البنك السعودي البريطاني
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017
(غير مدققة)

البنك السعودي البريطاني
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
 30سبتمبر
2017
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

إيضاح

 30سبتمبر
2016
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

 31ديسمبر
2016
مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

19,074,049

24,121,821

14,549,850

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

15,385,665

8,217,746

10,802,229

مشتقات

9

476,068

721,912

814,404

استثمارات ،صافي

4

25,251,708

29,273,055

29,034,158

قروض وسلف ،صافي

5

116,685,780

120,964,815

125,874,829

إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك

6

626,347

642,297

615,684

ممتلكات ومعدات ،صافي

1,061,199

1,038,352

1,039,880

موجودات أخرى

920,004

1,075,896

3,173,137

إجمالي الموجودات

179,480,820

186,055,894

185,904,171

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
1,658,753

3,419,174

1,895,046

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء

7

134,565,021

140,639,785

144,083,838

سندات دين مصدرة

8

3,023,222

4,517,636

4,544,656

1,685,151

1,709,958

31,729

445,405

604,793

886,565

مطلوبات أخرى

5,357,733

3,885,620

4,314,284

إجمالي المطلوبات

146,735,285

154,776,966

155,756,118

اقتراض

9

مشتقات

حقوق المساهمين
رأس المال

15,000,000

15,000,000

15,000,000

إحتياطي نظامي

9,098,625

8,557,339

8,156,989

إحتياطيات أخرى

41,766

24,052

()500,242

أرباح مبقاة

8,605,144

7,127,537

7,491,306

أرباح مقترح توزيعها

-

570,000

-

إجمالي حقوق المساهمين

32,745,535

31,278,928

30,148,053

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

179,480,820

186,055,894

185,904,171

ماثيو بيرس

ديفيد ديو

رئيس الرقابة المالية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قوائم الدخل المرحلية الموحدة
غير مدققة
للثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017
2016
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديـة

للتسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017
2016
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعوديــة
السعوديـة

دخل العموالت الخاصة

1,490,672

1,594,725

4,523,024

4,479,597

مصاريف العموالت الخاصة

232,397

372,368

729,779

958,735

صافي دخل العموالت الخاصة

1,258,275

1,222,357

3,793,245

3,520,862

دخل أتعاب وعموالت ،صافي

302,373

302,768

969,194

1,056,379

114,383

112,437

328,372

370,420

إيضاح

أرباح تحويل عمالت ،صافي
دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة
الدخل ،صافي

-

62

-

6,994

دخل المتاجرة ،صافي

35,797

30,361

214,299

224,865

توزيعات أرباح

31,499

18,944

52,499

37,844

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض

21,532

364

30,718

26,583

دخل العمليات األخــرى ،صافي

32

2

241

16

إجمالي دخل العمليات

1,763,891

1,687,295

5,388,568

5,243,963

رواتب وما في حكمها

312,887

306,812

904,173

917,855

إيجار ومصاريف مباني

36,471

36,177

108,888

105,758

استهالك

32,536

28,660

92,122

83,402

مصاريف عمومية وإدارية

150,841

147,163

466,190

448,637

168,783

189,529

559,980

437,784

المتاجرة ،صافي

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
(عكس قيد) اإلنخفاض في قيمة الموجودات

()703

-

49,297

()460

إجمالي مصاريف العمليات

700,815

708,341

2,180,650

1,992,976

الدخل من األنشطة التشغيلية

1,063,076

978,954

3,207,918

3,250,987

20,248

15,866

40,550

37,163

1,083,324

994,820

3,248,468

3,288,150

المالية األخرى ،صافي

الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك

6

صافي دخل الفترة
الربح األساسي والمخفض للسهم
13

(باللاير السعودي)

0.72

0.66

2.17

ماثيو بيرس

ديفيد ديو

رئيس الرقابة المالية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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2.19

البنك السعودي البريطاني
قوائم الدخل الشامل المرحلية الموحدة
غير مدققة

للثالثة أشهر المنتهية في

صافي دخل الفترة

للتسعة أشهر المنتهية في

 30سبتمبر2017

 30سبتمبر 2016

 30سبتمبر2017

 30سبتمبر 2016

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعوديـة

السعوديـة

السعوديـة

السعوديـة

1,083,324

994,820

3,248,468

3,288,150

إيرادات شاملة أخرى للفترة – بنود قد يعاد
تصنيفها الحقا ً إلى قائمة الدخل الموحدة:
موجودات مالية متاحة للبيع:
 -صافي التغير في القيمة العادلة

()70,423

()47,685

()57,367

()103,135

 محووول إلووئ قائمووة الوودخل المرحليووة الموحوودة،()22,235

صافي

()364

18,579

()26,583

تغطية مخاطر التدفقات النقدية:
 -صافي التغير في القيمة العادلة

33,790

()8,114

99,313

()8,572

 محووول إلووئ قائمووة الوودخل المرحليووة الموحوودة،()8,409

صافي

إجمالي (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للفترة ()67,277
1,016,047

إجمالي الدخل الشامل للفترة

()199

()52,543

()5,880

()56,362

7,982

()144,170

938,458

3,256,450

3,143,980

ماثيو بيرس

ديفيد ديو

رئيس الرقابة المالية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
3

البنك السعودي البريطاني
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
غير مدققة
رأس المـال

2017
الرصيد في بداية الفترة

بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلحتياطي
النظــامي
بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

15,000,000

8,557,339

24,052

7,127,537

-

-

-

3,248,468

اإلجمالــي

اإلحتياطات األخرى

األرباح المبقاة
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المقترح
توزيعها
بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديــة

570,000

31,278,928

-

3,248,468

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
-

-

()57,367

-

-

()57,367

المتاحة للبيع

-

-

99,313

-

-

99,313

-

-

()33,964

-

-

()33,964

-

-

7,982

3,248,468

-

3,256,450

أسهم الخزينة

-

-

11,155

-

-

11,155

احتياطي برنامج أسهم الموظفين

-

-

()1,423

-

-

()1,423

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
محول إلئ قائمة الدخل المرحلية الموحدة  ،صافي

محول إلئ االحتياطي النظامي

-

541,286

-

()541,286

-

-

زكاة الفترة (إيضاح )17

-

-

-

()54,000

()27,000

()81,000

-

-

-

()259,725

()131,068

()390,793

ضريبة دخل الفترة (إيضاح )17
توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام  2016بعد الزكاة

-

وضريبة الدخل

-

-

()411,932

-

()411,932

توزيعوووات أربووواح مرحليوووة مدفوعوووة لعوووام  ،2017بعووود
الزكاة وضريبة الدخل (إيضاح )16

-

-

-

()915,850

-

()915,850

الرصيد في نهاية الفترة

15,000,000

9,098,625

41,766

8,605,144

-

32,745,535

2016
الرصيد في بداية الفترة

15,000,000

7,583,656

()340,608

5,361,489

570,000

28,174,537

-

-

-

3,288,150

-

3,288,150

-

-

()103,135

-

-

()103,135

-

-

()8,572
()32,463

-

-

()8,572
()32,463

-

-

()144,170

3,288,150

-

3,143,980

أسهم الخزينة
احتياطي برنامج أسهم الموظفين
محول إلئ االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2015
توزيعات أربواح مرحليوة مدفوعوة لعوام ( 2016إيضواح
)16

-

573,333
-

()11,307
()4,157
-

()573,333
-

()570,000

()11,307
()4,157
()570,000

-

-

-

()585,000

-

()585,000

الرصيد في نهاية الفترة

15,000,000

8,156,989

()500,242

7,491,306

-

30,148,053

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

ماثيو بيرس

ديفيد ديو

رئيس الرقابة المالية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
غير مدققة
إيضاح
األنشطة التشغيلية:
صافي دخل الفترة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية
الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة علئ اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إستهالك
دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل ،صافي
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
مكاسب تغطية مخاطر التدفقات النقدية المحولة إلئ قائمة الدخل المرحلية الموحدة
الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك
مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
احتياطي برنامج أسهم الموظفين
مخصص (عكس قيد) اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى ،صافي
صافي (الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تزيد فترة استحقاقها
األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
قروض وسلف ،صافي
موجودات أخرى ومشتقات
صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى ومشتقات
صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية:
متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناة لغير
أغراض المتاجرة
شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة
توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في مشروع مشترك

6

2017
بآالف الرياالت
السعوديـــة

2016
بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,248,468

3,288,150

8,578
92,122
()30,718
()52,543
()40,550
559,980
9,732
49,297
3,844,366

32,190
83,402
()6,994
()26,583
()5,880
()37,163
437,784
7,786
()460
3,772,232

999,766

797,835

()1,138,733
3,719,055
501,049

()420,684
()365,977
()1,799,307

()1,760,421
()6,074,764
799,298
889,616

60,140
()4,803,340
660,041
()2,099,060

18,255,079
()14,299,677
56,500
()114,969

49,775,282
()43,410,266
114,714

شراء ممتلكات ومعدات
صافي النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية

3,896,933

األنشطة التمويلية:
سندات دين مصدرة
إقتراض
توزيعات أرباح مدفوعة
أسهم خزينة مشتراة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()1,494,414
()24,807
()1,286,147
()2,805,368

31,718
()15,259
()908,068
()23,250
()914,859

1,981,181
22,958,777
24,939,958

3,333,984
13,338,227
16,672,211

عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة
عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

4,462,765
797,838

4,216,203
866,638

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر

7,982

()144,170

صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

11

()131,827
6,347,903

معامالت إضافية غير نقدية

ماثيو بيرس

ديفيد ديو

رئيس الرقابة المالية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب والمفوض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 30سبتمبر 2017
-1

عــام
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) ،شوركة مسواةمة سوعودية ،بموجوب المرسووم الملكوي رقوم م  4بتواريخ  12صوفر 1398ةوـ الموافوق 21
يناير 1978م .وقد بدأ ساب أعماله رسميا ً بتاريخ  26رجب 1398ةوـ ( 1يوليوو 1978م) بعود أن إنتقلوت إليوه عمليوات البنوك البريطواني للشورق
األوسط في المملكة العربية السعودية .يعمل ساب بموجب السوجل التجواري رقوم  1010025779بتواريخ  22ذي القعودة 1399ةوـ الموافوق 13
أكتوبر 1979م كبنك تجاري مون خوالل شوبكة فروعوه وعوددةا  82فرعوا ً ( 30سوبتمبر  83 : 2016فرعواً) فوي المملكوة العربيوة السوعودية .بلو
عدد موظفي ساب  3,221موظفا ً كما في  30سوبتمبر  30( 2017سوبتمبر  3,317 :2016موظوف) .إن عنووان المركوز الرئيسوي لسواب ةوو
كما يلي:
البنك السعودي البريطاني
ص ب 9084
الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
تتمثل أةداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية .كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائود ،معتمودة وتحوت
إشراف ةيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.
يمتلووك سوواب  )%100 :2016 ( %100موون الحصووص فووي رأسوومال شووركة وكالووة سوواب للتووأمين (شووركة تابعووة) ،شووركة ذات مسووئولية محوودودة
مسجلة في المملكة العربية السوعودية بالسوجل التجواري رقوم  1010235187وتواريخ  18جموادى الثواني 1428ةوـ (الموافوق  3يوليوو .)2007
يمتلك ساب بصورة مباشرة  %98و  %2بصورة غير مباشورة مون الحصوص فوي رأسومال الشوركة التابعوة (الحصوة غيور المباشورة مملوكوة مون
خالل شركة عقارات العربية المحودودة ،مسوجلة فوي المملكوة العربيوة السوعودية) .يتمثول النشواط الرئيسوي للشوركة التابعوة فوي العمول كوكيول توأمين
وحيد لشركة ساب للتكافل (شركة زميلة – أنظر إيضاح  )6داخل المملكة العربية السعودية .طبقا ً لالتفاقية المبرموة بوين الشوركة التابعوة والشوركة
الزميلة ،فإن عقد تأسيس الشركة التابعة ال يخطر عليها من العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.
يمتلووك سوواب  )%100 :2016 ( %100موون الحصووص فووي رأسوومال شووركة عقووارات العربيووة المحوودودة (شووركة تابعووة) ،شووركة ذات مسووئولية
محدودة مسجلة في المملكة العربيوة السوعودية بالسوجل التجواري رقوم  1010188350وتواريخ  12جموادي األول 1424ةوـ (الموافوق  12يوليوو
 .)2003يمتلووك سوواب بصووورة مباشوورة  %99و  %1بصووورة غيوور مباشوورة موون الحصووص فووي رأسوومال الشووركة التابعووة (الحصووة غيوور المباشوورة
مملوكة من خالل شركة وكالة ساب للتأمين ،شركة ذات مسئولية محدودة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية) .يتمثول النشواط الرئيسوي للشوركة
التابعة في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.
كمووا يمتلووك سوواب  )%100 :2016 ( %100موون الحصووص فووي رأسوومال شووركة سوواب العقاريووة المحوودودة (شووركة تابعووة) ،شووركة ذات مسووئولية
محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  1010428580وتاريخ  12صوفر 1436ةوـ (الموافوق  4ديسومبر .)2014
يمتلك ساب بصورة مباشرة  %99.8و  %0.2بصورة غير مباشرة من الحصص فوي رأسومال الشوركة التابعوة (الحصوة غيور المباشورة مملوكوة
من خالل شركة عقارات العربية المحدودة ،شركة ذات مسئولية محدودة ،مسجلة في المملكوة العربيوة السوعودية) .يتمثول النشواط الرئيسوي للشوركة
ً
نيابة عن البنك.
التابعة في تسجيل العقارات بإسمها أو االحتفاظ بالضمانات وإدارتها
بتاريخ  17مايو  ،2017قام ساب بتأسيس منشأة لغرض خاص باسم شركة ساب لألسوواق المحودودة ،شوركة تابعوة مملوكوة بالكامول توم تأسيسوها
كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب قوانين جزر الكايمان .ستقوم ةذه الشوركة التابعوة بالمتواجرة فوي المشوتقات وعمليوات إعوادة الشوراء .لوم تبودأ
ةذه الشركة التابعة عملياتها بعد.
يمتلووك سوواب  )%100 : 2016( %100موون رأسوومال الشووركة التابعووة شووركة سوواب لووألوراق الماليووة ،شووركة ذات مسووئولية محوودودة تأسسووت
بموجب قرار ةيئة السوق المالية رقم  7 – 35 – 2007وتاريخ  10جمادي الثاني 1428ةوـ الموافوق  25يونيوو  ،2007ومسوجلة فوي المملكوة
العربية السعودية بالسوجل التجواري رقوم  1010235982وتواريخ  8رجوب 1428ةوـ ( 22يوليوو  .)2007وقود توم إتموام إجوراءات تصوفية ةوذه
الشركة التابعة خالل الفترة.
لقد شارك البنك في تأسيس ثالثة منشآت لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركة والحصول علئ حقوق الضمان علئ موجودات محددة
خاصة بالمقترضين بموجب اتفاقيات التمويل اإلسالمي ،ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى .
 - 1شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات
 - 2شركة راب لتأجير الموجودات
 - 3شركة ينبع لتأجير الموجودات
يمتلك ساب حصة قدرةا  )%50 : 2016( %50في كل منشأة .لم يقم ساب بتوحيد ةوذه المنشوآت لعودم وجوود حوق لوه فوي العوائود المتغيوره مون
عالقته بالمنشأه والمقدرة علئ التأثير علئ تلوك العوائود مون خوالل ممارسوة سولطاته عول تلوك المنشوآت .يقيود التمويول المعنوي الممنووح للعموالء فوي
دفاتر ساب.
قرر مجلس إدارة ساب خالل اجتماعه المنعقد خالل  25إبريل  2017الدخول في مناقشوة مبدئيوة موع البنوك األول ،بنوك مودر فوي سووق األسوهم
بالمملكة العربية السعودية ،لدراسوة إمكانيوة إنودما البنكوين .إن الودخول فوي ةوذه المناقشوات ال يعنوي بوأن االنودما قود يوتم بوين البنكوين .وفوي حالوة
االتفاق علئ االنودما  ،فوإن ذلوك ،يخضوع لشوروط مختلفوة ،تشوتمل وال تقتصور علوئ ،الحصوول علوئ موافقوة الجمعيوة العموميوة لكول بنوك وموافقوة
الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
تم اعتماد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  5صفر 1439ةـ (الموافق  25اكتوبر .)2017
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أسس اإلعداد
اعتباراً من عام  ،2017أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم  381000074519بتواريخ  11أبريول  2017والتعوديالت الالحقوة
علئ شكل إيضاحات بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ،وكان أثرةا كاآلتي:
ً
 أن معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تعد مطبقة اعتبارا من  1يناير  ،2017و
 يوتم احتسوواب الزكوواة وضووريبة الوودخل علووئ أسوواس ربووع سوونوي ،ويووتم إثباتهوا فووي قائمووة التغيوورات فووي حقوووق المسوواةمين الموحوودة ،ويووتم إثبووات
االلتزام المقابل لذلك في قائمة المركز المالي الموحدة.
وبتطبيق إطار العمل أعاله ،تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك كما فوي وللفتورة المنتهيوة فوي  30سوبتمبر  2017وفقوا ً لمعيوار
المحاسبة الدولي ( – )34القوائم المالية المرحلية ،وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل.
ولغاية عام  ،2016كان يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للبنك طبقا ً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربوي السوعودي
والمعايير الدولية للتقارير المالية .وقد أدى ةذا التغير في إطار العمل إلئ تغير السياسة المحاسبية بشأن الزكواة وضوريبة الودخل طبقوا ً لموا اإلفصواح
عنه في اإليضاح ( )17حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
تتفق القووائم الماليوة المرحليوة الموحودة المووجزة موع نظوام مراقبوة البنووك ونظوام الشوركات فوي المملكوة العربيوة السوعودية .ال تشوتمل القووائم الماليوة
المرحلية الموحدة المووجزة علوئ كافوة المعلوموات واإلفصواحات المطلوبوة فوي القووائم الماليوة الموحودة السونوية ،ويجوب أن تقورأ جنبوا ً إلوئ جنوب موع
القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مون اإلدارة إجوراء األحكوام والتقوديرات واالفتراضوات التوي قود توؤثر علوئ تطبيوق السياسوات
المحاسبية ومبال الموجودات والمطلوبات المسجلة ،ومبال اإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن ةذه التقديرات.
وعنوود إعووداد ةووذه القوووائم الماليووة المرحليووة الموحوودة الموووجزة ،كانووت األحكووام الهامووة التووي أجرتهووا اإلدارة عنوود تطبيووق السياسووات المحاسووبية للبنووك
والمصادر األساسية لعدم التأكود مون التقوديرات ةوي نفسوها المطبقوة علوئ القووائم الماليوة الموحودة السونوية كموا فوي وللسونة المنتهيوة فوي  31ديسومبر
.2016
يقوم ساب بعرض قائمة مركزه المالي المرحلية الموحدة من حيث السيولة.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدر الصافي فوي قائموة المركوز الموالي المرحليوة الموحودة فقوط عنود وجوود حوق نظوامي ملوزم وعنودما
يكوون ةنوواك نيووة لتسووية الموجووودات مووع المطلوبووات علوئ أسوواس الصووافي ،أو تحقيوق الموجووودات وتسووديد المطلوبووات فوي ن واحوود .ال يووتم مقاصووة
اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل أي معيار محاسبي أو رأي ،وطبقا ً لموا يوتم
االفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.
تظهر ةذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف.

( )1أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة علئ القوائم المالية لساب ،والشركات التابعة له المذكورة فوي اإليضواح ( 1ويشوار إليهموا جميعوا ً بوـ
"البنك") .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب ،باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
الشركات التابعة ةي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .يسيطر ساب علئ منشأة ما (الشوركة المسوتثمر فيهوا)
والتي يتعرض بشأنها لمخاطرولديه حقووق فوي الحصوول علوئ عوائود مختلفوة مون عالقتوه بالشوركة المسوتثمر فيهوا ولديوه المقودرة علوئ التوأثير علوئ
العائدات من خالل ممارسة سلطاته علئ الشركة المستثمر فيها .يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً مون تواريخ إنتقوال السويطرة علوئ تلوك الشوركات
إلئ ساب ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاريخ تخلي ساب عن مثل ةذه السيطرة.
يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد ةذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
-3

السياسات المحاسبية
تتمشئ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد ةذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية الموحدة
السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016باستثناء:
التغير في السياسة المحاسبية بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل طبقا ً لما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك اعتباراً من 1
(أ)
يناير ( 2017أنظر إيضاح  ،)2و
(ب) إتباع التعديالت األخرى علئ المعايير الحالية المذكورة أدناه ،والتي لها أثر غير ةام ليس لها أثر مالي علئ القوائم المالية المرحلية
الموحدة الموجزة للبنك للفترة الحالية أو الفترة السابقة ،وال يتوقع بأن يكون لها أثر ةام علئ الفترات المستقبلية.
تعديالت على المعايير الحالية
 تعديالت علئ معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)7المبادرة باإلفصاح المتعلقة بقائمة التدفقات النقدية تطبق التعديالت علئ الفترات السنويةالتي تبدأ في أو بعد  1يناير .2017
تتطلب التعديالت إبداء إفصاحات إضافية كي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقويم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن األنشطة
التمويلية .يعتبر ةذا التعديل جزء من معيار المحاسبة الدولي المتعلق بـ "المبادرة باإلفصاح" والذي يستمر في استكشاف كيفية تحسين
إفصاحات القوائم المالية.
تعديالت علئ المعيار الدولي للتقارير المالية ( :)12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى .تطبق التعديالت بأثر رجعي ،ويسري
مفعولها علئ الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2017
توضح التعديالت بأن متطلبات اإلفصاح المذكورة في المعيار الدولي للتقارير المالية ( – )12عدا ما ورد في الفقرتين ب  ،10و ب 16
– تطبق علئ حصص المنشأة في شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة (أو أي جزء من حصتها في مشروع مشترك أو شركة
زميلة) تم تصنيفها (أو تم إدراجها ضمن مجموعة االستبعاد المصنفة) كاستثمارات متاحة للبيع.
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اإلستثمارات  ،صافي
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر
2017
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2016
(مدققة)

 30سبتمبر
2016
(غير مدققة)

االستثمارات:

-5

 -متاحة للبيع ،صافي

16,493,820

23,007,811

21,865,625

 -مقتناه بالتكلفة المطفأة

8,757,888

6,265,244

7,168,533

اإلجمالي

25,251,708

29,273,055

29,034,158

القروض والسلف ،صافي
تتكون القروض والسلف من اآلتي:
(بآالف الرياالت السعودية)

 30سبتمبر
2017
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2016
(مدققة)

 30سبتمبر
2016
(غير مدققة)

بطاقات إئتمان

2,348,565

2,308,508

2,463,654

قروض شخصية

22,419,238

24,380,165

24,416,302

قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

93,484,582

95,510,374

99,989,387

القروض والسلف العاملة – إجمالي

118,252,385

122,199,047

126,869,343

القروض والسلف غير العاملة ،صافي

1,624,839

1,655,479

1,701,124

إجمالي القروض والسلف

119,877,224

123,854,526

128,570,467

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي

()3,191,444

()2,889,711

()2,695,638

القروض والسلف ،صافي

116,685,780

120,964,815

125,874,829
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اإلستثمار في الشركة الزميلة والمشروع المشترك
(بآالف الرياالت السعودية)

 30سبتمبر 2017
( غير مدققة )

 31ديسمبر 2016
(مدققة )

 30سبتمبر 2016
( غير مدققة )

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
رصيد بداية الفترة
الحصة في األرباح
توزيعات أرباح مستلمة

شركة ساب للتكافل
رصيد بداية الفترة السنة
الحصة في األرباح

اإلجمالي

513,678
39,650
()56,500

565,898
62,495
()114,715

565,898
36,066
()114,715

496,828

513,678

487,249

128,619
900

127,337
1,282

127,337
1,098

129,519

128,619

128,435

626,347

642,297

615,684

يمتلك ساب  )%51 : 2016( %51من الحصص في شركة إتش إس بيي سيي العربيية السيعودية المحيدودة ،مشيرو مشيترك ميج مجموهية هيو
كو

ش غهاي المصرفيه .لم يقم ساب بتوحيد هذه الم شأة أل ه ليس لديه حقوق في الحصول هلى هوائد مختلفة من هالقته بالم شيأة ،والمقيدرة هليى

التأثير هلى العائدات من خالل ممارسة سلطاته هلى الم شأة .تتمثل األ شطة الرئيسية لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحيدودة فيي تقيديم
الخدمات الب كية االستثمارية بما في ذلك المشورة الب كية االستثمارية ،والوساطة وتمويل المشياريج والتموييل االسيالمي .كميا تقيوم بيادارة الصي اديق
االستثمارية والمحافظ االختيارية.
كما يمتلك ساب حصة قدرها  )%32.5 : 2016( %32.5مين رأسيمال شيركة سياب للتكافيل ،شيركة مسياهمة سيعودية ،تقيوم بتقيديم خيدمات تيأمين
متوافقة مج الشريعة ،وتطرح م تجات تكافل هائلي وهام .تبلي القيمية السيوقية لالسيتثمار فيي شيركة سياب للتكافيل كميا فيي  30سيبتمبر  2017مبلي
 320.7مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر  212.3 : 2016مليون لاير سيعودي) .بتياري  17أغسيطس  ،2017أبيرم سياب اتفاقيية ميج أتيش أس بيي
سي آسيا هولدي غز بي في وبعض الشركات التابعة األخرى المملوكة بالكامل لشركة أتش أس بي سي هولدي غز بي أل سيي (ويشيار إلييهم جميعيا ـ بي
"أتش أس بي سي") لشراء حصة أتش سي بي سي المجمعة البالغة  %32.5في شركة ساب للتكافل بسعر شراء قدره  10.66لاير سيعودي للسيهم،
وبمبل إجمالي قدره  117.8مليون لاير سعودي .إن هذه الصيفقة مازاليت قييد اسيتكمال اإلجيراءات ال ظاميية المتعلقية بهيا .وبعيد إتميام هيذه الصيفقة،
فان ساب سيمتلك  %65من رأسمال شركة ساب للتكافل.
-7

-8

ودائع العمالء
(بآالف الرياالت السعودية)

في  30سبتمبر 2017
( غير مدققة )

في  31ديسمبر
2016
( مدققة )

في  30سبتمبر
2016
( غير مدققة )

تحت الطلب
إدخار
ألجل
تأمينات نقدية

79,815,754
6,982,681
46,772,494
994,092

82,345,754
7,320,350
49,386,046
1,587,635

78,654,086
7,275,032
56,317,265
1,837,455

اإلجمالي

134,565,021

140,639,785

144,083,838

سندات الدين المصدرة
خالل الفترة ،استحقت الصكوك التي أصدرةا ساب خالل عام  2012بمبل  1,500مليون لاير سعودي.
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلئ المبال اإلسمية المتعلقة بها .إن المبال اإلسمية ،التي تعتبر مؤشراً علئ حجم المعامالت القائمة في
نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبال التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  .وبالتالي ،فإن ةذه المبال اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عاد ًة علئ
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
في  30سبتمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية

في  31ديسمبر 2016

( غير مدققة )
القيمةةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةةة

القيمةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةة

اإليجابية

السلبية

في  30سبتمبر 2016

( مدققة )
المبالغ اإلسمية

القيمووووووووووووة العادلووووووووووووة

القيمة العادلة السلبية

( غير مدققة )
المبال اإلسمية

اإليجابية

القيمووووووووووووة العادلووووووووووووة

القيمة العادلة السلبية

اإليجابية

المبال
اإلسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

263,088

()234,561

44,717,204

229,698

()206,844

36,848,122

346,379

()307,028

38,409,463

خيارات أسعار العموالت الخاصة

40,834

()40,834

18,650,109

87,500

()87,500

16,617,736

72,781

()72,781

14,770,056

عقود الصرف األجنبي واآلجلة

57,887

()41,656

11,889,475

116,874

()49,190

19,420,843

62,554

()33,549

18,237,721

خيارات العمالت

18,050

()18,442

56,693,726

145,808

()148,103

143,436,015

282,064

()288,683

179,569,757

مقايضات العمالت

15,749

()14,429

3,018,857

14,028

()11,472

1,423,750

22,791

()20,234

1,423,750

أخــــرى

11,665

()11,665

360,836

425

()425

425,786

3,484

()3,482

425,785

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

19,068

()57,597

5,317,500

86,254

()54,188

3,904,331

9,211

()107,190

2,580,141

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

22,932

()11,045

1,390,000

32,875

()34,092

2,465,000

9,690

()53,618

1,590,000

مقايضات العمالت

26,795

()15,176

1,552,591

8,450

()12,979

1,071,317

5,450

-

187,500

اإلجمالي

476,068

()445,405

143,590,298

721,912

()604,793

225,612,900

814,404

()886,565

257,194,173
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التعهدات واإللتزامات المحتملة
أ ) الدعاوى القانونية
كما في  30سبتمبر  ،2017يوجد دعاوى قانونية مقامة ضد البنك .لم يجنب أي مخصص جوةري لقاء ةذه الدعاوى ،وذلك بناءاً علئ نصيحة المستشارين القانونيين
التي تشير إلئ أنه ليس من المحتمل تكبد خسائر ةامة.

ب ) التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
فيما يلي بيانا ً بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنك:
في  30سبتمبر
2017
( غير مدققة )

بآالف الرياالت السعودية

في  31ديسمبر
2016
( مدققة )

في  30سبتمبر
2016
( غير مدققة )

إعتمادات مستندية

9,403,813

11,219,310

11,026,713

خطابات ضمان

53,320,694

54,997,784

56,877,779

قبوالت

3,937,868

3,139,667

2,561,610

إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان

3,176,077

2,363,594

3,782,319

اإلجمالي

69,838,452

71,720,355

74,248,421

-11

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي -:
في  30سبتمبر
2017
( غير مدققة )

(بآالف الرياالت السعودية)

في  31ديسمبر
2016
( مدققة )

في  30سبتمبر
2016
( غير مدققة )

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا
11,220,900

الوديعة النظامية

15,268,906

6,291,318

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

13,719,058

7,689,871

10,380,893

اإلجمالي

24,939,958

22,958,777

16,672,211

-12

المعلومات القطاعية
يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً لألحكام والشروط التجارية اإلعتيادية .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات
والمطلوبات التشغيلية ،وتمثل غالبية الرصيد.
أ ) فيما يلي بيانا ً بقطاعات البنك التي تم رفع التقارير بشأنها:
-

قطاع التجزئة

:

ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة.

-

قطاع الشركات

:

وةو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات.

-

قطاع الخزينة

:

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

-

أخــــرى

:

وإدارة المحفظة اإلستثمارية والسيولة.
وتشتمل علئ اإلستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة واستثمارات أسهم.
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المعلومات القطاعية  -تتمة
فيموا يلووي تحلوويالً إلجمووالي موجووودات ومطلوبووات البنووك كمووا فووي  30سووبتمبر  2017و  ،2016وإجمووالي دخوول ومصوواريف العمليووات والنتووائج لفترتووي
التسعة أشهر المنتهيتين في ةذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
 30سبتمبر ( 2017غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخــــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

28,850,037

90,885,386

58,077,153

1,668,244

179,480,820

إجمالي المطلوبات

59,411,328

69,655,584

17,668,373

-

146,735,285

إجمالي دخل العمليات

1,928,693

2,416,744

990,632

52,499

5,388,568

مصاريف العمليات األخرى

1,231,380

790,673

108,597

50,000

2,180,650

الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك

-

-

-

40,550

40,550

697,313

1,626,071

882,035

43,049

3,248,468

صافي دخل الفترة
مخصص خسائر االئتمان و (عكس قيد) اإلنخفاض في
القيمة ،صافي

307,680

252,300

()703

50,000

609,277

 30سبتمبر ( 2016غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخــــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

33,316,341

96,321,558

54,866,536

1,399,736

185,904,171

إجمالي المطلوبات

66,957,801

65,168,553

23,629,764

-

155,756,118

إجمالي دخل العمليات

1,769,717

2,370,650

1,065,752

37,844

5,243,963

مصاريف العمليات األخرى

1,123,315

755,664

113,997

-

1,992,976

الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك

-

-

-

37,163

37,163

صافي دخل الفترة

646,402

1,614,986

951,755

75,007

3,288,150

213,367

224,417

()460

-

437,324

مخصص خسائر االئتمان و (عكس قيد) اإلنخفاض في
القيمة ،صافي

ب) إجمالي دخل العمليات حسب القطاعات التشغيلية:
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 30سبتمبر ( 2017غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخرى

اإلجمالــــي

خارجية

1,598,028

3,276,712

461,329

52,499

5,388,568

بين القطاعات

330,664

()859,968

529,304

-

-

إجمالي دخل العمليات

1,928,692

2,416,744

990,633

52,499

5,388,568

 30سبتمبر ( 2016غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخرى

اإلجمالــــي

خارجية

1,702,560

3,132,806

370,753

37,844

5,243,963

بين القطاعات

67,157

()762,156

694,999

-

-

إجمالي دخل العمليات

1,769,717

2,370,650

1,065,752

37,844

5,243,963

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في  30سوبتمبر  2017و  30سوبتمبر  2016وذلوك بقسومة صوافي دخول الفتورة علوئ
عدد األسهم البالغة  1,500مليون سهم.
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كفاية رأس المال
تتمثل أةداف البنك عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،والحفاظ علئ مقدرة
البنك علئ اإلستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ اإلستمرارية ،والحفاظ علئ وجود رأس مال قوي.
يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إدارة البنك .تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
من البنك اإلحتفاظ بحد أدنئ من رأس المال النظامي .وأن تكون نسبة رأس المال النظامي إلئ الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد
األدنئ المتفق عليه والبال .%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 المؤةل مع الموجودات ،والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبال اإلسمية للمشتقات بإستخدام
األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرةا النسبية.
 30سبتمبر 2017
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30سبتمبر 2016
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

162,309,634

161,899,067

167,477,154

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

13,599,742

13,333,290

13,163,042

مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

2,504,775

2,514,488

808,000

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

178,414,151

177,746,845

181,448,196

رأس المال األساسي

32,745,535

31,278,928

30,148,053

رأس المال المساند

4,327,820

3,600,244

3,896,576

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

37,073,355

34,879,172

34,044,629

نسبة كفاية رأس المال %

-15

نسبة رأس المال األساسي

%18.35

%17.60

%16.62

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

%20.78

%19.62

%18.76

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة ةي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ،بموجب معاملة نظامية تمت في السوق الرئيسي (أو
أسواق أكثر فائدة) بين أطراف متعاملين في السوق بتاريخ القياس وتمت وفق الظروف السائدة حاليا ً في السوق ،بصرف النظر عما إذا كان السعر
قابالً 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:
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.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
بآالف الرياالت السعودية  -تتمة

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

 30سبتمبر ( 2017غير مدققة)
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
إستثمارات مالية متاحة للبيع
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف

1,007,985
-

476,068
15,451,923
8,727,048
-

33,912
115,415,314

476,068
16,493,820
8,727,048
115,415,314

المطلوبات المالية
ودائع العمالء
أدوات مالية مشتقة
سندات دين مصدرة
اقتراض

-

134,664,752
445,405
3,023,222
1,685,151

-

134,664,752
445,405
3,023,222
1,685,151

بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

 31ديسمبر ( 2016مدققة)
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
إستثمارات مالية متاحة للبيع
استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

1,022,685
-

721,912
21,949,953
6,269,003

قروض وسلف

-

-

35,173
119,380,837

721,912
23,007,811
6,269,003
119,380,837

المطلوبات المالية
ودائع العمالء
أدوات مالية مشتقة
سندات دين مصدرة
اقتراض

140,760,543
604,793
4,517,636
1,709,958

-

-

140,760,543
604,793
4,517,636
1,709,958

تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى ( ) 2من مقايضات أسعار العموالت الخاصة تمت خار األسواق النظامية ،ومقايضات العمالت ،وخيارات
أسعار العموالت الخاصة  ،وعقود الصرف األجنبي اآلجلة ،وخيارات العمالت واألدوات المالية المشتقة األخرى .يتم تحديد ةذه المشتقات بالقيمة
العادلة بإستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلئ 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 السوق.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( )2علئ سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق ،ويتم تحديدةا بالقيمة العادلة بإستخدام
التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد وةوامش القروض.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( )3علئ صناديق أسهم خاصة ،تحدد قيمتها العادلة علئ أساس خر صافي قيمة
موجودات مصرح عنه بتاريخ قائمة المركز المالي .يتعلق التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية خالل الفترة بالحركة في
القيمة العادلة وسداد رأس المال فقط .تصنف القروض والسلف ضمن المستوى ( )3وتحدد قيمتها العادلة عن طريق خصم التدفقات المالية المستقبلية
باستخدام معدالت السايبور المتوقعة المعدلة بالمخاطر.
كان إجمالي التغير في القيمة العادلة المثبته في قائمة الدخل المرحليه الموحدة  -والذي تم تقديره باستخدام طرق التقويم – إيجابيا ً بمبل 32.72
مليون لاير سعودي ( : 2016إيجابيا ً وبمبل قدره  54.42مليون لاير سعودي).
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 30سبتمبر 2017
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القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمة
إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف عن سعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة .يشار إلئ الفرق بين
سعر المعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ " ربح وخسارة اليوم الواحد" .حيث يتم إطفائه علئ مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلئ أن يتم تحديد
القيمة العادلة لألداة باستخدام المعلوما ت المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده .ويتم إثبات التغير الالحق في القيمة
العادلة مباشر ًة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد المؤجلة .تشتمل طرق التقييم علئ صافي القيمة الحالية
والتدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق .تشتمل االفتراضات والمدخالت
المستخدمة في طرق التقييم علئ األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة ،وةوامش القروض ،والعالوات األخرى المستخدمة في تقدير معدالت
الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.
يستخدم البنك طرق تقييم معروفة بشكل واسع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشائعة والمعروفة .تتوفر األسعار القابلة للمالحظة أو المدخالت
لطرق التقييم في السوق بشأن سندات الدين واألسهم المدرجة والمشتقات المتعلقة بتحويل العم الت ،والمشتقات التي تتم خار األسواق النظامية مثل
مقايضات أسعار العموالت .أن توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق يقلل من حاجة اإلدارة إلبداء األحكام وإجراء
التقديرات ويقلل من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد القيمة العادلة .يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في السوق والمدخالت لهذه الطرق علئ
المنتجات واألسواق وتخضع للتغيرات علئ أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.
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توزيعات األرباح المرحلية
بتاريخ  19يوليو  ،2017تمت الموافقة علئ توزيع أرباح مرحلية قدرةا  1,125مليون لاير سعودي (  585 :2016مليون لاير سعودي) وذلك
لدفعها للمساةمين .وبعد خصم الزكاة ،يصبح صافي الربح المرحلي الموزع للمساةمين السعوديين  0.71لاير سعودي للسهم ( 30يونيو : 2016
 0.35لاير سعودي للسهم) .سيتم خصم االلتزامات الضريبية المتعلقة بالمساةمين األجانب من حصتهم من األرباح الموزعة.

-17

أرقام المقارنة
اعتباراً من  1يناير  ،2017أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم  381000074519بتاريخ  11أبريل  2017والتعديالت الالحقة
علئ شكل إيضاحات بشأن المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل ،وكان أثرةا كاآلتي:
 أن معايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لم تعد مطبقة اعتباراً من  1يناير  ،2017و
 يتم احتساب واثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة التغيرات في حقوق المساةمين الموحدة ،ويوتم إثبوات االلتوزام المقابول لوذلك فوي قائموة المركوز
المالي الموحدة.
وبنا ًء عليه ،قام البنك بتعديل سياسته المحاسبية بحيث أصبح يتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل ،وتحمل علئ األرباح المبقاة .في السابق ،كانت
الزكاة وضريبة الدخل تخصم عند دفع األرباح .عندما كان يقترح توزيع أرباح ،كان يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في البداية كجزء من توزيعات
األرباح المقترحة وتخصم من األرباح المبقاة ،وكان يتم اإلفصاح عنها ضمن حقوق الملكية .والحقاً ،وبعد مصادقة المساةمين علئ توزيعات
األرباح في اجتماع الجمعية العامة ،كان يعاد تصنيفها إلئ المطلوبات األخرى .لم يعتبر أثر التغير في السياسة المحاسبية جوةرياً ،وبالتالي لم يتم
تعديل بيانات المقارنة.
تم قيد التسوية التراكمية بسبب التغير في السياسة المحاسبية في القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة الحالية طبقا ً لما تم اإلفصاح عنه في
الجدول أدناه:
 30سبتمبر ( 2017غير مدققة)
قائمة التغيرات في حقوق
المساهمين المرحلية الموحدة

قائمة المركز المالي المرحلية
الموحدة

بآالف الرياالت السعودية

أرباح مبقاة

مطلوبات أخرى

زكاة للفترة
ضريبة دخل للفترة
اإلجمالي

54,000
259,725
313,725

54,000
259,725
313,725

أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة األخرى للفترة السابقة كي تتماشئ مع عرض الفترة الحالية.
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