندماج التي نتجت بعد إتمام  أناالقتص   اد الس   عودي والمواطنين الس   عوديين والش   ركات الس   عودية داخل المملكة العربية الس   عودية وخارجها. ومن المتوقع 

 م. 2019يونيو  16عد عامين أو ثالثة أعوام من إتمام الصفقة بتاريخ الصفقة بالكامل في أرباح البنك المندمج ب

 

 الشراء عوض (أ

ألف لاير  6,060س  هم جديد لمس  اهمي البنك األول باإلض  افة إلى  554,794,522لاير ، والذي اش  تمل على إص  دار  ألف 23,140,991تم تحديد عوض الش  راء بمبلغ 

الف لاير س عودي تمثل  78,706الس هم المس ددة على ش كل حقوق ملكية و  أس اسك األول بموجب برنامج الدفع على س عودي تمثل منح أس هم من س اب إلى موظفي البن

س   هم(. نتج من تحويل أس   هم الخزينة إلى زيادة في حقوق المس   اهمين  1,887,445 إلىالمص   درة من الخزينة  األس   همأس   هم الخزينة المحولة من البنك األول )بلغ عدد 

 .لاير سعودي 23,062,285قدرها 

 

المالية  الس   وقلاير س   عودي للس   هم في  41.70 بواقعتم تحديد القيمة العادلة لألس   هم الجديدة المص   درة من س   اب على أس   اس س   عر اإلقفال في الس   وق لألس   هم العادية  

جوهرية. نتج عن االندماج زيادة في  األس  هممباش  رة بإص  دار  المتعلقة اإلص  دار. لم تكن تكاليف م2019يونيو  16آخر يوم تداول قبل تاريخ االس  تحواذ  حس  بالس  عودية 

 ألف لاير سعودي، على التوالي.   17,586,986ألف لاير سعودي و 5,547,945رأس المال وعالوة إصدار بمبلغ 

 

 االندماج تكاليف (ب

 

لخدمات القانونية امدفوعة ألطراف أخرى مقابل  أتعابباالندماج تتكون من تكامل ومعامالت تتعل   تكاليف البنك تكبد ، 2019 ديسمبر 31 في المنتهية سنةال خالل

 22: 2018) سعودي لاير مليون 417 بمبلغ االندماج عملية على يعملون الذين الخارجيين والمستشارين الداخليينوالتقييم والمعامالت باإلضافة إلى مصاريف الموظفين 

 سعودي لاير مليون 78بمبلغ  ة" في قائمة الدخل الموحدواإلدارية العمومية اريف" و "المصحكمها وما الرواتبفي " اليفالتك(. وقد أدرجت هذه  سعودي لاير مليون

 . التوالي علىمليون لاير سعودي(  18: 2018) سعودي لاير مليون 339 ومليون لاير سعودي(  4: 2018)
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 األخرى: سةوغير الملمالموجودات  –التقييم ومنهجياته  أسلوب (ت

 

  شراء بطاقة االئتمان المستحقة القبض -عالقة العمالء 

ع لتقييم ريقة مقبولة بشكل شائقّدر البنك قيمة "شراء بطاقة ائتمان مستحقة القبض" باستخدام طريقة الدخل ، وتحديدا  طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات ، وهي ط

 عالقات العمالء.

 ر الملموسةالودائع األساسية غي 

كلفة الودائع ين تالبنك طريقة توفير التكلفة المخصومة ، وهي شكل من أشكال طريقة اإليرادات في تقييم الوديعة األساسية غير الملموسة على أساس الفرق ب اعتمد

سة نك البديل لألموال. تتمثل قيمة الوديعة األساسية غير الملمواألساسية للبنك )كال  من تكاليف الفائدة والخدمة بعد خصم إيرادات الرسوم والعموالت( و تكلفة مصدر الب

 في الفرق بين القيمة الحالية لمصدر األموال الحالي ومصدر التمويل البديل.

 

موالت إلى تعلقة بالرسوم والع. تستند معدالت االستنزاف المفترضة وأسعار الفائدة واالفتراضات المةجلاآلواالدخار والودائع  الجارية الحسابات من كل يشمل التحليل

 تحليل تاريخي ألرصدة الودائع من العمالء الحاليين.

 

 لودائع الحالية.ل األساسياالستحقاق  طبيعةعلى  ابناء   ةجلاآليستند االفتراض فيما يتعل  بالمصدر البديل لألموال إلى استبدال الودائع بالودائع 

 

 العالمة التجارية 

 " التجارية.كال الدخل ، لتقييم عالمة "األولمن الملكية" ، وهو شكل من أش إلعفاءا" طريقةلقد اتبع البنك 

 

 بها المتعهد والمطلوبات عليها المستحوذ للتمييز القابلة الموجودات  (ج

 

 .الستحواذا تاريخ في بها المتعهد والمطلوبات عليها المستحوذ للموجودات العادلة بالقيمة المثبتة المبالغ التالي الجدول يلخص

 

 2019يونيو  16 الموجودات

 4,933,326 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 966,284 صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 165,849 صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 15,560,922 استثمارات، صافي

 48,411,190 قروض وسلف، صافي

 80,204 في شركة زميلة ماراستث

 1,464,093 ممتلكات ومعدات، صافي

 1,545,806 موجودات أخرى

 73,127,674 إجمالي الموجودات

  

  المطلوبات

 863,192 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 60,910,930 العمالء ودائع

 132,810 صافي ،السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

 3,259,755 خرىمطلوبات أ

 65,166,687 إجمالي المطلوبات

  

 7,960,987 بنك األول بتاريخ االستحواذ ال موجوداتصافي 

 

 :االستحواذ عن ناتجة أولية مبالغ
 

 78,706 المسحوبة األول البنك خزينة سهمأ -

 13,079,698 شهرة -

 2,021,600 أخرى ملموسة غير موجودات -

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

 

 يتوقع ال التي التعاقدية قديةالن للتدفقات تقدير وأفضل المستحقة التعاقدية المبالغ وإجمالي العادلة بالقيمة تحليال   يلي فيما عليها، المستحوذ المدينة الذمم من فقة بكل يتعل  فيما

 :تحصيلها

 

 

القيمة العادلة للذمم 

 وذالمستحالمدينة 

  عليها

إجمالي المبلغ 

  المستحق يالتعاقد

التدفقات النقدية 

التعاقدية التي ال 

 يتوقع تحصيلها

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

 36,795  15,597,717  15,560,922 صافي ،استثمارات

 9,927,834  58,339,024  48,411,190 صافي ،قروض وسلف

 -  54,204  80,204 وجودات مالية أخرىم

 9,964,688  74,957,288  65,018,600 إجمالي

 

 

 تخصيص سعر الشراء ( هـ       

 

على  الحصر، ال المثال سبيل على ،م التركيزيتوس ،خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ االستحواذ إتمامهاتوقع الم من والتي الشراء لسعر شاملة توزيعيقوم البنك حاليا بعملية  

 : التالية التقييم تعديالت من االنتهاء

 

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

 والسلف؛ القروض •

 والمعدات؛ ممتلكات •

 .المثبتة األخرى المالية وغير المالية والمطلوبات الموجودات •

 

الالحقة خالل فترة القياس عندما يكمل البنك تقديره للقيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها  سوياتالت إجراء سيتم. المالية القوائم في األولي الشراء سعرإدراج تخصيص  تم

 للعملية زمالمالبسبب التعقيد  أوليةبنك األول هي عملية العليها من . إن المحاسبة عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المستحوذ بها العهد تم التيوالمطلوبات 

 .المالي المركز قائمة خارجغير الملموسة وتحديد القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة المحددة البنود  بالموجودات المتعل والحكم 

 

 .ريبيةلألغراض الضقابلة للخصم لغرض  المثبتةالشهرة . ذلك عن الناتجة والعوائدعليها  حوذالمستلألنشطة  المتوقعة المستقبلية باألرباح األساس في الشهرة تتعل 

 

 البنك نتائج على األثر (و       

 

مليار  11 قدره بمبلغ نسيكوللبنك المندمج  للسنةقبل الزكاة وضريبة الدخل  الدخل وصافي اتدخل العملي أنتقدر  اإلدارة، فإن 2019يناير  1 بتاريخعملية االستحواذ  تمت لو

 أولي،ل تم تحديدها بشك والتي ،االستحواذفي تاريخ  الناتجةتعديالت القيمة العادلة  أن البنك افترض المبالغ،هذه  تحديد عند .التوالي على سعوديمليار لاير  3.8لاير سعودي و 

 يف االستحواذ تاريخ منذ األول للبنك الدخل وضريبة الزكاة قبل الدخل وصافي العمليات دخل بالغم عن اإلفصاح يتم لم .2019يناير  1 فياالستحواذ  تملو  فيما نفسهاستكون 

 .األول البنك مع العمليات وتكامل االندماج أنشطة عمليات الستمرار نظرا   للتطبي  قابليتها عدم بسبب الموحدة المالية القوائم هذه

 

 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  - 21

 

 الدعاوى القضائية  أ  (

 .البنك ضد مقامة جوهرية قضايا توجد ال

 

 الرأسمالية  االلتزامات ب (

 ي  مبانأراضي و لاير سعودي( تتعل  بشراءمليون  576.2: 2018مليون لاير سعودي ) 752.42الرأسمالية لدى البنك  االلتزامات، بلغت 2019ديسمبر  31كما في 

 ومعدات. 
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  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتات التعهد ج (

ت الضمان . إن خطابااالئتمانلمنح  وااللتزاماتالمستندية والقبوالت  واالعتماداتبشكل أساسي من الضمانات  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتتتكون التعهدات 

تحمل نفس  - تجاه األطراف الثالثة بالتزاماتهمن قبل البنك بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض  –المستندية  واالعتمادات

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف الثالث بسحب  –المستندية  االعتماداتالتي تحملها القروض والسلف . إن  االئتمانمخاطر 

مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالبا  ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعهدات البنك لسداد الكمبياالت  –ف  شروط وأحكام محددة األموال و

 ية. األساس بالتزاماتهميفي العمالء  المسحوبة من قبل العمالء . أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيرا  عن المبلغ الملتزم ألن البنك يتوقع بأن

 

لمتعلقة ا االئتمانمستندية . وبالنسبة لمخاطر  واعتماداتالممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات  االئتمانالجزء غير المستخدم من  االئتمانلمنح  االلتزاماتتمثل 

غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال يمكن تحديده  االلتزاماتادل إجمالي ، فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعاالئتمانلمنح  بااللتزامات

جمالي محددة . إن إ ائتمانتتطلب من العمالء الحفاظ على معايير  االئتمانلمنح  االلتزاماتغير المستخدم ألن معظم  االلتزامفورا ، يتوقع أن يكون أقل كثيرا  من إجمالي 

 لوب. بدون تقديم التمويل المط انتهاؤهايتم إنهاؤها أو  االلتزاماتال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه  االئتمانلقائمة لمنح ا االلتزامات

 

 فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:  

 
 

 

 خارج قائمة المركز المالي: للبنود التعرضاتيوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل 
 
 

 2019 

 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

دثة مشتراة أو مستح

ذات مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

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

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 - - (438) (13,373) 13,811 ا  شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - - (556) 1,192 (636) ا مان لهالعمر التي لم ينخفض مستوى االئت

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - - 26,405 (26,405) - منخفض ائتماني مستوى ذاتالعمر 

 229,668 - 299,968 (58,076) (12,224) السنة خالل( قيد عكس/ ) المحملصافي 

 654,764 - 481,614 140,868 32,282 2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 

 2019  

 

 
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة

مشتراة أو مستحدثة 

ذات مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 17,562,818 91,816 6,787 1,560,600 15,903,615 مستندية اعتمادات

 86,319,874 1,304,977 1,558,202 8,453,729 75,002,966 ضمان خطابات

 3,378,533 18,458 382 435,873 2,923,820 قبوالت

 6,086,691 - - 179,584 5,907,107 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 113,347,916 1,415,251 1,565,371 10,629,786 99,737,508 اإلجمالي

 2018  

 

 
 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

مستحدثة  أومشتراة 

ستوى ائتماني ذات م

 اإلجمالي منخفض

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

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

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

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

 71,556,230 - 940,352 8,304,422 62,311,456 اإلجمالي
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 2018 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

مستحدثة  أومشتراة 

ذات مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

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

محول إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 - - - (38,580) 38,580 ا  شهر 12

ن المتوقعة على مدى خسائر االئتما إلىمحول 

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

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  إلىمحول 

 - - 29,435 (29,360) (75) منخفض ائتماني مستوى ذاتالعمر 

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

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

 

 

 : بالخاصة بالبنك باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعاقدية للتعهدات  باالستحقاقاتفيما يلي تحليالً  د ( 

 

2019 

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل  

غير مرتبطة 

 اإلجمالي ة خاصةبعمول

 17,562,818 91,816 2,210,463 936,117 4,978,703 9,345,719 مستندية  اعتمادات

 86,319,874 1,304,977 36,989,581 12,993,037 26,608,406 8,423,873 خطابات ضمان

 3,378,533 18,458 - 7,860 780,028 2,572,187 قبوالت

 6,086,691 - 3,317,827 2,094,999 61,137 612,728 قضغير قابلة للن االئتمانلمنح  التزامات

 113,347,916 1,415,251 42,517,871 16,032,013 32,428,274 20,954,507 اإلجمالي 

 

2018 

 سنوات 5أكثر من  سنوات 5-1 شهر 12-3 أشهر 3خالل  

غير مرتبطة 

 اإلجمالي بعمولة خاصة

 11,775,605 - 3,164,066 628,047 2,038,908 5,944,584 مستندية  اعتمادات

 53,261,236 - 14,208,658 10,817,155 20,111,100 8,124,323 خطابات ضمان

 2,984,802 - - 1,101 1,132,165 1,851,536 قبوالت

 3,534,587 - 791,803 2,038,949 403,581 300,254 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 71,556,230 - 18,164,527 13,485,252 23,685,754 16,220,697 اإلجمالي 

 

 51,003:  2018مليون لاير سعودي ) 60,897في أي وقت، ما مجموعه من جانب البنك غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها  االلتزاماتبلغ الجزء غير المستخدم والقائم من 

 مليون لاير سعودي(. 

 

 حسب األطراف األخرى :المتعلقة باالئتمان المحتملة  تزاماتوااللفيما يلي تحليالً للتعهدات هـ (    

  2019  2018 

 2,428,562  4,824,478 حكومية وشبه حكومية 

 55,313,975  90,542,556 شركات 

 13,767,327  17,920,995 بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 46,366  59,887 أخرى 

 71,556,230  113,347,916 اإلجمالي 
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 صافي دخل العموالت الخاصة - 22

 2019  2018 

    دخل العموالت الخاصة : 

     : استثمارات 

 248,060  414,311 اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   -  

 658,030  1,039,387 بالتكلفة المطفأة  ةمقتنا  -  

  1,453,698  906,090 

 295,406  267,049 والمؤسسات المالية األخرى   أرصدة لدى البنوك 

 5,440,506  7,207,257 قروض وسلف  

 6,642,002  8,928,004 اإلجمالي 

  

 مصاريف العموالت الخاصة:
   

 39,576  31,144 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 844,184  1,385,501 ودائع العمالء  

 119,523  69,077 سندات دين مصدرة 

 61,390  55,203  اقتراض 

 -  23,123 أخرى 

 1,064,673  1,564,048 اإلجمالي 

 5,577,329  7,363,956 صافي دخل العموالت الخاصة  

 

 

 موجببودائع  غلىت الخاصة العموال مصاريف وتشتملوالقروض والسلف بموجب عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة.  لالستثماراتالعموالت الخاصة  دخل يشتمل

  .عقود منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة

 

  2019  2018 

    دخل العموالت الخاصة : 

     : استثمارات 

 79,515  101,122 اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - 

 374,259  698,082 بالتكلفة المطفأة ةمقتنا - 

  799,204  453,774 

    قروض وسلف  

 3,605,004  4,108,607 تورق - 

 31,015  227,305 مرابحة - 

 532,107  744,456 أخرى  - 

 4,621,900  5,879,572 اإلجمالي 

  

 الخاصة العموالت مصاريف
   

    العمالء ودائع 

 488,028  847,901 مرابحة - 

 10,431  13,270 أخرى - 

 498,459  861,171 اإلجمالي 
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 2018  2019 دخل األتعاب والعموالت، صافي  - 23

    دخل األتعاب والعموالت:  

 11,390  20,219  االستثماريةأتعاب إدارة الصنادي   - 

 609,019  678,736 تمويل تجاري  - 

 106,948  140,931  واستشاراتتمويل شركات  - 

 490,263  685,453 منتج بطاقات  - 

 424,533  451,049 خدمات بنكية أخرى  - 

 1,642,153  1,976,388 إجمالي دخل األتعاب والعموالت  

     

    مصاريف األتعاب والعموالت: 

 418,370  564,239 منتج بطاقات  - 

 835  659 خدمات حفظ األوراق المالية  - 

 95,218  109,871 خدمات بنكية أخرى  - 

 514,423  674,769 مالي مصاريف األتعاب والعموالت إج 

 1,127,730  1,301,619 دخل األتعاب والعموالت، صافي  

 

 2018  2019 دخل المتاجرة ، صافي  - 24

 82,424  70,453 أرباح تحويل عمالت أجنبية ، صافي  

 86,471  9,221 مشتقات 

 161  11,670 سندات دين 

 2,153  3,963 أخـــرى 

 171,209  95,307 اإلجمالي 

 

      الرواتب وما في حكمها - 25

      2019   2018 

 795,247   999,831  رواتب وبدالت  

 119,338   153,922  بدل سكن  

 57,120   137,283  مكافأة نهاية الخدمة  

 267,350   498,450  أخــــرى  

 1,239,055  1,789,486 اإلجمالي 

 الكميةاإلفصاحات   ( أ 

الثابتة  شتمل على إجمالي التعويضاتلسعودي بشأن تعويضات الموظفين، وييلخص الجدول أدناه فقات الموظفين المحددة طبقا  لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ا 

 وأشكال السداد. 2018ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينوالمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل السن

 

 2019تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    9201

 اإلجمالي أسهم نقداً  تعويضات ثابتة *عدد الموظفين الفئة

ؤسسة م عدم ممانعة يتطلب تعيينهمكبار المدراء التنفيذيين )

 46,692 17,695 28,997 65,316 46 (النقد العربي السعودي

 87,323 7,646 79,677 269,297 683 على مخاطر موظفون يقومون بنشاطات تشتمل

 30,530 1,338 29,192 157,371 530 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية

 69,382 - 69,382 605,946 3,629 موظفون آخرون

 27,678 - 27,678 54,520 977 موظفون بعقود خارجية

 261,605 26,679 234,926 1,152,450 5,865 اإلجمالي

      

    296,626  2019تعويضات متغيرة مستحقة خالل عام 

    340,410  مزايا موظفين أخرى **

    1,789,486  إجمالي الرواتب وما في حكمها
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 2018تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    8201

 اإلجمالي أسهم نقدا   تعويضات ثابتة *عدد الموظفين الفقة

ؤسسة م عدم ممانعة يتطلب تعيينهم)كبار المدراء التنفيذيين 

 26,603 8,497 18,106 42,919 36 (النقد العربي السعودي

 59,908 5,971 53,937 189,201 549 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 24,596 871 23,725 120,933 341 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 77,812 683 77,129 508,236 2,554 موظفون آخرون

 4,115 - 4,115 49,783 395 موظفون بعقود خارجية 

 193,034 16,022 177,012 911,072 3,875 اإلجمالي

      

    185,959  2018تعويضات متغيرة مستحقة خالل عام 

    142,024  مزايا موظفين أخرى **

    1,239,055  كمها  إجمالي الرواتب وما في ح

 

 سواء  كانوا يعملون اآلن أو لم يعودوا يعملون لدى البنك. 2018أو  2019تمثل كافة الموظفين الذين عملوا لدى البنك وحصلوا على تعويضات خالل عام  * 

 ألخرى. ا المكررةوبعض مصاريف الموظفين غير  ،االستقدام ة، ومصاريفيمل مزايا الموظفين األخرى على أقساط تأمين مدفوعة، واشتراكات التأمين االجتماعتتش ** 

 

 كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي(

تعيينهم  قبة لنشاطات البنك والذين يتطلبويشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون بالمسقولية والصالحية إلعداد االستراتيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمرا

 مباشرة. التنفيذيين اآلخرين التابعين له الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشمل ذلك العضو المنتدب والموظفين

 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر 

جارية، الخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة( المسقولين عن تنفيذ وتطبي  استراتيجية األعمال نيابة  عن األعمال )الشركات، الخدمات الت قطاعاتويشمل ذلك مدراء 

العروض، ومعامالت  القيام بتنفيذالبنك. ويشمل ذلك أيضا  أولقك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان وتقويمها، والمالءة االئتمانية، وتسعير القروض، و

  زينة. الخ

 موظفون يقومون بنشاطات رقابية 

 اطر، االلتزام، المراجعةويقصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة المخ 

ة والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بنشاطات تشتمل على )أمانة(، والمالي اإلسالميةالداخلية، عمليات الخزينة، الخدمات البنكية 

 مخاطر.

 موظفون آخرون 

 ويشمل ذلك كافة موظفي البنك اآلخرين، عدا المذكورين ضمن الفقات أعاله.  

 موظفون بعقود خارجية

 للبنك بدوام كامل ويقومون بأدوار غير هامة. ال تشتمل هذه األدوار على مخاطر أو نشاطات رقابية. ويشمل ذلك موظفون لدى جهات متعددة يقومون بتقديم خدمات  

 

 النوعية( اإلفصاحات ب

 اإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية السنوية 

. وطبقا  لهذه اتخصوص سياسات التعويضالعربية السعودية، بإصدار تعليمات ب في المملكة القطاع البنكيقامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بصفتها الجهة المسقولة عن  

 من مجلس اإلدارة. اعتمادهابالبنك وتم  والمكافآتصياغة وتنفيذ سياسة التعويضات من قبل لجنة الترشيحات  ت، تمالتعليمات

 بسابالخاصة سياسة التعويضات  

 (  الهدف من هذه السياسة 1 

 اإلرشادات المتعلقة بطريقة إدارة التعويضات الثابتة والمتغيرة في ساب. يغطي نطاق هذه السياسة ما يلي :  تحدد هذه السياسة 

 الحتفاظا، طريقة إعداد التقارير، تأجيل المكافآت، االعتمادكافة فقات الموظفين، الشركات التابعة، كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة  

 سهم، وأدوار ومسقوليات الجهات المستفيدة من ذلك.باأل

بطريقة تتمشى مع المخاطر، ومنح عروض مغرية للموظفين  االستراتيجيةالبنك وقيمه وذلك لضمان نجاح تنفيذ  استراتيجيةتهدف هذه السياسة إلى ربط المكافآت مع  

 المالي لساب. قراراالستواإلبقاء على الموظفين األكفاء والملتزمين وتحفيزهم، وضمان 

  (  هيكل التعويضات 2 

" الذي يتم مقارنته مع البيانات السائدة في السوق بشأن مهنة معينة. يشتمل إجمالي التعويض على اتالتعويض حزمه يعمل نظام التعويضات في ساب على أساس "إجمالي 

 رواتب، والبدالت، والمزايا، والمكافآت السنوية، والحوافر قصيرة وطويلة األجل.  مزيج من العناصر التي تتكون منها التعويضات الثابتة والمتغيرة وهي: ال
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  (  نظام إدارة األداء 3 

راد. يتم إجراء فء، وتقويم العمليات واأليتم تقويم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتم تحقيقها باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طري  التقويم المالي، وتقويم العمال 

األداء المتبعة من قبل ساب على التمييز بين أداء الموظفين باستخدام استراتيجية المكافآت  إدارةتركز عملية عملية معايرة لضمان إجراء تقويم عادل ومنصف لألداء. 

 المختلفة التي تحث على األداء الرفيع باتباع طريقة  مربوطة بالمخاطر. 

  المتعلقة بأنظمة التعويضات المتغيرة(  تعديل المخاطر  4 

الخاصة به بالتعاون مع مستشاري تعويضات خارجيين للتأكد بأن المكافآت تأخذ بعين االعتبار كافة المخاطر. تحدد  المتغيرة قام البنك بمراجعة كافة أنظمة التعويضات 

مكافآت النشاطات الرقابية على أساس األرباح قصيرة األجل وبما يتف  مع األنظمة الصادرة عن تحدد المكافآت على أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. 

 مؤسسة النقد العربي السعودي.

  (  تأجيل المكافآت 5 

مل على أو "الذين يقومون بنشاطات تشتيتم تأجيل دفع المكافآت على شكل أسهم لكافة الموظفين سواءا  "الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي"  

ف حقاق إلى تحق  ظرونشاطات رقابية أو على مخاطر هامة". سيتم تأجيل المكافآت لكافة هؤالء الموظفين وعلى مدى فترة استحقاق مدتها ثالث سنوات. يخضع االست

 محددة.  

  والمكافآت(  لجنة الترشيحات  6 

راف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة الموظفين وذلك للتأكد بأن كافة مكافآت الموظفين المبنية على األداء قد تم تعديلها بالمخاطر، شباإل والمكافآتلترشيحات لجنة ا تقوم 

 من أجل تحقي  األهداف الموضوعة.وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها فعالة 

 

 ج (  الدفعات المحسوبة على أساس األسهم   

الموظفين المؤهلين أسهم بأسعار محددة  سابج، يمنح ة السنة. وبموجب شروط هذه البراممج محسوبة على أساس األسهم تسدد على شكل أسهم قائمة في نهايلدى البنك برا 

صورة ب االكتسابإكمال شروط  المعنية للموظفين، شريطة المخصصةالمحددة بموجب شروط البرامج، يسلم البنك األسهم  االكتسابسلفا  ولمدة زمنية محددة. وبتواريخ 

 تاريخكامل هذه األسهم )بالمعنيين مرضية. يتم إثبات تكاليف البرامج على مدى فترة الخدمة التي يتم الوفاء بالشروط فيها وتنتهي في التاريخ الذي يستح  فيه المؤهلين ال

وأفضل تقدير  ساباالكتالذي انتهت إليه فترة المدى  - االكتساب حتى تاريخموحدة قوائم مالية  بتاريخ إعداد كلالمثبتة لهذه البرامج . تعكس المصاريف التراكمية (االكتساب

 . في نهاية المطاف يتم اكتسابهالعدد األسهم التي  للبنك

 

فون المستحقون ألسهم في البنك األول . يمنح الموظواألحكامبالبنك األول بنفس الشروط  الخاصدفع على أساس األسهم البرنامج  فيساب  استثمر االندماج، من كجزء 

 حسب األول البنك في سهم لكلساب  فيسهم  0.48535396 البالغ المبادلة معدلفي ساب بنفس  أسهمتسوى بحقوق ملكية  التيعلى أساس األسهم  الدفع برنامج بموجب

 .االندماج نفاذ تاريخ في به العمل تم ما

 

 المسحوبة على أساس األسهم المسددة على شكل أسهم كاآلتي:  الدفعاتج كانت الحركة في عدد األسهم بموجب برام 

 عدد األسهم 

 2019  2018 

 1,142,854  1,063,521 في بداية السنة

 -  1,887,445 ( 20 إيضاح)  األعمالمن خالل تجميع  اإلضافات

 (66,915)  - متنازل عنها

 (470,281)  (796,850) تمت ممارستها/ منتهية

 457,863  358,026 نوحة خالل السنةمم

 1,063,521  2,512,142 في نهاية السنة

 لاير سعودي(. 31.1: 2018لاير سعودي ) 36.1سهم الممنوح خالل السنة لبلغ المتوسط المرجح لسعر ا 

 

 للسهم  والمخفضالربح األساسي  -26

سابتم   سي احت سا سنتين المنتهيتين في والمخفض الربح األ سهم لل سمبر  31 لل سيم صافي دخل 2018و  2019دي سنة وذلك بتق متوسط ال علىبعد الزكاة وضريبة الدخل  ال

 . السنة خالل قائمة مليون( 1500: 2018مليون ) 1,802 المرجح لعدد األسهم

 

 وضريبة الدخلوالزكاة  توزيعات األرباح  -27

 0.60ما يعادل  ،2019( لعام س    عودي لاير مليون 1,431 :2018) س    عودي لاير مليون 1,234 قدرهاية ئنها أرباحتوزيع  2019ديس    مبر  31 في اإلدارةمجلس  اقترح

سعودي بعد  صملاير  سهمالزكاة  خ سعوديين ) لل ساهمين ال سعودي 1.00: 2018للم سهم لاير  سعودي )مليون لاير 1,185قيمة ب مرحليةتم توزيع أرباح  وقد. (لل  2018 :

 0.96: 2018)للمس  اهمين الس  عوديين  للس  هم بعد خص  م الزكاة لاير س  عودي 0.60يعادل ما  للمس  اهمين، 2019أغس  طس  5 في اعتمادها تممليون لاير س  عودي(  1,266

سهم سعودي لل س 2,419ما مقداره  2019األرباح الموزعة لعام  صافيبلغ  .(لاير  سعودي( 2,697: 2018عودي )مليون لاير  سعودي  1.20 ما يعادل ،مليون لاير  لاير 

 تم خصم ضريبة الدخل للمساهمين األجانب من حصتهم في األرباح. وقدلاير سعودي للسهم الواحد(.  1.96: 2018)للسهم الواحد 
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 ضريبة الدخل، على التوالي وكما يلي:للمساهمين السعوديين وغير السعوديين بعد خصم الزكاة وسيتم دفع توزيعات األرباح 

 المساهمون السعوديون

مليون لاير س  عودي( وس  يتم خص  مها من  228: 2018مليون لاير س  عودي ) 265المتعلقة بالمس  اهمين الس  عوديين  2019ديس  مبر  31بلغ التزام الزكاة للس  نة المنتهية في 

 حصتهم في توزيعات األرباح. 

 المساهم غير السعودي 

ساهم  ضريبة الدخل على الم ستراتيجي بلغت  صته اال سعودي عن ح سنة الحالية ا في دخلغير ال سعودي ) 269ل سعودي( 395: 2018مليون لاير  سيتم دفع . مليون لاير 

 األرباح بعد خصم الضرائب المستحقة.توزيعات من  المساهمين غير السعوديينحصة 

 الدخل وضريبة الزكاة

( 2019مارس  14هـ )المواف  1440رجب  7وتاريخ  2215الوزاري رقم  القرار موجبأنظمة زكوية جديدة ب والدخل لزكاة العامة الهيقة أصدرت، 2019خالل مارس  

ى من لحتساب الزكاة على الشركات التي تقوم بأنشطة التمويل. تم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة الجديدة والتي تخضع لحد أدنى وحد أعال جديدة سا  أس تشكلوالتي 

تطب   ٪20بمعدل قدره الشركات  علىضريبة الدخل  حساب يتمضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين.  لنظام ساب يخضعااللتزام. 

 . للضريبة الخاضع الدخل من السعوديين غير المساهمين حصةعلى 

، وبموجبها 2017حتى  2006اتفاقية تسوية )اتفاقية التسوية( مع الهيقة العامة للزكاة والدخل )الهيقة( لسداد المطالبات الزكوية للسنوات المالية  ساب عقد، 2018سنة  خالل 

 ساب. لمليون لاير سعودي، وسيتم استردادها من المساهمين السعوديين طبقا  للنظام األساسي  1,628.1 قدره ود مبلغ تم االتفاق على سدا

ي ، وسيتم دفع المبلغ المتبق2018مليون لاير سعودي وذلك في شهر ديسمبر  325.6من إجمالي االلتزامات الزكوية وبمبلغ قدره  ٪20 ساب دفع التسوية،اتفاقية  وبموجب 

إلى ذلك، تعهد  باإلضافة. 2023 المالية السنة نهاية وحتى سنة كل سعودي لاير مليون 260.5 منها كل قيمة متساوية، أقساط على سعودي لاير مليون 1,302.5وقدره 

مليون لاير  60أقساط سنوية ، قيمة كل قسط  5لى مليون لاير سعودي والمستحقة الدفع ع 299.6ساب بااللتزامات الزكوية المتبقية للبنك األول العائدة للهيقة وقدرها 

 . 2023سعودي حتى عام 

ب سيستمر سا. استقطاعوضريبة  إضافيةوالتي طالبت فيها الهيقة العامة للزكاة والدخل بضريبة دخل  2009إلى  2005استلم ساب الربوط الضريبية للسنوات المالية من  

ات والمنازعات الضريبية ويتوقع نتائج إيجابية لهذا فلدى اللجنة االستقنافية للمخال 2013إلى  2006ألول للسنوات المالية من في االعتراض على الربوط المتعلقة بالبنك ا

 .ومع ذلك، فإن المبالغ ليست جوهرية. االعتراض

 

 الدخل قوائم بنود على التالي األثرحقوق الملكية غير المس يطرة, وأيض ا إعادة التبويب ل( 4)إيض اح  في والمبين الدخل وض ريبة للزكاة المحاس بية الس ياس ة في للتغير كان

 .الموحدة الملكية حقوق في والتغيرات المالي,المركز 

 

 :2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة في كما

 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 لسنةلالتعديل  قبل

 ديسمبر 31 في المنتهية

 التعديل أثر 2018

لسنة ا في كما المعدل

ديسمبر  31المنتهية في 

2018 

 الملكية حقوق في التغيرات قائمة

  -  (2,254,383)  2,254,383 الدخل وضريبة الزكاة مخصص الموحدة

 الموحدة الدخل قائمة

 الدخل وضريبة الزكاة مصاريف

  (2,230,799)  2,230,799  - (والمؤجلة)الحالية 

  (17,139) (13,134) (4,005) المسيطرة غير الملكية حقوق الموحدة الدخل قائمة

  1.81  (1.48)  3.29 السهم ربح الموحدة الدخل قائمة

  112,661  112,661  - المؤجلة الضريبة موجودات الموحدة المالي المركز قائمة

 108,740 (13,134) 121,874 المسيطرة غير الملكية حقوق الموحدة المالي المركز قائمة

 5,260,926 125,795 5,135,131 مبقاة رباحأ الموحدة المالي كزالمر قائمة

 

 : 2018يناير  1في  كما 

 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 1التعديل كما في  قبل

 التعديل أثر 2018 يناير

 يناير 1كما في  المعدل

2018 

  89,077  89,077  - المؤجلة الضريبة موجودات الموحدة المالي المركز قائمة

 6,474,770  89,077 6,385,693 المبقاة األرباح الموحدة المالي المركز قائمة
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 الزكاة وضريبة الدخل الحالية:  التزام في الحركةول التالي دالج يوضح 

 

 2019  2018 

 200,060  1,736,447 الدخل وضريبة الزكاة اللتزام االفتتاحي الرصيد

 2,254,383  446,368  نةالسخالل  المحمل

 -  392,633 (20)إيضاح  من خالل عملية تجميع األعمال عليه المستحوذ

 (717,996)  (1,110,628) المدفوعةالزكاة وضريبة الدخل 

 1,736,447  1,464,820 الزكاة وضريبة الدخل اللتزامالختامي  الرصيد

 

 . والدخل للزكاة العامة الهيقة مع التسوية اتفاقيةعن  الناتجة المحتملة التعرضاتسعودي ليعكس مليون لاير  1,628.1 قدرهساب مخصص  أثبت، 2018 في 

 

 المؤجلة الضريبة  -28

 

يقة تخدام طرالض   ريبة المؤجلة عن مكافأة نهاية الخدمة ومخص   ص االنخفاض في القيمة والخس   ائر غير المحققة وغيرها. يتم حس   اب ض   ريبة الدخل المؤجلة باس    تنش     

كة المالية والقيم المستخدمة لألغراض الضريبية. يوضح الجدول التالي حر التقارير ألغراض وللمطلوبات للموجوداتلفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية ا على المطلوبات

 الضريبة المؤجلة:

 

 2019  2018 

 89,077  112,661 المؤجلة الضريبة لموجودات االفتتاحي الرصيد

 23,584  (12,935) الدخل المؤجلة  ضريبة مخصص عكس / (مخصص)

 -  31,006 (20)إيضاح  األعمال تجميععملية  خالل من عليها المستحوذ

 112,661  130,732 الختامي لموجودات الضريبة المؤجلة  الرصيد

 

     وشبه النقديةالنقدية  -29

   المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من اآلتي :شبه النقدية تتكون النقدية و 
 

  
2019  2018 

 

مليون لاير  10,942نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية البالغة 

 6,491,540  10,324,810 (  3مليون لاير سعودي( ) إيضاح  7,610: 2018سعودي )

 10,310,032  16,348,838 نوك والمؤسسات المالية األخرى تستح  خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها أرصدة لدى الب 

 16,801,572  26,673,648 اإلجمالي 

 

 التزامات منافع الموظفين -30

 أ ( وصف عام  

وحدة االئتمان ريقة طباستخدام كتواري امال السعودي. يتم احتساب المستحقات وف  تقويم لدى البنك برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه يتم احتسابه وفقا  لنظام العمل والع 

 التزامات سداد المنافع عند استحقاقها. بينما يتم الوفاء ب، المتوقعة

 : له الحالية حركة االلتزام خالل السنة على أساس القيمةالموحدة والمركز المالي ائمة ب( فيما يلي بياناً بالمبالغ المدرجة في ق 

 

  
2019  2018 

 441,981  459,316 التزام المنافع المحددة في بداية السنة  

 54,289  137,284 للسنة المحمل 

 (36,954)  (64,616) منافع مدفوعة 

 -  (18,651) أرباح اكتوارية غير مثبتة  

 -  231,434 (20)إيضاح من تجميع األعمال  مستحوذ 

 459,316  744,767 المحددة في نهاية السنة التزام المنافع  

 لسنة لج(  المحمل  

  
2019  2018 

 37,418  58,663 الحالية الخدمةتكلفة  

 -  53,314 السابقة الخدمة تكلفة 

 16,871  25,307 تكلفة الفائدة 

 54,289  137,284 اإلجمالي 
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 ن برنامج منافع الموظفين( ية )بشأسد(  االفتراضات االكتوارية األسا 

  
2019  2018 

 سنويا   ٪4.60  سنوياً  ٪3.20 معدل الخصم 

 سنويا   ٪3.85  سنوياً  ٪3.00 الرواتب في زيادةالنسبة المتوقعة  

 سنة  60  سنة 60 سن التقاعد العادي 

 

 كتوارية االفتراضات اال ساسيةحهـ(  

 ( ومعدل الزيادة في الرواتب٪4.60: 2018ديسمبر ) ٪3.20على معدل الخصم  2019ديسمبر  31المنافع المحددة كما في  التزامتقويم  ساسيةحيوضح الجدول أدناه 

 ( واالفتراضات المتعلقة باالستقاالت: ٪3.85: 2018ديسمبر ) 3.00٪

2019  

 الزيادة )النقص( -األثر على التزام المنافع المحددة السيناريو األساسي

 النقص في االفتراض الزيادة في االفتراض فتراضالتغير في اال 

 58,111 (47,887) ٪1 معدل الخصم

 (53,112) 59,583 ٪1 النسبة المتوقعة في زيادة الرواتب

 70 (71) سنة 1 سن التقاعد العادي

 

2018  

 الزيادة )النقص( -األثر على التزام المنافع المحددة السيناريو األساسي

 النقص في االفتراض الزيادة في االفتراض راضالتغير في االفت 

 52,300 (44,178) ٪1.00 معدل الخصم

 (46,803) 54,548 ٪1.00 النسبة المتوقعة في زيادة الرواتب

 947 (980) سنة 1 سن التقاعد العادي

 يرات األخرى ثابتة. مع بقاء كافة المتغ تغير في أحد االفتراضاتلى إأعاله  لحساسيةاتحليل يستند 

 و(  تاريخ االستحقاق المتوقع   

 نهاية الخدمة:  بشأن مكافأةفيما يلي تحليال  بتواريخ االستحقاق المتوقعة اللتزام المنافع المحددة غير المخصومة  

 

 اإلجمالي سنوات 5ثر من كأ سنوات 5سنتين إلى  سنة إلى سنتين أقل من سنة 2019

744,767 82,211 63,215 170,726 557,630 873,782 

 

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5سنتين إلى  سنة إلى سنتين أقل من سنة 2018

459,316 38,713 21,800 73,148 651,198 784,859 

 

 . سنة( 10.54: 2018)سنة  6.92يبلغ المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة 

 

 القطاعات التشغيلية  - 31

 رئيسي في المملكة العربية السعودية. يمارس البنك نشاطه بشكل 

ثل غالبية مطلوبات التشغيلية وتمتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لألحكام والشروط التجارية العادية. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات وال

 الرصيد.

  ارير بشأنها:أ (    فيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم إعداد التق

 ويلبي بشكل أساسي االحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. :    قطاع األفراد -

 .والمؤسسات وهو مسقول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات : والمؤسسات قطاع الشركات -

لعمالت والعموالت الخاصة. كما أنه مسقول عن تمويل عمليات البنك وإدارة المحفظة ويدير السيولة ، ومخاطر أسعار ا : قطاع الخزينة         -

 ومركز السيولة. االستثمارية

وتشتمل على االستثمار في شركة تأمين تابعة وشركة تأمين زميلة وهما / شركة ساب للتكافل وشركة الوطنية للتأمين. وتشمل  : أخرى  -

،  تش اس بي سي العربية السعوديةاومشروع مشترك وهما / األول لالستثمار و أيضا  االستثمار في شركة تابعة 

واالستثمارات في األسهم. المصاريف المتعلقة بعملية االندماج وحذف بنود الدخل والمصاريف المتداخلة بين شركات 

 المجموعة.
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، 2018و  2019ديسمبر  31. فيما يلي تحليال  إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في بالبنكقا  لنظام أسعار الحواالت تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وف

 وإجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية أعاله :

2019 

 قطاع األفراد 

  قطــاع الشركات

 ةقطاع الخزين والمؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

استبعادات المعامالت 

المتداخلة ضمن 

 اإلجمالي المجموعة(

 265,472,444 3,765,803 87,679,552 126,523,369 47,503,720 إجمالي الموجودات

 154,676,970 - - 117,875,040 36,801,930 صافي ،والسلف القروض -

 60,483,826 1,810,006 58,673,820 - - االستثمارات -

 209,312,193 554,457 13,383,688 109,916,451 85,457,597 إجمالي المطلوبات

 192,166,524 - 6,135,484 104,440,628 81,590,412 العمالء ودائع -

 660,198 660,198 - - - زميلة شركةفي  استثمار

 9,397,647 163,753 1,149,196 4,696,710 3,387,988 إجمالي دخل العمليات، منه:

 7,363,956 74,870 855,310 3,564,464 2,869,312 دخل العموالت الخاصة، صافي

 1,301,619 14,231 (1,245) 956,299 332,334 دخل أتعاب وعموالت، صافي

 95,307 514 81,853 12,848 92 دخل المتاجرة، صافي

 2,609,443 - 8,663 2,166,250 434,530 ، صافيالمتوقعة االئتمانمخصص خسائر 

 3,649,407 644,346 194,975 1,022,393 1,787,693 مصاريف العمليات اليمإج

ومشروع  زميلة اتشركالحصة في أرباح 

 صافي ،مشترك
- - - 132,618 132,618 

 3,271,415 (347,975) 945,558 1,508,067 1,165,765 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل السنة

 

 

 

8201 

 قطاع األفراد

 قطــاع الشركات

 قطاع الخزينة و المؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

استبعادات المعامالت 

المتداخلة ضمن 

 اإلجمالي المجموعة(

 174,676,772 2,680,238 58,362,653 87,743,771 25,890,110 إجمالي الموجودات

 110,325,959 - - 86,893,478 23,432,481 صافي ،سلفوال القروض -

 34,570,456 1,840,853 32,729,603 - - االستثمارات -

 142,101,014 520,518 14,735,343 67,606,923 59,238,230 إجمالي المطلوبات

 130,506,505 - 9,513,481 64,649,072 56,343,952 العمالء ودائع -

 532,597 532,597 - - - زميلة شركةفي  استثمار

 7,322,835 59,585 1,199,961 3,439,920 2,623,369 إجمالي دخل العمليات، منه:

 5,577,329 11,127 869,037 2,498,199 2,198,966 دخل العموالت الخاصة، صافي

 1,127,730 - 138 830,515 297,077 دخل أتعاب وعموالت، صافي

 171,209 - 159,858 11,085 266 دخل المتاجرة، صافي

 259,032 - (3,950) 72,003 190,979 ، صافيالمتوقعة االئتمانمخصص خسائر 

 2,200,251 27,602 160,647 761,490 1,250,512 مصاريف العمليات إجمالي

 65,551 65,551 - - - صافي ،مشروع مشتركالحصة في أرباح 

 4,929,103 97,534 1,043,264 2,606,427 1,181,878 قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي دخل السنة
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 إجمالي دخل العمليات حسب القطاعات التشغيلية:  ب (  

2019 

 قطاع األفراد 

 قطاع الشركات

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

استبعادات المعامالت 

المتداخلة ضمن 

 اإلجمالي المجموعة(

 9,397,647  107,635  1,331,312  5,481,661  2,477,039  خارجي 

    -  56,118  (182,116)  (784,951)  910,949  داخلي

 9,397,647  163,753 1,149,196 4,696,710 3,387,988 إجمالي دخل العمليات

 

2018 
 قطاع األفراد 

 قطاع الشركات

 قطاع الخزينة والمؤسسات

ك أخرى )بما في ذل

استبعادات المعامالت 

المتداخلة ضمن 

 اإلجمالي المجموعة(

 7,322,835 57,568 956,726 4,417,150 1,891,391 خارجي 

 - 2,017 243,235 (977,230) 731,978 داخلي

 7,322,835 59,585 1,199,961 3,439,920 2,623,369 إجمالي دخل العمليات

 

 التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:  ناالئتمافيما يلي تحليالً لمخاطر  (   ج

2019 

 قطاع األفراد 

 قطاع الشركات

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

استبعادات المعامالت 

المتداخلة ضمن 

 اإلجمالــــي المجموعة(

 248,398,661 431,714 93,289,976 117,746,276 36,930,695 الموجودات 

 55,148,178 - - 55,147,151 1,027 المحتملة  وااللتزاماتهدات التع

 1,282,171 - 1,282,171 - - المشتقات  

 304,829,010 431,714 94,572,147 172,893,427 36,931,722 اإلجمالي 

 

 
 

2018 

 قطاع األفراد 

 قطاع الشركات

 قطاع الخزينة والمؤسسات

أخرى )بما في ذلك 

ات المعامالت استبعاد

المتداخلة ضمن 

 اإلجمالــــي المجموعة(

 167,781,497 292,072 57,163,466 86,893,478 23,432,481 الموجودات 

  42,431,622 - - 42,404,714 26,908 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات 

  828,940 - 828,940 - - المشتقات  

 211,042,059 292,072 57,992,406 129,298,192 23,459,389 اإلجمالي 

ألس   هم، ا واس   تثماراتش   ركة زميلة في  واالس   تثمارألخرى تتكون مخاطر االئتمان من القيمة الدفترية للموجودات باس   تثناء النقدية، والممتلكات والمعدات، والموجودات ا

قد طبقا  لما نص   ت عليه تعليمات مؤس   س   ة الن االئتمانوالذي يتم تحديده على أس   اس معامل تحويل  والمعادل االئتماني بالنس   بة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمش   تقات

 العربي السعودي.

 

 مخاطر االئتمان إدارة -32

 االئتمانمخاطر  (أ

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

على أطر عمل المخاطر الخاصة بالبنك والخطط وأهداف األداء والتي تشتمل على إعداد اإلجراءات  واإلشراف باعتمادتقوم نة للمخاطر لقد قام مجلس اإلدارة بتعيين لج 

الرقابية  تراءااإلجإدارة المخاطر وتعيين كبار المسقولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر األخرى وإعداد  واستراتيجياتالمتعلقة بقبول المخاطر، 

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

لمحتملة ا وااللتزاماتعن التعهدات  االئتمان. كما تنشأ مخاطر االستثماريةشطة بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األن االئتمان

 ، والمشتقات. باالئتمانالمتعلقة 

ف رئيسية، تصني وكاالت صادرة عنتصنيف مخاطر خارجية درجات األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما يستخدم البنك  تعثر احتماليقوم البنك بتقويم  

 وفرها.  عند ت

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

ام بحدودها. كما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلية التي يتعرض سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتز

دخول في ترتيبات مقاصة رئيسية وال اتفاقياتالمتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام  االئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمانلها البنك يوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر 

 الئتمانا. تمثل مخاطر االئتمانالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم البنك أحيانا  بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر ضمان مع األطراف األخرى في ظروف م

لتي آلت للبنك، ا تماناالئ. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتهاعقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء  الستبدالالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة 

 يقوم البنك بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض الخاصة به.

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

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

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

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

روض في الق انخفاضألطراف األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من ا

 والسلف المعنية.

ند مراجعتها تم الحصول عليها ع تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا  للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي

 . ناالئتمالمدى كفاية مخصص خسائر 

  يقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق وإتباع أفضل الممارسات المستجدة.
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        االئتمانالمحتملة ومخاطر  وااللتزاماتالتركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات  -  أ

 

2019 

 
المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعـاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

       الموجودات

       نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,375,158 - - - - 2,375,158 نقدية في الصندوق

 18,595,800 - - - - 18,595,800 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 295,934 - - - - 295,934 أرصدة أخرى 

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

       صافي

 4,473,830 62,328 2,813,421 1,492,640 104,900 541 حسابات جارية 

 513,936 - - 37,871 - 476,065 إيداعات أسواق المال 

       ، صافييجابيةمشتقات بالقيمة العادلة اإل

 909,313 55 - 436,988 40,935 431,335 مقتناة ألغراض المتاجرة

 15,189 - - 14,639 550 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 46,024 - - 21,537 24,487 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

الل الدخل الشامل مدرجة بالقيمة العادلة من خ

 13,937,673 75,542 11,824 381,530 2,249,964 11,218,813 اآلخر

 1,142,573 - - 177,034 - 965,539 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 45,403,580 281,763 - - 437,035 44,684,782 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,193,079 - - - - 2,193,079 ئتمانبطاقات ا

 34,608,851 - - - - 34,608,851 قروض أفراد أخرى

 117,875,040 - - - 434,543 117,440,497 شركات ومؤسساتقروض 

 660,198 - - - - 660,198 ومشروع مشترك زميلة اتشركفي  اتاستثمار

 3,308,278 - - - - 3,308,278 ممتلكات ومعدات، صافي

 15,345,896 - - - - 15,345,896 األخرى الملموسة غير والموجودات هرةالش

 3,772,092 44 5,474 788,114 7,756 2,970,704 موجودات أخرى 

 265,472,444 419,732 2,830,719 3,350,353 3,300,170 255,571,470 اإلجمالي 

       المطلوبات

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 3,633,774 52,605 815,423 416,385 1,256,568 1,092,793 حسابات جارية

 18,912 - - 8,318 5,000 5,594 ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 122,517,724 15,213 59,584 605,316 17,015 121,820,596 تحت الطلب

 1,691,003 - - 633 8,353 1,682,017 ادخار

 51,825,874 80,346 4,006 22,212 - 51,719,310 ألجل

 16,131,923 - - - - 16,131,923 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 1,499,752 - - - - 1,499,752 سندات دين مصدرة 

       مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 879,659 18 - 756,023 33,295 90,323 مقتناة ألغراض المتاجرة

 425,325 - - 398,089 27,236 - اطر القيمة العادلة مقتناة لتغطية مخ

 12,656 - - 10,890 1,766 - ي، صافمقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

 10,675,591 - 1,793 33,835 51,779 10,588,184 مطلوبات أخرى 

 209,312,193 148,182 880,806 2,251,701 1,401,012 204,630,492 اإلجمالي 

 113,347,916 7,399,132 1,468,692 5,754,746 1,796,885 96,928,461 المحتملة وااللتزاماتات التعهد

       

       لها( االئتماني)مبينة بالمعادل  االئتمانمخاطر 

 248,398,661 419,614 2,813,421 2,165,341 3,226,442 239,773,843 الموجودات 

 55,148,178 3,514,756 706,678 2,773,852 887,066 47,265,826 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 1,282,171 42 - 392,707 100,390 789,032 المشتقات 

 304,829,010 3,934,412 3,520,099 5,331,900 4,213,898 287,828,701   االئتمان إجمالي مخاطر
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2018 
 

المملكة العربية 
 السعودية

دول مجلس التعـاون 

الخليجي ومنطقة 
 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا الشرق األوسط

       الموجودات

       دية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودينق

 1,542,528 - - - - 1,542,528 نقدية في الصندوق

 12,421,215 - - - - 12,421,215 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 137,346 - - - - 137,346 أرصدة أخرى 

 ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

       صافي

 6,896,890 36,926 4,914,373 1,886,211 59,380 - سابات جارية ح

 5,144,404 - - 37,570 388,242 4,718,592 إيداعات أسواق المال 

       مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 447,857 50 - 237,519 27,706 182,582 مقتناة ألغراض المتاجرة

 76,710 - - 73,154 3,556 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 37,806 - - 15,386 22,420 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 12,988,634 94,650 92,065 1,450,879 2,726,934 8,624,106 اآلخر

ح أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرب

 419,133 - - - - 419,133 الخسارة

 21,162,689 582,672 - - 386,827 20,193,190 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,991,166 - - - - 1,991,166 بطاقات ائتمان

 21,417,972 - - - - 21,417,972 قروض أفراد أخرى

 86,916,821 - - 225,121 189,570 86,502,130 قروض شركات ومؤسسات

 532,597 - - - - 532,597 استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 1,224,832 - - - - 1,224,832 ممتلكات ومعدات، صافي

 69,644 - - - - 69,644 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة

 1,248,528 - - - - 1,248,528 موجودات أخرى 

 174,676,772 714,298 5,006,438 3,925,840 3,804,635 161,225,561 اإلجمالي 

       المطلوبات

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 956,730 15,356 9,156 471,951 458,019 2,248 حسابات جارية

 56,503 - - - 56,503 - ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 82,086,159 17,869 21,471 83,433 1,631 81,961,755 تحت الطلب

 7,823,077 - - - - 7,823,077 ادخار

 39,560,510 81,603 8,933 24,358 4,518 39,441,098 ألجل

 1,036,759 - - - - 1,036,759 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

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

 1,695,308 621,612 - 791,145 282,551 - اقتراض

       مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 438,091 25 - 332,570 12,379 93,117 مقتناة ألغراض المتاجرة

 84,558 - - 80,237 4,321 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 24,604 - - 12,374 12,230 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 6,839,433 - - - - 6,839,433 لوبات أخرى مط

 142,101,014 736,465 39,560 1,796,068 832,152 138,696,769 اإلجمالي 

 71,556,230 6,170,995 913,833 4,674,413 872,400 58,924,589 المحتملة وااللتزاماتالتعهدات 

       

       لها( االئتماني)مبينة بالمعادل  االئتمانمخاطر 

 167,781,497 714,248 4,989,586 3,597,991 3,750,953 154,728,719 الموجودات 

 42,431,622 3,573,733 528,772 2,702,949 516,826 35,109,342 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 828,940 - - 243,588 117,530 467,822 المشتقات 

 211,042,059 4,287,981 5,518,358 6,544,528 4,385,309 190,305,883   االئتمانإجمالي مخاطر 
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 :االئتمانخسائر  ومخصصفيما يلي بياناً بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف المنخفضة القيمة  ( ب

 

2019 

 

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

 4,246,702  -   -     -   189,570  4,057,132 قروض غير عاملة

 6,092,570   -   -     -   -  6,092,570   االئتمانمخصص خسائر 

 

2018 

 

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

 3,327,251 - - 5,282 - 3,321,969 ةقروض غير عامل

 4,750,612 - - 5,241 - 4,745,371  االئتمانمخصص خسائر 

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان –المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة  (ج

 

والمؤيدة  المعلومات المعقولة األولي لها، فإن البنك بأخذ بعين االعتبار ثباتاإلعند تحديد فيما إذا كانت مخاطر التعثر على األدوات المالية قد ازدادت بشكل جوهري منذ 

جريه الخبراء االئتمان الذي ي التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر لهما. ويشتمل ذلك على معلومات كمية ونوعية وتحاليل تستند على خبرة البنك السابقة وتقويم

 تقبلية.بما في ذلك المعلومات المس

 يهدف التقويم إلى تحديد فيما إذا وقعت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وذلك بمقارنة:

 ، معالموحدة احتمال التعثر بتاريخ إعداد القوائم المالية -

 األولي للتعرض. اإلثباتاحتمال التعثر المقدر عند  -

 أيام التأخر في السداد ودرجة تصنيف العميل.إضافة إلى ذلك، تشتمل االعتبارات الكمية الرئيسية األخرى على عدد 

 درجات تصنيف مخاطر االئتمان

المبينة على الخبرة.  علقة باالئتمانيقوم البنك بوضع درجة ائتمان لكل خطر استنادا  إلى مختلف البيانات المستخدمة في توقع مخاطر التعثر وتطبي  األحكام والتقديرات المت

 تمان باستخدام عوامل كمية ونوعية تدل على مخاطر التعثر. تتفاوت هذه العوامل بحسب طبيعة مخاطر التعرض و نوع المقترض.تحدد درجات تصنيف مخاطر االئ

 مخاطر يكون الفرق فييتم تحديد درجات تصنيف مخاطر االئتمان، ويتم معايرتها بحيث تزداد مخاطر التعثر بشكل متزايد عند انخفاض مخاطر االئتمان، مثل عندما 

 .3و  2أقل من الفرق بين درجات تصنيف االئتمان  2و  1التعثر بين درجات التصنيف 

األولي على أساس المعلومات المتوفرة عن الجهة المقترضة. تخضع التعرضات للمراقبة المستمرة. وقد ينتج  اإلثباتتحدد درجة تصنيف مخاطر االئتمان لكل شركة عند 

 ر ائتمان مختلفة. تتطلب مراقبة التعرضات استخدام البيانات التالية.عن ذلك نقل التعرض إلى درجة مخاط

  

 كافة التعرضات  التعرضات المتعلقة باألفراد )التجزئة( التعرضات المتعلقة بالشركات  
      

يتم الحصول على المعلومات خالل المراجعة الدورية لملفات العميل  *

ت اإلدارة، والموازنات مثل القوائم المالية المدققة، وحسابا –

التقديرية والتوقعات. ومن األمثلة على النواحي التي تتطلب تركيز 

معين: إجمالي هامش الربح، معدالت الرفع المالي، تغطية خدمة 

الدين، االلتزام بالتعهدات، إدارة الجودة النوعية، والتغيرات في 

 اإلدارة العليا.

المعلومات التي يتم الحصول عليها  *

مثل  –ليا  وسلوك العميل داخ

استخدام تسهيالت البطاقات 

 االئتمانية.

يشمل ذلك حاالت  –سجل السداد  *

التأخر عن السداد ومجموعة من 

 المتغيرات المتعلقة بمعدالت السداد.

بيانات من وكاالت االئتمان المرجعية، والمقاالت الصحفية أو  *

 التغيرات في درجات التصنيف الخارجية.

 استخدام الحدود االئتمانية المتاحة. * يس المالءةمقاي *

السندات المتداولة، وأسعار مقايضة التعثر في االئتمان للجهة  *

 المقترضة، عند توفرها.

بيانات خارجية من وكاالت ائتمانية  *

بما في ذلك درجات االئتمان 

 المعيارية في الصناعة المشابهة.

 من السداد. اإلعفاءطلبات ومنح  *

تغييرات الهامة الفعلية والمتوقعة في البيقة السياسية والتنظيمية ال *

 والتكنولوجية للمقترض أو في أنشطته التجارية.

تغيرات خارجية ومتوقعة في ظروف  * 

 األعمال و المالية و االقتصادية.
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 (  وضع جدول شروط احتمال التعثر عند السداد أ

 الرئيسي لتحديد شروط احتمال التعثر عن السداد، ويشمل ذلك على:  تعتبر درجات تصنيف مخاطر االئتمان المدخل

ر عن تضمن احتمال التعثيف التصور االقتصادي الحالي الذي احتساب النزعة المركزية والتحول في درجات التصنيف المحددة بحيث تعكس درجات التصني • 

 . السداد

 .للمحفظة المركزية للنزعة الكلي االقتصادتسويات  *

لعالقة بين مقاييس االقتصاد اتحديد  يتملمدة سنة، و للمحفظة ستخدم البيانات التاريخية المتعلقة بمعدالت التعثر الخاصة بالمحفظة للوصول إلى النزعة المركزية المستقبليةت

 دناحتمال التعثر ع معايرةللتوصل إليها بعد تعديلها باالقتصاد الكلي يتم استخدام النزعة االقتصادية التي تم ا. الكلي المستقبلية والنزعة االقتصادية المستقبلية لمدة سنة

 . لكل درجة تصنيف الزمننقطة من 

 تحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل جوهري  (ب

 لتعثراالتعثر وعوامل نوعية، بما في ذلك  وتشمل تغيرات كمية في احتماالت ،بحسب المحفظة جوهريتتفاوت ضوابط التحديد فيما إذا ازدادت مخاطر االئتمان بشكل  

 .بالمحفظة الخاص السداد عن

 :ما يلي األخذ في االعتبار بعدفي مخاطر االئتمان،  الجوهريةيم الزيادة ويتم تق

 أيام التأخر عن السداد عدد •

 األولي اإلثبات منذ سدادالفي احتمال التعثر عن  التغير •

 المالية، و  لألداةالمتوقع  العمر •

 والتي يمكن أن تؤثر على مخاطر االئتمان.  امله مبرر ال جهد أو تكلفةالمعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون  معلوماتال •

م إثبات تلها. ي األولي اإلثباتفي مخاطر االئتمان منذ  جوهريةيتم إثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ألي تسهيالت جوهرية والتي ما زالت تشهد زيادة 

أيام بالنسبة الستثمارات  7يوما  بالنسبة للشركات واألفراد وألكثر من  30خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر في حالة التأخر عن سداد أي تسهيالت ألكثر من 

 الخزينة.

 عن طري  القيام بمراجعات منتظمة كي يؤكد بأن:يقوم البنك بمراقبة فعالية الضوابط المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان 

 .الضوابط قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل التعرض للتعثر في السداد 

  يوما ، و 30إن الضوابط ال تتف  مع نقطة الزمن الذي تصبح فيه الموجودات متأخرة السداد لمدة 

  ( والتعثر عن السداد على مدى العمر )المرحلة 1شهرا  )المرحلة  12الخسائر من التحول بين التعثر عن السداد لمدة عدم وجود تقلبات غير مضمونة في مخصص

2.) 

 

 (  الموجودات المالية المعدلة ج

توقع لتدهور االئتماني الحالي أو الميمكن تعديل الشروط التعاقدية لقرض ما ألسباب عدة منها تغير الظروف في السوق واالحتفاظ بالعميل وعوامل أخرى ال تتعل  با

القروض الحالية التي تم تعديل شروطها، ويتم إثبات القرض الذي أعيد التفاوض بشأنه كقرض جديد بالقيمة العادلة وفقا  للسياسة  إثباتللعميل. يجوز التوقف عن 

 المحاسبية.

نقدية التعاقدية خصم التدفقات الب وذلك، سيعيد البنك احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل ثباتهاإفي حالة تعديل شروط موجودات مالية ما ولم ينتج عن التعديل إلغاء 

 ل الموجودات.في قائمة الدخل لتعديالمعدلة باستخدام معدل العمولة الفعلي قبل التعديل. يتم إثبات أي فرق بين المبلغ المعاد احتسابه وإجمالي القيمة الدفترية الحالية 

ثر التي تقع بتاريخ ة مخاطر التعالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )بالنسبة للموجودات المالية التي لم يتم التوقف عن إثباتها خالل التعديل(. سيقوم البنك بمقارن لقياس

جيل ولي على أساس شروط العقد األصلية وغير المعدلة. سيقوم البنك بتسوعلى أساس شروط العقد المعدلة ومخاطر التعثر التي تقع بتاريخ اإلثبات األإعداد القوائم المالية 

، وخسائر االئتمان المتوقعة 1شهرا  بالنسبة للمرحلة  12خسائر االئتمان المتوقعة المالئمة حسب المرحلة المحددة بعد التعديل، إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 .3تعثر بالنسبة للمرحلة وال 2على مدى العمر بالنسبة للمرحلة 

 وطبقا   مخاطر التعثر. وتقليلفرص السداد  لزيادة"( االمهاليقوم البنك بالتفاوض على قروض العمالء الذين تواجههم ظروف مالية صعبة )ويشار إلى ذلك بـ "أنشطة 

ض متعثر حاليا  في سداد ديونه أو وجود مخاطر عالية للتعثر، مع توفر على أساس اختياري إذا كان المقتر بالقروض الخاص االمهال منح يتم ،لبنكبا االمهالسياسة ل

 بالشروط المعدلة. االلتزام على قادرا  المعقولة للسداد حسب شروط التعاقد األصلية، ويتوقع أن يكون  ليل على أن المقترض قام بجميع الجهودد

. االمهال سياسةل واألفراد الشركات قروض تخضعوقت سداد العمولة وتعديل شروط التعهدات للقرض.  عادة كما تشمل الشروط المعدلة على تمديد فترة االستحقاق، تغيير

 بشكل دوري االمهال أنشطةجعة تقارير لبنك بمراباتقوم لجنة المراجعة 

، وخسائر 1 شهر بالنسبة للمرحلة 12قعة لمدة وعلى سبيل المثال خسائر االئتمان المت ،بعد تعديل األصلالمحددة  المرحلةسيحصل األصل على معالجة مالئمة حسب 

 بالصع االئتماني الوضع ذلك عنإذا لم ينتج  بعين االعتبار ألصللتعديل  أي أخذ. ال يتم 3 للمرحلة بالنسبة والتعثر، 2 للمرحلة بالنسبة العمر مدى علىاالئتمان المتوقعة 

 . المقترضة للجهة
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 (  تعريف التعثر عن السدادد

 بنك بأن األصل المالي متعثرا  عن السداد عند:يعتبر ال

  أو  إجراءات مثل بتسييل الضمانات )في حالة االحتفاظ به(، أيةاحتمال عدم قيام الجهة المقترضة بسداد التزاماتها االئتمانية للبنك بالكامل دون قيام البنك باتخاذ 

  ي التزام ائتماني جوهري تجاه البنك. تعتبر الحسابات المكشوفة بأنه تم تجاوز موعد يوما  أل 90تجاوز الجهة المقترضة موعد االستحقاق لما يزيد عن

أي مؤسسة مالية بما في ذلك البنك وأي جهة سيادية  تعتبربحد يقل عن المبلغ القائم الحالي.  إشعارهبه، أو تم  إشعاراستحقاقها عند خرق العميل ألي حد تم 

 . يوم عمل 15من  ألكثرمتعثرة إذا تجاوزت المدة 

 رضة متعثرة عن السداد، فأن البنك ينظر في مؤشرات:توعند تقويم فيما إذا كانت الجهة المق

 مثل أي خرق للتعهدات. -نوعية  -

 التزامات أخرى لنفس الجهة المصدرة إلى البنك. أيةمثل حالة التأخر عن السداد، وعدم سداد  -كمية  -

 صول عليها من مصادر خارجية.تستند على بيانات معدة داخليا  ويتم الح -

 

 التغيرات في الظروف. إلظهارتفاوت على مدى الزمن يالية متعثرة عن السداد وأهميتها أن المدخل إلى التقويم فيما إذا كانت األداة الم

 يتف  تعريف التعثر عن السداد كثيرا  مع التعريف المطب  من قبل البنك ألغراض رأس المال النظامي.
 

 خسائر االئتمان المتوقعة(  قياس هـ

 المتوقعة: نوجهات بازل، لقياس خسائر االئتمااستخدم البنك مؤشرات المخاطر التالية، التي تعتبر جزءا  من أطر العمل وفقا  لت

 احتمال التعثر عن السداد. -

 نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد. -

 التعرض عند التعثر عن السداد. -
 

  .عموما  من النماذج اإلحصائية المطورة داخليا وغيرها من البيانات التاريخية يتم استخراج هذه المؤشرات

 دواتأن السداد على مدى فترة زمنية محدد مسبقا . وفيما يتعل  بكل محفظة ملعدم تمكن مجموعة من المقترضين  يمثل احتمال التعثر عن السداد االحتمال المتوقع

سداد في تاريخ معين باستخدام نماذج إحصائية. تحدد هذه النماذج اإلحصائية وف  بيانات مجمعة داخليا  وخارجيا  تشتمل على عوامل مالية، تم تقدير احتمال التعثر عن ال

 ية. للتعثر الداخكمية ونوعية. تم استخدام معدالت التعثر المقدمة من وكاالت تصنيف خارجية معتمدة الستخراج احتماالت التعثر في حالة عدم توفر حاالت ا

 

 تعكس المعلومات المستقبلية. كما قام البنك بتعديل احتماالت التعثر إلدراج أثرد طبقا  لما هو مبين أعاله لتم إجراء تعديالت االقتصاد الكلي الحتمال التعثر عن السدا

 مع مرور الزمن.  المقترضةزيادة وتخفيض درجات التصنيف للجهات 

ر عن السداد يقوم البنك بتقدير نسبة الخسارة عند التعث ،محفظة لما. ولكلسداد مبلغ االئتمان الذي تم خسرانه في حالة تعثر مقترض تمثل نسبة الخسارة عند التعثر عن ا

 عتباراال ينبعنماذج نسبة الخسارة عند التعثر عن السداد  تأخذتاريخ معدالت استرداد المطالبات من األطراف المتعثرة.  أساس علىباستخدام طريقة منهج العمل 

وض من األصل المالي. بالنسبة لقرتعتبر جزءا  ال يتجزأ  والتيالمطالبة، والنشاط الذي يزاوله الطرف اآلخر وتكاليف استرداد أي ضمانات  وأقدميةوالضمان  الهيكل

سبة الخسارة عند ند تحديد نع نسبة لتحديد أساسية مؤشرات لعقارل الحالية والقيمة القيمة مقابل القرض نسبة تعتبرالرهن العقاري المضمونة بعقارات مملوكة لألفراد، 

 التعثر والتي يتم احتسابها على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر العمولة المتعاقد عليه كعامل خصم.

 

بالنسبة .التعثر يمثل التعرض عند التعثر ببساطة المبلغ القائم بتاريخيمثل التعرض عند التعثر تقديرا  لتعرضات البنك تجاه الطرف اآلخر بالنسبة للحسابات المتعثرة، 

 :التسهيل/ رض عند التعثر عن السداد على مستوى األداةعية بعين االعتبار عند احتساب التللحسابات العاملة، تم أخذ العناصر التال

 الفترة الزمنية التي يتم على مداها تقدير التعرض عند التعثر عن السداد . 

 التدفقات النقدية المتوقعة حتى الفترة الزمنية للتعثر المقدر . 

 األجل المتبقي حتى االستحقاق 

والعموالت الالحقة  الدفعات القائمة أثريأخذ التعرض عند التعثر عن السداد المتعل  بالقروض المسجلة بالتكلفة المطفأة بعين االعتبار المبالغ المسددة المتعاقد عليها، و

 ،ةبالنسبة اللتزامات القروض والضمانات المالي. ة بين تاريخ إعداد القوائم المالية وحدوث التعثر، والمبالغ المسحوبة المتوقعة من الرصيد غير المستخدمالمستحق

المالحظات  ساسأي يتم تقديرها على يشتمل التعرض عند التعثر عن السداد المبالغ المسحوبة والمبالغ المستقبلية المحتملة والتي يمكن سحبها بموجب العقد والت

 .التاريخية

افظ، التي تمثل حإن الم. بيانات تاريخية محدودة، يتم استخدام معلومات استرشاديه خارجية لتكمل البيانات المتاحة داخليا   بشأنهابالنسبة للمحافظ التي يوجد لدى البنك 

 يداعاتإخسائر االئتمان المتوقعة تتمثل في استثمارات الخزينة، والمؤسسات المالية البنكية وغير البنكية و مدخال  هاما  لقياس تعتبرة الخارجية ترشاديالمعلومات االس

 . أسواق المال
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 مخاطر السوق -33

والت الخاصة، ة في السوق مثل أسعار العموتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار السائد

 وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. يصنف البنك مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.

السوق  عنه في القوائم المالية الموحدة. تنشأ مخاطر اإلفصاح المصنفة كـ" مقتناه ألغراض المتاجرة" طبقا  لما تم األدواتتقتصر مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية  

 عنه في الجزء )ب( من هذا اإليضاح. اإلفصاحالمتعلقة بالعمليات غير التجارية أو المصرفية عن مخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر أسعار األسهم طبقا  لما تم 

باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على "القيمة المعرضة للمخاطر"، والعمليات غير التجارية مليات التجارية العكل من يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة ب

 واختبار الجهد، وتحليل الحساسية. 

 العمليات التجارية  –أ  (  مخاطر السوق  

. يقوم البنك باستخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" لتقويم مراكز مخاطر يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية

 المتعلقة بتغير الظروف السائدة في السوق.  واالفتراضاتالسوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بناء على عدد من المؤشرات 

السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى مدى فترة زمنية محددة. يستخدم وبموجب طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يتم تقدير التغير  

ادة، طر"، في الع"القيمة المعرضة للمخاالبنك نماذج محاكاة عند تقويم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناءا  على البيانات التاريخية. تصمم طريقة 

ة والتغيرات لتاريخية المتداخللقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر" ألنها ترتكز على العالقات ا

 في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل توزيع إحصائي. 

من الخسائر المحتملة التي ال يتوقع تجاوزها في حالة ثبات  ٪99قة "القيمة المعرضة للمخاطر" المتبعة من قبل البنك تمثل تقديرا  وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره طري إن 

تي تجاوزت مبلغ "القيمة المعرضة للمخاطر" يجب على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر ال ٪99استخدام مستوى الثقة بنسبة  إنالظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. 

 أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مرة كل مائة يوم. 

ارية لمحددة، لكن النتائج التجتمثل "القيمة المعرضة للمخاطر" مخاطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي تحدث خارج فترة الثقة ا 

اع ر خالل أوضمكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشرا  ذو معنى عن األرباح أو الخسائالفعلية ي

 السوق غير العادية. 

وف التي تحدث خارج فترات الثقة االعتيادية ، ويتم إبالغ طريقة "القيمة المعرضة للمخاطر"، يقوم البنك بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على الظر إلى إضافة

 الجهد لمراجعتها. اختباراتبالبنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل  المخاطر إدارةلجنة 

 فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك:

2019  

 المخاطر الكلية الخاصةسعر العمولة  تحويل العمالت األجنبية 

 1,624 1,572 102 2019ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 1,546 1,457 250 2019متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 431 429 38 2019الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 3,615 3,312 2,053 2019الحد األقصى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 
 
 

2018  

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة تحويل العمالت األجنبية 

 575 564 109 2018ديسمبر  31القيمة المعرضة للمخاطر كما في 

 1,778 1,174 1,104 2018متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 424 423 74 2018الحد األدنى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 4,069 2,850 3,949 2018صى للقيمة المعرضة للمخاطر لعام الحد األق
 

 المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية –ب (  مخاطر السوق 

مالت األجنبية، ار تحويل العسعتنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية، بشكل أساسي، عن التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أ

 أو أسعار األسهم. 

 ( مخاطر أسعار العموالت الخاصة 1

قوم مجلس بلية لألدوات المالية. يتنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستق

لمراكز اوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنية معينة. يقوم البنك بمراقبة المراكز يوميا ، ويستخدم استراتيجية تغطية المخاطر لضمان بقاء اإلدارة بوضع حدود للفج

 ضمن حدود الفجوات المقررة.
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. أن  البنكب المساهمين حقوق أو الموحدة الدخل قائمةيت ثابتة، ، وكذلك التغيرات األخرى التي بقالتيوضع الجدول أدناه أثر التغيرات المحتملة المقبولة في أسعار العمو

على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناءا  على الموجودات المالية والمطلوبات المالية  التاألثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمو

تقويم  بإعادةوذلك الملكية ، شامال  أثر أدوات التغطية. يتم احتساب األثر على حقوق 2019ديسمبر  31كما في  سعارهاوالتي أعيد تجديد أغير التجارية بعمولة عائمة 

التغيرات المفترضة في  على أثر 2019ديسمبر  31بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في  اآلخرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الموجودات المالية 

 الشامل الدخلنود بتؤثر مباشرة على تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة، ويمثل فقط تلك المخاطر التي حسب الملكية أسعار العموالت. فيما يلي تحليال  باألثر على حقوق 

 : بنكلل اآلخر

 

   2019  

 العملة

الزيادة في 

 نقاط األساس

األثر على دخل 

الت العمو

  الملكيةاألثر على حقوق  الخاصة

أشهر أو  6   

 سنة أو أقل أقل

 5سنة إلى 

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 (1,302,245) (542,148) (666,714) (45,461)  (47,922) 576,065 100+ لاير سعودي

 (369,845) (220,275) (137,728) (7,556)  (4,286) (4,757) 100+ دوالر أمريكي 

 - - - - - (4,408) 100+ يورو  

 - - - - - (4,436) 100+ أخرى 

 

   2019  

 العملة

النقص في 

 نقاط األساس

األثر على دخل 

العموالت 

  الملكيةاألثر على حقوق  الخاصة

   

أشهر أو  6

 سنة أو أقل أقل

 5سنة إلى 

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 1,302,245 542,148 666,714 45,461  47,922 (690,905) 100- لاير سعودي

 369,845 220,275 137,728 7,556  4,286 2,533 100- دوالر أمريكي 

 - - - - - - 100- يورو  

 - - - - - 1,777 100- أخرى 

 

 

   2018  

 العملة

الزيادة في 

 نقاط األساس

األثر على دخل 

العموالت 

  الملكيةوق األثر على حق الخاصة

  

 

أشهر أو  6

 سنة أو أقل أقل

 5سنة إلى 

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 (563,305) (85,715) (449,313) (12,181) (16,096) 561,800 100+ لاير سعودي

 (370,889) (197,600) (150,489) (15,496) (7,304) 117,541 100+ دوالر أمريكي 

 - - - - - (8,379) 100+ يورو  

 - - - - - (2,671) 100+ أخرى 

 

 

   2018  

 العملة

النقص في 

 نقاط األساس

األثر على دخل 

العموالت 

  الملكيةاألثر على حقوق  الخاصة

   

أشهر أو  6

 سنة أو أقل أقل

 5سنة إلى 

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

  563,305 85,715  449,313  12,181  16,096 (577,484) 100- لاير سعودي

  370,889  197,600  150,489  15,496  7,304 (117,273) 100- دوالر أمريكي 

 - - - - - - 100- يورو  

 - - - - - 9 100- أخرى 
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 ملخص لمخاطر أسعار العموالت الخاصة. كما يشتمليتعرض البنك للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق . يشتمل الجدول أدناه على  

نك لمخاطر ، أيهما يحدث أوال . يتعرض الباالستحقاقأو تاريخ التعاقدي الجدول على موجودات ومطلوبات البنك المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار 

في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية المشتقة التي تستح  أو سيتم تجديد أسعارها في فترة محددة أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطاب  أو لوجود فجوات 

 إدارة المخاطر . استراتيجياتالل . يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خ

 
2019 

 
 خــــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

غير مرتبطة بعمولة 

 اإلجمالي خاصة

       الموجودات

       نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,375,158 2,375,158 - - - - نقدية في الصندوق

 18,595,800 10,942,082 - - - 7,653,718 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 295,934 295,934 - - - - رى أرصدة أخ

       صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 4,473,830 738,949 - - - 3,734,881 حسابات جارية 

 513,936 - - 37,500 - 476,436 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 909,313 711,500 11,235 159,632 11,138 15,808 مقتناة ألغراض المتاجرة

 15,189 15,189 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 46,024 46,024 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

 13,937,673 1,228,768 3,407,007 6,422,170 1,508,882 1,370,846 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,142,573 847,575 86,011 31,953 - 177,034 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 45,403,580 - 9,565,427 14,339,126 11,014,090 10,484,937 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 2,193,079 4,182 - 278,535 - 1,910,362 بطاقات ائتمان

 34,608,851 195,715 10,934,360 13,551,312 3,149,652 6,777,812 قروض أفراد أخرى

 117,875,040 2,582,005 312,747 1,949,899 14,800,847 98,229,542 قروض شركات ومؤسسات

 660,198 660,198 - - - - استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 3,308,278 3,308,278 - - - - متلكات ومعدات، صافيم

 15,345,896 15,345,896 - - - - األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة

 3,772,092 3,772,092 - - - - موجودات أخرى 

 265,472,444 43,069,545 24,316,787 36,770,127 30,484,609 130,831,376 إجمالي الموجودات 

       ت وحقوق الملكية المطلوبا

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 3,633,774 3,633,774 - - - - حسابات جارية

 18,912 - - 4,252 9,416 5,244 ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 122,517,724 122,186,321 - - - 331,403 تحت الطلب

 1,691,003 - - - - 1,691,003 ادخار

 51,825,874 - - 1,189,211 8,614,360 42,022,303 ألجل

 16,131,923 16,131,747 - - - 176 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 1,499,752 - - - 1,494,719 5,033 سندات دين مصدرة 

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 879,659 711,606 11,445 135,028 6,661 14,919 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 425,325 425,325 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 12,656 12,656 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 10,675,591 10,675,591 - - - - مطلوبات أخرى 

 56,160,251 56,160,251 - - - - حقوق الملكية 

 265,472,444 209,937,271 11,445 1,328,491 10,125,156 44,070,081  الملكيةوحقوق  إجمالي المطلوبات
       

  (166,867,726) 24,305,342 35,441,636 20,359,453 86,761,295 أثر مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات

  - (4,814,012) (5,060,270) (534,812) 10,409,094 أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية المشتقة

  (166,867,726) 19,491,330 30,381,366 19,824,641 97,170,389 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

  - 166,867,726 147,376,396 116,995,030 97,170,389 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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2018 

 

 خــــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

غير مرتبطة بعمولة 

 اإلجمالي خاصة

       الموجودات

       نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,542,528 1,542,528 - - - - نقدية في الصندوق

 12,421,215 7,609,549 - - - 4,811,666 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 137,346 137,346 - - - - أرصدة أخرى 

       صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 6,896,890 6,896,890 - - - - حسابات جارية 

 5,144,404 - - 37,500 637,513 4,469,391 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،يةمشتقات بالقيمة العادلة اإليجاب

 447,857 447,857 - - - - مقتناة ألغراض المتاجرة

 76,710 76,710 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 37,806 37,806 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

 12,988,634 1,346,179 3,318,595 4,325,726 2,148,283 1,849,851 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 419,133 - 30,135 20,324 - 368,674 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 21,162,689 - 2,047,912 12,825,869 1,891,788 4,397,120 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,991,166 - - - - 1,991,166 مانبطاقات ائت

 21,417,972 - 1,879,128 10,392,939 411,738 8,734,167 قروض أفراد أخرى

 86,916,821 - 560,656 2,843,510 31,563,631 51,949,024 قروض شركات ومؤسسات

 532,597 532,597 - - - - استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 1,224,832 1,224,832 - - - - صافي ممتلكات ومعدات،

 69,644 69,644 - - - - األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة

 1,248,528 1,248,528 - - - - موجودات أخرى 

 174,676,772 21,170,466 7,836,426 30,445,868 36,652,953 78,571,059 إجمالي الموجودات 

       المطلوبات وحقوق الملكية 

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 956,730 956,730 - - - - حسابات جارية

 56,503 - - - - 56,503 ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 82,086,159 82,086,159 - - - - تحت الطلب

 7,823,077 - - - - 7,823,077 ادخار

 39,560,510 - - 2,282,603 6,528,182 30,749,725 ألجل

 1,036,759 1,036,759 - - - - أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 1,499,282 -  - 1,494,064 5,218 سندات دين مصدرة 

 1,695,308 - - - 1,695,308 - اقتراض

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 438,091 438,091 - - -  مقتناة ألغراض المتاجرة 

 84,558 84,558 - - - - لتغطية مخاطر القيمة العادلة  مقتناة

 24,604 24,604 - - - - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 6,839,433 6,839,433 - - - - مطلوبات أخرى 

 32,575,758 32,575,758 - - - - حقوق الملكية  

 174,676,772 124,042,092 - 2,282,603 9,717,554 38,634,523 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
       

  (102,871,626) 7,836,426 28,163,265 26,935,399 39,936,536 أثر مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات

  - (2,826,505) (4,478,219) (642,359) 7,947,083 أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية المشتقة

  (102,871,626) 5,009,921 23,685,046 26,293,040 47,883,619 جمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصةإ

  - 102,871,626 97,861,705 74,176,659 47,883,619 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
 

 

  تقة صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار العموالت الخاصة.يمثل صافي الفجوة بين األدوات المالية المش
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 (   مخاطر العمالت 2 

غير تجارية هامة.  حةعمالت مفتووتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال يحتفظ البنك بمراكز 

علقة مة المعرضة للمخاطر المتتحول مخاطر العمالت األجنبية الناشقة عن العمليات غير التجارية إلى العمليات التجارية، وتدار كجزء من المحفظة التجارية. تعكس القي

 تي يتعرض لها البنك.أ( إجمالي مخاطر العمالت ال-33بمخاطر تحويل العمالت األجنبية المفصح عنها في اإليضاح )

لعمالت، ليال  الي لمراكز ايتعرض البنك للتقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية . يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجم 

 البنك في نهاية السنة بشأن العمالت األجنبية التالية:وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميا  . فيما يلي تحليال  بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة ب
 

 2019  2018 

 مركز دائن ) مدين (  مركز دائن ) مدين ( 

 779,093  (675,799) دوالر أمريكي   

  3,173  2,459 يورو   

  (386)  (4,629) جنيه إسترليني

  (20,679)  (2,341) أخرى  

 

 (  مخاطر أسعار األسهم 3 

لغير  ةنتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. تنشأ مخاطر أسعار األسهم المقتناخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم تمثل م

بالقيمة العادلة من  المدرجةفي قيمة األسهم  ٪10نخفاض بواقع الزيادة أو اال إن ."خراأل الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة"مدرجة  كــأغراض المتاجرة عن األسهم المصنفة 

مليون لاير  133.6: 2018مليون لاير سعودي ) 122.8األسهم بمبلغ  انخفاضسيؤدي إلى زيادة أو  2019ديسمبر  31الخاصة بالبنك كما في  خالل الدخل الشامل اآلخر

 سعودي(.

 

 سيولةمخاطر ال - 34

وجود  . تحدث مخاطر السيولة عنداالعتياديةوغير  االعتياديةخالل الظروف  استحقاقهاالسداد الخاصة به عند  بالتزاماتتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء 

ذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وقاعدة مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من ه االئتماناضطراب في السوق أو انخفاض مستوى 

واألوراق المالية المتداولة، ومراقبة  وما في حكمهاتوفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية  االعتبارالودائع األساسية، وإدارة الموجودات بعد األخذ بعين 

 ملتزم بها يمكن الوصول إليها لمواجهة متطلبات السيولة. ائتمانا يوجد لدى البنك خطوط التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة يوميا . كم

من إجمالي الودائع تحت  ٪7 وطبقا  لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل

من النقد أو سندات التنمية الحكومية  االحتياطيودائعه. ويكون هذا  التزاماتمن  ٪20سيولة ال يقل عن  باحتياطيوألجل. كما يحتفظ البنك  دخاراالمن ودائع  ٪4الطلب و 

سة النقد الت إعادة الشراء لدى مؤسبمبالغ إضافية من خالل تسهي االحتفاظأو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوما . كما يمكن للبنك 

 العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية. 

حتى تاريخ موحدة الالتعاقدية للمطلوبات المالية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ إعداد القوائم المالية  باالستحقاقاتيشتمل الجدول أدناه على ملخص 

دفقات النقدية بالودائع من قبل البنك. تمثل المبالغ المبينة في الجدول الت لالحتفاظالفعلي حسبما تظهره الوقائع  االستحقاقتاريخ  االعتباروال تأخذ بعين التعاقدي  االستحقاق

تخدمة ة غير المخصومة المتوقعة. إن كافة المشتقات المسمخاطر السيولة المتأصلة بناءا  على التدفقات النقدية الوارد بإدارةغير المخصومة المتعاقد عليها، بينما يقوم البنك 

ألغراض  ةالسداد غير المخصومة التعاقدية. وحيث أن الجزء الرئيسي من المشتقات المقتنا التزاماتوبناءا  على  االستحقاقألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب تواريخ 

ألغراض المتاجرة المفتوحة تعتبر قليلة، فإن اإلدارة تعتقد بأن إدراج المشتقات  ةفإن مخاطر المشتقات المقتنا المتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي

 .استبعادهاالتعاقدية ال يتعل  بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم  االستحقاقاتألغراض المتاجرة في جدول  ةالمقتنا

تخدام جهد منتظمة بشأن السيولة باس اختباراتلضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعيا ، ويتم إجراء  االستحقاقتقوم اإلدارة بمراقبة محفظة 

لجنة الموجودات  لفي السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة والموافقة من قب االعتياديةوغير  االعتياديةسيناريوهات متعددة تغطي الظروف 

مل تقرير موجز إلى لجنة الموجودات والمطلوبات يش شهريا  تغطي مركز السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة. كما يقدم  موجزةوالمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير 

 واإلجراءات المتخذة. االستثناءاتعلى كافة 
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 المتبقية  االستحقاقحسب تواريخ  غير المخصومة أ  (  تحليل المطلوبات المالية

 :المتبقيةالتعاقدية للبنك من خالل االستحقاق يوضح الجدول أدناه المطلوبات المالية غير المخصومة 

2019 

 

 خـالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 
 اإلجمالي استحقاق محدد

       

       المطلوبات المالية

       بنوك والمؤسسات المالية األخرى أرصدة لل

 3,633,774 1,307,431 - - - 2,326,343 حسابات جارية

 19,695 - - 4,639 9,656 5,400 المال قودائع أسوا

       ودائع العمالء

 122,517,724 122,517,724 - - - - تحت الطلب

 1,691,002 - - - - 1,691,002  ادخار

 52,167,763 - - 1,258,251 8,736,097 42,173,415 ألجل

 16,131,923 739,601 269,254 411,214 200,985 14,510,869 وودائع نقدية تأمينات نقدية

 1,773,517 - 1,519,455 203,250 38,109 12,703 سندات دين مصدرة 

 1,261,511 - 533,014 566,330 58,942 103,225 اإليجار التزامات

       المشتقات

 400,605 - 214,387 180,457 329 5,432 صافي ،متعاقد عليها دائنةالت خاصة عمو

 199,597,514 124,564,756 2,536,110 2,624,141 9,044,118 60,828,389 إجمالي المطلوبات غير المخصومة 

 

2018 

 

 خـالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشــهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 
 ياإلجمال استحقاق محدد

       

       المطلوبات المالية

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 956,730 - - - - 956,730 حسابات جارية

 56,513 - - - - 56,513 المال قودائع أسوا

       ودائع العمالء

 82,086,159 82,086,159 - - - - تحت الطلب

 7,823,077 - - - - 7,823,077  ادخار

 39,924,182 - - 2,478,641 6,629,480 30,816,061 ألجل

 1,036,759 - 289,846 392,240 266,315 88,358 وودائع نقدية تأمينات نقدية

 1,824,397 - 1,570,335 203,250 38,109 12,703 سندات دين مصدرة 

 1,746,598 - - - 1,729,522 17,076 اقتراض

       المشتقات

 (15,120) - 16,966 (10,267) (13,057) (8,762) ، صافيمتعاقد عليها عموالت خاصة

 135,439,295 82,086,159 1,877,147 3,063,864 8,650,369 39,761,756 إجمالي المطلوبات غير المخصومة 
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 المتعلقة بالموجودات والمطلوبات  االستحقاقاتب  (  تحليل 

 :أو السداد المتوقعة لها االستردادلمطلوبات مصنفة حسب تواريخ ادات ويشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجو

2019 

 
 خــالل

 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشـهر 3

 أكثر من

 سنوات 5

بدون تاريخ 

 اإلجمالي استحقاق محدد

       

       الموجودات

       نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 2,375,158 - - - - 2,375,158 نقدية في الصندوق

 18,595,800 10,942,082 - - - 7,653,718 أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 295,934 - - - - 295,934 أرصدة أخرى 

       صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 4,473,830 738,949 - - - 3,734,881 حسابات جارية 

 513,936 - - 37,500 - 476,436 ال إيداعات أسواق الم

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية

 909,313 - 251,091 567,963 47,520 42,739 مقتناة ألغراض المتاجرة

 15,189 - 11,582 3,030 577 - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 46,024 - 11,987 28,883 4,987 167 مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

 13,937,673 1,228,768 3,489,598 7,951,748 643,504 624,055 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

 1,142,573 847,575 263,045 31,953 - - مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 45,403,580 - 18,744,446 17,722,030 7,858,963 1,078,141 فة المطفأةمقتناة بالتكل

       قروض وسلف، صافي

 2,193,079 45,205 - - - 2,147,874 بطاقات ائتمان

 34,608,851 484,672 14,827,578 14,484,738 3,250,510 1,561,353 قروض أفراد أخرى

 117,875,040 3,664,074 29,820,297 24,639,745 34,070,455 25,680,469 قروض شركات ومؤسسات

 660,198 660,198 - - - - استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك

 3,308,278 3,308,278 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 15,345,896 15,345,896 - - - - األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة

 3,772,092 2,375,175 - - 1,076,093 320,824 موجودات أخرى 

 265,472,444 39,640,872 67,419,624 65,467,590 46,952,609 45,991,749 إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق الملكية  
      

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 3,633,774 1,307,431 - - - 2,326,343 حسابات جارية

 18,912 - - 4,252 9,416 5,244 لمال ودائع أسواق ا

       ودائع العمالء

 122,517,724 122,517,724 - - - - تحت الطلب

 1,691,003 - - - - 1,691,003 دخارا

 51,825,874 - - 1,189,211 8,614,360 42,022,303 ألجل

 16,131,923 739,601 269,254 411,214 200,985 14,510,869 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 1,499,752 - 1,494,719 - - 5,033 سندات دين مصدرة 

       ، صافيمشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 879,659 - 250,233 557,186 35,554 36,686 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 425,325 - 238,046 186,533 224 522 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 12,656 - 2,110 5,213 3,444 1,889 مخاطر التدفقات النقدية مقتناة لتغطية 

 10,675,591 6,641,234 471,500 1,551,085 822,452 1,189,320 مطلوبات أخرى 

 56,160,251 56,160,251 - - - - حقوق الملكية  

 265,472,444 187,366,241 2,725,862 3,904,694 9,686,435 61,789,212  الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
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2018 
 

 خــالل
 سنوات 5-1 شهر 12-3 أشـهر 3

 أكثر من
 سنوات 5

بدون تاريخ استحقاق 
 اإلجمالي محدد

       

       الموجودات

       نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,542,528 - - - - 1,542,528 نقدية في الصندوق

 12,421,215 7,609,549 - - - 4,811,666 لعربي السعوديأرصدة لدى مؤسسة النقد ا

 137,346 - - - - 137,346 أرصدة أخرى 

       صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 6,896,890 - - - - 6,896,890 حسابات جارية 

 5,144,404 - - 37,500 637,513 4,469,391 إيداعات أسواق المال 

       صافي ،القيمة العادلة اإليجابيةمشتقات ب

 447,857 - 88,045 300,667 28,370 30,775 مقتناة ألغراض المتاجرة

 76,710 - 34,861 36,731 4,282 836 مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 37,806 - - 24,637 13,169 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

       ، صافياستثمارات

 12,988,634 1,346,179 4,197,243 5,206,333 1,794,746 444,133 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 419,133 - 30,214 20,324 - 368,595 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 21,162,689 - 5,921,996 14,594,053 491,867 154,773 مقتناة بالتكلفة المطفأة

       قروض وسلف، صافي

 1,991,166 55,305 - - - 1,935,861 بطاقات ائتمان

 21,417,972 428,433 6,440,229 11,109,397 1,890,610 1,549,303 قروض أفراد أخرى

 86,916,821 411,932 15,296,231 6,852,556 11,160,008 53,196,094 قروض شركات ومؤسسات

 532,597 532,597 - - - - شركات زميلة ومشروع مشترك استثمارات في

 1,224,832 1,224,832 - - - - ممتلكات ومعدات، صافي

 69,644 69,644 - - - - األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة

 1,248,528 448,097 - - 597,884 202,547 موجودات أخرى 

 174,676,772  12,126,568  32,008,819  38,182,198 16,618,449  75,740,738 إجمالي الموجودات 

 المطلوبات وحقوق الملكية  
      

       أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 956,730 - - - - 956,730 حسابات جارية

 56,503 - - - - 56,503 ودائع أسواق المال 

       ودائع العمالء

 82,086,159 82,086,159 - - - - تحت الطلب

 7,823,077 - - - - 7,823,077 ادخار

 39,560,510 - - 2,282,603 6,528,182 30,749,725 ألجل

 1,036,759 - 289,846 392,240 266,315 88,358 أخرىوودائع  تأمينات نقدية

 1,499,282 - 1,494,064 - - 5,218 سندات دين مصدرة 

 1,695,308 - - - 1,695,308 - اقتراض

       صافي ،مشتقات بالقيمة العادلة السلبية

 438,091 - 86,727 301,671 26,845 22,848 مقتناة ألغراض المتاجرة 

 84,558 - 43,580 40,978 - - مقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة 

 24,604 - 9,567 9,119 5,918 - مقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 6,839,433 4,116,059 13,981 1,167,793 344,376 1,197,224 مطلوبات أخرى 

 32,575,758 32,575,758 - - - - حقوق الملكية  

 174,676,772 118,777,976 1,937,765 4,194,404 8,866,944 40,899,683 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  

 

القروض القائمة، على النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنود قيد التحصيل،  التزاماتوتغطية  االلتزاماتتشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة 

د( حول القوائم  -21المحتملة في اإليضاح ) وااللتزاماتالتعهدات  استحقاقوالقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. تم تبيان تواريخ 

 الموحدة.  المالية
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية مقاصة  - 35

 ة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة:بموجب اتفاقيات مقاص للمقاصةالخاضعة الموجودات المالية  

    

 

 المبالغ التي لم يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي

 الموحدة

 

إجمالي مبلغ 

الموجودات المالية 

 المثبتة

مالي المبالغ التي إج

تمت مقاصتها في 

 قائمة المركز المالي

 الموحدة

المبالغ الظاهرة 

في قائمة المركز 

  الموحدة المالي

 الخاضعة المبالغ

 مقاصة لترتيبات

 هملزم رئيسية

ضمانات نقدية 

 صافي المبلغ مستلمة

2019        

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 4,248,817 - -  4,248,817 (209,797,944) 214,046,761 المالية األخرى

        

2018        

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 12,041,294 - -  12,041,294 (84,988,888) 97,030,182 المالية األخرى

 

 بموجب اتفاقيات مقاصة رئيسية ملزمة واتفاقيات مماثلة.الخاضعة للمقاصة المطلوبات المالية 

    

 

ي لم يتم مقاصتها في قائمة المركز المالي المبالغ الت

 الموحدة

 

إجمالي مبلغ 

المطلوبات المالية 

 المثبتة

إجمالي المبالغ التي 

تمت مقاصتها في 

 قائمة المركز المالي

 الموحدة

المبالغ الظاهرة 

في قائمة المركز 

  الموحدة المالي

 ضعةالخا المبالغ

 مقاصة لترتيبات

 ملزمه رئيسية

ضمانات نقدية 

 صافي المبلغ مرهونة

2019        

 361,387 (956,253) -  1,317,640 - 1,317,640 مشتقات

        

2018        

 279,206 (268,047) -  547,253 - 547,253 مشتقات

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -36

بموجب معاملة نظامية في السوق الرئيسي )أو األكثر فائدة( والتي تتم بين  مطلوبات ماتحويل  ندعأو دفعه  أصل مابيع  عند استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم 

طرق تسعير  باستخدامبصرف النظر عما إذا كان السعر قابال  للمالحظة بصورة مباشرة أو تم تقديره في السوق بتاريخ القياس في ظل الظروف الحالية للسوق.  متعاملين

 كن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.وبالتالي يمأخرى، 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية.

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

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

 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 الهامة  : المستوى الثاني

 و ،ق القابلة للمالحظةوف  بيانات السو
   

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

 القيمة العادلة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      قاسة بالقيمة العادلة الموجودات المالية الم

 970,526 - 970,526 - 970,526 أدوات مالية مشتقة

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 1,142,573 - 295,000 847,573 1,142,573 الربح أو الخسارة 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 13,937,673 26,667 12,708,906 1,202,100 13,937,673 الدخل الشامل اآلخر 

الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة 

      العادلة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 4,987,766 - 4,987,766 - 4,987,766 األخرى 

 46,172,171 - 46,172,171 - 45,403,580 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 153,399,578 153,399,578 - - 154,676,970 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 1,317,640 - 1,317,640 - 1,317,640 أدوات مالية مشتقة 

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 

      العادلة

 3,652,686 - 3,652,686 - 3,652,686 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 192,261,356 - 192,261,356 - 192,166,524 ائع العمالء ود

 1,499,752 - 1,499,752 - 1,499,752 سندات دين مصدرة 

 
 

  2018ديسمبر  31

 
 القيمة الدفترية

 القيمة العادلة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 562,373 - 562,373 - 562,373 أدوات مالية مشتقة

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

 419,133 - 419,133 - 419,133 الربح أو الخسارة 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل استثمارات 

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

وجودات المالية غير المقاسة بالقيمة الم

      العادلة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 12,041,294 - 12,041,294 - 12,041,294 األخرى 

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

 109,316,526 109,316,526 - - 110,325,959 قروض وسلف 

      مطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلةال

 547,253 - 547,253 - 547,253 أدوات مالية مشتقة 

المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 

      العادلة

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

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

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

 1,695,308 - 1,695,308 - 1,695,308 اقتراض 
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العموالت  أسعار خياراتخارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت، و التي تتم الخاصة تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت

اصة طرق التقويم الخ باستخداماآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقات بالقيمة العادلة والخاصة، وعقود الصرف األجنبي 

م على مؤشرات األسواق القابلة للمالحظة المتعلقة باألسواق التي يتا  بناء الطرقطرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه  باستخدامتحديدها بالبنك التي تم 

  تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق بشكل واسع.

ة ات لم تتوفر أسعار لها في السوق. تحدد القيمة العادلالمصنفة ضمن المستوى الثاني على سندالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ل االستثماراتتشتم

 يات العائد وهوامش االئتمان. نطرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق لمنح باستخداملهذه االستثمارات 

المصنفة ضمن المستوى الثالث على صنادي  أسهم خاصة تم تحديد قيمتها العادلة على أساس  مل اآلخرالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا االستثماراتتشتمل 

وسداد لعادلة القيمة ا بالتغير في. تتعل  الحركة في المستوى الثالث لألدوات المالية خالل السنة إعداد القوائم المالية الموحدةموجودات معلن عنه بتاريخ ة آخر صافي قيم

ور المتوقعة بيدالت سامعتحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  ل ،ضمن المستوى الثالث المصنفةبالنسبة للقروض والسلف  فقط.ال رأس الم

 .بعد تعديلها بالمخاطر

 القيمة العادلة خالل السنة. مستوياتلم تتم أية تحويالت بين 

قيمة لى الفرق بين س    عر المعاملة وإ. يش    ار في تاريخ المعاملة قد تختلف عن س    عر المعاملة لألداة المالية العالقةعليها من طريقة التقييم ذات إن القيمة التي تم الحص    ول 

مات مة العادلة لألداة باس  تخدام المعلووم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى أن يتم تحديد القييطريقة التقييم بـ         "ربح وخس  ارة ال

ويتم إثبات التغير الالح  في القيمة العادلة مباش  رة في قائمة الدخل الموحدة دون عكس ربح وخس  ارة المتوفرة من الس  وق والتي يمكن مالحظتها أو يتحق  عند اس  تبعاده. 

لتدفقات النقدية المخص   ومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بش   أنها األس   عار القابلة للمالحظة في اليوم الواحد المؤجلة. تش   تمل طرق التقييم على ص   افي القيمة الحالية وا

ي ، والعالوات األخرى المستخدمة فاالئتمانالسوق. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش 

 خصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.تقدير معدالت ال

رق التقييم في طعة والمعروفة. تتوفر األس   عار القابلة للمالحظة أو المدخالت لئيس   تخدم البنك طرق تقييم معروفة بش   كل واس   ع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الش   ا

سهم المدرجة وال سندات الدين واأل شأن  سوق ب شتقات المتعلال سعار العموالت. أن قم ضات أ سواق النظامية مثل مقاي شتقات التي تتم خارج األ وفر تة بتحويل العمالت، والم

حديد ة بتمن حاالت عدم التأكد المتعلق أيض     ا  إلبداء األحكام وإجراء التقديرات ويقلل  اإلدارةل من حاجة لظة في الس     وق والمدخالت لهذه الطرق يقاألس     عار القابلة للمالح

للمالحظة في الس    وق والمدخالت لهذه الطرق على المنتجات واألس    واق وتخض    ع للتغيرات على أس    اس األحداث الخاص    ة القيمة العادلة. يتوقف توفر األس    عار القابلة 

 والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -37

ستقدم   شركة األمشركة أتس أس بي  سي وهي ال ش ي هولدينغز بي أل  شنغهاي المصرفية القابضة بي في ل  تفاقيةاخبرات إدارية ومتخصصة بموجب  -ركة هونج كونج و

 .2017سبتمبر  30ابتداءأ من  سنوات عشرلمدة  2018 أكتوبر 3في  االتفاقيةخدمات فنية . وقد جددت هذه 

. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت بنفس الش       روط المطبقة على المعامالت مع مع أطراف ذات عالقةيتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية،  

 . لنقد العربي السعودياألطراف األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة ا

 كانت أرصدة نهاية السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي: 

 

  
2019  2018 

    :اتش اس بي سيمجموعة  

 3,074,745  1,525,639  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

 265,334  111,824    استثمارات  

 19,996  41,164  لقيمة العادلة السلبية, صافيمشتقات با  

 342,457  265,733  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 281,250   -  اقتراض  

 2,571,269  3,895,443  محتملة والتزاماتتعهدات   
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2019  2018 

    : مشروع مشترك(:2018) زميلة شركة 

 532,597  660,198  استثمارات  

 275,004   175,900  قروض وسلف   

 4,804   155   أخرىموجودات   

 270,183   482,496  ودائع العمالء  

 433   54,486  مطلوبات أخرى   

 800,925   1,501,000  محتملة والتزاماتتعهدات   

 

 
  

2019  2018 

    لمساهمين اآلخرين والشركات المنتسبة لهم:أعضاء مجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس، وكبار ا 

 -  1,367,341 استثمارات       

 2,853,721  14,339,076 قروض وسلف  

 3,775,635  5,411,005  ودائع العمالء   

 887  33,139  مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية, صافي  

 385,000  375,000  سندات دين مصدرة   

 13,028  7,592  ى مطلوبات أخر  

 13,734  2,614,504 محتملة والتزاماتتعهدات   

 
 من رأس المال المصدر للبنك. ٪5أولقك الذين يمتلكون أكثر من  يقصد بكبار المساهمين اآلخرين )عدا المساهم غير السعودي(

 
  

2019  2018 

 صناديق مشتركة ذات عالقة 
 

 
 

 -  357,160 استثمارات    

 90,376  26,842 العمالءودائع  

 -  32,000 مصدرة دين سندات 

 126  - قروض وسلف  

 

 شركات تابعة

  
2019  2018 

 34,000  34,000 موجودات أخرى 

 
 

 صناديق مشتركة ذات عالقة
   

 368,594  490,413 استثمارات - 

 

 لقوائم المالية الموحدة:فيما يلي تحليال  بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في ا 

  2019  2018 

 153,623   727,467 دخل عموالت خاصة 

 60,990   298,493 مصاريف عموالت خاصة 

 14,008   99,239   دخل أتعاب وعموالت  

 14,020  33,817 وإدارية عمومية مصاريف 

 39,332   30,001 مصاريف خدمات مدفوعة لمجموعة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية 

 22,651   25,420  شركة زميلةمن  مستردهمصاريف خدمات  

 -   36,000 (7شركة إتش إس بي سي العربية السعودية )إيضاح  ت من بيع حصة ملكية فيمتحصال 

 9,446   13,860   االستثماريةاألنشطة البنكية  بخصوص شركة زميلة إلى المدفوعة األرباح في الحصة 

 5,589  5,244  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس 

 

 



 البنك السعودي البريطاني

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2019ديسمبر  31

 

68 

 فيما يلي تحليال  بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:

  2019  2018 

 36,843   55,529  مزايا موظفين قصيرة األجل * 

 -   11,131  مكافأة نهاية الخدمة  

 894   4,600  خرىاأل األجلطويلة مزايا موظفين  

 5,147   8,197  األسهم أساس على دفعات 

 مزايا الموظفين قصيرة األجل على الرواتب والبدالت والمزايا والمكافآت النقدية المدفوعة خالل السنة.  تشتمل *

لطة والمس   قولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه واإلش   راف على أنش   طة البنك يقص   د بكبار موظفي اإلدارة أولقك األش   خاص ، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم الس   

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 

 كفاية رأس المال - 38

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

 قوي. رأسمال، والحفاظ على وجود االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ 

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

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.  باستخدامالمحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماتلمال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات بمقارنة بنود رأس ا

المحاسبية بموجب المعيار ( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية للتوزيعات 3/12/2017هـ )المرف  15/3/1439وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم   

للتقرير  لدوليا المعيارمال نتيجة تطبي  ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية رأس ال9الدولي للتقرير المالي 

 على مدى خمس سنوات. 9المالي 

 

 2019  2018 

    الموجودات المرجحة المخاطر

 155,438,168  207,720,526 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانطر مخا

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

 1,510,175  1,829,683 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 169,382,602  228,816,059 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

    

 33,359,762  41,642,301 رأس المال األساسي 

    

 2,700,534  2,819,213 رأس المال المساند 

    

 36,060,296  44,461,514 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    

    ٪نسبة كفاية رأس المال 

 ٪19.69  ٪18.20 نسبة رأس المال األساسي   

 ٪21.29  ٪19.43 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 التغييرات المتوقعة في المعايير المحاسبية -39
 

ة للبنك التي تبدأ ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد للسنوات المحاسبيوالتي تم إصدارها  رير الماليلتقلالمعايير والتعديالت الجديدة التالية على المعايير الدولية  تطبي اختار البنك عدم 

 .ويقوم حاليا بتقييم تأثيرها 2020يناير  1في أو بعد 

 

 :المالي لإلفصاحالجديدة والتعديالت على المعايير الدولية  رير الماليلتقلفيما يلي نبذة عن المعايير الدولية 

 

، وهو سار  للفترات التي تبدأ في أو بعد  2017مايو  18"عقود التأمين" من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في  17رقم  رير الماليلتقل تم إصدار المعيار الدولي -

 .2021يناير  1

من معايير المحاسبة الدولية( لتوضيح  8و  1 )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي المحتوى، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "تعريف  2018أكتوبر  31في  -

 .2020يناير  1ومواءمة التعريف المستخدم في اإلطار المفاهيمي والمعايير ذاتها. التعديالت هي فترات تقارير سنوية سارية تبدأ في أو بعد  المحتوىتعريف 

من معايير المحاسبة  39و  9 رير الماليالفائدة" )تعديالت على المعيار الدولي للتق، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "إصالح معيار سعر  2019سبتمبر  26في  -

( كرد فعل أول على التأثيرات المحتملة التي يمكن أن يكون إلصالح سعر الفائدة بين البنوك على التقارير المالية. 7رقم  رير الماليالدولية والمعيار الدولي إلعداد التق

 .2020يناير  1ات تقارير سنوية سارية تبدأ في أو بعد التعديالت هي فتر

ا تعديالت على المراجع لإلطار المفاهيمي في  2018جنب ا إلى جنب مع "اإلطار المفاهيمي" المنقح المنشور في مارس  - ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية أيض 

 .2020يناير  1عديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . تسري الترير الماليتقللمعايير المعايير الدولية 

( بهدف حل الصعوبات التي 3 ير المالير، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعريف النشاط التجاري )تعديالت على المعيار الدولي للتق 2018أكتوبر  22في  -

ل أو مجموعة من األصول. تسري التعديالت على مجموعات األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ عليها تنشأ عندما تحدد المنشأة ما إذا كانت قد استحوذت على عم

 .2020يناير  1في أو بعد بداية فترة اإلبالغ السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد 
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 ويب السنة الحالية. أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة األخرى للسنة السابقة كي تتماشى مع تب 
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