القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2016

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي البريطاني
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
 31مارس
2016
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

إيضاح

 31مارس
2015
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

 31ديسمبر
2015
مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

12,614,905

10,942,268

13,119,108

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

15,298,709

11,452,326

3,396,899

مشتقات  -بالقيمة العادلة اإليجابية

8

800,267

872,865

1,248,193

استثمارات ،صافي

4

28,563,195

35,426,239

47,279,659

قروض وسلف ،صافي

5

129,982,900

125,424,305

120,434,693

إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة

6

703,576

693,235

691,048

ممتلكات ومعدات ،صافي

1,009,318

991,455

905,356

موجودات أخرى

2,821,605

1,947,730

إجمالي الموجودات

191,794,475

187,750,423

3,085,724
190,160,680

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
1,880,618

1,826,798

2,139,569

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

151,527,493

148,638,613

149,002,439

سندات دين مصدرة

4,500,000

4,500,000

5,259,507

اقتراض

46,875

46,875

78,125

851,078

895,429

1,243,795

مطلوبات أخرى

4,347,405

3,668,171

6,335,952

إجمالي المطلوبات

163,153,469

159,575,886

164,059,387

ودائع العمالء

مشتقات  -بالقيمة العادلة السلبية

7

8

حقوق المساهمين
رأس المال

15,000,000

15,000,000

15,000,000

إحتياطي نظامي

7,583,656

7,583,656

6,501,019

إحتياطيات أخرى

()445,815

()340,608

126,510

أرباح مبقاة

6,503,165

5,361,489

4,473,764

أرباح مقترح توزيعها

-

570,000

-

إجمالي حقوق المساهمين

28,641,006

28,174,537

26,101,293

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

191,794,475

187,750,423

190,160,680
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البنك السعودي البريطاني
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
غير مدققة

2015

2016
بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

دخل العموالت الخاصة

1,369,974

1,155,213

مصاريف العموالت الخاصة

,253,308

123,750

صافي دخل العموالت الخاصة

1,116,666

1,031,463

دخل أتعاب وعموالت ،صافي

404,623

412,026

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

130,348

107,290

دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

3,750

-

دخل المتاجرة  ،صافي

120,381

126,682

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة  ،صافي

19,793

39,567

(خسارة) دخل العمليات األخــرى ،صافي

()2

152

1,795,559

1,717,180

رواتب وما في حكمها

305,371

358,056

إيجار ومصاريف مباني

34,701

29,974

استهالك

27,009

23,066

مصاريف عمومية وإدارية

152,177

115,317

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي

144,966

115,588

-

()632

إجمالي مصاريف العمليات

664,224

641,369

الدخل من األنشطة التشغيلية

1,131,335

1,075,811

10,341

39,374

1,141,676

1,115,185

0.76

0.74

إيضاح

إجمالي دخل العمليات

عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة

6

صافي دخل الفترة
الربح األساسي والمعدل للسهم (باللاير السعودي)

12
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البنك السعودي البريطاني
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
غير مدققة

2016

صافي دخل الفترة

2015

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

1,141,676

1,115,185

اإليرررادات الشرراملة األخرررل المطلرروت إيررادة تصررنيفها إلررف قائمررة الرردخل فرري
الفترة الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع
 -صافي التغير في القيمة العادلة

()91,904

107,048

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

()19,793

()39,567

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -صافي التغير في القيمة العادلة

17,748

()2,390

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

()197

()195

()94,146

64,896

1,047,530

1,180,081

إجمالي الدخل الشامل للفترة
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البنك السعودي البريطاني
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
غير مدققة

رأس المـال
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلحتياطي
النظــامي
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلحتياطات األخرل
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المبقاة
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المقترح
توزيعها
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلجمالــي
بآالف الرياالت
السعوديــة

2016
الرصيد في بداية الفترة

15,000,000

7,583,656

() 340,608

-

5,361,489

570,000

28,174,537

إجمالي الدخل الشامل للفترة
-

-

1,141,676

-

1,141,676

صافي دخل الفترة

-

-

17,748

-

-

17,748

-

-

() 91,904

-

-

() 91,904

-

-

() 19,990

-

-

() 19,990

-

-

() 94,146

1,141,676

-

1,047,530

أسهم خزينة

-

-

() 13,000

-

-

() 13,000

احتياطي برنامج اسهم موظفين

-

-

1,939

-

-

1,939

توزيع ات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2015

-

-

-

-

() 570,000

() 570,000

الرصيد في نهاية الفترة

15,000,000

7,583,656

() 445,815

6,503,165

-

28,641,006

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع
تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

2015
الرصيد في بداية الفترة

10,000,000

9,001,019

61,614

5,858,579

1,150,000

26,071,212

-

-

-

1,115,185

-

1,115,185

-

-

() 2,390

-

-

() 2,390

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع
تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

-

-

107,048

-

-

107,048

-

-

() 39,762

-

-

() 39,762

-

-

64,896

1,115,185

-

1,180,081

إصدار أسهم مجانية

5,000,000

() 2,500,000

-

() 2,500,000

-

-

توزيع ات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2014

-

-

-

-

() 1,150,000

() 1,150,000

الرصيد في نهاية الفترة

15,000,000

6,501,019

126,510

4,473,764

-

26,101,293
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البنك السعودي البريطاني
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
غير مدققة

إيضاح
األنشطة التشغيلية :
صافي دخل الفترة

2016
بآالف الرياالت
السعوديـــة
1,141,676

التعديالت لتسوية صافي الدخل إلف صافي النقدية
الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية :
إطفاء العالوة على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي
دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
إستهالك
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة
مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
احتياطي برنامج أسهم الموظفين
عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى
التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة
صافي ( الزيادة ) النقص في الموجودات التشغيلية :
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها
األصلية ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء
قروض وسلف
موجودات أخرى ومشتقات

مطلوبات أخرى ومشتقات
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية :
متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناة لغير
أغراض المتاجرة
شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات

23,066
()39,567
()39,374
115,588
()632
()5,171
1,182,145

350,597

()200,569

13,050

()5,329,484
()323,974

53,820
2,888,880

()1,946,359
3,131,942

83,437

1,319,450

()1,053,276

()2,166,849

14,310,028
()7,436,063
()44,872
6,829,093

صافي النقدية من (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

1,115,185

12,622
()3,750
27,009
()19,793
()10,341
144,966
1,939
1,294,328

()232,500
()4,703,561
()788,277

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية :
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

2015
بآالف الرياالت
السعوديـــة

10,197,204
()12,104,002
()265,021
()2,171,819

األنشطة التمويلية :
أسهم خزينة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()13,000
()125,700
()138,700

()1,128,531
()1,128,531

صافي الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية

5,637,117

()5,467,199

13,338,227
18,975,344

13,012,041
7,544,842

عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة

1,150,881

1,079,076

عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

172,089

109,230

معلومات إضافية غير نقدية
إيرادات شاملة أخرى

()91,904

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 31مارس 2016
-1

يــام
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) ،شركة مسااممة ساعودية  ،بموجاب المرساوم الملكاي رقام م  4بتااريخ  12صافر 1398ماـ الموافاق 21
يناير 1978م .وقد بدأ ساب أعماله رسميا ً بتااريخ  26رجاب 1398ماـ ( 1يولياو 1978م) بعاد أن إنتقلات إلياه عملياات البناك البريطااني للشارق
األوسط في المملكة العربية السعودية .يعمل سااب بموجاب الساجل التجااري رقام  1010025779بتااريخ  22ذي القعادة 1399ماـ الموافاق 13
أكتوبر 1979م كبنك تجاري من خاالل شابكة فروعاه وعاددما  84فرعاا ً ( 81 :2015فرعاا ً ) فاي المملكاة العربياة الساعودية .بلام عادد ماوظفي
ساب  3,412موظفا ً كما في  31مارس  3,413 : 2015( 2016موظف) .إن عنوان المركز الرئيسي لساب مو كما يلي- :
البنك السعودي البريطاني
9084
صب
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
تتمثال أماداف سااب فاي تقاديم كافاة أناواع الخادمات المصارفية  .كماا يقاوم سااب بتقاديم منتجاات مصارفية متوافقاة ماع مبادأ تجناب الفوائاد ،معتمادة
وتحت إشراف ميئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.
يمتلك ساب  )% 100: 2015( % 100من رأسمال الشركة التابعة شركة ساب لألوراق المالية ،شركة ذات مسئولية محادودة تأسسات بموجاب
قرار ميئة السوق المالية رقم  7 – 35 – 2007وتاريخ  10جمادي الثاني 1428مـ الموافاق  25يونياو  ،2007ومساجلة فاي المملكاة العربياة
الساعودية بالساجل التجااري رقام  1010235982وتاااريخ  8رجاب 1428ماـ (  22يولياو  .)2007لام تقاام الشاركة التابعاة حالياا ً باأي نشاااطات
ومي تحت التصفية.
كما يمتلك ساب  )% 100 : 2015( % 100من الحصص في ر أسمال شاركة وكالاة سااب للتاأمين (شاركة تابعاة) ،شاركة ذات مسائولية محادودة
مسجلة في المملكة العربياة الساعودية بالساجل التجااري رقام  1010235187وتااريخ  18جماادى الثااني 1428ماـ (الموافاق  3يولياو .)2007
يمتلك ساب بصورة مباشرة  % 98و  % 2بصورة غير مباشرة مان الحصاص فاي رأسامال الشاركة التابعاة (الحصاة غيار المباشارة مملوكاة مان
خالل شركة تابعة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية) .يتمثال النشااط الرئيساي للشاركة التابعاة فاي العمال كوكيال تاأمين لشاركة سااب للتكافال
(شركة زميلة – أنظر إيضاح  )6داخل المملكة العربية السعودية .طبقا ً لالتفاقية المبرماة باين الشاركة التابعاة والشاركة الزميلاة ،فاإن عقاد تأسايس
الشركة التابعة ال يخطر عليها من العمل لوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.
كما يمتلك ساب  )% 100 : 2015( % 100مان الحصاص فاي رأسامال شاركة عقاارات العربياة المحادودة (شاركة تابعاة) ،شاركة ذات مسائولية
محد ودة مسجلة في المملكاة العربياة الساعودية بالساجل التجااري رقام  1010188350وتااريخ  12جماادي األول 1424ماـ (الموافاق  12يولياو
 .)2003يمتلاك سااب بصاورة مباشارة  % 99و  % 1بصاورة غيار مباشارة مان الحصاص فاي رأسامال الشاركة التابعاة (الحصاة غيار المباشارة
مملوكة من خالل شركة تابعة ،مسجل ة في المملكة العربية السعودية) .يتمثال النشااط الرئيساي للشاركة التابعاة فاي شاراء وبياع وتاأجير األراضاي
والعقارات ألغراض االستثمار.
كماا يمتلااك سااب  )% 100 :2015( % 100ماان الحصااص فاي رأساامال شاركة ساااب العقاريااة المحادودة (شااركة تابعاة) ،شااركة ذات مساائولية
محدودة مسجلة في المملك ة العربية السعودية بالساجل التجااري رقام  1010428580وتااريخ  12صافر 1436ماـ (الموافاق  4ديسامبر .)2014
يمتلك ساب بصورة مباشرة  % 99.8و  % 0.2بصورة غير مباشرة من الحصص فاي رأسامال الشاركة التابعاة (الحصاة غيار المباشارة مملوكاة
من خالل شركة تابعة ،مسجلة في المملكة العربية ال سعودية) .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات بإسمها.
إضافة إلى الشركة التابعة المذكورة ضمن اإليضاح ( ) 1أعاله ،يعاد البناك جهاة لابعض المنشاآت ذات الغارض الخااص التاي تام تأسيساها بموافقاة
مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك فقط للقيام بتسهيل بعض ترتيبا ت التمويل المتوافقة مع الشريعة االسالمية .وقاد تباين للبناك أن ال يمكان توحياد
مذه المنشآت ،حيث أنه ال يمارس سيطرة على مذه المنشآت .وقد تم إدراج التعرض لهذه المنشآت في محفظة القروض والسلف الخاصة بالبنك.
إعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية الموحدة بتاريخ  14رجب 1437مـ (الموافق  21أبريل .)2016
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أسس اإليداد
ً
تم إعداد مذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الماوجزة طبقاا لمعاايير المحاسابة للمؤسساات المالياة الصاادرة عان مؤسساة النقاد العرباي الساعودي،
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  34المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية " .كما يعد ساب قوائمه المالية المرحلية الموحدة الموجزة لتتمشاى ماع نظاام
مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية .ال تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الماوجزة علاى كافاة المعلوماات و االفصااحات
المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية ،ويجب أن تقارأ جنباا ً إلاى جناب ماع القاوائم المالياة الموحادة السانوية للسانة المنتهياة فاي  31ديسامبر
. 2015
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكاام والتقاديرات واالفتراضاات التاي قاد تاؤثر علاى تطبياق ا لسياساات
المحاسبية ومبالم الموجودات والمطلو بات المسجلة ،ومبالم اإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن مذه التقديرات.
وعناد إعاداد ماذه القاوائم الماليااة المرحلياة الموحادة الماوجزة ،كاناات األحكاام الهاماة التاي أجرتهاا اإلدارة عنااد تطبياق السياساات المحاسابية للبنااك
والمصادر األساسية لعدم التأكد من التقا ديرات ماي نفساها المطبقاة علاى القاوائم المالياة الموحادة السانوية كماا فاي وللسانة المنتهياة فاي  31ديسامبر
.2015
يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالي من حيث السيولة.
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أسس اإليداد – تتمة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركاز الماالي المرحلياة الموحادة فقاط عناد وجاود حاق نظاامي ملازم وعنادما
يكون مناك نية لتسوية الموجودات ماع المطلوباات علاى أسااس الصاافي ،أو تحقياق الموجاودات وتساديد المطلوباات فاي ن واحاد .ال ياتم مقاصاة
اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل أي معيار محاسبي أو رأي ،وطبقاا ً لماا تام
االفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.
تظهر مذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف.

 1- 2أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب ،والشركات التابعة له المذكورة في اإليضاح ( 1ويشار إليهماا جميعاا ً باـ
"البنك") .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب ،باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
الشرك ات التابعة مي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءا ً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .يسيطر ساب على منشأة ما (الشاركة المساتثمر فيهاا)
والتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائادات مان
خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها .يتم توحيد الشركات التابعة إعتبارا ً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلى سااب وياتم
التوقف عن التوحيد اعتبارا ً من تاريخ تخلي ساب عن مثل مذه السيطرة.
يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين ساب وشركاته الت ابعة عند إعداد مذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
-3

السياسات المحاسبية الهامة
تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد مذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ماع تلاك المساتخدمة فاي إعاداد القاوائم الما لياة الموحادة
السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2015فيما عدا إتباع المعايير الجديدة والتعديالت األخرى على المعايير الحالية المذكورة أدنااه ،والتاي لهاا
اثر غير مام ليس لها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفترة الحالية أو الفترة السابقة ،وال يتوقع باأن يكاون لهاا أثار
مام على الفترات المستقبلية.
 تعديالت يلف المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )10القوائم المالية الموحدة ،والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم( )12االفصاح ين الحصص في المنشآت األخرل ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات في الشركات الزميلة
تنطبق المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وتتناول ثالثة أمور نشأت عند تطبيق االستثناء المتعلق بالمنشآت
االستثمارية المذكور في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( .)10توضح التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم
( )10بأن االعفاء من العرض في القوائم المالية الموحدة ينطبق على المنشأة األم التي تعتبر شركة تابعة لمنشأة استثمارية وذلك في حالة قيام
المنشأة االستثمارية بقياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة .إضافة إلى ذلك ،يتم فقط توحيد الشركة التابعة لمنشأة استثمارية التي ال تعتبر نفسها
منشأة استثمارية –تقدم خدمات إسناد للمنشأة المستثمرة .يتم قياس كافة الشركات التابعة لمنشأة استثمارية بالقيمة العادلة .تسمح التعديالت على
معيار المحاسبة الدولي رقم  )28للمستثمر – عند استخدام طرق حقوق الملكية – االبقاء على قياس القيمة العادلة المطبق من قبل الشركة
الزميلة أو المشروع المشترك للمنشأة المستثمرة على حصتها في الشركات التابعة.
-

تعديالت يلف المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )11الترتيبات المشتركة

تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وت تطلب من المنشأة التي تقوم باالستحواذ على حصص في عمليات
مشتركة التي يعتبر فيها نشاط العملية المشتركة كـ "نشاط تجاري" – بـأن تطبق بقدر حصتها كافة المبادئ التي نص عليها المعيار الدولي
الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )3عمليات تجميع األعمال ،وأن متطلبات المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى ال تتعارض مع
متطلبات المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )11الترتيبات المشتركة  .إضافة إلى ذلك ،يتعين على المنشآت االفصاح عن المعلومات
التي يطلبها المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( ،)3والمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى بالمتعلقة بعمليات تجميع
األعمال .كما تنطبق التعديالت عند ق يام منشأة ما بتأسيس عمليات مشتركة وذلك فقط في حالة المساممة بأي نشاط تجاري حالي من قبل أحد
األطراف في العمليات المشتركة عند تأسيسها .إضافة إلى ذلك ،توضح التعديالت بأنه فيما يتعلق باالستحواذ على حصة إضافية في عملية
مشتركة ما يشكل فيها نشاط العملية المشتركة "نشاط تجاري " ،فإنه ال يعاد قياس الحصة السابقة المملوكة في العملية المشتركة وذلك في حالة
إحتفاظ العملية المشتركة بالسيطرة المشتركة.
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السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
-

تعديالت يلف معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )1يرض القوائم المالية

تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وتوضح متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1الحالية فيما يتعلق
بـ:
-

المتطلبات المتعلقة باألممية النسبية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)1

-

يجوز فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة ،والدخل الشامل اآلخر ،وقائمة المركز المالي.

-

لدى المنشآت المرونة في عرض االيضاحات حول القوائم المالية.

-

يجب عرض الحصة في الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم المحاسبة عنها وفقا ً لطريقة حقوق الملكية بشكل
إجمالي وكبند مستقل ،ويتم التصنيف بين البنود التي تم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى الربح أو الخسارة.

كما توضح التعديالت المتطلبات التي يتم تطبيقها عند عرض المجاميع الفردية اإلضافية في قائمة المركز المالي أو قائمة الربح أو الخسارة
وقائمة ("قوائم") الدخل الشامل اآلخر.
-

تعديالت يلف معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )16الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )38الموجودات غير
الملموسة

تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ، 2016وأنها تقتصر استخدام نسبة االيرادات الناتجة على إجمالي االيرادات
التي يتوقع أن تنتج من أجل استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه ،في ظروف محدوده جدا ً ،يجوز استخدامها في إطفاء الموجودات غير
الملموسة.
 تعديالت يلف معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )16الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )41الزرايةتطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وأنه تم تغيير نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ليشتمل على
الموجود ات الحيوية التي تفي بتعريف النباتات المثمره تبقى المنتجات الزراعية على النباتات المثمره ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم
( .)41إضافة إلى ذلك ،يتم إثبات المنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المثمره طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )20المحاسبة عن المنح
ال حكومية واالفصاح عن المساعدة الحكومية بدال ً من معيار المحاسبة الدولي رقم (.)41
 تعديالت يلف معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )27القوائم المالية المستقلةتنطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وتسمح للمنشأة إتباع طريقة حقوق الملكية المذكورة في معيار
المحاسبة الدولي رقم ( )28عند المحاسبة في قوائمها المالية عن االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.
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السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
دورة التحسينات السنوية يلف المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لأليوام من 2014 – 2012
تطبق التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016وفيما يلي ملخصا ً بهذه التعديالت:
 المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)5الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع والعمليات المتوقفةتم تعديل المعيار بأن التحول عن اتباع أحد طرق االستبعاد ال تعتبر خطة جديدة لالستبعاد ،بل استمرارا ً للخطة األصلية .عليه ،ال يوجد توقف
عن اتباع المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاصة بالتقارير المالية رقم (.)5
 المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)7األدوات المالية :اإلفصاحاتيوضح التعديل بأن عقود الخدمات التي تشتمل على أتعاب يمكن أن تشكل إرتباطا ً مستمرا ً مع األصل المالي .يجب تقويم طبيعة األتعاب
والترتيب ،وذلك للتأكد فيما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( ،)7وأنه يجب إجراء التقويم بأثر
رجعي .كما تم تعديل المعيار ليوضح بأن متطلبات االفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية المرحلية الموجزة ما لم تقدم مذه
اإلفصاحات تحديثا ً ماما ً عن المعلومات الواردة في خر تقرير سنوي.
 المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)19مزايا الموظفينتوضح التعديال ت بأنه يجب تقويم مدى عمق سوق سندات الشركات ذات الجودة العالية على أساس العملة المسجل بها االلتزام ،بدال ً من البلد التي
وقع فيه االلتزام .وفي حالة عدم وجود مثل مذا السوق لسندات الشركات ذات الجودة الحالية بتلك العملة ،فإنه يتم استخدام أسعار السندات
الحكومية.
 معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)34التقارير المالية المرحليةيوضح التعديل بأنه يجب إدراج اإلفصاحات المرحلية المطلوبة إما القوائم المالية المرحلية الموجزة أو بإدراجها وذلك باإلشارة إليها في التقرير
المالي المرحلي الموجز (مثل مالحظات اإلدارة أو تقرير المخ اطر) .يجب أن يوفر للمستخدمين المعلومات األخرى في التقرير المالي المرحلي
بنفس الشروط كما في القوائم المالية المرحلية وفي نفس الوقت.
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اإلستثمارات  ،صافي
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2016
( غير مدققة )

 31ديسمبر 2015
(مدققة )

 31مارس 2015
( غير مدققة )

االستثمارات:
متاحة للبيع ،صافي

23,413,195

أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة ،صافي

5,150,000

3,650,000

اإلجمالي

28,563,195

35,426,239
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القروض والسلف ،صافي
تتكون القروض والسلف من اآلتي- :
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2016
( غير مدققة )

 31ديسمبر 2015
(مدققة )

 31مارس 2015
( غير مدققة )

بطاقات إئتمان

2,126,310

2,172,280

2,051,422

قروض شخصية

24,839,842

25,390,996

24,170,262

قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

104,030,217

98,830,303

95,089,072

القروض والسلف العاملة  ،إجمالي

130,996,369

126,393,579

121,310,756

القروض والسلف غير العاملة  ،صافي

1,523,201

1,517,272

1,508,208

إجمالي القروض والسلف

132,519,570

127,910,851

122,818,964

مخصص خسائر اإلئتمان (خاص وجماعي)

()2,536,670

()2,486,546

()2,384,271

القروض والسلف  ،صافي

129,982,900

125,424,305

120,434,693

الضمانات

يحاتفظ البناك ،خاالل عملياات اإلقااراض الخاصاة باه ،بضامانات لتقلياال مخااطر اإلئتماان المتعلقاة باالقروض والساالف .تشاتمل ماذه الضامانات ،فااي
الغالب ،على ودائع ألجل ،وتحت الطلب ،وودائع نقدية أخرى ،وضمانات مالية ،وأسهم محلية ودولية ،وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.
كما في  31مارس  ، 2016يتكاون صاافي القيماة الدفترياة للقاروض والسالف المنخفضاة القيماة مان قاروض تجارياة وحساابات جارياة مديناة قادرما
 1,433ملياون لاير ساعودي ( 1,459 :2015ملياون لاير سااعودي) .بلغات قيماة الضاامانات الممكان تحديادما والمحاتفظ بهااا مقابال تلاك القااروض
والسلف  973مليون لاير سعودي ( 973 :2014مليون لاير سعودي).
يوضح الجدول أناه األنواع الرئيسية للضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلف:

بطاقات إئتمان وقروض شخصية
تمويل مضمون برمن
تمويل شخصي
بطاقات إئتمان
قروض تجارية وحسابات جارية مدينة
عقارات تجارية
تمويل خر

2016

2015

النسبة المئوية

النسبة المئوية

نوع الضمان المحتفظ به

%100
-

%100
-

عقارات سكنية

%0.02

%0.03

نقداً

%100
%44

%100
%70

عقارات تجارية وسكنية
أوراق مالية متداولة ،وعقارات ،ونقد
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اإلستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2016
( غير مدققة )

 31ديسمبر 2015
(مدققة )

 31مارس 2015
( غير مدققة )

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
رصيد بداية الفترة

565,898

526,221

526,221

الحصة في األرباح غير الموزعة

9,961

128,461

38,905

توزيعات أرباح مستلمة

-

()88,784

575,859

565,898

565,126

سات للتكافل
رصيد بداية الفترة

127,337

125,453

125,453

الحصة في األرباح غير الموزعة

380

1,884

469

127,717

127,337

125,922

703,576

693,235

691,048

اإلجمالي

يمتلك ساب  )% 51 :2015( % 51من الحصص في شيرةة إتيإ إب بي سي العربيية السيعودية المحيدودة ،مشيرو مشيترك ميج مجمو ية هيوج
ةوج شجغهاي المصرفيه .لم يقم ساب بتوحيد هذه المجشأة ألجه ليب لديه حقوق ف الحصول لى وائد مختلفة من القته بالمجشيأة ،والمقيدرة ليى
التأثير لى العائدات من خالل ممارسة سلطاته لى المجشآت .تتمثل األنشطة الرئيساية لشاركة اتاا اس با ي ساي العربياة الساعودية المحادودة فاي
تقديم الخدمات البنكياة االساتثمارية بماا فاي ذلاك المشاورة البنكياة االساتثمارية ،والوسااطة وتمويال المشااريع والتمويال االساالمي .كماا تقاوم باإدارة
الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية.
ةميا يمتليك سياب حصيية قيدرها  )% 32.5 : 2015( % 32.5مين رأسييمال شيرةة سياب للتةافيل ،شييرةة مسياهمة سيعودية ،تقييوم بتقيديم خيدمات تييأمين
متوافقة مج الشريعة ،وتطرح مجتجات تةافل يائل و يام  .تبلي القيمية السيوقية لثسيتثمار في شيرةة سياب للتةافيل ةميا في  31ميارب  2016مبلي
 288.0مليون لاير سعودي ( 381.3 :2015مليون لاير سعودي) .
-7

ودائع العمالء
بآالف الرياالت السعودية

 31مارس 2016
( غير مدققة )

 31ديسمبر 2015
(مدققة )

 31مارس 2015
( غير مدققة )

تحت الطلب

85,439,202

87,284,903

91,815,119

إدخار

7,794,285

7,522,891

7,512,710

ألجل

56,203,647

51,568,935

47,422,409

تأمينات نقدية

2,090,359

2,261,884

2,252,201

اإلجمالي

151,527,493

148,638,613

149,002,439
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالم اإلسمية المتعلقة بها .إن المبال م اإلسمية ،التي تعتبر مؤشرا ً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة
مبالم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  .وبالتالي ،فإن مذه المبالم اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عاد ًة على القيمة العادلة اإلي جابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
في  31مارس 2016

بآالف الرياالت السعودية

في  31ديسمبر 2015

( غير مدققة )
القي مر ر ر ررة العاد لر ر ر ررة

القي مر ر ر ررة العاد ل ر ر ر ررة

اإليجابية

السلبية

في  31مارس 2015

( مدققة )
المبالغ اإلسمية

القيما ا ا ا ااة العادلا ا ا ا ااة

القيمة العادلة السلبية

( غير مدققة )
المبالم اإلسمية

القيمة العادلة اإليجابية

القيمة العادلة السلبية

اإليجابية

المبالم
اإلسمية

المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

296,087

() 262,654

43,723,445

332,167

)(259,396

45,436,530

570,984

() 511,383

50,369,265

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
الخاصة ،والخيارات

45,159

() 45,159

4,108,426

34,088

)(34,088

2,858,426

36,349

() 36,349

2,286,979

عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة

79,255

() 54,557

19,837,417

56,989

)(52,287

12,446,528

79,473

() 73,827

26,360,669

خيارات العمالت

363,090

() 371,374

265,272,325

364,518

)(380,808

290,984,536

249,728

() 254,776

221,952,136

مقايضات العمالت

-

-

-

73,874

)(74,049

421,414

49,451

() 49,451

449,219

أخــــرى

7,224

() 7,224

431,579

8,455

)(8,455

435,573

250,749

() 250,749

1,104,688

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

-

() 86,442

1,644,413

)(51,608

-

1,452,467

11,459

() 64,870

3,878,781

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

1,638

() 20,006

1,300,000

-

)(33,474

1,100,000

مقايضات العم الت

7,814

() 3,662

1,234,753

2,774

)(1,264

585,938

اإلجمالي

800,267

() 851,078

337,552,358

872,865

() 895,429

355,721,412
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1,248,193

-

-

() 2,390

289,688

() 1,243,795

306,691,425

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 31مارس 2016
-9

التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
فيما يلي بيانا ً بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنك :

بآالف الرياالت السعودية

في  31مارس

في  31ديسمبر

في  31مارس

2016

2015

2015

( غير مدققة )

( مدققة )

( غير مدققة )

إعتمادات مستندية

13,384,976

13,353,368

15,221,782

خطابات ضمان

59,914,767

63,471,080

62,225,391

قبوالت

3,735,086

3,613,104

3,645,229

إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان

3,944,617

4,095,708

1,775,387

اإلجمالي

80,979,446

84,533,260

82,867,789

- 10

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

بآالف الرياالت السعودية

في  31مارس

في  31ديسمبر

في  31مارس

2016

2015

2015

( غير مدققة )

( مدققة )

( غير مدققة )

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

3,909,135

1,885,901

4,241,693

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة إستحقاقها األصلية
ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء

15,066,209

11,452,326

3,303,149

اإلجمالي

18,975,344

13,338,227

7,544,842

- 11

المعلومات القطايية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل إدارة البنك كرئيس صانعي
القرار في البنك وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقويم أدائها .إن كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط تحديد
القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص با لتقارير المالية رقم . 8
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً لألحكام والشروط التجارية اإلعتيادية .ال توجد مناك إيرادات أو مصاريف جومرية بين القطاعات
التشغيلية .تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية التي يتم إبالغ رئيس صانعي القرار بها بطريقة مماثلة لتل ك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية من الموجودات والمطلوبات التشغيلية ،وتمثل غالبية الرصيد.
لم يطرأ أي تغيير جومري على أساس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات التشغيلية منذ  31ديسمبر .2015

15
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المعلومات القطايية – تتمة
يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية - :
-

قطاع التجزئة

:

ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة.

-

قطاع الشركات

:

ومو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات .

-

قطاع الخزينة

:

ويدير السيولة ،ومخاطر العمالت و أسعار العموالت الخاصة .كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك

-

أخــــرل

:

وإدارة المحفظة اإلستثمارية والسيولة.
وتشتمل على اإلستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة.

فيما يلي تحليال ً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  31مارس  2016و  ، 2015وإجماالي دخال ومصااريف العملياات وصاافي الادخل
لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في مذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية- :
 31مارس 2016
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

34,140,875

100,813,308

56,136,716

703,576

191,794,475

62,783,627

78,221,397

22,148,445

-

163,153,469

567,446

809,690

418,423

-

1,795,559

371,022

256,322

36,880

-

664,224

-

-

-

10,341

10,341

196,424

553,368

381,543

10,341

1,141,676

إجمالي المطلوبات
إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات
الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة
صافي دخل الفترة
مخصص خسائر اإلئتمان ومخصص (عكس قيد
مخصص) اإلنخفاض في القيمة ،صافي

79,162

65,804

-

144,966

-

 31مارس 2015
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

35,696,143

89,370,786

64,402,703

691,048

190,160,680

إجمالي المطلوبات

63,285,013

77,573,504

23,200,870

-

164,059,387

إجمالي دخل العمليات

556,609

764,091

396,480

-

1,717,180

إجمالي مصاريف العمليات

381,747

222,171

37,451

-

641,369

الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة
صافي دخل الفترة

-

-

541,920

174,862

359,029

39,374

39,374

39,374

1,115,185

مخصص خسائر اإلئتمان ومخصص اإلنخفاض في
القيمة ،صافي

46,581

69,007

16
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المعلومات القطايية – تتمة
إجمالي دخل العمليات حسب القطاعات التشغيلية:
 31مارس ( 2016غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

اإلجمالــــي

خارجية

569,572

1,044,423

181,564

1,795,559

داخلية

)(2,126

)(234,733

236,859

-

اإلجمالي

567,446

809,690

418,423

1,795,559

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

اإلجمالــــي

خارجية

604,874

879,869

232,437

1,717,180

داخلية

)(48,265

)(115,778

164,043

-

اإلجمالي

556,609

764,091

396,480

1,717,180

 31مارس ( 2015غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

- 12

الربح األساسي والمعدل للسهم
تام احتسااب الاربح األساساي والمعادل للساهم للفتارتين المنتهيتاين فااي  31ماارس  2016و  2015وذلاك بقسامة صاافي دخال الفتارة العائاد علااى
المساممين على  1,500مليون سهم.

- 13

كفاية رأس المال
تتمثل أمداف البنك ،عند إدارة رأس المال ،في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،والحفاظ على
مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ اإلستمرارية ،والحفاظ على وجود قاعدة رأس مال قوي.
يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إد ارة البنك .تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي ،وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو
تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه ومي .% 8
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وبموجبها يتم قياس
مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤمل مع الموجودات ،والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالم اإلسمية للمشتقات
بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرما النسبية.

17
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كفاية رأس المال – تتمة
 31مارس 2016

 31ديسمبر 2015

 31مارس 2015

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

176,807,363

167,661,775

158,183,197

12,859,788

12,620,144

11,906,446

مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

1,638,463

2,844,213

2,205,075

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

191,305,614

183,126,132

172,294,718

رأس المال األساسي

28,641,006

28,174,537

26,101,293

رأس المال المساند

3,903,383

4,082,996

2,874,326

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

32,544,389

32,257,533

28,975,619

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي

%14.97

%15.39

%15.15

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

%17.01

%17.61

%16.82
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القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة مي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم في السوق الرئيسي (أو
أسواق أكثر فائدة) بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس وتمت وفق الظروف السائدة حاليا ً في السوق ،بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال ً
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 كثيرا ً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء.وانه غير العملي
تحديد القيمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء بصورة موثوق بها فيما عدا ما مو مذكور أدناه.
تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول

:

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األداة (بدون تعديل)

المستوى الثاني

:

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

المستوى الثالث

:

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

بآالف الرياالت السعودية

المستول األول

المستول الثاني

المستول الثالث

اإلجمالي

 31مارس 2016
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

800,267

-

800,267

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

-

-

-

-

إستثمارات مالية متاحة للبيع

9,240,250

14,128,855

35,303

23,404,408

إستثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

-

5,150,000

-

5,150,000

قروض وسلف

-

128,926,404

-

128,926,404

المطلوبات المالية
ودائع العمالء

-

151,638,841

-

151,638,841

أدوات مالية مشتقة
سندات دين مصدره

-

851,078
4,500,000

-

851,078
4,500,000

قروض

-

46,875

-

46,875
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القيمة العادلة لألدوات المالية – تتمة
بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

 31ديسمبر 2015
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

872,865

-

872,865

إستثمارات مالية متاحة للبيع
إستثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

9,060,190
-

22,663,983
3,649,661

43,317
-

31,767,490
3,649,661

قروض وسلف

-

124,038,677

-

124,038,677

المطلوبات المالية
ودائع العمالء

-

148,592,666

-

148,592,666

أدوات مالية مشتقة

-

895,429

-

895,429

تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى ( )2من مقايضات أسعار عموالت خاصة تمت خارج األسواق النظامية ومقايضات العمالت ،والعقود
المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت الخاصة والخيارات ،وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة ،وخيارات العمالت واألدوات المالية المشتقة
األخرى .يتم تحديد مذه المشتقات ب القيمة العادلة بإستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة 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 السو ق.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( ) 2على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق ،ويتم تحديدما بالقيمة العادلة
بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد ومواما القروض.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( )3على صناديق أسهم خاصة ،حددت قيمتها العادلة على أساس خر صافي قيمة
موجودات مصرح عنها بتاريخ قائمة المركز المالي .يتعلق التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية بالحركة في القيمة
العادلة وسداد رأس المال فقط.
كان إجمالي التغير في القيمة العادلة المثبتة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة والذي تم تقديره بإستخدام طرق التقويم – إيجابيا ً بمبلم 25.7
مليون لاير سعودي ( :2015سلبيا ً وبمبلم قدره  6.91مليون لاير سعودي).
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االفصاحات بموجت أطر العمل التي نصت يليها توصيات لجنة بازل 3
يجب القيام ببعض اإلفصاحات االضافية بموجب أطر العمل التاي نصات عليهاا توصايات لجناة باازل  . 3ساتكون ماذه اإلفصااحات موجاودة علاى
موقع البنك على اإلنترنت ، www.s a bb.com .:خالل الفترة النظامية المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
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