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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة 

 
 مارس 31

2019 
 (غير مدققة)

 بآالف الرياالت
  السعوديــة

 ديسمبر 31
2019 

 (مدققة)
 بآالف الرياالت
  السعوديــة

 مارس 31
2020 

 (غير مدققة)
 بآالف الرياالت
  اتإيضاح  السعوديـــة

 الموجودات       ) معدلة)

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 5  15.814.090  21.266.892  13.289.382

 صافي ،لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى ةأرصد 6  5.096.308  4.987.766  6.161.484

 مشتقات بالقيمة العادلة اإليجابية 12  2.061.164  970.526  502.520

 استثمارات، صافي  7  60.549.740  60.483.826  39.377.492

 قروض وسلف، صافي  8  157.839.077  154.676.970  110.356.665

 مشروع مشتركوزميلة  اتفي شرك اتستثمارا 9  683.540  660.198  548.687

 ممتلكات ومعدات، صافي    3.257.347  3.308.278  1.937.765

 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة 10  15.324.339  15.345.896  88.275

 موجودات أخرى   4.600.240  3.772.092  1.518.944

 إجمالي الموجودات   265.225.845  265.472.444  173.781.214

        

 المطلوبات وحقوق الملكية       

 المطلوبات       

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى    6.698.517  3.652.686  912.797

 ودائع العمالء  11  188.275.244  192.166.524  127.238.413

 سندات دين مصدرة    1.513.453  1.499.752  1.516.540

 اقتراض   -  -  1.696.477

 السلبيةمشتقات بالقيمة العادلة  12  2.941.253  1.317.640  645.415

 مطلوبات أخرى    10.002.247  10.675.591  7.666.147

 إجمالي المطلوبات   209.430.714  209.312.193  139.675.789

        

 الملكية حقوق       

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك       

 رأس المال   20.547.945  20.547.945  15.000.000

 إصدار عالوة   17.586.986  17.586.986  -

 نظامي احتياطي   11.485.841  11.485.841  10.778.261

 أخرى احتياطيات   (1.151.437)   237.429  421.039

 أرباح مبقاة   6.010.562  4.977.064  6.369.477

 أرباح مقترح توزيعها    1.234.454  1.234.454  1.430.954

 العائدة لمساهمي البنك  الملكيةإجمالي حقوق    55.714.351  56.069.719  33.999.731

 الملكية غير المسيطرة  حقوق   80.780  90.532  105.694

 حقوق الملكيةإجمالي    55.795.131  56.160.251  34.105.425

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية   265.225.845  265.472.444  173.781.214

 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   25إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع

 ديو ديفيد ماثيو بيرس

 
 

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس
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 البنك السعودي البريطاني 

 الدخل المرحلية الموحدة  ةقائم

 (مدققة)غير 

 لثالثة أشهر المنتهية فيل   

 2019 مارس 31  2020 مارس 31   

 
 إيضاحات

 الرياالت بآالف 
 السعودية

 
 الرياالت بآالف

 السعودية

 معدلة()     

 1.796.419  2.304.060   دخل العموالت الخاصة

 (309.476)  (334.990)   مصاريف العموالت الخاصة

 1.486.943  1.969.070   صافي دخل العموالت الخاصة

      

 305.234  346.341   دخل أتعاب وعموالت، صافي 

 98.302  146.275   أرباح تحويل عمالت، صافي

 658  (9.399)   صافي الخسارة، أو الربح خالل منالعادلة  بالقيمةدخل أدوات مالية مدرجة ( / رة)خسا

 20.174  20.600   صافي المتاجرة، دخل

 41.999  25.284   أرباح  توزيعات

 16.854  26.506   سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، صافي مكاسب

 (152)  (89.292)   صافي ،العمليات األخرى ائرخس

 1.970.012  2.435.385   دخل العمليات  إجمالي

 (90.776)  (254.162)  )أ(20 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

      :مصاريف العمليات

 (329.828)  (502.185)   رواتب وما في حكمها

 (15.229)  (14.640)   إيجار ومصاريف مباني

 (56.675)  (157.322)   وإطفاءاستهالك 

 (207.386)  (326.553)   مصاريف عمومية وإدارية 

 (609.118)  (1.000.700)   إجمالي مصاريف العمليات

 1.270.118  1.180.523   الدخل من األنشطة التشغيلية

 16.090  23.342  9 مشروع مشتركوزميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 1.286.208  1.203.865   قبل الزكاة وضريبة الدخل فترةالدخل  صافي

 (182.742)  (178.347)   الحالية - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 2.039  (3.234)   ةالمؤجل - الدخل ضريبة( / عكس مخصص مخصص)

 1.105.505  1.022.284   الدخل وضريبة الزكاة بعدصافي دخل الفترة 

      : إلى العائد

 551.108.1  1.032.036   البنك مساهمي

 (046.3)  (9.752)   الملكية غير المسيطرة  حقوق

 1.105.505  1.022.284   الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترة دخل صافي

 0.74  0.50  17 (سعودي)لاير  للسهم والمخفض األساسي الربح

 

 

 

 .جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 25إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 ديو ديفيد ماثيو بيرس
 

 
 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس
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 البنك السعودي البريطاني 

 الدخل الشامل المرحلية الموحدة  ةقائم

  (مدققة)غير 

 

 في لثالثة أشهر المنتهيةل 

 2020 مارس 31 
 الرياالت بآالف

  السعودية

 2019 مارس 31
 الرياالت بآالف

 السعودية

 )معدلة(   

 1.105.505  1.022.284 الدخل وضريبة الزكاة بعدصافي دخل الفترة 

 للفترة  خراألالشامل  الدخل)الخسارة( / 

  الموحدة في فترات الحقة: المرحليةيمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  البنود 
 

 

 خالل من العادلة بالقيمة مدرجة الملكية حقوق)أدوات  العادلة القيمة في التغير صافي -
 313.886  (450.420) (خراأل الشامل الدخل

    الموحدة في فترات الحقة: المرحلية بنود قد يعاد تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل

    خراأل الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة دين سندات

 110.221  (930.321) التغير في القيمة العادلة  صافي -

 (16.854)  (26.506) الموحدة، صافي  المرحليةإلى قائمة الدخل  محول -

     مخاطر التدفقات النقدية تغطية

 13.865  1.076 التغير في القيمة العادلة  صافي -

 (751)  (3.670) الموحدة، صافي  المرحليةإلى قائمة الدخل  محول -

 420.367  (1.409.841) للفترة خراأل)الخسارة( / الدخل الشامل  إجمالي

 1.525.872  (387.557) للفترة)الخسارة( / الدخل الشامل  إجمالي

    إلى:  العائد

 1.528.918  (377.805) البنك  مساهمي

 (3.046)  (9.752) الملكية غير المسيطرة  حقوق

 1.525.872  (387.557)  اإلجمالي

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 المرحلية الموحدة الموجزة.ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  جزءا   25إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 ديو ديفيد ماثيو بيرس

 
 

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس
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 البنك السعودي البريطاني 

 المرحلية الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة فترةل

 (مدققة)غير 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. جزءا   25إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 

 صدارإ عالوة  س المالأر 

االحتياطي  
 النظامي

 

االحتياطيات 

  األرباح المبقاة  األخرى

األرباح 
المقترح 

  اإلجمالي  توزيعها

حقوق 
الملكية غير 

  المسيطرة

إجمالي حقوق 

 الملكية

2020 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف 

الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف 

الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف 

الرياالت 
  السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

    
  

        
 

 
 

 

 56.160.251  90.532  56.069.719  1.234.454  4.977.064  237.429  11.485.841  17.586.986  20.547.945 الفترة بداية في الرصيد

                  للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

 1.022.284  (9.752)  1.032.036  -  1.032.036  -  -  -  - الدخل وضريبة الزكاة بعدصافي دخل الفترة 

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 

 -  -  - التدفقات النقدية 

 

1.076  -  -  1.076  -  1.076 

دوات حقوق الملكية ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 (450.420)  -  (450.420)  -  -  (450.420)  -  -  - خر الدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

سندات الدين ل القيمة العادلة صافي التغيرات في

 (930.321)  -  (930.321)  -  -  (930.321)  -  -  - خر الدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

 (30.176)  -  (30.176)  -  -  (30.176)  -  -  - محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة 

       (1.409.841)  1.032.036    (377.805)  (9.752)  (387.557) 

 بالقيمة ملكية حقوق أدوات استبعاد مكاسب تحويل

 -  -  -  -  1.462  (1.462)  -  -  - المبقاة األرباح إلى خراأل الشامل الدخل خالل من العادلة

 22.437  -  22.437  -  -  22.437  -  -  - الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 55.795.131  80.780  55.714.351  1.234.454  6.010.562  (1.151.437)  11.485.841  17.586.986  20.547.945 في نهاية الفترة  الرصيد

 
2019    

  

            

 الرصيد في بداية الفترة كما ورد سابقا  
15.000.000  -  10.778.261  (3.123)  5.135.131  1.430.954  32.341.223  121.874  32.463.097 

 112.661  (13.134)  125.795  -  125.795  -  -  -  - (13 إيضاح) تعديلالأثر 

 32.575.758  108.740  32.467.018  1.430.954  5.260.926  (3.123)  10.778.261  -  15.000.000 2019يناير  1كما في  المعدلالرصيد 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                 

 1.105.505  (3.046)  1.108.551  -  1.108.551  -  -  -  - صافي دخل الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر 

 13.865  -  13.865  -  -  13.865  -  -  - التدفقات النقدية 

دوات حقوق الملكية ألصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 313.886  -  313.886  -  -  313.886  -  -  - خر الدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

سندات الدين لالعادلة صافي التغيرات في القيمة 

 110.221  -  110.221  -  -  110.221  -  -  - خر الدخل الشامل األ خالل منالمدرجة بالقيمة العادلة 

 (17.605)  -  (17.605)  -  -  (17.605)  -  -  - محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة 

 
      420.367  1.108.551    1.528.918  (3.046)  1.525.872 

 11.351  -  11.351  -  -  11.351  -  -  - خزينة أسهم

 (7.556)  -  (7.556)  -  -  (7.556)  -  -  - الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 34.105.425  105.694  33.999.731  1.430.954  6.369.477  421.039  10.778.261  -  15.000.000 في نهاية الفترة  لمعدلا الرصيد

 ديو ديفيد ماثيو بيرس

 
 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 
 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة فترةل

 (مدققة)غير 
  

 

 اتإيضاح 

 

 

2020 

بآالف الرياالت 

  السعودية

2019 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 (معدلة)     األنشطة التشغيلية:

 1.286.208  1.203.865   الدخل وضريبة الزكاة قبلدخل الفترة  صافي

الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي  قبلالتعديالت لتسوية صافي الدخل 

 األنشطة التشغيلية: فيالنقدية المستخدمة 
 

    

المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح ستثمارات غير على اال (الخصم)/ إطفاء العالوة 

 أو الخسارة، صافي
 

 8.638  (564) 

 56.675  157.322   وإطفاءاستهالك 

 (658)  9.399   ، صافيالخسارة أو الربح خالل منالعادلة  بالقيمةأدوات مالية مدرجة  (دخل)/  ةرخسا

 (16.854)  (26.506)   الشامل اآلخر، صافي سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل مكاسب

 (751)  (3.670)   مكاسب تغطية مخاطر التدفقات النقدية محولة إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

 (16.090)  (23.342)  9 مشروع مشتركوزميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 90.776  254.162  )أ(20 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 3.795  22.437   احتياطي برنامج أسهم الموظفين

   1.602.305  1.402.537 

      الموجودات التشغيلية: في التغير

 (100.410)  (178.475)   وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1.005.840  10.065   صافي ،أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (371.383)  (7.636)   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (125.209)  (3.431.532)   قروض وسلف، صافي

 (208.524)  (1.936.780)   موجودات أخرى ومشتقات

      :في المطلوبات التشغيلية التغير

 (100.436)  4.186.840   األخرىأرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 

 (3.268.092)  (3.887.245)   ودائع العمالء

 149.679  (575.120)   صافي ،مطلوبات أخرى ومشتقات

 (1.615.998)  (4.217.578)   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

      األنشطة االستثمارية:

واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو متحصالت من بيع 

 الخسارة
  3.262.220  1.560.155 

 (5.571.306)  (3.339.087)   شراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 (135.003)  (84.837)   شراء ممتلكات ومعدات

 (4.146.154)  (161.704)   المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي النقدية 

      األنشطة التمويلية:

 17.258  13.701   سندات دين مصدرة

 1.169  -   اقتراض

 (41.953)  (4.729)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (23.526)  8.972   األنشطة التمويلية (لمستخدمة فيا/ ) من صافي النقدية

 (5.785.678)  (4.370.310)   صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

 16.801.572  26.673.648  15 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 11.015.894  22.303.338  15 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

 2.264.564   عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة
 

1.776.801 

 281.495 399.831   عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

      معلومات إضافية غير نقدية:

 420.367  (1.409.841)   الموحدة المرحليةإلى قائمة الدخل  تحويالتصافي التغيرات في القيمة العادلة وال

 

 
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. جزءا   25إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 ديو ديفيد ماثيو بيرس

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو المالية الرقابة رئيس



 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة - ةإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجز

 2020 مارس 31
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 عــام - 1

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

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

 13هـ الموافق 1399ذي القعدة  22بتاريخ  1010025779ي رقم للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجار

فرعا ( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز  136: 2019 ديسمبر 31فرعا  ) 130م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها 1979أكتوبر 

 الرئيسي لساب هو كما يلي:

 

 البنك السعودي البريطاني  

  9084ص ب       

 11413الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

 

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

 هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.

 

ة يالحصول على الموافقات النظامية، وافق مساهمي كل من ساب والبنك األول على صفقة االندماج بين البنكين في الجمعية العمومية غير العاد بعد 

صادرة عن ( من الئحة االندماج واالستحواذ ال1)أ( ) 49من نظام الشركات والمادة  193 – 191وفقا ألحكام المواد  2019مايو  15التي انعقدت بتاريخ 

 (.21)إيضاح  إلى الرجوع يرجى التفاصيل، من لمزيد. السعودية العربيةهيئة السوق المالية في المملكة 

( في رأس مال وكالة ساب للتأمين المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة ٪100: 2019 ديسمبر 31) ٪100يمتلك ساب حصة قدرها  

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

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

ئيسي لهذه الشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين حصري لشركة ساب للتكافل )أيضا شركة تابعة لساب( داخل السعودية. يتمثل النشاط الر

 المملكة العربية السعودية.

( في رأس مال شركة عقارات العربية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية ٪100: 2019 ديسمبر 31) ٪100يمتلك ساب حصة قدرها  

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

بصورة غير مباشرة في رأس مال الشركة التابعة من خالل شركة تابعة أخرى مسجلة في  ٪1وحصة قدرها  ٪99يمتلك ساب حصة مباشرة قدرها 

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

( في رأس مال شركة ساب العقارية المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية ٪100: 2019 ديسمبر 31) ٪100يمتلك ساب حصة قدرها  

(. يمتلك 2014ديسمبر  4هـ )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580ية بالسجل التجاري رقم محدودة مسجلة في المملكة العربية السعود

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

 ة التابعة في تسجيل العقارات باسمها واالحتفاظ بالضمانات وإدارتها نيابة  عن ساب.المملكة العربية السعودية. يتمثل النشاط الرئيسي للشرك

( في رأس مال شركة ساب لألسواق المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات ٪100: 2019 ديسمبر 31) ٪100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

 لتابعة بالمتاجرة في المشتقات وعمليات إعادة الشراء.مسئولية محدودة مسجلة في جزر الكايمان. تقوم هذه الشركة ا

( في رأس مال شركة ساب للتكافل )شركة تابعة(، شركة مساهمة سعودية ٪65: 2019 ديسمبر 31) ٪65يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

(. تقوم شركة ساب 2007يونيو  6هـ )1428لى جمادى األو 20وتاريخ  1010234032مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

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

في رأس مال شركة األول لالستثمار )شركة تابعة(، شركة مساهمة  (٪100: 2019ديسمبر  31) ٪100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

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

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم خدمات استثمارية وأنشطة . 2007-39-1تأسيس شركة األول لالستثمار وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم 

 إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة السوق المالية والتي تتعلق بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية.

 مسؤولية ذات)شركة تابعة(، شركة  العقارية األول شركة مال رأس في (٪100: 2019ديسمبر  31) ٪100 قدرهاحصة  مباشرة بصورةساب  يمتلك 

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

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

(، شركة ذات مسؤولية تابعة)شركة  للتأمين األول وكالة مال رأس في (٪100: 2019ديسمبر  31) ٪100 قدرهاحصة  مباشرة بصورة ساب يمتلك 

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

 شركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(. ب الخاصةلعمل كوكيل لبيع المنتجات التأمينية با الشركة لهذه الرئيسي النشاط

 ةمسؤولي ذات شركة المحدودة، المالية لألسواق األول شركةفي رأس مال  (٪100: 2019ديسمبر  31) ٪100حصة قدرها  مباشرة بصورةساب  يمتلك

 وعمليات إعادة الشراء.  المشتقة المالية ألدواتمحدودة مسجلة في جزر الكايمان، وتقوم مباشرة بتداول ا
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 مساهمة شركة ،إتش إس بي سي العربية السعودية شركة مال رأس( في ٪49: 2019 ديسمبر 31) ٪49يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

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

م. 5/1/2006هـ الموافق 5/12/1426وتاريخ  05008-37رقم المالية السوق هيئة لقرار وفقا   السعودية العربية سي بي اس اتش شركة تأسيس تم

وأنشطة إدارة األصول المنظمة من قبل هيئة السوق  استثمارية خدمات بتقديميتمثل النشاط الرئيسي لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية 

 ركةشاس بي سي العربية السعودية  شالية. تعتبر اتالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المو بالوساطة، تعلقالمالية والتي ت

 جهة ذات عالقة ومساهم في ساب(. ،القابضة بي في آسياتش اس بي سي ا لشركة زميلة شركة: 2019 ديسمبر 31زميلة لبنك ساب )

في تأسيس ثالث منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة والحصول على حقوق الضمان على موجودات محددة خاصة  سابلقد شارك  

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

 شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1 

 موجوداتشركة رابغ لتأجير ال   - 2 

 شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3 

( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير الموجودات ٪50: 2019 ديسمبر 31) ٪50يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

نتيجة االندماج مع البنك األول في يونيو أسهم في شركة ينبع لتأجير الموجودات  (٪100: 2019ديسمبر  31) ٪100حصة مباشرة قدرها  ويمتلك

من  د. ال يقوم ساب بتوحيد هذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغيرة من عالقته بالمنشآت أو المقدرة على التأثير على تلك العوائ2019

 مويل المعني الممنوح للعمالء في قائمة المركز الماليخالل ممارسة سيطرته على تلك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إثبات الت

 الموحدة لساب. المرحلية

( في رأس مال شركة الوطنية للتأمين )شركة زميلة(، شركة مساهمة ٪02: 2019 ديسمبر 31) ٪20يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها  

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

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

  

 أسس اإلعداد -  2

 لتقريرا" – 34ر المحاسبة الدولي امعيل فقا  و 2020 مارس 31المنتهية في  لفترةول كما في للبنكالموجزة المالية المرحلية الموحدة  القوائمتم إعداد  

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

تقرأ  نأالسنوية، ويجب  الموحدة المالية القوائمفصاحات المطلوبة في المعلومات واال كافة علىالموجزة المالية المرحلية الموحدة  القوائم تشتمل ال 

 . 2019ديسمبر  31 في كماساب لالسنوية  الموحدة إلى جنب مع القوائم المالية جنبا  

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

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

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

 المحاسبية التغييرات في التقديراتوالسياسات المحاسبية " – 8الدولي  ةمعيار المحاسب" يتطلبه لما فقا  والزكاة وضريبة الدخل  عن المحاسبة

 .المالية المرحلية الموحدة الموجزة القوائم حول 13اإليضاح  فيعن آثار هذا التغيير  اإلفصاح وتم "واألخطاء

 يف الدخل وضرائب الزكاة باحتساب السعودية العربية المملكة في البنوك إلى تعليمات السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت ،2019 يوليو 17 في 

 في المعتمدةو الدولية المحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها المالي للتقرير الدولية المعايير مع هذا يتماشىالموحدة.  الدخل قائمة

 لمعاييرا" باسم مجتمعة إليها يشار) القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة نم المعتمدة األخرى واإلصدارات المعاييرو السعودية العربية المملكة

 .(السعودية العربية المملكة في المعتمدة المالي للتقرير الدولية

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

 لمقاصة ملزم نظاميحق  وجود عندفقط  ةالموحد ةالمركز المالي المرحلي قائمةفي  بالصافيالمالية والمطلوبات المالية  الموجودات مقاصةيتم  

 اريفالمصالدخل و مقاصةفي وقت واحد. ال يتم  االلتزامأو تحقيق األصل وتسوية  يصافالللتسوية على أساس  نيةيكون هناك عندما  أو المثبتةالمبالغ 

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

 المحاسبية لساب.

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

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

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

 لساب الخاصةلقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية عند إعداد هذه ا 

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

 باستثناء التقديرات الموضحة أدناه: 2019سمبر دي
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 قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

ه شرح هذ تم ئتمان المتوقعة.االقياس خسائر لبعض االفتراضات اإلضافية  بإجراءقامت اإلدارة  ،لمالية المرحلية الموحدة الموجزةا القوائمعند إعداد  

 التأكدحالة عدم  ظل في ولكن. 22 إيضاحفي  بشكل مفصل التقدير المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة وطرقالمدخالت واالفتراضات 

مة الدفترية لقيلتطلب تعديال  جوهري ا ييمكن أن عنها ما  ينتجيمكن أن والتقديرات الرئيسية  االفتراضاتأية تغيير في  فإن، 22 إيضاحفي  المبينةالحالية 

في تقييم  ستستمراإلدارة  فإن ،يةالمستقبل التأكدعدم  حالة ظل وفي ا لتطور الوضع بشكل سريعنظر  لألصل أو االلتزام المتأثر في فترات مستقبلية. 

 التطورات المستقبلية. على بناءا  ر هذه التغييرات أث

 

 التوحيدأسس   - 3

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

 وبعضكافل اب تباستخدام سياسات محاسبية مماثلة باستثناء س"البنك"(. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، 

وائم غرض توحيد القل أو أخر قوائم مالية سنوية مدققة، على التوالي، مفحوصة مرحلية مالية قوائم أخر استخداموالتي تم عة غير الهامة بالشركات التا

 المالية للمجموعة. التقاريربالجدول الزمني لتقديم  لاللتزامالمالية 

 المستثمر الشركة) ما ةمنشأ علىساب  يسيطرعليها ساب سواءا  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  سيطريالشركات التابعة هي المنشآت التي  

 لكتعلى التأثير على  القدرةمن عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه  متغيرةلديه حقوق في الحصول على عوائد  أووالتي يتعرض بشأنها  (فيها

إلى  على تلك الشركات السيطرة انتقالمن تاريخ  اعتبارا  يتم توحيد الشركات التابعة المستثمر فيها.  الشركة على سلطته ممارسة من خالل العوائد

 .السيطرة هذه مثل عن ساب تخليتوحيدها من تاريخ  عن التوقف ويتمساب 

 

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

 

 نتيجة تطبيق المعايير الجديدةالتغيرات  وأثر الهامة السياسات المحاسبية - 4

 

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

 باستثناء السياسة المحاسبية المحددة أدناه: 2019ديسمبر  31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 ةحكوميال المنح 

اإلعانة الحكومية المتعلقة بالدخل عند وجود تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن البنك سيلتزم بالشروط المتعلقة بها.  يقوم البنك بإثبات 

عن  الوديعة بمعدل يقل إثباتتعامل المنفعة من الوديعة الحكومية بمعدل يقل عن المعدالت السائدة في السوق كإعانة حكومية متعلقة بالدخل. يتم 

األدوات المالية. يتم قياس المنفعة بمعدل يقل عن المعدالت السائدة  – 9المعدالت السائدة في السوق وقياسها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

والمتحصالت المستلمة. يتم المحاسبة عن ، 9في السوق كفرق بين القيمة العادلة األولية للوديعة المحددة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

اإلعانة الحكومية في قائمة الدخل الموحدة وفق أسس  إثباتالمحاسبة عن اإلعانة الحكومية. يتم  - 20المنفعة وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي 

 تي سيتم التعويض عنها.التكاليف المتعلقة بالمنحة ال-كمصاريف  –منتظمة على مدى الفترة التي يقوم فيها البنك بإثبات 

، ولكن ليس لها تأثير جوهري على هذه 2020يناير  1اعتبار ا من  السارية المفعول المالي للتقرير الدولية عدد من التعديالت على المعايير يوجد 
 .الموجزة الموحدةالمالية المرحلية  القوائم

 
 

 السعودي العربي النقد مؤسسة لدى واألرصدة النقدية - 5
 

 

 2020 مارس 31

  (مدققة)غير 

 2019 ديسمبر 31

  )مدققة(

 2019 مارس 31

 مدققة( )غير

335.332.1  2.375.158  2.575.893 نقد في الصندوق  

 7.709.959  10.942.082  11.120.557 وديعة نظامية

 4.080.717  7.653.718  2.061.974 إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 166.371  295.934  55.666 أرصدة أخرى

 13.289.382  21.266.892  15.814.090 اإلجمالي

 
 

 صافي ،خرىاأل المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة - 6
 

 
 2020 مارس 31

  (مدققة)غير 

 2019 ديسمبر 31

  )مدققة(

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

 4.760.919  4.473.830  4.858.805 حسابات جارية

 1.400.565  513.936  237.503 إيداعات أسواق المال

 6.161.484  4.987.766  5.096.308 اإلجمالي
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 صافي: ،خرىاأل والمؤسسات البنوكلدى  رصدةأليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ل 

 

 

خسائر 
االئتمان 
 علىالمتوقعة 

 اً شهر 12 مدى

خسائر 
االئتمان 
على المتوقعة 

مدى العمر 
التي لم 
ينخفض 
مستوى 
 االئتمان لها 

خسائر 
االئتمان 
على  المتوقعة

 مدى العمر
ذات مستوى 
ائتماني 
 منخفض 

مشتراة ذات 
مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 5.096.308 - - - 5.096.308 (مدققة)غير  2020 مارس 31

 4.987.766 - - - 4.987.766 )مدققة( 2019 ديسمبر 31

 

ضح  صدة من التسويات أدناهالجدول  يو صدة إلىاالفتتاحية  األر صدة المتوقعةالختامية لمخصص خسائر االئتمان  األر البنوك والمؤسسات  لدى لألر

 :األخرىالمالية 

 

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 اً شهر 12

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

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 425 - - 425 2020يناير  1كما في  الرصيد

 372 - - 372 الفترةصافي المحمل خالل 

 797 - - 797 2020 مارس 31كما في  الرصيد

 

 (مدققة) 2019 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان المتوقعة 
على مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى االئتمان 

 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 98 - - 98 2019يناير  1كما في  الرصيد

 327 - - 327 المحمل خالل السنةصافي 

 425 - - 425 2019 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 

 صافي ،االستثمارات - 7
 

 االستثمارات كاآلتي:  تصنف 

  
 2020 مارس 31

  )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31

 )مدققة(

 2019 مارس 31 

 )غير مدققة(

 – اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 12.577.483  12.708.906  12.359.788 صافي ،سندات دين

أدوات  –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مدرجة

 1.660.029  1.228.767  767.890 الملكية حقوق

 790.516  1.142.573  1.139.368 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة

 24.349.464  45.403.580  46.282.694 صافي المطفأة، بالتكلفة مقتناة

 39.377.492  60.483.826  60.549.740  اإلجمالي

 

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

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

 

خسائر 
االئتمان 
المتوقعة 
على مدى 

 اً شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى 
ائتماني 
 منخفض

مشتراة 
ذات 

مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 12.359.788 - - 185.659 12.174.129 صافي اآلخر،الشامل  الدخل

 46.282.694 - - - 46.282.694 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة
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 )مدققة( 2019 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
مدى المتوقعة على 

العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

دين بالقيمة العادلة من خالل سندات 
 12.708.906 - - 191.019 12.517.887 صافي اآلخر، الشامل الدخل

 45.403.580 - - - 45.403.580 صافي ،بالتكلفة المطفأةين دسندات 

 

 سندات الدين غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:ل المتوقعة االئتمان في مخصص خسائر للتغيراتفيما يلي تحليال              

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 اً شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر التي 
لم ينخفض 

مستوى االئتمان 
 لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 11.066 - 115 10.951 2020يناير  1كما في  الرصيد

 (554) - (86) (468) الفترة خالل قيد عكسصافي 

 10.512 - 29 10.483 2020 مارس 31كما في  الرصيد

 

 )مدققة( 2019 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 19.300 16.571 148 2.581 2019يناير  1كما في  الرصيد

 8.337 - (33) 8.370 السنة خالل (قيد عكس)المحمل / صافي 

 (16.571) (16.571) - - مشطوبة مبالغ

 11.066 - 115 10.951 2019 ديسمبر 31كما في  الرصيد

 
 
 

 القروض والسلف، صافي  - 8

 القروض والسلف من اآلتي: تتكون

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

 
 ائتمانبطاقات  

 أفراد قروض
 أخرى

 شركاتقروض 
 اإلجمالي ومؤسسات

 137.778.637 102.036.106 33.619.617 2.122.914 ا  شهر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 

 19.068.264 17.744.462 1.267.842 55.960 ينخفض مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات 

 4.708.965 3.753.894 889.119 65.952 منخفض ائتماني مستوى

 2.529.861 2.317.003 212.025 833  مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض أومشتراة 

 164.085.727 125.851.465 35.988.603 2.245.659 والسلف القروض إجمالي

 (6.246.650) (4.762.676) (1.232.343) (251.631) صافي ،المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 157.839.077 121.088.789 34.756.260 1.994.028 الصافي والسلف، القروض
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 )مدققة( 2019 ديسمبر 31 

 
 أخرى أفراد قروض ائتمانبطاقات  

 شركاتقروض 
 اإلجمالي ومؤسسات

 089.562.133 039.656.97 624.579.33 426.326.2 ا  شهر 12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم 
 ينخفض

 969.280.19 385.056.18 384.150.1 200.74 مستوى االئتمان لها

العمر ذات  المتوقعة على مدى خسائر االئتمان
 مستوى

 532.131.5 866.225.4 399.838 267.67 ائتماني منخفض

 2.794.950 2.574.365 219.472 1.113 مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض أو مشتراة

 160.769.540 122.512.655 35.787.879 2.469.006 والسلف القروض إجمالي

 (6.092.570) (4.637.615) (1.179.028) (275.927) صافي ،المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 154.676.970 117.875.040 34.608.851 2.193.079 الصافي والسلف، القروض

 
 سعودي لاير مليون 4.322 اقدره عاملة غير وسلف قروضعلى  خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض ملتتش 

 ليتم" التحسن"فترة شهرا  من األداء  12 فترة تكمل لم لكنها عاملة اتتعرضعلى  تملشت كما. (سعودي لاير مليون 4.247: 2019 ديسمبر 31)

 . القيمةترقيتها إلى فئة غير منخفضة 

 

 :التالية الخصائص مرحلةكل  في المسجلةالمالية  لموجوداتل يوجد 

 

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

 شهر ا للخسائر االئتمانية المتوقعة. 12مخصص لمدة  إثبات

 

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

 ؛العمر مدى علىالمتوقعة  يةاالئتمان الخسائر إثباتالمبدئي الذي يتم فيه 

 

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

 ؛ والعمر مدى على المتوقعة االئتمان خسائر إثبات ويتم القيمة منخفض أو تعثرا  م

 

 ثباتإالمتكبدة التي يتم فيها  االئتمانيةبخصم كبير يعكس الخسائر  استحداثهمستوى ائتماني منخفض: تم شرائه أو  ذات مستحدثةأو  ةمشترا 

مستحوذ عليها من خالل االندماج عاملة  غير وسلف قروض على والمستحدثةالقروض المشتراة  تشتمل .العمر مدى علىمتوقعة ال االئتمان ئرخسا

مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لها. كما تشمل على قروض ساب المشطوبة  أيبالقيمة المنخفضة لها ولم يسجل  والمسجلةمع البنك األول 

 .لها االسترداد توقعات تحسنتوالتي سابقا  

 

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

 

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

  منخفض ائتماني مستوى ذات االئتمان مستوى ينخفض لم 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

مشتراة أو 
مستحدثة 
ذات مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6.092.570 60.502 3.142.098 2.224.631 665.339 2020يناير  1الرصيد كما في 

 - - (2.993) (37.711) 40.704 1 المرحلة إلى محول

 - - (9.733) 15.349 (5.616) 2 المرحلة إلى محول

 - - 36.712 (35.029) (1.683) 3 المرحلة إلى محول

 155.877 (1.780) 37.366 80.718 39.573 الخسارة مخصص قياس عادةإصافي 

 (1.797) - (1.797) - - مشطوبة مبالغ

 6.246.650 58.722  3.201.653 2.247.958 738.317 2020 مارس 31الرصيد في 
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 مدققة() 2019 ديسمبر 31 

  منخفض ائتماني مستوى ذات االئتمان مستوى ينخفض لم 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

مشتراة أو 
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 1 المرحلة إلى محول

 - - (21.380) 27.070 (5.690) 2 المرحلة إلى محول

 - - 261.942 (258.312) (3.630) 3 المرحلة إلى محول

 2.230.775 17.578 1.084.861 873.216 255.120 الخسارة مخصص قياس إعادةصافي 

 (888.817) - (888.817) - - مشطوبة مبالغ

 6.092.570 60.502 3.142.098 2.224.631 665.339 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  مشترك مشروعو زميلة اتشرك ستثمار فياال  - 9

 
 2020 مارس 31

 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 2019 مارس 31 

 )غير مدققة(

      اتش اس بي سي العربية السعودية 

 532.597  532.597  585.987 السنةبداية الفترة / في رصيد ال

 16.090  138.611  21.623 الحصة في األرباح

 -  (62.640)  - توزيعات أرباح مستلمة

 -  (22.581)  - استبعادات

 548.687  585.987  607.610 السنة/  الفترة نهايةفي  الرصيد

      الشركة الوطنية للتأمين

 -  -  74.211 السنةبداية الفترة / في رصيد ال

 -  80.204  - األعمال تجميع عملية خالل من مستحوذ

 -  (5.993)  1.719 (الخسارة) / األرباح في الحصة

 -  74.211  75.930 السنة/  الفترة نهاية في الرصيد

 548.687  660.198  683.540 اإلجمالي

 

تش تش اس بي سي العربية السعودية، وهي شركة زميلة. تتمثل األنشطة الرئيسية الا( من أسهم ٪49: 2019ديسمبر  31) ٪49يمتلك ساب 

اس بي سي العربية السعودية في توفير مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية 

تش اس بي سي العربية ا. إن االختياريةالتمويل اإلسالمي. كما تدير صناديق االستثمار والمحافظ دين وتمويل المشاريع والوالوساطة وسندات 

 نشطة األوراق المالية.أمن قبل هيئة السوق المالية لممارسة المرخص لهم  األشخاصمن  تعتبرالسعودية 

سي العربية السعودية )"األسهم"( إلى شركة اتش اس بي سي آسيا تش اس بي اسهم في رأس مال  1.000.000، باع ساب 2019 أكتوبر في

 المشتركة السيطرة ساب فقد لذلك ونتيجةتش اس بي سي العربية السعودية، من رأس المال المصدر ال ٪2القابضة بي في، وهو ما يمثل 

 .السعودية العربية سي بي إس إتش على الحوكمة وحقوق

  
 امتدادا   التأمين منتجات تقديم في للوطنية الرئيسي النشاط يتمثل .الوطنية ( في شركة٪20: 2019 ديسمبر 31) ٪20 قدرها حصة يمتلك ساب

 .لألفراد المصرفية البنك لعروض
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 األخرى الملموسة غير موجوداتالو شهرةال - 10

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل 

 2020 مارس 31 
  مدققة()غير 

 2019ديسمبر  31
  )مدققة(

 2019 مارس 31
 )غير مدققة(

      (21)إيضاح  األعمال تجميع عملية عن ناتجة أولية مبالغ

 -  13.079.698  13.079.698 شهرة -

 -  1.943.561  1.904.542 ملموسة غير موجودات -

 13.806  13.806  13.806 تابعة شركة على ستحواذاال عن ناتجة شهرة

 74.469  308.831  326.293 اآللي الحاسب برامج

 88.275  15.345.896  15.324.339 اإلجمالي

 

 ودائع العمالء - 11

 :يلي ما على العمالء ودائع تشتمل 

 2020 مارس 31 
  )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31
  )مدققة(

 2019 مارس 31
 )غير مدققة(

 81.876.077  122.517.724  127.809.860 تحت الطلب

 7.724.739  1.691.003  1.867.962 ادخار

 36.696.819  51.825.874  57.066.766 ألجل

 940.778  16.131.923  1.530.656 خرىأ ودائعو تأمينات نقدية

 127.238.413  192.166.524  188.275.244  اإلجمالي

 
 

 المشتقات - 12
 

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

لي، فإن هذه وبالتا .بها تعتبر مؤشرا  على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة

التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة  على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر  االئتمانالمبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر 

 السوق.

 

 2019 مارس 31
 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31
 )مدققة(

 2020 مارس 31
 )غير مدققة(

 

 
 اإلسمية

القيمة 

العادلة 
 السلبية

القيمة 

العادلة 
 اإليجابية

 
 اإلسمية

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة 

العادلة 
 اإليجابية

 
 اإلسمية

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 

 : المتاجرةالمقتناة ألغراض          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 1.608.869 (1.605.890) 53.942.545 732.749 (709.194) 59.941.010 293.909 (290.123) 39.816.881

 الخاصة العموالتخيارات أسعار  376.838 (396.022) 17.931.385 124.349 (128.907) 13.661.863 100.546 (104.952) 17.149.991

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 32.821 (29.803) 5.044.815 33.028 (22.491) 9.290.855 23.135 (19.829) 4.026.522

 خيارات العمالت 2.387 (2.387) 1.186.470 1.102 (982) 1.673.918 2.506 (2.505) 3.905.568

 العمالت مقايضات 6.690 (6.690) 487.500 6.995 (6.995) 487.500 12.354 (11.928) 1.487.500

 أخــــرى 512 (512) 20.415 11.090 (11.090) 352.773 9.373 (9.373) 360.836

 :العادلةالمقتناة لتغطية مخاطر القيمة          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 849 (887.690) 10.788.969 15.189 (425.325) 11.205.022 12.484 (182.810) 9.466.075

         
المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية:

 الخاصة العموالت أسعار مقايضات 9.701 (408) 290.000 9.195 (454) 440.000 12.896 (6.639) 1.190.000

 العمالت مقايضات 22.497 (11.851) 1.293.750 36.829 (12.202) 1.668.750 35.317 (17.256) 1.837.500

 اإلجمالي 2.061.164 (2.941.253) 90.985.849 970.526 (1.317.640) 98.721.691 502.520 (645.415) 79.240.873
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 الدخل وضريبة الزكاة  -13
  

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

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

ضريبة الدخل للشركات والتي تخص حصص المساهمين غير  لنظام ساب يخضعوالتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام.  األنظمة في المذكورة

 . للضريبة الخاضع الدخل من السعوديين غير المساهمين حصةتطبق على  %20 قدره بمعدلالشركات  علىضريبة الدخل  حساب يتمالسعوديين. 

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

مليون لاير سعودي، وسيتم استردادها من المساهمين السعوديين طبقا   2.002.5 وقدره، وبموجبها تم االتفاق على سداد مبلغ 2017حتى  2006

 ساب. لللنظام األساسي 

، وسيتم 2019مليون لاير سعودي وذلك في شهر ديسمبر  721من إجمالي االلتزامات الزكوية وبمبلغ قدره  ٪20 ساب دفع التسوية،اتفاقية  وبموجب 

 نهاية وحتى سنة كل سعودي لاير مليون 320.4 منها كل قيمة متساوية، أقساط على سعودي لاير مليون 1.281.5دفع المبلغ المتبقي وقدره 

 . 2023 المالية السنة

وضريبة  إضافيةوالتي طالبت فيها الهيئة العامة للزكاة والدخل بضريبة دخل  2009إلى  2005استلم ساب الربوط الضريبية للسنوات المالية من  

ات فلدى اللجنة االستئنافية للمخال 2013إلى  2006سيستمر ساب في االعتراض على الربوط المتعلقة بالبنك األول للسنوات المالية من . استقطاع

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

التالي  األثرالتعديل على حقوق الملكية الغير مسيطرة  يتضمن( 2)إيضاح  والمبين في الدخل وضريبة للزكاة ةيفي السياسة المحاسب للتغير كان 

 .الموحدة المرحليةفي حقوق الملكية  التغيراتو المالي المركزو الدخل قوائمبنود  على

 

 :2019 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة فترةولفي  كما
 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم

 ةلفترالتعديل  قبل
 أشهر الثالثة
 31 في المنتهية
 التعديل أثر 2019 مارس

 في كما المعدل
 الثالثة ولفترة
المنتهية في  أشهر
 2019 مارس 31

 الملكية حقوق في التغيرات قائمة
 الموحدة

 - (182.742) 182.742 الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 الموحدة الدخل قائمة
 ،الدخل وضريبة الزكاة مخصص
 المؤجلةالضريبة  من صافي

- (180.703) (180.703) 

 0.74 (0.12) 0.86 السهم ربح الموحدة الدخل قائمة

 (3.046) (4.242) 1.196 المسيطرة غير الملكية حقوق الموحدة الدخل قائمة

 6.369.477 132.076 6.237.401 مبقاة أرباح الموحدة المالي المركز قائمة

 105.694 (17.376) 123.070 المسيطرة غير الملكية حقوق الموحدة المالي المركز قائمة

 114.700 114.700 - المؤجلة الضريبة موجودات الموحدة المالي المركز قائمة

 
 

 :2019 يناير 1 في كما 
 

 الوصف المتأثرة المالية القوائم
 كماالتعديل  قبل
 التعديل أثر 2019 يناير 1في 

 1في  كما المعدل
 2019 يناير

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
 الموحدة

  - ( 2.254.383)  2.254.383 الدخل وضريبة الزكاة مخصص

  112.661  112.661  - المؤجلة الضريبة موجودات قائمة المركز المالي الموحدة

/  قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

  الموحدة
 108.740 (13.134) 121.874 المسيطرة غير الملكية حقوق

/  قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 الموحدة
 5.260.926 125.795 5.135.131 مبقاة أرباح
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 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  -14
 

 الدعاوى القانونية (أ
 

 ال توجد قضايا جوهرية مقامة ضد البنك. 

 

 ت المحتملة المتعلقة باالئتمانالتعهدات وااللتزاما (ب 

 فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:  

 
 

 
 

المركز  خارج قائمة للبنود التعرضاتمقابل  المتوقعة خسائر االئتمانيوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص 
 المالي:

 

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

  654.764   481.614   140.868   32.282  2020يناير  1الرصيد في 

    -     -  (10.967)  10.967  1 المرحلة إلى محول

    -     -   3.046  (3.046)  2 المرحلة إلى محول

    -   1.262  (1.262)     -  3 المرحلة إلى محول

  52.237   60.322  (3.940)  (4.145)  الفترة خالل المحمل( / قيد عكس)صافي 

 707.001 543.198 127.745 36.058 2020 مارس 31الرصيد كما في 

 
 

 )مدققة( 2019 ديسمبر 31 

 اإلجمالي 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 425.096 156.235 237.530 31.331 2019يناير  1الرصيد في 

 - (438) ( 13.373) 13.811 1المرحلة  إلىمحول 

 - (556) 1.192 (636) 2المرحلة  إلىمحول 

 - 26.405 (26.405) - 3المرحلة  إلىمحول 

 229.668 299.968 (58.076) (12.224) السنة خاللالمحمل ( / قيد عكس)صافي 

 654.764 481.614 140.868 32.282 2019 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 (مدققة)غير  2020 مارس 31 

 

 

 3 المرحلة 2 المرحلة  1 المرحلة

أو  مشتراة
ذات  مستحدثة
مستوى 
ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

  15.412.729   90.083   1.101   1.368.013   13.953.532 مستندية  اعتمادات

  69.356.139   1.414.846   1.613.129   6.495.321   59.832.843 ضمان خطابات

  2.963.390   7.957   562   330.391   2.624.480  قبوالت

  3.715.879     -     -   42.063   3.673.816  غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 91.448.137 1.512.886 1.614.792  8.235.788 80.084.671 اإلجمالي

 )مدققة( 2019 ديسمبر 31 

 
 

 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
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 النقدية وشبه النقدية  -15
 

 :اآلتيمن  تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 
 

 

 2020 مارس 31

 )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31 

 )مدققة( 

 2019 مارس 31 

 )غير مدققة(

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما عدا 
 5.579.423  10.324.810  4.693.533 الوديعة النظامية

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة 
 5.436.471  16.348.838  17.609.805 االقتناءأو أقل من تاريخ  أشهر ثالثةاألصلية  استحقاقها

 11.015.894  26.673.648  22.303.338  اإلجمالي

 
 

  التشغيلية القطاعات - 16
 

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.  

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

 والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد.

 رفع التقارير بشأنها:  يتمفيما يلي بيانا بقطاعات البنك التي  

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

 .والمؤسساتلشركات ل االحتياجات البنكية أساسيبشكل  يلبي – والمؤسساتمصرفية الشركات  

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

 والسيولة.

 لوتشم .للتأمين الوطنية وشركة/ شركة ساب للتكافل  ماوه زميلة تأمين وشركة تابعة تأمين شركةستثمار في تشتمل على اال -أخــــرى  

 ،س بي سي العربية السعوديةاو إتش  لالستثمار األول وهما( مشترك مشروع: 2019 مارس 31) زميلة وشركة تابعة شركةفي  االستثماريضا  أ

 .ةبين شركات المجموع المتداخلة حذف بنود الدخل والمصاريف. كما تشمل المصاريف المتعلقة بعملية االندماجو ستثمارات في األسهماالو

 31جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلفيما يلي تحليال  المعامالت بين القطاعات التشــــغيلية أعاله وفقا  ألســــعار الحواالت بالبنك.  تتم 

أشـــهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات  الثالثةلفترتي  والنتائج، وإجمالي دخل ومصـــاريف العمليات 2019 و 2020 مارس

 التشغيلية:

 2020 مارس 31
 )غير مدققة(

 

 
 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات 
 والمؤسسات

 
 الخزينة

 في بما) أخرى
 استبعادات ذلك

 بين متداخلة
 شركات
 (المجموعة

 
 اإلجمالي

 265.225.845 3.259.093  84.897.591  129.830.104 47.239.057  إجمالي الموجودات 

 157.839.077  - - 121.088.789 36.750.288 صافي والسلف، القروض -

 60.549.74  1.420.328   59.129.412  - - االستثمارت -

 209.430.714  596.864  18.224.002 98.972.514 91.637.334  إجمالي المطلوبات 

 188.275.244  - 7.658.935   92.451.862  88.164.447  العمالء ودائع -

 2.435.385 27.259  352.006 1.364.450 691.670 الخارجيين العمالء مندخل العمليات 

 - (522)  340  (208.014)  208.196  القطاعات  بين العمليات)مصاريف(  / دخل

 2.435.385 26.737 352.346 1.156.436 899.866 إجمالي دخل العمليات 

 االئتمانخسائر  / )عكس مخصص( مخصص

  صافي المتوقعة،
69.645 184.779  (262)  -   254.162 

 1.000.700  141.585  47.038  273.730  538.347  مصاريف العمليات إجمالي

 مشروعزميلة و اتشركالحصة في أرباح 

 23.342  23.342   -   -   -  صافي مشترك،

الفترة قبل الزكاة / )خسارة(  دخل صافي

 الدخل وضريبة
291.874 697.927 305.570  (91.506) 1.203.865 
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 2019 مارس 31
 )غير مدققة(

 مصرفية األفراد 

مصرفية 
الشركات 
 والمؤسسات

 
 الخزينة

أخرى )بما في ذلك 
متداخلة  استبعادات

بين شركات 
 المجموعة(

 
 اإلجمالي

 173.781.214 3.137.694 56.483.118 88.066.697 26.093.705 إجمالي الموجودات 

 110.356.665 - - 87.182.988 23.173.677 صافي والسلف، القروض -

 39.377.492 2.133.043 37.244.449 - - االستثمارت -

 139.675.789 489.823 11.888.931 67.404.846 59.892.189 إجمالي المطلوبات 

 127.238.413 - 6.542.446 64.071.838 56.624.129 العمالء ودائع -

 1.970.012 44.859 281.071 1.181.626 462.456 الخارجيين العمالء مندخل العمليات 

 - (1.684) 5.996 ( 207.137) 202.825  القطاعات بين العمليات)مصاريف( /  دخل

 1.970.012 43.175 287.067 974.489 665.281 العمليات دخل إجمالي

 االئتمانخسائر  مخصصمخصص( / عكس )

 صافي المتوقعة،
(162.47) 702.136 236.1 - 776.90 

 118.609 58.789 40.730 181.906 327.693 مصاريف العمليات  إجمالي

مشروع زميلة  اتشركالحصة في أرباح 

 090.16 16.090 - - - مشترك، صافي 

 1.286.208 476 245.101 655.881 384.750 دخل الفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل صافي

  

 

 للسهم  والمخفضربح األساسي ال  -17

وذلك بقســمة صــافي دخل الفترة  2019 مارس 31 و 2020 مارس 31للســهم للفترتين المنتهيتين في  والمخفضتم احتســاب الربح األســاســي  

 . الفترة خالل القائمة األسهم عددل المرجح المتوسط على

 
 

 كفاية رأس المال  -18

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

 .االقتصادية الدورة خالل العمالء ودعم، االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارمقدرة البنك على 

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

المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات  وااللتزاماتقياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.  باستخدام

ـــــ )الم1439 األولربيع  15وتاريخ  391000029731بموجب التعميم رقم   ( بشــأن المدخل المرحلي والترتيبات االنتقالية 2017 ديســمبر 3ق وافهـ

، قامت مؤســســة النقد العربي الســعودي بتوجيه البنوك بضــرورة توزيع األثر األولي 9ي للتقرير المالي للتوزيعات المحاســبية بموجب المعيار الدول

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

 ةاالســتثنائيإلجراءات الدعم  نظاميةالو المحاســبية المعالجةبشــأن  الســعوديمؤســســة النقد العربي الصــادرة مؤخرا  عن  اإلرشــادات منكجزء 

سماح  ،19 كوفيد فايروسمواجهة ل صل إلى فقد تم ال ضافة ما ي سياالنتقالي إلى رأس المال  عديلمن مبلغ الت ٪100للبنوك اآلن بإ سا لمدة  األ

 تدريجيا  بطريقة إلضافيا . يجب بعد ذلك إلغاء المبلغ2020 مارس 31 بتاريخ المالية القوائم من اعتبارا   ،2021و  2020 سنة تشملكاملين  عامين

ونســبة رأس المال  األســاســي المال رأسعلى نســبة  المعدلةهذه الترتيبات االنتقالية  أثر إن. الالحقةســنوات  ثالثةالالقســط الثابت على مدى 

 .أساس نقطة 38 نحوب اتحسن  يمثل  2020للربع األول من عام  األساسي والمساند
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 2020 مارس 31

  )غير مدققة(

 2019ديسمبر  31

  )مدققة(

 2019 مارس 31

 )غير مدققة(

      الموجودات المرجحة المخاطر

 157.934.233  207.720.526  208.611.237 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 12.880.824  19.265.850  19.040.238 المخاطر

 2.034.375  1.829.683  2.861.482 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 172.849.432  228.816.059  230.512.957 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

      

 34.681.015  41.642.301  42.365.683 المال األساسيرأس 

 2.534.656  2.819.213  2.711.082 المساندرأس المال 

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال 

 37.215.671  44.461.514  45.076.765 المساند

      

      نسبة كفاية رأس المال ٪

 ٪20.06  ٪18.20  ٪18.38 نسبة رأس المال األساسي   

 ٪21.53  ٪19.43  ٪19.55 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -19

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

 أســـواق أكثر فائدة( بين متعاملين في الســـوق بتاريخ القياس وفق الظروف الســـائدة حاليا  في الســـوق، بصـــرف النظر عما إذا كان الســـعر قابال  

 ين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة.طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات ب باستخدامللمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره 

ــــتثمار إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والســــلف وودائع العمالء ات واالس

 . بالتكلفة المطفأة

 

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها 

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

 

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

المستوى 

 الثاني

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

 و ؛مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة

المستوى 

 الثالث
 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. :
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 )غير مدققة( 2020 مارس 31
القيمة 
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
 العادلة 

     

 2.061.164  - 2.061.164  - 2.061.164 اإليجابية العادلة بالقيمة مشتقات

بالقيمة العادلة من خالل الربح  استثمارات
 1.139.368  - 274.400 864.968 1.139.368 أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات
 13.127.678 25.373 12.359.787 742.518 13.127.678 صافي ،الدخل الشامل اآلخر

الموجودات المالية غير المقاسة 
      بالقيمة العادلة

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 
 5.096.308 - 5.096.308 - 5.096.308  صافي ،األخرى

 ،استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
 47.702.513 146.372 47.556.141 - 46.282.694 صافي

 157.065.046 157.065.046 - - 157.839.077 صافي ،قروض وسلف

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 2.941.253 - 2.941.253 - 2.941.253 السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

المطلوبات المالية غير المقاسة 
      بالقيمة العادلة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 6.698.517 - 6.698.517 - 6.698.517 األخرى

 188.320.328 - 188.320.328 - 188.275.244 ودائع العمالء 

 1.513.453 - 1.513.453 - 1.513.453 سندات دين مصدرة 

 
 

 القيمة الدفترية )مدققة( 2019 ديسمبر 31
 القيمة العادلة

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول

الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
 العادلة

     

 970.526 - 970.526 - 970.526 اإليجابية العادلة بالقيمة اتمشتق

خالل الربح استثمارات بالقيمة العادلة من 
 1.142.573 - 295.000 847.573 1.142.573  أو الخسارة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 13.937.673 26.667 12.708.906 1.202.100 13.937.673 الدخل الشامل اآلخر، صافي

الموجودات المالية غير المقاسة 
      بالقيمة العادلة

المالية أرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
 4.987.766 - 4.987.766 - 4.987.766 صافي ،األخرى

استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة، 
 46.172.171 - 46.172.171 - 45.403.580 صافي

 153.399.578 153.399.578 - - 154.676.970 صافي ،قروض وسلف

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة 
      العادلة

 1.317.640 - 1.317.640 - 1.317.640 السلبية العادلة بالقيمة مشتقات

المطلوبات المالية غير المقاسة 
      بالقيمة العادلة

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
 3.652.686 - 3.652.686 - 3.652.686 األخرى 

 192.261.356 - 192.261.356 - 192.166.524 ودائع العمالء 

 1.499.752 - 1.499.752 - 1.499.752 سندات دين مصدرة
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خارج األسواق النظامية، ومقايضات العمالت،  تتم التيتتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى الثاني من مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

مشتقات وخيارات أسعار العموالت الخاصة، وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وخيارات العمالت، واألدوات المالية المشتقة األخرى. يتم تحديد هذه ال

المخصومة. يتم تحديد مدخالت البيانات لهذه الطرق  طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية باستخدامبالقيمة العادلة 

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

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

التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق  طرق باستخدامفي السوق، ويتم تحديدها بالقيمة العادلة 

 بشأن منحنيات العائد وهوامش االئتمان. 

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

ألدوات المالية المدرجة ضمن اقيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات مصرح عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتعلق التغير في 

 المستوى الثالث خالل الفترة بالحركة في القيمة العادلة وسداد رأس المال فقط. 

 دامباستختحدد  فإنها المدرجة غير. أما القيم العادلة لالستثمارات السوق في السائدةاستخدام األسعار ب المدرجة لالستثماراتالعادلة  القيم تحدد

  أساليب التقييم التي تتضمن األسعار وتدفقات األرباح المستقبلة ألدوات مالية متداولة مشابهة.

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

 المتوقعة بعد تعديلها بالمخاطر.

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

لية ال تختلف أسعار العموالت الخاصة بالسوق الحالية لألدوات الما أنفي القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، حيث أنها ذات آجال قصيرة و

 بشكل كبير عن األسعار المتعاقد عليها. 

 التدفقات امباستخد تقدر لها العادلة القيمفإن  ،أطول فترات على تستحق التي الودائع أما. الدفترية قيمتها تقارب الطلب تحت للودائعإن القيم العادلة 

 .مشابهة متبقية استحقاق فترة ذات لودائع المعروضة الحالية والمعدالت المخصومة النقدية

مة ب القين سندات الدين المصدرة والقروض هي أدوات بعمولة عائمة يتم إعادة تسعيرها خالل سنة، وبالتالي فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارإ

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

 العادلة خالل الفترة. مةيمستويات الق نيب تحويالت ةیلم تتم أ

عر س إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة. يشار إلى الفرق بين

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

. يتم إثبات التغير الالحق في األداة استبعادالقيمة العادلة لألداة باستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند 

ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. تشتمل طرق التقييم على صافي القيمة القيمة العادلة مباشرة  في قائمة الدخل المرحلية الموحدة دون عكس 

 الحالية والتدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق.

مرتبطة بعمولة، وهوامش االئتمان، والعالوات األخرى تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير ال

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

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

امية ظلطرق التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العمالت، والمشتقات التي تتم خارج األسواق الن

دارة إلبداء األحكام وإجراء مثل مقايضات أسعار العموالت. أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقلل من حاجة اإل

لطرق ذه االتقديرات ويقلل من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت له

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

 

 الماليةمخاطر ال إدارة -20

 االئتمانمخاطر 

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

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

إدارة المخاطر وتعيين كبار المسئولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر  واستراتيجياتعلى إعداد اإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

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

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

 ، والمشتقات. باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتعن التعهدات  االئتمان

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

 تصنيف رئيسية، عند توفرها.

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

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

متعلقة ال االئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمانكما يتم مراقبة حدود المخاطر الفعلية التي يتعرض لها البنك يوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر  

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

عقود  ستبدالالالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة  االئتمان. تمثل مخاطر االئتمانللمخاطر. كما يقوم البنك أحيانا  بإقفال المعامالت لتقليل مخاطر 

ت للبنك، يقوم البنك بتقويم األطراف التي آل االئتمان. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتهاالمشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء 

 األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض الخاصة به.

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

ية أو أو السياس االقتصاديةالتعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةنفس الخصائص 

 الظروف األخرى. 

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

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

ات ر. كما يقوم البنك أيضا  بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشمعينة

 في القروض والسلف المعنية. انخفاضعلى وقوع 

مبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا  للعقد ال

 . المتوقعة االئتمانعليها عند مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر 

 

 صافي المتوقعة، االئتمان خسائر مخصص (أ

د القروض والسلف والبنوو اتواالستثمار األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى رصدةألا لقاء المتوقعة االئتمان خسائر مخصصيوضح الجدول التالي 

 خارج قائمة المركز المالي:

 
 إيضاحات

 2020 مارس 31 
  (مدققة)غير 

 2019 مارس 31
 (مدققة)غير 

      المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 409  372  6 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 827  (554)  7 استثمارات

 74.369  154.080  8 وسلف قروض

 (4.963)  52.237  14 المالي المركز قائمة خارج بنود

 20.134  48.027   ا  سابق شطبها تم التي الديون من المستردة المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون

 90.776  254.162   للفترة المحمل صافي

 

 الضمانات (ب

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

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

المالية  وداتللموجمقابل التعرضات ذات صلة بصافي قيمة القابلة للتحقق. بالنسبة  إدارتهاويتم  والشخصيةبشكل رئيسي مقابل القروض التجارية 

 قللتإلى الحد الذي  كرهن االمحتفظ به ات، هناك حاجة إلى معلومات كمية حول الضمانالمالية القوائم إعداد بتاريخالتي انخفضت قيمتها االئتمانية 

 من مخاطر االئتمان. اتالضمان هفيه هذ
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  األعمال تجميع   -21

صافي  تحويلذلك التاريخ، تم  وفي. األول البنك مع النظامية االندماج صفقة ساب أكمل ،2019 يونيو 16 بتاريخ النظامية الموافقات استالم بعد

 األول للبنك القانوني الكيان يعد لم التحويل، وبعدالمصدرة حديثا  من ساب.  األسهمساب مقابل  إلىول لبنك األلنشطة التجارية واأل الموجودات

 لكل ساب في جديد سهم 0.48535396 مبادلة بنسبة األولإصدار أسهم جديدة في ساب لمساهمي البنك و األولتم إلغاء أسهم البنك و. موجودا  

 إلى سعودي لاير 15.000.000.000 من ٪37 بنسبة لساب المدفوع المال رأس زيادة الجديدة ألسهما إصدار عند نتج. األول البنك في سهم

االندماج، أصبحت  وبتاريخ. سهم 2.054.794.522 إلى سهم 1.500.000.000 من المصدرة األسهم عدد وزيادة سعودي لاير 20.547.945.220

 على التوالي في البنك المندمج على أساس مخفض بشكل كامل.  ٪27 و ٪73ملكية المساهمين األصليين في ساب والبنك األول تمثل 

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

 قابلةال داتالموجوإلى  الشراءعوض  ساب بـ "الُمستحوذ" والبنك األول بـ "المستحوذ عليه". وفقا  لما يتطلبه المعيار، فإن ساب حاليا  بصدد تخصيص

 تحوذالمس للموجودات أوليةعادلة  مةيس قأسابالمحاسبة عن االستحواذ على  البنك. قام هايالمحتملة المستحوذ عل وااللتزامات والمطلوبات للتمييز

ا  من تاريخ االستحواذ كما االستحواذ. سيتم االنتهاء من تعديل القيم األولية خالل اثني عشر شهر تاريخفي  بها التعهد تم التي والمطلوبات عليها

 يسمح به المعيار. 

 منم( وواحدا  2019 ديســــمبر 31أكبر بنك في المملكة العربية الســــعودية )وفقا  إلجمالي الموجودات كما في  رابعاالندماج إلى وجود  عمليةأدت 

والشــركات والى الوصــول إلى شــبكة مصــرفية عالمية بهدف تســهيل تدفق االســتثمارات في المملكة العربية الســعودية ونمو  لألفراد البنوك أفضــل

لدعم االقتصاد السعودي والمواطنين السعوديين والشركات السعودية داخل المملكة العربية السعودية  أفضلالتجارة الدولية. أصبح ساب في وضع 

ــــفقة بالكامل في أرباح البنك المندمج بعد عامين أو ثالثة أعوام من إتمام  أنوخارجها. ومن المتوقع  تتحقق مزايا االندماج التي نتجت بعد إتمام الص

  م.2019يونيو  16الصفقة بتاريخ 

 

 الشراء عوض (أ

 

لمساهمي البنك األول باإلضافة إلى سهم جديد  554.794.522لاير، والذي اشتمل على إصدار  ألف 23.140.991تم تحديد عوض الشراء بمبلغ 

ساب إلى موظفي البنك األول بموجب برنامج الدفع على  6.060 سهم من  سعودي تمثل منح أ ساسألف لاير  شكل  أ سددة على  سهم الم ال

ــدرة  األســهم تشــتملالف لاير ســعودي تمثل أســهم الخزينة المحولة من البنك األول ) 78.706حقوق ملكية و   1.887.445 على الجديدةالمص

 لاير سعودي. 23.062.285زيادة في حقوق المساهمين قدرها  تسجيل تم ،تحويل أسهم الخزينة أعقاب في(. من أسهم الخزينة سهم

 

لاير سعودي  41.70 بواقعتم تحديد القيمة العادلة لألسهم الجديدة المصدرة من ساب على أساس سعر اإلقفال في السوق لألسهم العادية  

المتعلقة مباشــرة  اإلصــدار. لم تكن تكاليف م2019يونيو  16آخر يوم تداول قبل تاريخ االســتحواذ  حســبالمالية الســعودية  الســوقللســهم في 

ألف  17.586.986وألف لاير سعودي  5.547.945نتج عن االندماج زيادة في رأس المال وعالوة إصدار بمبلغ لذلك  ونتيجةجوهرية.  األسهمبإصدار 

  لاير سعودي، على التوالي.

 

 االندماج تكاليف (ب

 

مدفوعة ألطراف أخرى مقابل  أتعابتكامل ومعامالت تتعلق باالندماج تتكون من  تكاليف البنك تكبد ،2020 مارس 31 في المنتهية الفترة خالل

 الندماجا عملية على يعملون الذين الخارجيين والمســتشــارين الداخليينلخدمات القانونية والتقييم والمعامالت باإلضــافة إلى مصــاريف الموظفين ا

ــــحكمها وما الرواتبفي " التكاليف(. وقد أدرجت هذه ســــعودي لاير مليون 58: 2019 مارس 31) ســــعودي لاير مليون 95 بمبلغ  اريف" و "المص

 لاير مليون 67 و( سعودي لاير مليون 14: 2019 مارس 31) سعودي لاير مليون 28بمبلغ  ةالموحد المرحلية " في قائمة الدخلواإلدارية العمومية

 . التوالي على ،(سعودي لاير مليون 44: 2019 مارس 31) سعودي

 

 األخرى: وسةغير الملم الموجودات –التقييم ومنهجياته  أسلوب (ج

 

  المدينةشراء بطاقة االئتمان  -عالقة العمالء 

" باستخدام طريقة الدخل، وتحديدا  طريقة األرباح الزائدة متعددة الفترات، وهي طريقة مقبولة المدينةئتمان االقّدر البنك قيمة "شراء بطاقة 

 بشكل شائع لتقييم عالقات العمالء.

 

 الودائع األساسية غير الملموسة 

سية غير الملموسة على البنك طريقة توفير التكلفة المخصومة، وهي شكل من أشكال طريقة اإليرادات في تقييم الوديعة األسا اعتمد

صدر تكلفة موالعموالت( و األتعاب دخلوالخدمة بعد خصم  الخاصة العموالتأساس الفرق بين تكلفة الودائع األساسية للبنك )كال  من تكاليف 

 األموال الحالي ومصدر التمويلالبنك البديل لألموال. تتمثل قيمة الوديعة األساسية غير الملموسة في الفرق بين القيمة الحالية لمصدر 

 البديل.

 
. تستند معدالت االستنزاف المفترضة وأسعار الفائدة اآلجلةواالدخار والودائع  الطلب تحت الحسابات من كل االعتبار بعين التحليل اخذ لقت

 الحاليين. والعموالت إلى تحليل تاريخي ألرصدة الودائع من العمالء باألتعابواالفتراضات المتعلقة 
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 ودائع الحالية.لا ألساساالستحقاق  طبيعةعلى  ابناء   ةجليستند االفتراض فيما يتعلق بالمصدر البديل لألموال إلى استبدال الودائع بالودائع اآل

 

  التجاريةالعالمة 

 "األول" التجارية."، وهو شكل من أشكال الدخل، لتقييم عالمة االمتياز رسوممن  اإلعفاء" طريقةلقد اتبع البنك 

 

 بها المتعهد والمطلوبات عليها المستحوذ للتمييز القابلة الموجودات  (د

 

 :االستحواذ تاريخ في بها المتعهد والمطلوبات عليها المستحوذ للموجودات العادلة القيمة التالي الجدول يلخص 

 

 2019يونيو  16 الموجودات

 4.933.326 السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي 

 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 استثمار

 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 مطلوبات أخرى

 65.166.687 إجمالي المطلوبات

  

 7.960.987 بنك األول بتاريخ االستحواذ ال موجوداتصافي 

 
 :االستحواذ عن الناتجة األولية المبالغ

 

 78.706 المستبعدة األول البنك خزينة أسهم -

 13.079.698 شهرة -

 2.021.600 أخرى ملموسة غير موجودات -

 23.140.991 الشراء عوضإجمالي 

 

 عليها المستحوذالذمم المدينة  (ذ

 

 تقدير لوأفض المستحقة التعاقدية المبالغ وإجمالي العادلة بالقيمة تحليال   يلي فيما عليها، المستحوذ المدينة الذمم من فئة بكل يتعلق فيما
 :تحصيلها يتوقع ال التي التعاقدية النقدية للتدفقات

 

 

القيمة العادلة 

للذمم المدينة 

  عليها المستحوذ

إجمالي المبلغ 

 يالتعاقد

  المستحق

ة النقديالتدفقات 

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 موجودات مالية أخرى

 9.964.688  74.957.288  65.018.600 إجمالي
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 سعر الشراء توزيع ( هـ       

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 االنتهاءعلى  الحصر، ال المثال سبيل

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

 والسلف؛ القروض 

 والمعدات؛ ممتلكاتال 

 المثبتة األخرى المالية وغير المالية والمطلوبات الموجودات. 

الالحقة خالل فترة القياس عندما يكمل  سوياتالت إجراء سيتم. المرحلية الموحدة الموجزة المالية القوائم في األولي الشراء سعر توزيعإدراج  تم

. إن المحاسبة عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات بها العهد تم التيالبنك تقديره للقيم العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات 

غير الملموسة وتحديد  بالموجودات المتعلقوالحكم  للعملية المالزمبسبب التعقيد  أوليةعملية  بنك األول هيالالمالية المستحوذ عليها من 

 .المالي المركز قائمة خارجالبنود والقيمة العادلة للموجودات غير الملموسة المحددة 

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

 .الضريبية لألغراض

 

 على خسائر االئتمان المتوقعة وبرامج مؤسسة النقد العربي السعودي (19كوفيد ) كورونا فايروسأثر  -22

 

 أثر وقد. العالم أنحاء حول السريع نتشارهال نظرا   وذلك، جائحة أنهعلى  كورونا فيروس تفشي العالمية الصحة منظمة أعلنت ،2020 مارس 11 في

ا التفشي هذا  خطوات العالم أنحاء جميع في الحكومات اتخذت. السعودية العربية المملكة ذلك في بما الخليجي التعاون مجلس منطقة على أيض 

حول التباعد االجتماعي  اإلرشادية قواعدال وأصدرت الحدود، إغالقبوجه الخصوص  على السعودية العربية المملكة قامت. الفيروس انتشار الحتواء

 .التجول وحظر للدولة الكامل اإلغالق وفرضت

ا تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية،   أسفر الذي 19 كوفيد فايروس عن الناتجةالطلب  مشاكل بسبب فقط تنشأ لم والتيوشهدت أسعار النفط أيض 

 تسبق والتي العرض ياتكم إلى رئيسي بشكل تعود التيالعرض  كلامش بسبب، ولكن أيض ا االقتصاد العالمي في حالة إغالق كامل دخول عنه

ى عل أثرهاأسعار النفط و فيالمتوقعة  للتقلبات الجهد ختباراتال. قام البنك بتقييم الوضع الحالي من خالل إجراء سيناريوهات الجائحةتاريخ 

إلى  فتهددارة المخاطر إل أخرى . باإلضافة إلى ذلك، قام البنك بتطبيق ممارساتشغيل والمالءة واألداءالئتمان والسيولة والتل الرئيسيةمؤشرات ال

 الممارسات هذهتتضمن . 19 كوفيد فايروس تفشيبسبب  للبنك المالي واألداء التشغيلية العملياتعلى  وتأثيره لألعمال حتملالم االضطرابإدارة 

وحماية الضمانات، والمراجعة  ،المقابلة األطرافو الدولو والمناطق القطاعات مستوى علىمفصل  بشكل االئتمانيالتعرض  زاتالبدء في مراجعة ترك

لدعم ا أثر باالعتبار األخذ مع اللزوم،، عند الئم، وإعادة هيكلة القروض بشكل ملتصنيف االئتماني للعمالءل الدورية والمراجعةفي الوقت المناسب، 

 ، السعودي العربي النقد مؤسسةمن  اإلعانة برامجمن الحكومة و

، قام البنك بمراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. ركزت هذه المراجعة على الجائحة هلهذنتيجة 

ما م قتصاد الكليالا بتعديل عوامللهذه المراجعة، قام البنك  نتيجة  ووالناتج المحلي اإلجمالي.  عوامل االقتصاد الكلي مثل أسعار النفط المتوقعة

يتوافق مع تفسير  هذااالقتصادية المطبقة في الفترة السابقة. و بالتوقعاتمليون لاير مقارنة  159 بنحوخسائر االئتمان المتوقعة  زيادةأدى إلى 

لناتج المحلي اإلجمالي غير افي  انخفاضا   با  بككل مس في النشاط االقتصادي أكبروما بعده وانخفاض  2020عام البنك ألسعار النفط المنخفضة في 

ائج ، قد تختلف النت، وبالتاليالتأكدعدم  حالةو الهامة األحكام على تستند هاحدوث واحتمال صوراتالت، فإن توقعاتبالنسبة للالنفطي. كما هو الحال 

 ثروسيستمر البنك في إعادة تقييم موقفه واأل ،يتطلب االحكامالبيئة االقتصادية حول  هذه التأكد عدم حالة. إن أثر مثل التوقعاتالفعلية عن تلك 

 منتظم. بشكلالمرتبط به 

ا لما أقر به مجلس معايير المحاسبة الدولية والجهات التنظيمية األخرى،   يهعل ستكونما  من الصعب في الوقت الحالي معرفة يكون قد فإنهوفق 

البنك خلص  ،. ولذلكاألخرى اآلثار تخفيف سداد األقساط وحزم تأجيلاآلثار المحددة لألزمة الصحية وإجراءات دعم الحكومة والبنك المركزي، مثل 

ركيز التومفضال  على ذلك  ،للمراحل من خالل تعديل معايير التدريج وذلكاالنخفاض في القيمة لالئتمان  مخصصل يالمناسب تحم غير إلى أنه من

تى ما م لشركات بشكل فرديالهامة ل تعرضاتال. سيستمر البنك في تقييم عمليات تحديد التعثر عن السدادعلى النموذج االقتصادي الذي يدعم 

ك أن مؤشرات . يعتقد البنإضافية في الفترات المالية الالحقة متوقعة ئتمانا خسائر إثباتبيانات أكثر موثوقية، وبالتالي تحديد ما إذا كان يجب توفرت 

 التحديات االقتصادية الحالية.مواجهة على  قادر هأنالسالمة المالية قوية و
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 السعودي العربي النقد مؤسسة ومبادرات برامج إطالق

 2020في مارس  "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص"أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي  ،(19لمواجهة فايروس كورونا المستجد )كوفيد 

سة النقد عن مؤس الصادر يممالتع فيلتعريف ا بحسبالصغيرة والمنشئات المتوسطة  توالمنشئاالمتناهية الصغر  للمنشئاتلتقديم الدعم الالزم 

 هـ. يشمل بشكل أساسي البرامج التالية: 1438جمادى الثانية  16بتاريخ  381000064902العربي السعودي رقم 

 ؛الدفعات تأجيل برنامج •

 ؛اإلقراض تمويل برنامج •

 و ؛تمويلال ضمان برنامج •

  .اإللكترونية لتجارةارسوم خدمة ونقاط البيع  دعم برنامج •

 

 رةصغيالمؤهلة العتبارها منشئات  اتئللمنشتسهيالت اإلقراض للمدة ستة أشهر  األقساطالدفعات، قام البنك بتأجيل  تأجيل كجزء من برنامج

 .ينمقترضالمحتملة لل ةالنقدي اتالتدفقب الصعوبات المتعلقةلمواجهة قصير األجل سيولة الدفعات بمثابة دعم  تأجيل عملية . تعتبرالحجم متوسطةو

ة يتحملها أية تكلفة إضافي دونتنطبق عليها الشروط  والتيخالل تمديد فترة االستحقاق للتسهيالت الممنوحة  منالبنك بتفعيل تأجيل الدفعات  امق

كتعديل  9ا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ئتمانية ومعالجتها وفق  الا التالتسهيفي فترات  المحاسبي لهذه التغييرات األثرتم تقييم العمالء. 

مليون لاير سعودي وتم عرضها في دخل  94 قدرها 2020في الربع األول من عام عقود خسائر تعديل ال علىتعديل ال. نتج عن فترات الترتيب على

 زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. "الخاص القطاع تمويلبرنامج دعم "المشاركة في  تشكل. في غياب عوامل أخرى، ال ىخراأل العمليات

 

دي من مؤسسة النقد العربي السعو فائدة بدونوديعة البنك  استلم، الدفعاتتأجيل  منلتعويض خسارة التعديل التي من المتوقع أن يتكبدها البنك 

 نهاع ونتج ،المنح الحكوميةعن محاسبة الوفق ا لمتطلبات المنفعة من التعديل المقدم على شكل إعانة مليار لاير سعودي. تم احتساب  1.7 قدرها

تم تأجيل المبلغ و م2020مارس  31الدخل كما في  قائمةفي  إثباتهاتم مليون لاير سعودي  94 ، منهمليون لاير سعودي 108إجمالي قدره  دخل

 .الحكومية المنح من الدخل وقياس إلثبات حكاماال بعض بممارسة اإلدارة قامت. المتبقيالمتبقي 

 

 فايروسل االستثنائية الدعم إلجراءات النظامية معالجةوال محاسبةال حول إرشادات السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت ،2020 أبريل شهر خالل

 .ا لذلكوفق  م 2020من عام  الثاني الربع في المحاسبي األثر وتقويم الصادرة اإلرشاداتسيقوم البنك بدراسة . 19 كوفيد

 

 ذلك، إلى باإلضافةبرامج اإلقراض وضمان القروض. تمويل  ، لم يشارك البنك بعد في تمويل مؤسسة النقد العربي السعودي2020مارس  31 في

فترة كما في ول الموجزة الموحدةالمالية المرحلية  القوائمتأثير غير جوهري على  اإللكترونيةالتجارة رسوم خدمة نقاط البيع وبرنامج دعم لكان 

 2020مارس  31ثالثة أشهر المنتهية في ال

 
 الصحي قطاعال دعم

البنك  قرر فقد، 19 كوفيد فايروس منمواطنين والمقيمين الصحة  للحفاظ علىالصحي  القطاع في العاملينتقديرا  للجهود الكبيرة التي يبذلها 

 يةمانائت تسهيالت، والحاصلين على العام والخاصة من القطاعين الصحي مجال الرعاية لجميع العاملين في لمدة ثالثة أشهر دفعاتتأجيل الطواعية  

وقد تم عرضها كجزء من دخل  2020مارس  31مليون لاير سعودي كما في  76 قدرهاخسارة تعديل  إثباتالبنك. نتج عن تعديل هذه العقود  من

 .ىخراأل العمليات

 

 المركز المالي لتاريخ الحقةال حدا األ -23

ترة فعلى المبالغ الواردة في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة كما في ولإعداد القوائم المالية قد تؤثر بشكل كبير لم تقع أحداث بعد تاريخ 

 .2020مارس  31ثالثة أشهر المنتهية في ال

 

 أرقام المقارنة -24

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