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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة 

 مارس 31
2016 
 غير مدققة
 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 ديسمبر 31 
2016 
 مدققة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 مارس 31 
2017 

 غير مدققة
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

  
 
 
 

 إيضاح

 

  
 
 الموجودات    

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   25,200,572  24,121,821  12,614,905

 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   12,990,948  8,217,746  15,300,480

 مشتقات 9  524,000  721,912  800,267

 استثمارات، صافي   4  23,832,515  29,273,055  28,684,429

 قروض وسلف، صافي  5  119,489,954  120,964,815  130,562,630

 زميلة  ةشركمشروع مشترك وإستثمار في  6  649,359  642,297  703,576

 ممتلكات ومعدات، صافي    1,058,551  1,038,352  1,009,318

 موجودات أخرى   1,518,074  1,075,896  2,118,870

 إجمالي الموجودات   185,263,973  186,055,894  191,794,475

 
  

     

 
  

 المطلوبات وحقوق المساهمين    

 
  

 المطلوبات    

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى     2,289,655  3,419,174  1,889,149

 ودائع العمالء  7  141,570,768  140,639,785  151,878,436

 سندات دين مصدرة  8  3,033,828  4,517,636  4,533,295

 اقتراض   1,710,330  1,709,958  47,480

 مشتقات  9  515,973  604,793  851,078

 مطلوبات أخرى    4,198,505  3,885,620   3,954,031

 إجمالي المطلوبات   153,319,059  154,776,966  163,153,469

 
  

 
 
   

 حقوق المساهمين       

 رأس المال   15,000,000  15,000,000  15,000,000

 إحتياطي نظامي   8,557,339  8,557,339  7,583,656

 إحتياطيات أخرى   (85,066)  24,052  (445,815)

 أرباح مبقاة   8,060,709  7,127,537  6,503,165

 أرباح مقترح توزيعها  16  411,932  570,000  -

 إجمالي حقوق المساهمين   31,944,914  31,278,928  28,641,006

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   185,263,973  186,055,894  191,794,475
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة الدخل المرحلية الموحدة 

 مارس 31لثالثة أشهر المنتهية في ا لفترة

 غير مدققة 

 

 
   2016 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

    2017 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

  
 

 إيضاح

 
 

 

1,369,974 
 

1,525,195 
 دخل العموالت الخاصة   

 مصاريف العموالت الخاصة    274,543  253,308

 العموالت الخاصةصافي دخل     1,250,652  1,116,666
       

 دخل أتعاب وعموالت، صافي     344,664  404,623

 أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي    107,126  130,348

 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل مالية دخل أدوات    -  3,750

 ، صافي دخل المتاجرة    114,348  120,381

 استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافيمكاسب     7,163  19,793

 ، صافيالعمليات األخــرى)خسارة( دخل     114  (2)

 إجمالي دخل العمليات      1,824,067  1,795,559
       

 رواتب وما في حكمها    298,276  305,371

 إيجار ومصاريف مباني    35,775  34,701

 استهالك     29,253  27,009

 مصاريف عمومية وإدارية     155,551  152,177

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي    226,294  144,966

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى    50,000  -

 إجمالي مصاريف العمليات    795,149  664,224

 الدخل من األنشطة التشغيلية    1,028,918  1,131,335

  مشروع مشترك وشركة زميلةالحصة في أرباح   6  7,062  10,341

 صافي دخل الفترة    1,035,980  1,141,676

 الربح األساسي والمعدل للسهم )باللاير السعودي(  13  0.69  0.76
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة 

 مارس 31أشهر المنتهية في لثالثة لفترة ا

 غير مدققة 

 

 

       

   2016 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

    2017 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

  
 
 

 
 

 

 صافي دخل الفترة     1,035,980  1,141,676

       

الشاااااملة األخرم المطلوا إ ادة تصاااانيفها إل  قائمة  / )الخسااااارة(اإليرادات      

 الدخل في الفترة الالحقة 

 موجودات مالية متاحة للبيع      

 صافي التغير في القيمة العادلة   -    (171,301)  (91,904)

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة   -    42,837  (19,793)

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية       

 صافي التغير في القيمة العادلة  -    26,417  17,748

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  -    (9,995)  (197)

 خسارة شاملة أخرم للفترة     (112,042)  (94,146)

1,047,530 
 

923,938 
  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة 

 مارس  31أشهر المنتهية في لثالثة لفترة ا

  غير مدققة

 

 

 
  

 رأس المـال
 اإلحتياطي
 األرباح المبقاة اإلحتياطات األخرم النظــامي

األرباح المقترح 
 اإلجمالــي توزيعها

 بآالف الرياالت  
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

 بآالف الرياالت
 السعوديــة

2017        

 31,278,928 570,000 7,127,537 24,052 8,557,339 15,000,000   الفترةالرصيد في بداية 
        

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 1,035,980 - 1,035,980 - - -  صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 26,417 - - 26,417 - -  التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 (171,301) - - (171,301) - -  المتاحة للبيع      

 32,842 - - 32,842 - -  تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

    (112,042) 1,035,980  923,938 
           

 (43,233) (27,000) (16,233) - - -  (16)إيضاح زكاة للفترة 

 (217,643) (131,068) (86,575) - - -  (16)إيضاح ضريبة دخل للفترة 

 2,924  - 2,924 - -  احتياطي برنامج أسهم الموظفين 
        

 31,944,914 411,932 8,060,709 (85,066) 8,557,339 15,000,000  الرصيد في نهاية الفترة 

 

2016        

 28,174,537 570,000 5,361,489 (340,608) 7,583,656 15,000,000  الرصيد في بداية الفترة
              

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 1,141,676 - 1,141,676 - - -  صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 17,748 - - 17,748 - -  التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 (91,904) - - (91,904) - -  المتاحة للبيع      

 (19,990) - - (19,990) - -  تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

  - - (94,146) 1,141,676 - 1,047,530 
           

 (13,000) - - (13,000) - -  أسهم خزينة 

 1,939 - - 1,939 - -  احتياطي برنامج أسهم الموظفين 

 (570,000) (570,000) - - - -  2015لعام  مدفوعةأرباح نهائية  اتتوزيع
        

 28,641,006 - 6,503,165 (445,815) 7,583,656 15,000,000  الرصيد في نهاية الفترة 
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 

 مارس  31أشهر المنتهية في لثالثة لفترة ا

 غير مدققة  

    2016 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

      2017 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  

 

 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :     

 صافي دخل الفترة   1,035,980  1,141,676
      
 التعديالت لتسوية صافي الدخل إل  صافي النقدية     

 )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية: الناتجة من

 إطفاء العالوة على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي    5,868  12,622

 دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل    -  (3,750)

 إستهالك     29,253  27,009

 مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافيمكاسب إستثمارات     (7,163)  (19,793)

مكاسبببببببب تغطية مخاطر التدفقات النقدية محولة إلى قائمة الدخل المرحلية     (9,995)  (197)

 الموجزة 

    مشروع مشترك وشركة زميلةالحصة في أرباح     (7,062)  (10,341)

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي        226,294  144,966

 احتياطي برنامج أسهم الموظفين     2,924  1,939

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى     50,000  -

1,294,131  1,326,099        

 صافي )الزيادة( النقص في الموجودات التشغيلية:     

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي    772,484  350,597

(234,271) 

 

(1,686,752) 

  

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تزيد فترة استحقاقها  

  األصلية ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء    

 قروض وسلف    1,248,567  (5,289,638)

 ومشتقات  موجودات أخرى    (217,849)  (74,447)
      
 :صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى    (1,129,519)  62,351

  ودائع العمالء    930,983  3,000,813

 ومشتقات مطلوبات أخرى    (36,345)  135,316

 األنشطة التشغيلية (المستخدمة فيالناتجة من )صافي النقدية    1,207,668  (755,148)
      
 :األنشطة االستثمارية     

 متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناة لغير            

 أغراض المتاجرة        11,041,032  14,077,097

 شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة       (5,777,661)  (7,436,063)

 شراء ممتلكات ومعدات    (49,452)  (44,872)

 األنشطة االستثمارية الناتجة منصافي النقدية    5,213,919  6,596,162

      
 األنشطة التمويلية:     

 مشتراة أسهم خزينة   -  (13,000)

 سندات دين مصدرة    (1,483,808)  -

 اقتراض   372  -

 توزيعات أرباح مدفوعة   (466)  (190,897)

 األنشطة التمويليةصافي النقدية المستخدمة في    (1,483,902)  (203,897)
      

 في النقدية وشبه النقدية الزيادة صافي    4,937,685  5,637,117

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   22,958,777  13,338,227

 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة   11  27,896,462  18,975,344
      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    1,154,932  1,150,881

 عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة   285,907  172,089
      
 معلومات إضافية غير نقدية     

 إيرادات شاملة أخرى    (112,042)  (94,146)
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  ــام    - 1

 21هـببببببب الموافق 1398صفر  12بتاريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة سعودية ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

م( بعد أن إنتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق 1978يوليو  1هـبببببببب )1398رجب  26م. وقد بدأ ساب أعماله رسمياً بتاريخ 1978يناير 

 13هـبببببب الموافق 1399ذي القعدة  22بتاريخ  1010025779لكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم األوسط في المم

فرعاً ( في المملكة العربية السببببببعودية. بلم عدد موظفي  84: 2016فرعاً ) 84م كبنك تجاري من خالل شبببببببكة فروعه وعددها 1979أكتوبر 

 -موظف(. إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي: 3,412: 2016) 2017 مارس 31موظفاً كما في  3,289ساب 

 البنك السعودي البريطاني  

  9084ص ب       

 11413الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

مدة وتحت مبدأ تجنب الفوائد، معتتتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية . كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع  

 إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.

( من رأسمال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالية، شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بموجب %100: 2016) %100يمتلك ساب  

، ومسجلة في المملكة العربية 2007يونيو  25هـبببب الموافق 1428 جمادي الثاني 10وتاريخ  7 – 35 – 2007قرار هيئة السوق المالية  رقم 

(. لم تقم الشببركة التابعة حالياً بأي نشبباطات 2007يوليو  22هـببببببببب ) 1428رجب  8وتاريخ  1010235982السببعودية بالسببجل التجاري رقم 

 وهي تحت التصفية.

اب للتأمين )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة ( من الحصص في رأسمال شركة وكالة س%100:  2016) %100كما يمتلك ساب  

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

غير المباشببرة مملوكة من  بصببورة غير مباشببرة من الحصببص في رأسببمال الشببركة التابعة )الحصببة %2و  %98يمتلك سبباب بصببورة مباشببرة 

ل فخالل شببركة تابعة، مسببجلة في المملكة العربية السببعودية(. يتمثل النشبباط الرئيسببي للشببركة التابعة في العمل كوكيل تأمين لشببركة سبباب للتكا

أسببيس إن عقد تف ،لشببركة الزميلةطبقاً لالتفاقية المبرمة بين الشببركة التابعة وا ( داخل المملكة العربية السببعودية.6أنظر إيضبباح  –)شببركة زميلة 

 وكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.التابعة ال يخطر عليها من العمل كالشركة 

( من الحصببص في رأسببمال شببركة عقارات العربية المحدودة )شببركة تابعة(، شببركة ذات مسببئولية %100:  2016) %100كما يمتلك سبباب  

يوليو  12هـبببببببب )الموافق 1424جمادي األول  12وتاريخ  1010188350كة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم محدودة مسجلة في الممل

بصببورة غير مباشببرة من الحصببص في رأسببمال الشببركة التابعة )الحصببة غير المباشببرة  %1و  %99(. يمتلك سبباب بصببورة مباشببرة 2003

ية السببعودية(. يتمثل النشبباط الرئيسببي للشببركة التابعة في شببراء وبيع وتأجير األراضببي مملوكة من خالل شببركة تابعة، مسببجلة في المملكة العرب

 والعقارات ألغراض االستثمار.

من الحصبببص في رأسبببمال شبببركة سببباب العقارية المحدودة )شبببركة تابعة(، شبببركة ذات مسبببئولية ( %100: 2016) %100كما يمتلك سببباب  

(. 2014ديسمبر  4هـببب )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580بالسجل التجاري رقم  محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية

بصورة غير مباشرة من الحصص في رأسمال الشركة التابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة  %0.2و  %99.8يمتلك ساب بصورة مباشرة 

و االحتفاظ أ شبباط الرئيسببي للشببركة التابعة في تسببجيل العقارات بإسببمهامن خالل شببركة تابعة، مسببجلة في المملكة العربية السببعودية(. يتمثل الن

 .بالضمانات وإدارتها نيابًة عن البنك

 محددة موجودات على الضمان حقوق على والحصول المشتركة القروض بمعامالت القيام لغرض منشآت ثالثة تأسيس في البنك شارك لقد 

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

 الموجودات لتأجير السعودية كيان شركة   - 1 

 الموجودات لتأجير رابم شركة   - 2 

 الموجودات لتأجير ينبع شركة   - 3 

 من المتغيره العوائد في له حق وجود لعدم المنشبببآت هذه بتوحيد سببباب يقم لم. منشبببأة كل في( %50: 2016) %50 قدرها حصبببة سببباب يمتلك 

 في مالءللع الممنوح المعني التمويل يقيد. المنشببببآت تلك عل سببببلطاته ممارسببببة خالل من العوائد تلك على التأثير على والمقدره بالمنشببببأه عالقته

 .ساب دفاتر

 (.2016 مايو 15هـ )الموافق 1438 شعبان 19تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  
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 أسس اإل داد -  2

 الزكاة احتسبباب بشببأن 2017 أبريل 11 بتاريخ 381000074519 رقم التعميم السببعودي العربي النقد مؤسببسببة أصببدرت ،2017 اعتباراً من 

 : ، وكان أثرها كاآلتيالدخل وضريبة

  و2017يناير  1النقد العربي السعودي لم تعد مطبقة اعتباراً من أن معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة ، 

  تحسبببب الزكاة وضبببريبة الدخل على أسببباس ربع سبببنوي ويتم إثباتها في قائمة التغيرات في حقوق المسببباهمين الموحدة، ويتم إثبات االلتزام

 المقابل لذلك في قائمة المركز المالي الموحدة.

بات التعميموبتطبيق   ية الموحدة الموجزة  متطل ية المرحل مال عداد القوائم ال نكأعاله، تم إ ما في وللربع المنتهي في  للب قاً  2017مارس  31ك  وف

 ( وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن احتساب الزكاة وضريبة الدخل.34عيار المحاسبة الدولي )لم

لمالية الموحدة للمجموعة طبقاً لمعايير المحاسبببببة للبنوك التجارية الصببببادرة عن مؤسببببسببببة النقد العربي ، كان يتم إعداد القوائم ا2016ولغاية عام            

 م المالية المرحلية الموحدة الموجزة.ئحول القوا (16)السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية. تم االفصاح عن أثر هذا التغير في اإليضاح 

مالية لقوائم الية الموحدة الموجزة مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشبببببببركات في المملكة العربية السبببببببعودية. ال تشبببببببمل اتتفق القوائم المالية المرحل 

المالية  ائمالموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصبباحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السببنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القو

 .2016ديسمبر  31نوية للسنة المنتهية في الموحدة الس

ياسببببات لسببببيتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضببببات التي قد تؤثر على تطبيق ا 

 ف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المحاسبية ومبالم الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالم اإليرادات والمصاريف. وقد تختل

للبنك  وعند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة، كانت األحكام الهامة التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق السبببببببياسبببببببات المحاسببببببببية 

ديسبببمبر  31ة السبببنوية كما في وللسبببنة المنتهية في والمصبببادر األسببباسبببية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسبببها المطبقة على القوائم المالية الموحد

2016. 

 يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالي من حيث السيولة.

 تتم مقاصببببببة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرف الصببببببافي في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 

الموجودات مع المطلوبات على أسبببباس الصببببافي، أو تحقيق الموجودات وتسببببديد المطلوبات في تن واحد. ال يتم مقاصببببة يكون هناك نية لتسببببوية 

اً لما تم اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي معيار محاسبي أو رأي، وطبق

 دد في السياسات المحاسبية للبنك.االفصاح عليه بشكل مح

 تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف.  

 أسس توحيد القوائم المالية  (1) 

شركات التابعة له المذك  ساب، وال شتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية ل شار إليهما جميعاً بـ  1ورة في اإليضاح ت )وي

 "البنك"(. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. 

ها( يالشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشركة المستثمر ف 

ولديه حقوق في الحصببببول على عوائد مختلفة من عالقته بالشببببركة المسببببتثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على لمخاطروالتي يتعرض بشببببأنها 

سيطرة على تلك الا شركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال ال شركة المستثمر فيها. يتم توحيد ال سلطاته على ال ركات شلعائدات من خالل ممارسة 

 إلى ساب ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاريخ تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة. 

 عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.  المجموعة شركاتيتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين 
 
 السياسات المحاسبية الهامة - 3

الموحدة  ليةتتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم الما

 : باستثناء، 2016ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

يناير  1مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك اعتباراً من  حددتهبقاً لما التغير في السياسة المحاسبية بشأن احتساب الزكاة وضريبة الدخل ط )أ( 

 و (،2)أنظر إيضاح  2017

على المعايير الحالية المذكورة أدناه، والتي لها اثر غير هام/ ليس لها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة  األخرىالتعديالت  إتباع )ب(

 لية أو الفترة السابقة، وال يتوقع بأن يكون لها أثر هام على الفترات المستقبلية.الموجزة للبنك للفترة الحا

  المعايير الحاليةتعديالت  ل  

   ةمبادرة اإلفصاح المتعلقة بقائمة التدفقات النقدي(: 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 .2017يناير  1بعد تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 
 القوائم المالية من تقويم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة التمويلية. يعتبر يتتطلب التعديالت إبداء إفصاحات إضافية كي تمكن مستخدم

 ية.كيفية تحسين إفصاحات القوائم المال استكشافهذا التعديل جزء من معيار المحاسبة الدولي المتعلق بـ "المبادرة باإلفصاح" والذي استمر في 

 (: ضرائب الدخل المتعلقة بإثبات موجودات الضريبة المؤجلة بشأن الخسائر غير المحققة 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 .2017يناير  1تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 توضح هذه التعديالت كيفية المحاسبة عن موجودات الضريبة المؤجلة المتعلقة بسندات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
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 اإلستثمارات ، صافي  - 4

 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 

 2016مارس  31

 ) غير مدققة ( 

 2016ديسمبر  31

 )مدققة (    

 2017مارس  31

 ) غير مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

       

 متاحة للبيع، صافي   17,568,426 23,007,811 23,517,173

 بالتكلفة المطفأة مقتناه 6,264,089 6,265,244 5,167,256
       

 اإلجمالي  23,832,515 29,273,055 28,684,429
       

 

 القروض والسلف، صافي   - 5

 -تتكون القروض والسلف من اآلتي: 

  2016مارس  31

 ) غير مدققة (

 2016ديسمبر  31

 )مدققة (

 2017مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
       

 بطاقات إئتمان  2,210,738 2,308,508 2,126,310

 قروض شخصية 23,095,285 24,380,165 24,877,925

 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة   95,593,564 95,510,374 104,571,864
       

 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 120,899,587 122,199,047 131,576,099

 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   1,612,695 1,655,479 1,523,201
       

 إجمالي القروض والسلف 122,512,282 123,854,526 133,099,300

 مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعي( (3,022,328) (2,889,711) (2,536,670)
       

 القروض والسلف ، صافي 119,489,954 120,964,815 130,562,630
       

    

 

  مشروع مشترك وشركة زميلةاإلستثمار في  - 6

 2016مارس  31

 ) غير مدققة (

 2016ديسمبر  31

 )مدققة (

 2017مارس  31

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

 رصيد بداية الفترة     513,678 565,898 565,898

 الحصة في األرباح غير الموزعة    6,762 62,495 9,961

 توزيعات أرباح مستلمة  - (114,715) -
       

575,859 513,678 520,440  
       

 ساا للتكافل    

 رصيد بداية الفترة   128,619 127,337 127,337

 الحصة في األرباح غير الموزعة 300 1,282 380
       

 رصيد نهاية الفترة  128,919 128,619 127,717
       

 اإلجمالي 649,359 642,297 703,576
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 تتمة - مشروع مشترك وشركة زميلةاإلستثمار في  - 6

، مشااروم مشااترك مم مجمووة هو   المحدودةشاار ة إتإ إب ب  ساا  العربية السااعودية من الحصااف ف  ( %51: 2016) %51 يمتلك سااا 

أل ه ليب لديه حقوق ف  الحصول ولى ووائد مختلفة من والقته بالم شأة، والمقدرة ولى لم يقم سا  بتوحيد هذه الم شأة   و   ش غهاي المصرفيه.

ي في سببي العربية السببعودية المحدودة اس ب شببركة ات تتمثل األنشببطة الرئيسببية ل .التأثير ولى العائدات من خالل ممارسااة ساال اته ولى الم شاا ت

قوم بإدارة توالتمويل االسبببالمي. كما  عياالسبببتثمارية، والوسببباطة وتمويل المشبببار البنكيةبما في ذلك المشبببورة تقديم الخدمات البنكية االسبببتثمارية 

 الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية.

، تقوم بتقديم خدمات تأمين ، شاار ة مساااهمة سااعوديةمن رأساامال شاار ة سااا  للت افل( %32.5: 2016) %32.5 ما يمتلك سااا  حصااة قدرها 

مبلغ  2017مارب  31. تبلغ القيمة الساااوقية لثساااتثمار ف  شااار ة ساااا  للت افل  ما ف  متوافقة مم الشاااريعة، وت رن م تجات ت افل وائل  ووام

 .ودي(مليون لاير سع 288.0: 2016مليون لاير سعودي ) 314.8

 

 ودائع العمالء   - 7

 2016مارس  31

 غير مدققة ( )

 2016ديسمبر  31

 )مدققة (

 2017مارس  31

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

       

 تحت الطلب 83,223,466 82,345,754 85,439,202

 إدخار 7,692,597 7,320,350 7,832,904

 ألجل 49,600,107 49,386,046 56,515,971

 تأمينات نقدية 1,054,598 1,587,635 2,090,359
       

 اإلجمالي 141,570,768 140,639,785 151,878,436
       

    

 

 سندات الدين المصدرة - 8

 مليون لاير سعودي.  1,500بمبلغ  2012الص وك الت  أصدرها سا  خالل وام  2017استحقت خالل شهر مارب  ،خالل الفترة
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 المشتقات     - 9
  

بالم م اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة ميعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالم اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال 

 السوق.  قيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطرستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي، فإن هذه المبالم اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادًة على الالتدفقات النقدية الم

  
 

 

 بآالف الرياالت السعودية

 2017مارس  31في 

 ) غير مدققة (

 2016ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 2016مارس  31في 

 ) غير مدققة (

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

 المبالغ

 اإلسمية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

 القيمة العادلة 

 السلبية

 المبالم

 اإلسمية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

 القيمة العادلة 

 السلبية

 المبالم

 اإلسمية

          المقتناة ألغراض المتاجرة :المشتقات 

 43,723,445 (262,654) 296,087 36,848,122 (206,844) 229,698 42,858,207 (263,106) 259,123 مقايضات أسعار العموالت الخاصة

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
 4,108,426 (45,159) 45,159 8,815,118 (87,500) 87,500 9,631,492 (81,300) 81,300 الخاصة، والخيارات

 19,837,417 (54,557) 79,255 19,420,843 (49,190) 116,874 19,408,771 (33,816) 50,681 عقود الصرف األجنبي واآلجلة

 265,272,325 (371,374) 363,090 143,436,015 (148,103) 145,808 111,645,109 (32,865) 32,414 خيارات العمالت

 - - - 1,423,750 (11,472) 14,028 1,673,750 (5,333) 6,703 مقايضات العمالت

 431,579 (7,224) 7,224 425,786 (425) 425 360,836 (3,152) 3,152 أخــــرى

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة المشتقات 
          العادلة :

 1,644,413 (86,442) - 3,904,331 (54,188) 86,254 3,262,500 (43,868) 16,041  مقايضات أسعار العموالت الخاصة

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات المشتقات 
          النقدية :

 1,300,000 (20,006) 1,638 2,465,000 (34,092) 32,875 2,415,000 (25,139) 41,977 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 

 1,234,753 (3,662) 7,814 1,071,317 (12,979) 8,450 1,815,623 (27,394) 32,609 التمقايضات العم

 337,552,358 (851,078) 800,267 217,810,282 (604,793) 721,912 193,071,288 (515,973) 524,000 اإلجمالي
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 10

 القانونية الدعاوىأ (  

مارس  31خالل الفترة المنتهية في  القانونيةلم يطرأ أي تغير جوهري على وضع الدعاوى  .خالل دورة أعماله العادية قانونيةيخضع البنك لدعاوى  
2017 . 

 :  باالئتمانالمتعلقة ا ( التعهدات وااللتزامات المحتملة  

 فيما يلي بياناً بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنك:  

مارس  31في 

2016 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2016 

 ) مدققة ( 

مارس  31في 

2017 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

       

 إعتمادات مستندية  11,559,436 11,219,310 13,384,976

 خطابات ضمان  54,096,280 54,997,784 59,914,767

 قبوالت  3,914,878 3,139,667 3,735,086

 إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  3,014,467 2,363,594 3,944,617
       

        اإلجمالي  72,585,061 71,720,355 80,979,446

 
 النقدية وشبه النقدية  - 11

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

 

مارس  31في 

2016 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2016 

 ) مدققة ( 

مارس  31في 

2017 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

       

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما عدا    

 الوديعة النظامية 17,120,141 15,268,906 3,909,135

15,066,209 7,689,871 10,776,321 
ة األصليأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة إستحقاقها 

 أو أقل من تاريخ اإلقتناء ثالثة أشهر
       

        اإلجمالي  27,896,462 22,958,777 18,975,344
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 المعلومات القطا ية  - 12
 

 يمارس البنك نشاه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.  

من  التشغيلية تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات اإلعتيادية. التجارية تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط 

 الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد.

 أ (  فيما يلي بياناً بقطا ات البنك التي تم رفع التقارير بشأنها:  

 ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. :    قطاع التجزئة -

 وهو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات . : قطاع الشركات -

العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك أسعار لعمالت واويدير السيولة، ومخاطر  : قطاع الخزينة         -

 والسيولة.وإدارة المحفظة اإلستثمارية 

 .في مشروع مشترك وشركة زميلةوتشتمل على اإلستثمار  : أخــــرم -

 

مارس  31جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلفيما يلي تحليالً تتم المعامالت بين القطاعات التشببببببغيلية أعاله وفقاً لنظام أسببببببعار الحواالت بالبنك. 

، وإجمالي دخل ومصبببببببباريف العمليات وصببببببببافي الدخل لفترتي الثالثة أشبببببببهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من 2016و  2017

  -القطاعات التشغيلية:
 

 2017مارس  31

 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 

 قطاع التجزئة

 

 قطاع الشركات

 

 قطاع الخزينة

 

 أخـــرى

 

 اإلجمالي
           

 185,263,973 649,359 61,222,370 92,693,849 30,698,395 إجمالي الموجودات 

 153,319,059 - 21,000,815 70,514,902 61,803,342 إجمالي المطلوبات 

 1,824,067 - 373,811 820,933 629,323 إجمالي دخل العمليات 

 795,149 - 40,166 341,892 413,091 إجمالي مصاريف العمليات 

 7,062 7,062 - - - مشروع مشترك وشركة زميلةالحصة في أرباح 

 1,035,980 7,062 333,645 479,041 216,232 صافي دخل الفترة

اإلنخفاض في ومخصص مخصص خسائر اإلئتمان 

 276,294 - 3,439 162,312 110,543 القيمة، صافي

 

 

 2016مارس  31

 )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية 

 

 التجزئة قطاع

 

 قطاع الشركات

 

 قطاع الخزينة

 

 أخـــرى

 

 اإلجمالي
           

 191,794,475 703,576 56,136,716 100,813,308 34,140,875 إجمالي الموجودات 

 163,153,469 - 22,148,445 78,221,397 62,783,627 إجمالي المطلوبات 

 1,795,559 - 418,423 809,690 567,446 إجمالي دخل العمليات 

 664,224 - 36,880 256,322 371,022 إجمالي مصاريف العمليات 

 10,341 10,341 - - - مشروع مشترك وشركة زميلةالحصة في أرباح 

 1,141,676 10,341 381,543 553,368 196,424 صافي دخل الفترة

اإلنخفاض في ومخصص مخصص خسائر اإلئتمان 

 144,966 - - 79,162 65,804 القيمة، صافي



 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2017مارس  31

13 

 
 

 تتمة  –المعلومات القطا ية  - 12

 

 دخل العمليات حسا القطا ات التشغيلية إجماليا (  

 )غير مدققة( 2017مارس  31
 اإلجمالــــي قطاع الخزينة قطاع الشركات التجزئةقطاع  السعوديةبآالف الرياالت 

 1,824,067 175,936 1,125,362 522,769  خارجية

 - 197,875 (304,429) 106,554   داخلية

 1,824,067 373,811 820,933 629,323 اإلجمالي 

     
     

 )غير مدققة( 2016مارس  31
 اإلجمالــــي قطاع الخزينة قطاع الشركات التجزئةقطاع  بآالف الرياالت السعودية

 1,795,559 181,564 1,044,423 569,572  خارجية

 - 236,859 (234,733) (2,126)   داخلية

 1,795,559 418,423 809,690 567,446 اإلجمالي 

 

 
 همللس والمعدل األساسي ربحال  -13

وذلك بقسبببمة صبببافي دخل الفترة العائد على  2016و  2017مارس  31تم احتسببباب الربح األسببباسبببي والمعدل للسبببهم للفترتين المنتهيتين في  

 مليون سهم.  1,500المساهمين على 

 

 كفاية رأس المال  - 14

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

 رأس مال قوي. قاعدة مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، والحفاظ على وجود

ارة البنك. تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إد 

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

 .%8عن الحد األدنى المتفق عليه وهي 

له وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسما 

تخدام بإس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالم اإلسمية للمشتقات

 خاطرها النسبية. األرصدة المرجحة إلظهار م
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           تتمة  –كفاية رأس المال  - 14

 2017مارس  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016ديسمبر  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 2016مارس  31

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
       

    الموجودات المرجحة المخاطر

 176,807,363 161,899,067 165,006,256 اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطرمخاطر 

 12,859,788 13,333,290 13,458,577 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1,638,463 2,514,488 2,471,463 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 191,305,614 177,746,845 180,936,296 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
    

 28,641,006 31,278,928 31,944,914 رأس المال األساسي 

    

 3,903,383 3,600,244 3,713,205 رأس المال المساند 

    

 32,544,389 34,879,172 35,658,119 رأس المال األساسي ورأس المال المساندإجمالي 

    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %14.97 %17.60 %17.66 نسبة رأس المال األساسي   

 %17.01 %19.62 %19.71 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 15

و تم في السوق الرئيسي )أتالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية  

 الً في السوق بتاريخ القياس وتمت وفق الظروف السائدة حالياً في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قاب متعاملينأسواق أكثر فائدة( بين 

 للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره بإستخدام طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة.

  إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء.

 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
   

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

 مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.
   

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

 

 اإلجمالي المستوم الثالث المستوم الثاني  المستوم األول السعوديةبآالف الرياالت 

     )غير مدققة( 2017مارس  31

     الموجودات المالية

 524,000 - 524,000 - أدوات مالية مشتقة

 17,568,426 35,121 16,631,998 901,307 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 6,238,354 - 6,238,354 - مقتناه بالتكلفة المطفأة إستثمارات 

 117,974,272 - 117,974,272 - قروض وسلف
     

     المطلوبات المالية

 141,663,449 - 141,663,449 - ودائع العمالء

 515,973 - 515,973 - أدوات مالية مشتقة

 3,033,828 - 3,033,828 -  سندات دين مصدره

 1,710,330 - 1,710,330 -  اقتراض

 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

     ()مدققة 2016 ديسمبر 31

     الموجودات المالية

 721,912 - 721,912 - أدوات مالية مشتقة

 23,007,811 35,173 21,949,953 1,022,685 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 6,269,003 - 6,269,003 - مقتناه بالتكلفة المطفأة إستثمارات 

 119,380,837 - 119,380,837 - قروض وسلف
     

     المطلوبات المالية

 140,760,543 - 140,760,543 - ودائع العمالء

 604,793 - 604,793 - مالية مشتقة أدوات

 4,517,636 - 4,517,636 -  سندات دين مصدره

 1,709,958 - 1,709,958 -  اقتراض
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 تتمة  – القيمة العادلة لألدوات المالية - 15

العموالت الخاصة تمت خارف األسواق النظامية، ومقايضات  ( من مقايضات أسعار2تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى )

العمالت، والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت الخاصة والخيارات، وعقود الصرف األجنبي اآلجلة، وخيارات العمالت 

ريقة لخاصة بالبنك وعلى أساس طواألدوات المالية المشتقة األخرى. يتم تحديد المشتقات بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التسعير ا

التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد مدخالت البيانات لهذه الطرق بإستخدام المؤشرات القابلة للمالحظة في السوق التي يتم تداولها 

 فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق.

( على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق، ويتم تحديدها بالقيمة 2مصنفة ضمن المستوى )تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع ال

العادلة بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد وهوام  

 . االئتمان

( على صناديق أسهم خاصة، تحدد قيمتها العادلة على أساس تخر 3نفة ضمن المستوى )تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المص

صافي قيمة موجودات مصرح عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. يتعلق التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية 

 خالل الفترة بالحركة في القيمة العادلة وسداد رأس المال فقط.

إيجابياً  –والذي تم تقديره باستخدام طرق التقويم  -ان إجمالي التغير في القيمة العادلة المثبته في قائمة الدخل المرحليه الموحدة ك

 مليون لاير سعودي(. 25.7: إيجابياً وبمبلم قدره 2016مليون لاير سعودي ) 15.4بمبلم 

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

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

لمتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده. ويتم إلى أن يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام المعلومات ا

إثبات التغير الالحق في القيمة العادلة مباشرًة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة. 

ابلة مقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القتشتمل طرق التقييم على صافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية المخصومة وال

للمالحظة في السوق. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم على األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، 

أسعار تحويل العمالت ، والعالوات األخرى المستخدمة في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم واالئتمانوهوام  

 األجنبية.

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

التي تتم  ت، والمشتقاتأو المدخالت لطرق التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العمال

خارف األسواق النظامية مثل مقايضات أسعار العموالت. أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقلل 

األسعار  رمن حاجة اإلدارة إلبداء األحكام وإجراء التقديرات ويقلل من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة. يتوقف توف

القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق على المنتجات واألسواق وتخضع للتغيرات على أساس األحداث الخاصة 

 والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 

 أرقام المقارنة -16

إن العمولة الخاصة المستحقة المدينة أو الدائنة على الموجودات المالية أو المطلوبات المالية الظاهرة سابقاً ضمن "الموجودات 

 رريالتقلالمعايير الدولية  تتطلبهاألخرى" أو "المطلوبات األخرى" تم إظهارها اآلن مع الموجودات أو المطلوبات المتعلقة بها طبقاً لما 

 المالية. 

 2017 أبريل 11 بتاريخ 381000074519 رقم التعميم السعودي العربي النقد مؤسسة أصدرت، 2017يناير  1اعتباراً من 

 الدخل، وكان أثرها كاآلتي:  وضريبة الزكاة احتساب بشأن

 و2017يناير  1 أن معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تعد مطبقة اعتباراً من ، 
  تحسب الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي ويتم إثباتها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة، ويتم إثبات

 االلتزام المقابل لذلك في قائمة المركز المالي الموحدة.
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على األرباح  ملوتحع سنة، كل ربوضريبة الدخل زكاة ال با، قام البنك بتعديل سياسته المحاسبية بحيث أصبح يتم احتسوبناًء عليه

رباح، كان يقترح توزيع أكان . عندما األرباح عند دفعالمبقاة. في السابق، كان يتم احتساب الزكاة في نهاية السنة فقط ويتم خصمها 

 من األرباح المبقاة، وكان يتم اإلفصاح كجزء من توزيعات األرباح المقترحة وتخصميتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في البداية 

بعد مصادقة المساهمين على توزيعات األرباح في اجتماع الجمعية العامة، كان يعاد تصنيفها الحقاً، ووعنها ضمن حقوق الملكية. 

  المقارنة.إلى المطلوبات األخرى. لم يعتبر أثر التغير في السياسة المحاسبية جوهرياً، وبالتالي لم يتم تعديل بيانات 

لفترة المنتهية في لالموجزة فيما يلي بيان ألثر التغير في السياسة المحاسبية على قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة 

 :2017 مارس 31

  )غير مدققة( 2017مارس  31 

 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية 

 الموحدة

قائمة المركز المالي 

  المرحلية الموحدة

  مطلوبات أخرم توزيعات أرباح مقترحة أرباح مبقاة بآالف الرياالت السعودية 
         

  43,233 27,000 16,233 زكاة للفترة 

  217,643 131,068 86,575 ضريبة دخل للفترة 

  260,876 158,068 102,808 اإلجمالي

 

 لفترة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.ل األخرىأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 

 

 تاريخ قائمة المركز المالياألحداث الالحقة ل -17

مبدئية مع البنك  الدخول في مناقشات 2017إبريل  25قرر مجلس إدارة ساب خالل اجتماعه المنعقد خالل  ،بعد نهاية الفترة المالية

بنك مدرف في سوق األسهم بالمملكة العربية السعودية، لدراسة إمكانية إندماف البنكين. إن الدخول في هذه المناقشات ال يعني ، األول

ول صفإن ذلك، يخضع لشروط مختلفة، تشتمل وال تقتصر على، الح ،قد يتم بين البنكين. وفي حالة االتفاق على االندماف االندمافبأن 

 موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية. على موافقة الجمعية العمومية لكل بنك و

 

 

 


