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 قائمة المركز المالي الموحدة 

 ديسمبر  13كما في 

  

 

 إيضاح

     2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

     2111 

 تبآالف الرياال

 السعوديـــة

      الموجودات 

 22,981,526  21,311,463  9 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 4,943,118  4,193,331  4 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 22,211,122  22,742,347  6 إستثمارات، صافي   

 84,811,283  96,194,116  5 قروض وسلف ، صافي 

 656,131  632,212  3 إستثمار في شركات زميلة  

 695,322  613,719  8 ممتلكات ومعدات ، صافي 

 9,815,941  1,273,413  3 موجودات أخرى 

 198,563,616  376,672,112   إجمالي الموجودات 

      

      المطلوبات وحقوق المساهمين
      

      المطلوبات

 6,834,165  7,913,471  11 ك والمؤسسات المالية األخرىأرصده للبنو 

 116,635,642  321,311,236  12 ودائع العمالء   

 9,338,551  3,717,241  19 سندات دين مصدرة 

 131,836  331,627  14 إقتراض 

 6,831,131  7,723,479  16 مطلوبات أخرى 

 121,431,914  316,746,411   إجمالي المطلوبات  

      

      حقوق المساهمين  

 3,611,111  31,111,111  15 رأس المال 

 5,181,332  6,993,173  13 إحتياطي نظامي 

 (226,311 ) (3,221 ) 18 إحتياطيات أخرى  

 9,148,493  2,124,626   أرباح مبقاة 

 652,611  3,111,111  25 أرباح مقترح توزيعها  

 13,155,211  21,167,712   ينإجمالي حقوق المساهم

 198,563,616  376,672,112   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 قائمة الدخل الموحدة 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

          2132 

 بآالف الرياالت

 ـةالسعوديــ

     2111 

 بآالف الرياالت

 ـةالسعوديـــ

 9,616,881  1,999,947  21 ت الخاصةدخل العموال

 439,316  217,447  21 مصاريف العموالت الخاصة

 9,121,336  1,263,311   صافي دخل العموالت الخاصة

      

 1,216,114  3,123,611  21 دخل األتعاب والعموالت، صافي 

 256,136  212,214   أرباح تحويل عمالت أجنبية ، صافي

 913,851  297,372  22 ، صافي  دخل المتاجرة

 61,434  17,614   توزيعات أرباح  

 4,132  36,132  29 مكاسب إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  

 92,331  3,314   دخل العمليات األخرى

 4,838,631  7,366,341   إجمالي دخل العمليات

      

 335,153  3,114,963  24 رواتب وما في حكمها  

 35,245  97,313   إيجار ومصاريف مباني  

 34,336  332,331  8 إستهالك 

 413,352  127,122   مصاريف عمومية وإدارية 

 436,691  331,733  5 مخصص خسائر اإلئتمان ، صافي  

 (5,342 ) (3,749 ) 6 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرىعكس قيد 

 951  6,632   ليات األخرى  مصاريف العم

 2,134,921  2,112,192   إجمالي مصاريف العمليات

 2,824,231  1,329,146   الدخل من األنشطة التشغيلية 

 54,156  333,211  3 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي   

 2,888,496  1,231,136   صافي دخل السنة 

      

 2883  1223  26 للسهم ) باللاير السعودي (الربح األساسي والمعدل 
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 قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

      

 2,888,496  1,231,136   صافي دخل السنة

      

      املة األخرى:اإليرادات الش

      موجودات مالية متاحة للبيع 

 (916,314 ) 222,293  18 صافي التغير في القيمة العادلة   -

 (4,132 ) (36,132 ) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة -

        

      تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

 (9,131 ) 21,343  18 صافي التغير في القيمة العادلة   -

 (8,686 ) (3,931 ) 18 محول إلى قائمة الدخل الموحدة -

   223,391 ( 991,581) 

 2,665,364  1,363,416   إجمالي الدخل الشامل للسنة 
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

 

 

 مـالرأس ال  

 

 اإلحتياطي

 النظــامي

اإلحتياطياااااااااااااااااااااات 

 األخرى

 األرباح المبقاة

 

األرباح المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي

 

  

 إيضاح

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 وديــةالسع

2132        

 32,366,213 762,711 1,334,319 (227,231) 6,341,922 2,711,111  الرصيد في بداية السنة
              

        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 1,231,136 - 1,231,136 - - -  صافي دخل السنة    

 لتغطية مخاطرفي القيمة العادلة  اتصافي التغير   

 21,343 - - 21,343 - - 34 ةالنقدي اتالتدفق    

 الستثمارات ل في القيمة العادلة اتصافي التغير  

 222,293 - - 222,293 - - 34 تاحة للبيع  مال    

 (21,942) - - (21,942) - - 34 محول إلى قائمة الدخل الموحدة  
           

  - - 223,391 1,231,136 - 1,363,416 
           

 - - (2,711,111) - - 2,711,111 36  مصدرة أسهم مجانية

 - - (431,129) - 431,129 - 32 محول إلى اإلحتياطي النظامي 

 (762,711) (762,711) - - - -  2111توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 - 3,111,111 (3,111,111) - - - 26 2112أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 21,167,712 3,111,111 2,124,626 (3,221) 6,993,173 31,111,111  الرصيد في نهاية السنة 

 

2111        

 16,131,343 652,611 1,644,519 116,331 6,468,859 3,611,111  الرصيد في بداية السنة
              

        إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 2,888,496 - 2,888,496 - - -  صافي دخل السنة    

 لتغطية مخاطرفي القيمة العادلة  اتصافي التغير   

 (9,131) - - (9,131) - - 18 ةالنقدي اتالتدفق    

 لالستثمارات  في القيمة العادلة اتصافي التغير  

 (916,314) - - (916,314) - - 18 المتاحة للبيع      

 (12,333) - - (12,333) - - 18  محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
           

  - - (991,581) 2,888,496 - 2,665,364 
           

 - - (322,113) - 322,113 - 13 محول إلى اإلحتياطي النظامي 

 (652,611) (652,611) - - - -  2111توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 - 652,611 (652,611) - - - 25 2111أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 13,155,211 652,611 9,148,493 (226,311) 5,181,332 3,611,111  الرصيد في نهاية السنة 
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 ديسمبر  13للسنتين المنتهيتين في 

  

 

 إيضاح

    2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

     2111 

 لرياالتبآالف ا

 السعوديـــة

      األنشطة التشغيلية 

 2,888,496  1,231,136   صافي دخل السنة

 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية 

 الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:

     

 (5,598 ) 32,449   على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة (الخصم) العالوة إطفاء 

 (4,132 ) (36,132 ) 29 مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي 

 34,336  332,331  8 إستهالك  

 (9,952 ) (3,314 )  بيع ممتلكات ومعدات، صافي مكاسب 

 (54,156 ) (333,211 ) 3 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي  

 436,691  331,733  5 يمخصص خسائر اإلئتمان، صاف 

 (5,342 ) (3,749 )  اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى عكس قيد  

 (21,333 ) 22,321   التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة  

   1,212,641  9,962,154 

      صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية :

 (666,831 ) (3,312,642 ) 9 لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  وديعة نظامية 

 18,385  4,773    ، صافيإستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة 

 (11,198,991 ) (33,222,761 )  قروض وسلف 

 (591,341 ) 763,719   موجودات أخرى 

      

      صافي الزيادة ) النقص ( في المطلوبات التشغيلية :

 1,292,838  12,293   أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 11,319,583  33,472,323   ودائع العمالء  

 531,186  (292,633 )  مطلوبات أخرى 

      

 9,362,463  6,133,422   صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

      

      األنشطة االستثمارية 

 24,315,555  33,223,163   بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة       متحصالت من 

 (22,253,241 ) (39,197,336 )  شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة  

 (33,298 ) (341,737 ) 8 شراء ممتلكات ومعدات 

 (233,434 ) 3,293  3 إستثمار في شركات زميلة 

 -      62,197   ن شركات زميلة توزيعات أرباح م 

 3,232  2,241   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 
      

 2,183,386  (7,244,377 )  األنشطة االستثماريةالناتجة من )المستخدمة في( صافي النقدية 

      

      األنشطة التمويلية 

 (1,436,233 ) 711,111   سندات دين مصدره 

 (16,526 ) (13,271 )  إقتراض 

 (655,145 ) (767,364 )  توزيعات أرباح مدفوعة 

      

 (2,163,158 ) (96,334 )  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

      

 9,386,934  679,939   في النقدية وشبه النقدية الزيادة 

 15,343,511  21,912,923   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 21,392,334  23,792,921  23 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
  

 
 

 
 

 9,593,286  1,411,396   عمولة خاصة مستلمة خالل السنة

 611,551  642,421   عمولة خاصة مدفوعة خالل السنة 

      معلومات إضافية غير نقدية

 (991,581 ) 223,391   إيرادات شاملة أخرى 
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 عــــام    - 3

م. وقد بددأ 1338يناير  21هـ الموافق 1938صفر  12بتاريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني ) ساب (، شركة مساهمة سعودية ، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

لبريطاني للشرق األوسدط فدي المملكدة العربيدة السدعودية . يعمدل م( بعد أن إنتقلت إليه عمليات البنك ا1338يوليو  1هـ ) 1938رجب  25ساب أعماله رسمياً بتاريخ 

 33م كبندك تجداري مدن خدالل شدبكة فروعده وعدددها 1333أكتدوبر  19هدـ الموافدق 1933ذي القعددة  22بتاريخ  1111126333ساب بموجب السجل التجاري رقم 

موظدف(. إن عندوان  9,129: 2111م )2112ديسدمبر  91موظفاً كما فدي  9,143ساب  فرعاً ( في المملكة العربية السعودية . بلغ عدد موظفي 81:  2111فرعاً ) 

 -المركز الرئيسي هو كما يلي:

 البنك السعودي البريطاني  

  3184ص ب       

 11419الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

  

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

 تأسست من قبل ساب.

%( من رأس مال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالية، شركة ذات مسئولية محددودة تأسسدت بموجدب قدرار هيئدة السدوق 111: 2111% )111يمتلك ساب  

، ومسددجلة فددي المملكددة العربيددة السددعودية بالسددجل التجدداري رقددم 2113يونيددو  26هددـ الموافددق 1428جمددادي الثدداني  11وتدداريخ  3 – 96 – 2113الماليددة  رقددم 

، تم تحويل موجودات ومطلوبات الشركة إلى شدركة إتدإ إس بدي سدي 2111يوليو  1واعتباراً من . ( 2113يوليو  22هـ ) 1428رجب  8 وتاريخ 1111296382

لشدركة النشداطات الرئيسدية ل كاندتإن الشدركة هدي تحدت التصدفية حاليداً و(. 3ة المحدودة، شركة زميلة لسداب مقابدل حصدص إضدافية )أنظدر إيضداح العربية السعودي

 في القيام بأعمال الحفظ والعمل كوكيل بإستثناء عمليات التغطية.تتمثل التابعة 

ة وكالة ساب للتأمين )شدركة تابعدة(، شدركة ذات مسدئولية محددودة مسدجلة فدي المملكدة %( من الحصص في رأس مال شرك111:  2111% )111كما يمتلك ساب  

% 2% و 38(. يمتلدك سداب بصدورة مباشدرة 2113يوليدو  9هدـ )الموافدق 1428جمدادي الثداني  18وتاريخ  1111296183العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

، مسجلة فدي المملكدة العربيدة السدعودية(. يتمثدل تابعةبعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شركة بصورة غير مباشرة من الحصص في رأس مال الشركة التا

( داخدل المملكدة العربيدة السدعودية طبقداً ليتفاقيدة 3أنظدر إيضداح  –في العمل كوكيل تأمين وحيد لشدركة سداب للتكافدل )شدركة زميلدة التابعة النشاط الرئيسي للشركة 

 ن عقد التأسيس ال يحظر على الشركة من العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.المبرمة معها. إ

)شدركة تابعدة(، شدركة ذات مسدئولية محددودة مسدجلة فدي  شدركة عقدارات العربيدة المحددودة%( من الحصص في رأس مال 111:  2111% )111كما يمتلك ساب  

% و 33(. يمتلك ساب بصورة مباشرة 2119يوليو  12هـ )الموافق 1424 األولجمادي  12وتاريخ  1111188961جل التجاري رقم المملكة العربية السعودية بالس

، مسدجلة فدي المملكدة العربيدة السدعودية(. تابعدة% بصورة غير مباشرة من الحصص في رأس مال الشركة التابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شدركة 1

 التابعة شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االستثمار.شاط الرئيسي للشركة يتمثل الن

من الحصص في رأس مال شركة ساب إنشورانس سيرفيسز المحدودة )شركة تابعة(، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية  %61كما يمتلك ساب  

كامل حصته في شركة ، قام ساب ببيع 2112خالل عام (. 2113ديسمبر  4هـ )الموافق 1428ذي القعدة  24وتاريخ  1111241213السعودية بالسجل التجاري رقم 

فدي العمدل كوسدطاء وإستشداريي تدأمين للعمدالء يتمثدل النشداط الرئيسدي للشدركة التابعدة  كدان .إلى شركة مارإ العربية السعودية ساب إنشورانس سيرفيسز المحدودة

 لكة العربية السعودية.العاملين في المم
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  تتمة  -عــــام   - 3

 أسس اإلعداد   3-3

 أ  (  بيان اإللتزام 

الخاصدة بالتقدارير تعد القوائم المالية الموحدة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات الماليدة الصدادرة عدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي، وللمعدايير الدوليدة  

. كمدا يعدد سداب قوائمده الماليدة الموحددة لتتمشدى مدع نظدام مراقبدة البندوك ونظدام الشدركات بالمملكدة ير المحاسدبة الدوليدةالصادرة عن مجلس معاي المالية

 . األساسي للبنك والنظام العربية السعودية

 ب ( أسس القياس  

لموجددودات الماليددة المدرجدة قيمتهددا العادلددة فدي قائمددة الدددخل، تدم إعددداد هددذه القدوائم الماليددة الموحدددة وفقداً لمبدددأ التكلفددة التاريخيدة، فيمددا عدددا المشدتقات، وا 

ة بالقيمدة العادلدة( واإلستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة. باإلضافة إلى ذلك، تقيد الموجودات والمطلوبدات مغطداة المخداطر )المغطدا

 بقيمتها العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطيتها.

 ملة الرئيسية ج (  الع 

 التابعة له. اتتظهر القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف. يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية لساب والشرك 

 د (   أسس توحيد القوائم المالية  

/ شدركة سداب لدألوراق المالية)ويشدار إليهمدا بشدكل جمداعي بدـ .البندك.(. يدتم  تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية لساب والشركة التابعدة لده 

اب للتدأمين، ألن إعداد القوائم المالية للشدركة التابعدة لدنفس السدنة الماليدة لسداب باسدتخدام سياسدات محاسدبية مماثلدة. لدم يقدم البندك بتوحيدد شدركة وكالدة سد

 ها غير هامة بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للبنك ككل.إجمالي موجوداتها ومطلوباتها وإيراداتها ومصاريف

يدد عدن نصدف الشركة التابعة هي تلك المنشأة التي يسيطر ساب على سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منافع من نشاطاتها، ويمتلك فيها حصة تز 

مدن تداريخ إنتقدال السديطرة علدى تلدك الشدركة إلدى سداب، ويدتم التوقدف عدن التوحيدد رأس المال الذي يحق له التصويت. يتم توحيد الشركة التابعة إعتباراً 

 اعتباراً من تاريخ تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة.

 عند توحيد القوائم المالية.بين شركات المجموعة يتم حذف األرصدة والمعامالت المتداخلة  

 هـ ( اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة 

سدبية الهامدة داد القوائم المالية الموحدة، طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، استخدام بعض األحكام والتقدديرات واالفتراضدات المحايتطلب إع 

سبية للبنك. يتم تقويم التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام والتقدير عند تطبيق السياسات المحا

هددذه التقددديرات واالفتراضددات واألحكددام بصددورة مسددتمرة وذلددك علددى أسدداس خبددرة البنددك وعوامددل أخددرى تشددتمل علددى الحصددول علددى المشددورة المهنيددة 

لتقدديرات. يدتم إثبدات التعدديالت يمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هدذه ا ها معقولة وفقا للظروف والمعطيات،وتوقعات لألحداث المستقبلية التي يعتقد بأن

وفيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة التقدديرات على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تعدل فيها التقديرات وفي الفترات المستقبلية. 

 واالفتراضات أو مارست فيها األحكام:
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  تتمة  -عــــام   - 3

 ة   تتم –أسس اإلعداد  3-3

 خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف (3

 يقوم البنك، بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، بمراجعة القدروض والسدلف غيدر العاملدة لتحديدد فيمدا اذا كدان مدن الضدروري تسدجيل مخصدص

ر حجم وتوقيت التددفقات النقديدة المسدتقبلية خاص لخسائر اإلئتمان في قائمة الدخل الموحدة. وبشكل خاص، تقوم اإلدارة بابداء التقديرات عند تقدي

ن من أجل تحديد حجم المخصص المطلوب. يتم إجراء هذه التقديرات بناءاً على العديد من اإلفتراضات التدي تشدتمل علدى العديدد مدن العوامدل، وأ

 النتائج الفعلية قد تختلف، مما يترتب على ذلك إجراء تغيرات مستقبلية في المخصص الخاص.

ن البنك، بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، بمراجعة محافظ اإلقراض الخاصة به لتقويم المخصص الجماعي اإلضدافي. ولتحديدد مدا إذا كدايقوم 

ل قابد هناك خسائر إنخفاض يجب تسجيلها، يقوم البنك بإبداء التقديرات واألحكام للتأكد من وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلدى وجدود إنخفداض

إلى وجود  للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ناتج عن محفظة القروض . ويمكن أن يشتمل هذا الدليل على بيانات قابلة للمالحظة تشير

لقروض. تغير سلبي في حالة السداد من قبل مجموعة من المقترضين أو فدي الظدروف اإلقتصدادية المحليدة المرتبطدة بحداالت اإلخفداق المتعلقدة بدا

دليل تقوم اإلدارة باستخدام التقديرات  بناءا على الخبرات السابقة بشأن خسائر القروض بعدد األخدذ بعدين اإلعتبدار خصدائص مخداطر اإلئتمدان والد

قدويم الموضوعي على وجود انخفاض مماثل لتلك القروض والسلف التدي تضدمنتها المحفظدة عندد تقددير التددفقات النقديدة. يدتم، بصدورة منتظمدة، ت

 .المنهجية واإلفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخسائر المقدرة والفعلية

 القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط  (2

نشدط باسدتخدام طدرق التسدعير. وفدي حالدة اسدتخدام طدرق التسدعير )علدى سدبيل تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة فدي سدوق مدالي 

تحداثها. يدتم المثال، نماذج( في تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن الجهة التي قامت بإس

يرتهدا للتأكدد بدأن المخرجدات تعكدس البياندات الفعليدة وأسدعار السدوق المقارندة. وبقددر المصادقة على كافة طرق التسعير قبل استخدامها، ويتم معا

 المسددتطاع، تسددتخدم طددرق التسددعير البيانددات القابلددة للمالحظددة فقددط، لكددن النددواحي المتعلقددة بمخدداطر اإلئتمددان )الخاصددة بالبنددك والطددرف ا خددر(

تقديرات. أن تغير اإلفتراضات المتعلقة بهدذه العوامدل يمكدن أن يدؤثر علدى القيمدة العادلدة تتطلب من اإلدارة إجراء ال المترابطةوالتقلبات واألمور 

 المسجلة لألدوات المالية.

 إنخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع (1

يمددا إذا كددان اإلنخفدداض عنددد مراجعددة اإلنخفدداض فددي قيمددة اسددتثمارات األسددهم المتاحددة للبيددع . ويشددمل ذلددك التأكددد ف األحكدداميقددوم البنددك بممارسددة 

أو .مسدتمر.،  الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة يقل عن التكلفة. يتم إبداء التقدير للتأكد فيما إذا كان اإلنخفاض في القيمة العادلدة .جدوهري.

، يقدوم البندك بالتأكدد فيمدا إذا كدان وفي هذا الصدد، يقوم البنك بتقويم، مدن بدين عوامدل أخدرى، التغيدر العدادي فدي أسدعار األسدهم. إضدافة إلدى ذلدك

يدة، اإلنخفاض في القيمة مالئما وذلدك عندد وجدود تددهور فدي المركدز المدالي للجهدة المسدتثمر فيهدا، وأداء الصدناعة والقطداع، والتغيدرات فدي التقن

 والتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية والتمويلية.
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  تتمة  -عــــام   - 3

 تتمة    –عداد أسس اإل 3-3

 تتمة -اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة  هـ ( 

 تصنيف اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق (3

( عند تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الددفعات الممكدن تحديددها 93يتبع البنك اإلرشادات المذكورة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

والتي لها تاريخ استحقاق محددد كـدـ .اسدتثمارات مقتنداة حتدى تداريخ اإلسدتحقاق. . وللقيدام بدذلك، يقدوم البندك بتقدويم نيتده ومقدرتده علدى  أو الثابتة،

 االستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق.بهذهاالحتفاظ 

 تصنيف اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل (7

( عند تصنيف الموجدودات والمطلوبدات الماليدة إلدى .إسدتثمارات مدرجدة 93في معيار المحاسبة الدولي رقم ) يتبع البنك األسس المنصوص عليها

 (.93م )قيمتها العادلة في قائمة الدخل.. وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقويم مدى إلتزامه بالشروط المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رق

 مبدأ اإلستمرارية  و (

لكافيدة ليسدتمرار امت اإلدارة بتقويم مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل  وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، وأنها على قناعة بأنه يوجد لدى البنك المدوارد القد ق 

إلستمرار في العمل وفقاً لمبددأ في أعماله في المستقبل المنظور. كما أنه ال علم لدى اإلدارة بأية أمور هامة يمكن أن تثير شكوكاً حول مقدرة البنك على ا

 اإلستمرارية. عليه، تم اإلستمرار في إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 2

 -فيما يلي بياناً بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة :

 ر في السياسات المحاسبية التغي  أ (

دولي الخداص الدللمعيارفيمدا عددا إتبداع التعدديالت  تتمشى السياسات المحاسبية المستخدمة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسدنة الماضدية

 .ي على القوائم المالية الموحدة للبنكأثر مالليس له أي  والذي  (األدوات المالية: االفصاحات )التعديل –( 3بالتقارير المالية رقم )

 تاريخ التداول  ب (

زم فيه البنك بشراء يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي يلت 

ع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم تلك الموجودات خالل فترة زمنية وبيع الموجودات . العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبي

 تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق . 

 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر   ج (

بي، والعقود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة، وإتفاقيات األسعار يتم قياس األدوات المالية المشتقة والتي تشتمل على عقود الصرف األجن 

)العالوة ا جلة، ومقايضات أسعار العمالت والعموالت الخاصة، وخيارات أسعار العمالت والعموالت الخاصة )المكتتبة والمشتراه( بالقيمة العادلة 

ات بقيمتها العادلة في الموجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلـــة إيجابية، وفي المطلوبات عندما المستلمة عن الخيارات المكتتبة(. تقيد كافة المشتق

 تكون القيمة العادلة سلبية. 

 تحدد القيمة العادلة في العادة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعير، حسبما هو مالئم.  

 عالجة التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات على تصنيفها ضمن الفئات التالية: تتوقف م 

 (  المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة 3

 ه ألغراض المتاجرةتدرج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة للسنة. تشتمل المشتقات المقتنا

 على تلك المشتقات التي ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاطر.
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 تتمة   -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

  تتمة -األدوات المالية المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطر  ج (

 (  المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى  2

منفصلة، وتسجل بالقيمة العادلة إذا كانت خصائصها اإلقتصادية ومخاطرها ال تتعلق تعتبر المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى مشتقات 

الية مدرجة بصورة وثيقة بتلك المذكورة في العقد الرئيسي، وأن العقد الرئيسي ال يعتبر بحد ذاته عقد مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة، أو أدوات م

المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة عن العقد الرئيسي بالقيمة العادلة في المحفظة التجارية،  قيمتها العادلة في قائمة الدخل. تقيد المشتقات

 وتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.

 (  محاسبة تغطية المخاطر  1

 خاطر.يقوم البنك بتصنيف بعض المشتقات كأدوات تغطية عند تأهيلها لمحاسبة تغطية الم

)أ( تغطية مخاطر القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة  -ألغراض محاسبة تغطية المخاطر، تصنف تغطية المخاطر إلى فئتين هما:

دية سواء كانت متعلقة العادلة للموجودات أو المطلوبات التي تم إثباتها، و )ب( تغطية مخاطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغيرات في التدفقات النق

 ن. بخطر محدد مرتبط بالموجودات أو المطلوبات المغطاة أو العمليات المتوقعة بشكل كبير التي يمكن تؤثر على صافي الدخل أو الخسارة المعل

الل فترة التغطية، بحيث يتم ولكي تكون المشتقات مؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر، فإنه يجب التوقع بأن تكون تغطية المخاطر ذات فعالية عالية خ 

ي تمت تغطية تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الخاصة بأداة تغطية المخاطر بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت على البند الذ

بما  إستراتيجية وأهداف إدارة المخاطرتوثيق مخاطره، ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به. وعند بداية تغطية المخاطر، يجب 

لذلك، يجب تقويم في ذلك تحديد أداة تغطية المخاطر والبند الذي سيتم تغطيته وطبيعة المخاطر المغطاة وطريقة تقويم مدى فعالية تغطية المخاطر. وتبعاً 

 مدى فعالية تغطية المخاطر بصورة مستمرة.

لعادلة التي تفي بشرط محاسبة تغطية المخاطر ، تدرج أية مكاسب أو خسائر ناشئة عن إعادة قياس أدوات تغطية أما بالنسبة لتغطية مخاطر القيمة ا 

موحدة . وفي المخاطر بقيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. يتم إثبات الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطره في قائمة الدخل ال

فيها تغطية مخاطر القيمة العادلة لألدوات المالية المرتبطة بعموالت خاصة عن الوفاء بشرط محاسبة تغطية المخاطر ، عندئذ يتم الحاالت التي تتوقف 

يتم  تغطية مخاطره،إطفاء تسوية القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة على مدى العمر المتبقي لألداة المالية. وعند التوقف عن إثبات البند الذي تمت 

 إدراج تسوية القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.

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

فعالة، في قائمة الدخل الشامل الموحدة، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال، إن وجد، في قائمة الدخل المخاطر، التي تم تحديدها على أنها تغطية 

اإلحتياطيات  الموحدة. بالنسبة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية التي لها تأثير على المعامالت المستقبلية، يتم تحويل الربح أو الخسارة المدرجة في

 الموحدة خالل نفس الفترة التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على قائمة الدخل الموحدة .  األخرى إلى قائمة الدخل

تعد تلك األداة مؤهلة لمحاسبة عندما اليتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند إنتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو تنفيذها أو  

المثبتة سابقاً في  –إتباع محاسبة تغطية مخاطر التدفقات النقدية، يتم اإلحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة تغطية المخاطر. وعند التوقف عن 

ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة . وفي الحاالت التي لم يعد فيها توقع حدوث العملية المغطاة، يتم تحويل  -اإلحتياطات األخرى

 إلى قائمة الدخل الموحدة للسنة.  –ضمن اإلحتياطيات األخرى  ةالمثبت –رة المتراكمة صافي الربح أو الخسا



 البنك السعودي البريطاني

 تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2132ديسمبر  13

 

 
12 

 

 تتمة   -ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 العمالت األجنبية     د (

 تم إظهار وعرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، والذي يعتبر أيضاً العملة الرئيسية للبنك.  

ات امالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الفورية السائدة بتاريخ إجراء المعامالت. كما تحول أرصدة الموجودتحول المع 

تمثل أرباح وخسائر . إعداد القوائم الماليةوالمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية السنة لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ 

فعلية والمبالغ المسددة خالل تحويل البنود النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرئيسية في بداية السنة والمعدلة بالعمولة ال

فة فروقات التحويل الناتجة عن األنشطة غير التجارية إلى السنة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر التحويل في نهاية السنة. ترحل كا

ى صافي اإليرادات غير التشغيلية األخرى في قائمة الدخل الموحدة فيما عدا الفروقات على القروض بالعمالت األجنبية التي تؤمن تغطية فعالة عل

مطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة، فيما اإلستثمار في المنشآت األجنبية. تدرج أرباح أو خسائر تحويل الموجودات وال

تدفقات عدا الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل إستثمارات األسهم المتاحة للبيع، أو تلك المدرجة ضمن حقوق المساهمين والخاصة بتغطية مخاطر ال

أرباح أو خسائر البنود غير النقدية المسجلة بالقيمة العادلة كجزء من تسوية القيمة العادلة في  النقدية وصافي اإلستثمار المؤهلين لتغطية المخاطر. تدرج

 قائمة الدخل الموحدة أو حقوق المساهمين وذلك حسب الموجودات المالية المعنية.

 مقاصــة األدوات المالية  هـ (

المركز المالي الموحدة عند وجود حق نظامي ملزم أو عندما يكون لدى البنك نية  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة 

 لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد . 

 

 إثبات اإليرادات / المصاريف     و  (

 دخل ومصاريف العموالت الخاصة  

ريف العموالت الخاصة المتعلقة بكافة األدوات المالية المرتبطة بعمولة، عدا تلك المصنفة كـ .استثمارات مقتناة ألغراض يتم إثبات دخل ومصا  

العمولة الفعلي المتاجرة. أو .استثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.، في قائمة الدخل الموحدة بإستخدام طريقة العائد الفعلي. يمثل معدل 

)أو لفترة  دل الذي تم استخدامه في خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع للموجودات والمطلوبات الماليةالمع

ير التدفقات النقدية أقصر، حسبما هو مالئم( إلى القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية. وعند احتساب معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقد

 المستقبلية بعد األخذ بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية ليداة المالية، وليس خسائر االئتمان المستقبلية.

الدفترية  لقيمةتعدل القيمة الدفترية ألية موجودات أو مطلوبات مالية ما، في حالة قيام البنك بتعديل تقديراته بشأن المدفوعات أو المقبوضات. تحسب ا 

 المعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي، ويقيد التغير في القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة.

ات دخل حال إنخفاض القيمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهه بسبب خسارة اإلنخفاض في القيمة، فانه يستمر في إثبفي 

 ة باستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفترية الجديدة.العمولة الخاص

..... الخ(، ويشتمل يأخذ احتساب معدل العائد الفعلي بعين االعتبار كافة الشروط التعاقدية المتعلقة باألدوات المالية )مثل الدفعات المقدمة، والخيارات  

تكاليف المعامالت وكذلك الخصومات والعالوات التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي. تعتبر على كافة االتعاب المدفوعة أو المستلمة، و

 تكاليف المعامالت تكاليف عرضية تتعلق مباشرًة بشراء أو إصدار أو استبعاد موجودات أو مطلوبات مالية ما. 

تبديل العمولة الخاصة بمعدل ثابت إلى عائم )أو العكس(، يتم تعديل دخل أو مصاريف وعند قيام البنك بإبرام إتفاقية مقايضة أسعار عموالت خاصة ل 

 العمولة الخاصة بصافي العمولة الخاصة على عملية المقايضة.

 أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية 

 . حدوثهايتم إثبات أرباح/ خسائر تحويل العمالت األجنبية عند تحققها /  
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 تتمة   –م السياسات المحاسبية ملخص أله - 2

     تتمة  – إثبات اإليرادات / المصاريف و  (

 دخل األتعاب والعموالت 

. يتم تأجيل أتعاب االرتباطات لمنح القروض التي غالباً ما ذات العالقة عند تقديم الخدمة يتم إثبات دخل األتعاب والعموالت على أساس مبدأ اإلستحقاق 

لتكلفة المباشرة المتعلقة بها ويتم إثباتها كتسوية العائد الفعلي عن تلك القروض. يتم إثبات أتعاب المحافظ والخدمات االستشارية يتم استخدامها مع ا

زمني، طبقاً لعقود الخدمات المعنية. أما األتعاب المستلمة عن إدارة الموجودات واألموال وخدمات التخطيط  -والخدمات األخرى، على أساس نسبي 

الخدمة مالي وخدمات الحفظ والوصاية والخدمات المماثلة األخرى التي يتم تقديمها على مدى فترة معنية، فيتم إثباتها بشكل نسبي على مدى فترة ال

منح القروض المقدمة. وفي الحاالت التي ال يتوقع فيها بأن تؤدي االرتباطات المتعلقة بالقروض إلى استخدام القرض، يتم إثبات أتعاب االرتباطات ل

كمصاريف  بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االرتباط. تتعلق مصاريف األتعاب والعموالت األخرى أساساً بأتعاب المعامالت والخدمات، ويتم قيدها

 عند استالم الخدمة. 

 توزيعات األرباح 

 يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.  

  ةصافي دخل المتاجر 

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

ويل العمالت األجنبية. يشتمل ، وتوزيعات األرباح الناتجة عن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة وفروقات تحاالمتعلقة به

 ذلك على عمليات التغطية غير الفعالة المدرجة في عمليات التغطية. 

 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء      ز  (

 ركز المالي الموحدةفي قائمة الم يستمر البنك في إثبات الموجودات المباعة مع اإللتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد ) إتفاقيات إعادة الشراء ( 

قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة بشأن الموجودات المالية المدرجة  نظراً إلحتفاظ البنك بكافة المخاطر والمكاسب المصاحبة للملكية، ويستمر في

تحقاق واإلستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة. قيمتها العادلة في قائمة الدخل، واإلستثمارات المتاحة للبيع، واإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلس

أو ودائع  يتم إظهار اإللتزام تجاه الطرف ا خر لقاء المبالغ المستلمة منه بموجب هذه اإلتفاقيات في األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

اء كمصاريف عموالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة إتفاقية إعادة الشراء العمالء، حسبما هو مالئم . يتم إعتبار الفرق بين سعر البيع وإعادة الشر

  بإستخدام طريقة العائد الفعلي . 

لي الموحدة لعدم ال يتم إظهار الموجودات المشتراة مع وجود إلتزام إلعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محــدد ) إتفاقية إعادة بيع( في قائمة المركز الما 

ى تلك الموجودات إلى البنك . تدرج المبالغ المدفوعة بموجب هذه اإلتفاقيات في النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إنتقال السيطرة عل

يع كدخل أو األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى أو القروض والسلف، حسبما هو مالئم . ويتم إعتبار الفرق بين سعر الشراء وإعادة الب

 موالت خاصة، ويطفأ على مدى فترة إتفاقية إعادة البيع بإستخدام طريقة العائد الفعلي.ع

 اإلستثمارات      ح  (

فيما عدا ) يف الشراء المتعلقة باإلستثماراتلمبلغ المدفوع، شاملة مصاروالتي تمثل االقيمة العادلة بيتم، في األصل، إثبات كافة السندات اإلستثمارية  

، وتحمل على قائمة الدخل المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل حيث ال يتم إضافة مصاريف الشراء إلى التكلفة عند اإلثبات األولي لها اإلستثمارات

 تطفأ العالوة والخصم على أساس العائد الفعلي، وتدرج في دخل العموالت الخاصة .  (.الموحدة

على أساس األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء العمل  لها في األسواق المالية النظاميةللسندات التي يتم تداو لة، تحدد القيمة العادلها وبعد االثبات األولي

 تحدد القيمة العادلة للموجودات المداره واإلستثماراتتقوم استثمارات األسهم المتداولة باألسعار المتداولة في يوم االقفال. . تاريخ إعداد القوائم الماليةفي 

 .والذي يقارب القيمة العادلة في الصناديق اإلستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن

تقدير مناسب للقيمة العادلة على أساس القيمة السوقية الحالية  وذلك بإجراءللسندات غير المتداولة بالسوق،  وبعد االثبات األولي لها، تحدد القيمة العادلة 

 بهة لها تقريباً، أو على أساس التدفقات النقدية المتوقعة أو على أساس ما يخص تلك السندات من صافي الموجودات ذات الصلة .لألدوات األخرى المشا
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 تتمة   –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 تتمة  -اإلستثمارات  ح  (

اء أية تحويالت الحقة بين فئات اإلستثمار المختلفة. تحدد القيمة المصرح وبعد اإلثبات األولي لمختلف فئات السندات اإلستثمارية، ال يسمح عادة بإجر 

 -عنها لكل فئة من فئات اإلستثمار في نهاية الفترة المالية الالحقة على النحو التالي :

 اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل  ( 3

اة ألغراض المتاجرة. أو .إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل.. وذلك عند نشأتها تصنف اإلستثمارات ضمن هذه الفئة كـ .إستثمارات مقتن

المعدل. يتم شراء اإلستثمارات المصنفة كـ. إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة . بشكل أساسي لغرض  93أو عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

ألجل. تصنف اإلستثمارات كـ .إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل. من قبل اإلدارة في حالة الوفاء البيع أو إعادة الشراء لمدد قصيرة ا

 شكل موثوق به(: بالمعايير واألسس المذكورة أدناه، )فيما عدا إستثمارات األسهم غير المتداولة في سوق مالي نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة ب

  عن أداة مالية تشتمل على نوع واحد أو أكثر من المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى والتي تعدل بصورة جوهرية التدفقات أنها عبارة

 النقدية الناتجة عن األداة المالية، أو  

  ولكن 93لمحاسبة الدولي رقم يجب فصلها عن العقد الرئيسي طبقاً لمعيار امدرجة ضمن أدوات مالية أخرى أنها أداة مالية تشتمل على مشتقات ،

البنك غير قادر على قياس المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى بصورة منفصلة وبشكل موثوق به عند الشراء أو في تاريخ الحق بعد 

 تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة.

من لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك، وهذا التصنيف غير قابل ليلغاء. يتم  يتم تصنيف . القيمة العادلة . طبقاً إلستراتيجية أدارة المخاطر المعتمدة

 .إثبات الموجودات المالية المصنفة عند إبرام إتفاقيات تعاقدية مع األطراف األخرى بتاريخ التداول، ويتم التوقف عن إثباتها عند بيعها

العادلة في قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم إدراج أية تغيرات في القيمة العادلة في قائمة  وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس اإلستثمارات المدرجة قيمتها

ن الموجودات الدخل الموحدة للفترة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. يدرج في قائمة الدخل الموحدة دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األرباح المستلمة ع

 ة في قائمة الدخل كـ . دخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل..المالية المدرجة قيمتها العادل

 (   اإلستثمارات المتاحة للبيع 2

في  واجهة التغيراتاإلستثمارات المتاحة للبيع هي تلك التي يعتزم البنك اإلحتفاظ بها لمدة غير محددة، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو لم

 أسعار العموالت، أو أسعار تحويل العمالت األجنبية، أسعار األسهم.

ية مخاطر قيمتها العادلة، تقاس اإلستثمارات المصنفة كـ .إستثمارات متاحة للبيع. ألحقاً بالقيمة العادلة. بالنسبة ليستثمارات المتاحة للبيع التي لم يتم تغط

يرات في قيمتها العادلة مباشرة في .قائمة الدخل الشامل الموحدة.. وعند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغ

  في قائمة الدخل الموحدة للفترة. -المثبتة سابقاً ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة  –يتم إظهار الربح أو الخسارة المتراكمة 

 يع، التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة.تقيد استثمارات األسهم المتاحة للب

 التكلفة المطفأةه بالمقتنا ( 1

.. اإلستثمارات تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها وغير المتداولة في سوق مالي نشط، كـ . إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة 

أة والتي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قيمتها. يتم تسوية اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطف

ستثمارات في المغطاه قيمتها العادلة في تغيرات القيمة العادلة بقدر المخاطر التي يتم تغطية مخاطرها. تدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإل

أو )خسائر( استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.  كمكاسبقائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب إثبات تلك اإلستثمارات، ويتم اإلفصاح عنها 

 تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي. 
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 تتمة   –لسياسات المحاسبية ملخص ألهم ا - 2

 تتمة  -اإلستثمارات  ح  (

 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق  ( 3

ائها حتى تاريخ تصنف اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها ولها تاريخ إستحقاق محدد والتي يستطيع البنك ولديه النية اإليجابية إلقتن

كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم قياس هذه  -ك التي تفي بمتطلبات تعريف اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة عدا تل –إستحقاقها 

ة عند خصم أو العالواإلستثمارات بعد إقتنائها بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار ال

إثبات تلك  الشراء باستخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج أية مكاسب أو خسائر ناجمة عن هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند إنتفاء أسباب

 اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتها.

دون أن تتأثر مقدرة البنك على إستخدام هذا  –تصنيفها  إن اإلستثمارات المصنفة كـ . مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق.، ال يمكن عادة بيعها أو إعادة

ى تاريخ التصنيف، وال يمكن تصنيفها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو السداد المبكر ، وبالتالي إظهار النية ليحتفاظ بها حت

 اإلستحقاق.

 اإلستثمار في الشركات الزميلة ط  (

لشركة الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة يمارس عليها البنك تأثيراً هاماً، وال تعتبر شركة يتم محاسبة اإلستثمار في ا 

 تابعة أو مشروعاً مشتركاً . 

التغيرات التي تطرأ على حصة وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إثبات اإلستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة زائداً  

  .ناقصاً أي إنخفاض في القيمة البنك في صافي موجودات الشركة الزميلة لما بعد الشراء

الزميلة مع تلك المتبعة من قبل  اتديسمبر من كل عام، وتتمشى السياسات المحاسبية للشرك 91إن السنة المالية لكل من البنك والشركة الزميلة تنتهي في  

 يما يتعلق بنفس المعامالت واألحداث التي تقع في ظروف مشابهه. البنك ف

 الزميلة.  اتالزميلة له بقدر حصته في الشرك اتيتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين البنك والشرك 

 القروض والسلف       ي  (

أو إقتناؤها من قبل البنك، وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها، واليتم تداولها في سوق  القروض والسلف هي موجودات مالية غير مشتقة يتم منحها 

 مالي نشط.

 لسلف.تقاس كافة القروض والسلف، في األصل، بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع، شاملة مصاريف الشراء المتعلقة بالقروض وا 

 نك كقروض وسلف مقتناه بالتكلفة المطفأة، ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصص اإلنحفاض في قيمتها.تصنف القروض والسلف الخاصة بالب 

 فترية.بالنسبة للقروض والسلف التي تمت تغطية مخاطرها، يتم تسوية الجزء المتعلق بالبند الذي تمت تغطية مخاطر قيمته العادلة في القيمة الد 

 لمالية األخرىاألرصدة لدى البنوك والمؤسسات ا ك (

تحديدها،  أن األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى هي موجودات مالية تتكون أساساً من إيداعات أسواق المال، وذات دفعات ثابتة أو ممكن 

ل فترة قصيرة. يتم، في األصل، قياس وال يتم تداولها في األسواق المالية النشطة. ال يتم إبرام إيداعات أسواق المال بنية إعادة بيعها مباشرًة أو خال

 األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة، والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع. 

في القيمة،  وبعد اإلثبات األولي لها، تظهر األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصصات اإلنخفاض 

 إن وجدت.
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية        ل (  

أو مجموعة مـن الموجودات ، إجـراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي من أصل مالي إعداد القوائم الماليةيتم، بتاريخ 

لية ي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل، التي يتم حسابها على أساس صافي القيمة الحا. وفالمالية

 .في التغيرات في قيمتها الدفترية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، ويتم إثبات أية خسارة ناجمة عن ذلك اإلنخفاض

إمكانية تحصيل أي أصل مالي، فانه يتم شطبه من مخصص خسائر اإلنخفاض في القيمة. ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ وفي حالة عدم  

 كافة وسائل التحصيل الممكنة وتحديد مبلغ الخسارة.

والت الخاصة بعد ذلك على أساس سعر العمولة الخاصة حال تخفيض الموجودات المالية إلى قيمتها المقدرة القابلة ليسترداد، يتم إثبات دخل العمفي  

 المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس القيمة القابلة ليسترداد. 

بصورة  ق،وإذا ما حدث الحقاً إنخفاض في مبلغ خسارة اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات عدا استثمارات األسهم المتاحة للبيع وأن هذا اإلنخفاض يتعل

ا موضوعية، بوقوع حدث بعد إثبات اإلنخفاض )مثل تحسن درجة تصنيف اإلئتمان للجهة المقرضة(، يتم عكس قيد خسارة اإلنخفاض التي تم إثباته

 سابقاً وذلك بتعديل حساب المخصص. يتم إثبات عكس القيد في قائمة الدخل الموحدة ضمن مخصص خسائر اإلئتمان.

  وجودات المالية المقتناة  بالتكلفة المطفأةإنخفاض قيمة الم    -3 

ث أو ُتصنف الموجودات المالية كموجودات منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على وقوع اإلنخفاض المتعلق باالئتمان نتيجًة لوجود خسائر حد

لمستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات  أكثر بعد اإلثبات األولي لتلك الموجودات، وأن لخسائر الحدث أثر على التدفقات النقدية ا

  .المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به

بما في يجنب مخصص خاص لقاء خسائر اإلئتمان الناتجة عن انخفاض قيمة أي قرض أو أي من الموجودات المالية األخرى المقتناة بالتكلفة المطفأة،  

ديون سيادية، عند وجود دليل موضوعي يشير إلى أن البنك لن يكون قادراً على تحصيل المبالغ المستحقة . يمثل مبلغ ذلك تلك الناجمة عن مخاطر 

حالية للتدفقات النقدية المخصص الخاص الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المقدرة القابلة لالسترداد . إن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد تمثل القيمة ال

 ية.متوقعة بما في ذلك القيمة المقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت المخصومة على أساس أسعار العمولة الخاصة الفعلية األصلال

ويمكن ي ظروف الجهة المقرضة. كجزء من العالقة المستمرة مع العميل أو لمواجهة التغيرات السلبية فإما يعاد التفاوض بشأن القروض والسلف وذلك 

المفاوضات إلى تمديد تاريخ االستحقاق أو برامج السداد وبموجبها يمنح البنك سعر عمولة معدل إلى العميل المتعثر. ويمكن أن يؤدي  إعادة ؤديأن ي

 يسترداوض بشأنه لن التف أعيدر السداد. و .منخفض القيمة. لوحدة ألن سداد العمولة وأصل المبلغ التي االستمرار في اعتبار األصل .متأخ ذلك إلى

إلى إبرام إتفاقية جديدة، ويتم إعتبارها كـ .قرض جديد.. تحدد السياسات  يقضي إعادة التفاوضالقيمة الدفترية األصلية للقرض. وفي بعض الحاالت، 

لب. ويستمر في إخضاع القروض واإلجراءات المتبعة بشأن إعادة جدولة القروض وفق مؤشرات أو معايير توحي بأن عملية السداد قد تستمر في الغا

 يتم إحتسابه بإستخدام معدل العائد الفعلي األصل للقرض.وللتقويم للتأكد من وجود إنخفاض على اساس فردي أو جماعي، 

ه يتم تحديد تعتبر القروض الشخصية منخفضة القيمة وذلك عندما يتأخر سدادها لعدد معين من األيام طبقاً لبرامج المنتجات ذات العالقة. وحيث أن

فإنه يتم إيضاً إحتساب مخصصات القروض الشخصية على أساس .جماعي.  ،ر القروض الشخصية على أساس .جماعي. وليس .فردي.طمقاييس مخا

دد تح يوم(. 181بإستخدام طريقة .معدل التدفق.. يغطي المخصص كامل القروض غير العاملة التي تصل حد الشطب )أي تعتبر متأخرة السداد لمدة 

خصص قرارات الشطب عادة على اساس حاالت االخفاق السابقة المتعلقة بالمنتج. وفي حالة عدم إمكانية تحصيل أي اصل مالي، فإنه يتم شطبه من م

 خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجد، وتحمل أية مبالغ زائدة عن المخصص المتاح مباشرة على قائمة الدخل الموحدة.

يجنب مخصص جماعي لينخفاض في القيمة على أساس المحفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك في حالة وجود دليل موضوعي  إضافة للمخصص الخاص،

اني على وجود خسائر غير محددة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. إن المخصص الجماعي مبنى على أساس إنخفاض في مستوى التصنيف اإلئتم

ر اإلئتمان( للموجودات المالية منذ تاريخ منحها. يقدر هذا المخصص بناءاً على عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان )إنخفاض درجات تصنيف مخاط

خرى متاحة المحددة للجهة / الجهات المقترضة، والظروف اإلقتصادية الحالية وخبرة البنك في التعامل مع الجهة / الجهات المقترضة، وأية معلومات أ

  اق السابقة.عن حاالت اإلخف

 يتم تسوية القيمة الدفترية لألصل من خالل حساب المخصص، ويتم إدراج مبلغ التسوية في قائمة الدخل الموحدة.



 البنك السعودي البريطاني

 تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2132ديسمبر  13

 

 
13 

 

 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

        تتمة - اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية ل (  

  بالقيمة العادلة إنخفاض قيمة الموجودات المالية المقتناة    - 2

ضمن حقوق المساهمين، من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة مباشرة  لة، فإنه في حالـة إثبات الخسارةبالنسبة للموجودات المالية المقتناة بالقيمة العاد 

  . األصل منخفضاً  يتم تحويل صافي الخسارة المتراكمة المثبتة ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل الموحدة عندما يعتبر

النخفاض في بالنسبة الستثمارات األسهم المتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة عن التكلفة يعتبر دليل موضوعي على ا 

ضمن قائمة الدخل الموحدة طالما ظل  القيمة. وعلى عكس سندات الديون، ال يسمح باسترداد مبلغ الخسارة المثبتة سابقاً والناتجة عن انخفاض القيمة

في حالة األصل قائماً بالسجالت، وعليه فأن أي زيادة في القيمة العادلة بعد إدراج اإلنخفاض بالسجالت يجب أن تسجل فقط ضمن حقوق المساهمين. و

 ين إلى قائمة الدخل الموحدة للفترة .التوقف عن إثباتها، يتم تحويل المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساهم

األخذ بعين  يقوم البنك بشطب موجوداته المالية عندما تقرر وحدات العمل المعنية وإدارة المخاطر عدم إمكانية تحصيلها، ويتم إتخاذ هذا القرار بعد 

درة تشير إلى عدم مقدرتها على سداد إلتزاماتها أو أن اإلعتبار بعض المعلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز المالي للجهة المقترضة / المص

 متحصالت الضمان غير كافية لسداد كامل المخاطر. اليتم شطب الموجودات المالية إال بعد إستنفاذ كافة الوسائل الممكنة لتحصيلها. 

واوراق مالية،  ،تكون هذه الضمانات على شكل نقدية .ةليل مخاطر الموجودات الماليانات، عندما يكون ذلك ممكناً، لتقيقوم البنك بالحصول على ضم 

وتعزيزات إئتمانية مثل ترتيبات المقاصة. تقدر القيمة العادلة  ،وبضاعة، وموجودات غير مالية أخرى ،وخطابات إعتماد/ضمان، وعقارات، وذمم مدينة

ع سنوية الخاصة بالبنك. تقوم بعض الضمانات، مثل النقدية واألوراق للضمانات عادة، على األقل، عند نشأتها، وذلك بناءاً على جدول التقارير الرب

 المالية المتعلقة بمتطلبات الهامإ، يومياً.

أما الموجودات المالية األخرى التي  .يستخدم البنك البيانات المتعلقة باألسواق المنشطة لتقويم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمانات ،وبقدر المستطاع 

وفق بيانات مقدمة من أطراف  ،العقارات مثل ،ستخدام طرق تقويم )نماذج(. تحدد قيمة الضمانات غير المالية، فيتم تحديدها بإقيمتها السوقية حديديمكن ت

 أخرى مثل وسطاء الرهن ومؤشرات اسعار السكن والقوائم المالية المدققة ومصادر مستقلة أخرى.

 الممتلكات والمعدات  م (

 . ال يتم إستهالك األراضي المملوكة. وخسارة االنخفاض في القيمة كات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراكمتظهر الممتل 

  -:جية المتوقعة للموجودات وكما يليتتبع طريقة القسط الثابت في حساب إستهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى وذلك على أساس األعمار اإلنتا 

 سنة  99      المباني   

 على مدى فترة عقد اإليجار    تحسينات المباني المستأجرة    

   سنوات  4إلى  9 األثاث والمعدات والسيارات  

 تحدد مكاسب وخسائر اإلستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت اإلستبعاد مع القيمة الدفترية، ويتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. 

تبقية وكذلك األعمار اإلنتاجية للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف يتم مراجعة القيمة الم 

ترية لألصل ة القيمة الدفإلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية. يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً إلى قيمتها القابلة ليسترداد، في حالة زياد

 عن القيمة القابلة ليسترداد المقدرة له.
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 تتمة  –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

  المالية المطلوبات ن (

 لم. ة للمبلغ المستيتم، في األصل، إثبات كافة إيداعات أسواق المال وودائع العمالء، والقروض، وسندات الدين المصدرة بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادل 

يتم حسابها بعد األخذ  وبعد ذلك، يتم قياس كافة المطلوبات المالية المرتبطة بعموالت، أو التي لم يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، بالتكلفة المطفأة والتي 

حل إلى مصاريف العموالت بعين اإلعتبار الخصم أو العالوة. تطفأ العالوات والخصومات على أساس العائد الفعلي حتى تاريخ اإلستحقاق، وتر

 الخاصة.

أو الخسائر  يتم تسوية المطلوبات المالية المرتبطة بتغطية مخاطر القيمة العادلة في تغيرات القيمة العادلة بالقدر المغطى مخاطره. وتدرج األرباح 

 الناجمة عن ذلك في قائمة الدخل الموحدة. 

 المخصصات  س  (

قانونية أو متوقعة على البنك ناجمة عن أحداث سابقة ومن المحتمل بشكل كبير أن تتطلب استخدام الموارد  تجنب المخصصات عند وجود إلتزامات 

 المالية لسداد هذا اإللتزام.

 الضمانات  ع (

ة العالوة المستلمة. وبعد يتم، في األصل، إثبات الضمانات المالية ضمن المطلوبات األخرى في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة والتي تمثل قيم 

لية الناتجة عن اإلثبات األولي لها، يتم قياس إلتزام البنك تجاه كل ضمان بالعالوة المطفأة أو أفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لسداد اإللتزامات الما

ل الموحدة ضمن .مخصص خسائر اإلئتمان.. يتم إثبات الضمانات، أيهما أكبر. تدرج أية زيادة في اإللتزامات المتعلقة بالضمانات المالية في قائمة الدخ

 .، بطريقة القسط الثابت على مدى فترة الضمان.، صافيالعالوة المستلمة في قائمة الدخل الموحدة ضمن . دخل األتعاب والعموالت

 محاسبة عقود اإليجار  ف (

بها تحمل دفعات اإليجار على قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على تعتبر كافة عقود اإليجار التي يبرمها البنك عقود إيجار تشغيلية، وبموج

 مدى فترة اإليجار . 

 النقدية وشبه النقدية         ص  (

 لدى اتوإيداعألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ، تتكون النقدية وشبه النقدية من النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  

خالل تسعين مؤسسة النقد العربي السعودي، بإستثناء الوديعة النظامية . كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى التي تستحق 

 بعد شرائها . أو أقل يوماً 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية         ق  (

و أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة بالتدفقات يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أ 

 النقدية الخاصة بهذه الموجودات. 

والمكاسب في الحاالت التي تظهر فيها دالالت على أن البنك نقل موجودات مالية، يتم التوقف عن اإلثبات في حال قيام البنك بنقل كل المخاطر 

لية، يتم التوقف المصاحبة لملكية الموجودات. وفي الحاالت التي ال يتم فيها نقل أو اإلبقاء على كل المخاطر والمكاسب المصاحبة لملكية الموجودات الما

فصل في حالة الحصول على عن اإلثبات فقط في حالة تخلي البنك عن السيطرة على الموجودات. يقوم البنك بتسجيل الموجودات والمطلوبات بشكل من

 الحقوق واإللتزامات الناتجة عن هذه العمليات.

 إلغاؤه أو إنتهاء مدته.يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية ) أو جزء منها ( وذلك فقط عند إستنفاذها، أي عندما يتم تنفيذ اإللتزام المحدد في العقد أو 
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  تتمة –ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - 2

 األموال المودعة لدى البنك بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها  ر (

الية الموحدة ال يتم إعتبار األموال المودعة لدى البنك، بصفته وصياً أو مؤتمناً عليها، كموجودات خاصة بالبنك، وبالتالي ال تدرج ضمن القوائم الم

 المرفقة .

 الزكاة وضريبة الدخل  ش (

لمساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل وفقاً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحسب ضريبة تحسب الزكاة على حصة ا

 الدخل على حصة المساهمين غير السعوديين في صافي دخل السنة.

لي يتم خصمها من توزيعات األرباح المدفوعة ال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل الموحدة ألنها إلتزامات على المساهمين، وبالتا

 للمساهمين.

 المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب الفوائد ت (

 يئة الشرعية. إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بعض المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة وتعتمد من قبل اله 

محاسبياً بإستخدام المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وطبقاً للسياسات  –افة المنتجات البنكية القائمة على مبدأ تجنب العمولة يتم معالجة ك 

 المحاسبية المذكورة في هذه القوائم المالية الموحدة.
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    النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - 1

     2132 

 رياالتبآالف ال

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 821,349  966,329 نقد في الصندوق 

 6,334,553  6,912,173 وديعة نظامية 

 16,218,836  32,146,932 إيداعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

 666,918  334,332 أرصدة أخرى 

 22,981,526  21,311,463 اإلجمالي 

لسدعودي ، وفقاً لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي، اإلحتفداظ بوديعدة نظاميدة لددى مؤسسدة النقدد العربدي اسابعين على يت 

لدى مؤسسة النقد العربي السعودي  ، تحسب في نهاية كل شهر. إن الوديعة النظاميةاألخرى بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب، وألجل، واالدخار والودائع

 ، وبالتالي ال تعتبر جزءاً من النقدية وشبه النقدية.لسابغير متاحة لتمويل العمليات اليومية 

 

    األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى - 3

       2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 9,238,859  7,162,161 جارية حسابات 

 1,148,166  1,129,132 إيداعات أسواق المال    

 4,943,118  4,193,331 اإلجمالي 

 

 اإلستثمارات، صافي   - 7
  -أ (  تصنف السندات اإلستثمارية على النحو التالي : 

 اإلجمالي              خارج المملكة              داخل المملكة           

        

      2132      2111     2132      2111     2132      2111 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية  
  _______ _______ _______ _______ ______ _______ 

 اإلستثمارات المدرجة(   1

 قيمتها العادلة في قائمة  

 الدخل 

 19,432 3,923 -     - 19,432 3,923 سندات بعمولة عائمة 
  _______ _______ _______ _______ ______ _______ 

 اإلستثمارات المدرجة 

 قيمتها العادلة في قائمة   

 19,432 3,923 -     - 19,432 3,923 الدخل  
  _______ _______ _______ _______ ______ _______ 

  

 مليون لاير سعودي(.  1986:  2111مليون لاير سعودي )  483إن كافة اإلستثمارات أعاله هي إستثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة قدرها  
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 تتمة  –اإلستثمارات، صافي  - 7

 اإلجمالي                            خارج المملكة    داخل المملكة           

        

      2132      2111     2132      2111     2132      2111 

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت  

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية  
              

 (    اإلستثمارات المتاحة للبيع  2

 14,512,641 22,633,644  9,336,459 7,236,913 11,523,133 32,322,242 سندات بعمولة ثابتة  

 4,333,995 2,941,362 368,112 293,512 4,221,294 2,231,771 سندات بعمولة عائمة  

 1,193,339 922,333 66,522 21,279 384,131 473,342 أسهم  
              

 21,521,553 26,777,293 4,383,183  7,729,222 16,892,482 23,127,739 اإلستثمارات المتاحة للبيع، إجمالي 

 (24,431 ) (22,913 ) (24,431 ) (22,913 ) -    -     مخصص اإلنخفاض في القيمة 
              

 21,633,133 26,712,191 4,354,533  7,716,423 16,892,482 23,127,739 ، صافياإلستثمارات المتاحة للبيع 
              

 (    اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة 1

 1,951,132 974,461 3,111  9,111 1,961,132 939,461 سندات بعمولة ثابتة   

 198,111 -    -     -    198,111 -     سندات بعمولة عائمة   
              

 المقتناه بالتكلفة  ثماراتاإلست 

 1,438,132 974,461 3,111  9,111 1,483,132 939,461 المطفأة، إجمالي   

 (3,111 ) (9,111 ) (3,111 ) (9,111 ) -     -     مخصص اإلنخفاض في القيمة 
              

 اإلستثمارات المقتناه بالتكلفة  

 1,483,132 939,461 -     -    1,483,132 939,461 ، صافيالمطفأة   
              

 اإلستثمارات المقتناه حتى ( 3

  تاريخ اإلستحقاق 

 111,233 311,133 -     -    111,233 311,133 سندات بعمولة ثابتة 
              

 اإلستثمارات المقتناه حتى 

 111,233 311,133 -     -    111,233 311,133 تاريخ اإلستحقاق 
              

 22,211,122 22,742,347 4,354,533 7,716,423 13,496,426 22,141,133 اإلستثمارات، صافي 
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 تتمة –اإلستثمارات، صافي  - 7

 فيما يلي تحليالً لمكونات المحفظة اإلستثمارية: ب ( 

   2132   2111   
       

 اإلجمالي غير متداولة  متداولة  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة    

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت   

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية   
              

 15,159,111 12,183,643 9,336,452 21,211,762 32,173,327 6,672,312  سندات بعمولة ثابتة  

 6,191,818 1,421,336 9,313,119 2,944,141 479,116 2,329,122  سندات بعمولة عائمة  

 1,193,339 66,522 384,131 922,333 42,621 433,434  أسهم  
              

   9,626,112 32,992,273 22,639,146 8,558,545 19,654,355 22,299,512 

 (99,431 ) (99,431 ) -  (13,913 ) (13,913 ) -  ة مخصص اإلنخفاض في القيم 
              

 22,211,122 19,691,435 8,558,545 22,742,347 32,961,471 9,626,112  ، صافياإلستثمارات 
               

 

مليون لاير سعودي ( صادرة من قبل حكومة المملكة  12,136.5:  2111مليون لاير سعودي )  16,33881تشتمل اإلستثمارات غير المتداولة على سندات بمبلغ  

 العربية السعودية والمؤسسات التابعة لها. 

 

 إلستحقاق: فيما يلي تحليالً لألرباح غير المحققة، والقيمة العادلة لإلستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة واإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ ا جـ ( 

 

          2132                        2111 

 بآالف الرياالت السعودية                   بآالف الرياالت السعودية       
       

   اليــإجم   إجمالي    

   األرباح غير   األرباح غير    

 العادلة القيمة  ةـالمحقق القيمة الدفترية العادلة ةـالقيم المحققة القيمة الدفترية  
              

 المقتناه بالتكلفة المطفأة(   3

 1,413,256 58,139 1,961,132 922,293 22,913 939,461  سندات بعمولة ثابتة 

 198,188 88 198,111 - - -  سندات بعمولة عائمة
              

 1,663,969 58,181 1,483,132 922,293 22,913 939,461   اإلجمالي 
               

 اة حتى(  اإلستثمارات المقتن 2

 تاريخ اإلستحقاق

 114,325 4,523 111,233 311,397 343 311,133  سندات بعمولة ثابتة 
              

 114,325 4,523 111,233 311,397 343 311,133   اإلجمالي 
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 تتمة –اإلستثمارات، صافي  - 7

 

 فيما يلي تحليالً لإلستثمارات حسب األطراف األخرى:  د (

  

 

      2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 13,946,161  23,914,431  حكومية وشبه حكومية  

 1,312,213  2,221,391  شركات  

 2,341,941  1,334,249  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  

 11,412  9,491  أخــــــرى 

      

 22,211,122  22,742,347  اإلجمالي  

 

( مسجلة لاير سعودي مليون 1184:  2111مليون لاير سعودي ) 383تشتمل األسهم المصرح عنها ضمن اإلستثمارات المتاحة للبيع على أسهم غير متداولة قدرها  

 بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به. 

( مرهونة بموجب إتفاقيات إعادة شراء لدى البنوك الشئ: 2111)مليون لاير سعودي 91583قدرها  السعودية متاحة للبيع سندات الحكومةتشتمل اإلستثمارات على  

 (.الشئ :2111) مليون لاير سعودي 91586والعمالء. بلغت القيمة السوقية لهذه اإلستثمارات 

  

 جودة اإلئتمان المتعلقة باإلستثمارات  هـ (

  

 

     2132 

 رياالتبآالف ال

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 12,136,635  37,994,161  سندات الحكومة السعودية   

 8,911,913  4,244,696  إستثمارات من الدرجة األولى  

 134,568  212,133  إستثمارات دون الدرجة األولى 

 1,618,643  1,161,147  إستثمارات غير مصنفة 
      

 22,211,122  22,742,347  اإلجمالي  

  

 تتكون سندات الحكومة السعودية من سندات التنمية الحكومية السعودية، وسندات بعمولة عائمة، وسندات خزينة. 

ك مدن .أأأ. إلدى .ب ب ب.. تدم تشتمل اإلستثمارات من الدرجة األولى على إستثمارات ذات تصنيف إئتماني تعادل تلك الموضدوعة مدن قبدل سدتاندرد آندد بدورز وذلد 

 مليون لاير سعودي(. 3389: 2111) الشئإستخدام تصنيفات الجهات المصدرة على السندات غير المصنفة من قبل أي جهة وقدرها 

 تداولة وغير متداولة.إستثمارات خاصة، وأسهم مو سندات شركات سعودية، وسندات مؤسسات شبه حكومية، بشكل أساسي، من ،تتكون اإلستثمارات غير المصنفة 
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 تتمة –اإلستثمارات، صافي  - 7

 حركة مخصص إنخفاض اإلستثمارات و ( 

  

 

     2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 41,292  11,391  رصيد بداية السنة    

 (5,342 ) (3,749 ) خالل السنة   مستردةمبالغ  

      

 99,431  13,913  رصيد نهاية السنة   

 

 

  القروض والسلف ، صافي   - 6

 -أ  (  تصنف القروض والسلف على النحو التالي: 

  2132 

   

 

 بطاقات إئتمان 

 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 

 وحسابات جارية 

 مدينة

 

 

 اإلجمالي 

 بآالف الرياالت  

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 الف الرياالتبآ

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 96,931,317 24,132,749 32,311,322 3,262,323 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 

 3,794,777 3,734,736 39,116 3,111 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   

 94,733,691 29,763,317 32,342,324 3,264,372 إجمالي القروض والسلف  

     مخصص خسائر اإلئتمان 

 (2,331,143) (2,313,196) (224,941) (41,117) )خاص وجماعي(   

 96,194,116 22,376,219 36,971,337 3,644,372 القروض والسلف ، صافي 

 

  2111 

   

 

 بطاقات إئتمان 

 

 

 قروض شخصية 

قروض تجارية 

 وحسابات جارية 

 مدينة

 

 

 اإلجمالي 

  

 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 86,219,345 58,381,113 14,698,438 1,534,441 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 

 1,538,154 1,596,398 95,132 6,394 القروض والسلف غير العاملة، صافي   

 85,832,111 31,515,346 14,634,531 1,311,936 إجمالي القروض والسلف  

     مخصص خسائر اإلئتمان 

 (2,181,329) (1,865,283) (131,342) (62,432) )خاص وجماعي(   

 84,811,283 58,351,565 14,412,348 1,543,889 القروض والسلف ، صافي 
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  تتمة  -القروض والسلف ، صافي  - 6

 -:تتمة - أ  (  تصنف القروض والسلف على النحو التالي

مليددون لاير سددعودي(، تددم   66,213: 2111مليددون لاير سددعودي ) 54,611تشددتمل القددروض والسددلف، صددافي علددى منتجددات مصددرفية متوافقددة مددع الشددريعة قدددرها 

 مليون لاير سعودي(. 89383: 2111 سعودي )مليون لاير 1,12183بعد خصم مخصص خسائر اإلئتمان قدره بالتكلفة إظهارها 

 26682: 2111مليدون لاير سدعودي ) 26983بلغ مخصص خسائر اإلئتمان المحمل على قائمة الدخل الموحدة والمتعلق بالمنتجات المصدرفية المتوافقدة مدع الشدريعة 

  مليون لاير سعودي(.

مليدون لاير  334مدن خدالل مقايضدة أسدعار العمدوالت مدن سدعر ثابدت إلدى سدعر عدائم قددرها تشدتمل القدروض والسدلف علدى قدروض مغطداة مخداطر قيمتهدا العادلدة 

 لاير سعودي(.مليون  184: 2111)كما في نهاية السنة الحالية مليون لاير سعودي  183سعودي. بلغت القيمة العادلة اإليجابية لهذه القروض 

مليدون لاير  21882: 2111مليدون لاير سدعودي ) 23185الت الخاصدة المتراكمدة المعلقدة وقددرها تم اإلفصاح عن القدروض والسدلف غيدر العاملدة بعدد خصدم العمدو

  سعودي(.

 

 ب (  الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان 

  2132 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان   

 جارية مدينة وحسابات

 اإلجمالي 

 بآالف الرياالت  

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 وديــةالسع

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 2,141,221 3,476,249 323,932 72,392 الرصيد في بداية السنة  

 (279,611) (32,976) (364,122) (24,722) ديون مشطوبة   

 799,296 264,194 227,331 316,147    ، بعد خصم عكس القيدمجنب خالل السنة 

 (2,117) (2,117) - - مبالغ مستردة مجنبة سابقاً  

 2,331,143 2,313,196 224,941 41,117 الرصيد في نهاية السنة  

 

  2111 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان   

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  

 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 تبآالف الرياال

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  
      

 2,514,432 2,291,286 295,931 145,813 الرصيد في بداية السنة  

 (1,121,532) (821,145) (181,916) (121,911) ديون مشطوبة   

 516,496 432,652 116,883 25,385       ، بعد خصم عكس القيدمجنب خالل السنة 

 (23,612) (23,612) -     -     مجنبة سابقاً  مبالغ مستردة 

 2,181,329 1,865,283 131,342 62,432 الرصيد في نهاية السنة  
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 تتمة  -القروض والسلف ، صافي   - 6

  تتمة  – ب (  الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان

 لاير سعودي( يتعلق بالمحفظة العاملة.مليون  1,14486: 2111 سعودي )مليون لاير 1,23383يشتمل مخصص خسائر اإلئتمان أعاله على مخصص جماعي قدره 

مليدون لاير سدعودي(، وتدم إظهداره بعدد  43686: 2111مليدون لاير سدعودي ) 44186بلغ صافي المبلغ المحمل على الددخل علدى حسداب مخصدص خسدائر اإلئتمدان 

مليددون لاير  11284: 2111مليددون لاير سددعودي ) 16183، واسددترداد مبددالغ مشددطوبة سددابقاً قدددرها هخصددم المبددالغ المسددتردة المجنبددة سددابقاً طبقدداً لمددا هددو مبددين أعددال

 .سعودي(

 ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف  

 (    القروض غير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها  3

  2132 

وض تجارية قر قروض شخصية  بطاقات إئتمان  ةالسعودي بآالف الرياالت 

 جارية مدينة وحسابات

 اإلجمالي 

 التصنيف 
    

 991,727 991,727 - - غير مشكوك فيها  

 11,313,472 11,313,472 - - جيدة 

 61,236,391 37,612,661 36,131,711 3,627,111 مقبولة  

 93,623,627 22,111,192 36,131,711 3,627,111 اإلجمالي 

 

  2111 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  السعودية تبآالف الرياال 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

 التصنيف 
    

 84,398 84,398 - - غير مشكوك فيها  

 24,433,148 24,433,148 - - جيدة 

 68,233,336 42,333,152 19,335,519 1,644,211 مقبولة  

 اإلجمالي 
1,644,211 19,335,519 53,651,148 82,881,851 
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 تتمة -القروض والسلف ، صافي   - 6

   تتمة  – ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف

  تتمة  – (    القروض غير المتأخرة السداد والتي لم تنخفض قيمتها 3
 

ي السداد. لدى هذه المنشآت قدرات قوية جداً تشير إلى وجود مخاطر إئتمان قوية جداً مع عدم وجود أي إحتمال ألي تعثر ف : غير مشكوك فيها 

 للوفاء باإللتزامات طويلة األجل في ظروف السوق غير اإلعتيادية.

   

تشير إلى وجود مخاطر إئتمان قوية مع إحتمال قليل للتعثر في السداد. لدى هذه المنشآت قدرات قوية للوفاء باإللتزامات  : جيدة

 ه األحداث بالسوق.طويلة األجل مع وجود حساسية تجا

   

تشير إلى وجود مخاطر مقبولة مع إحتمال معتدل للتعثر في السداد. لدى هذه المنشآت قدرة على الوفاء باإللتزامات المتوسطة  : مقبولة

 والقصيرة األجل، لكن األمر يتطلب وجود رقابة دورية بسبب الحساسية الكبرى تجاه األحداث بالسوق.

 القروض والسلف )متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها((   تحليل بأعمار 2

  2132 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  السعودية بآالف الرياالت 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  
    

 3,411,271 443,133 441,713 66,217 يوم  91يوم إلى  1من  

 222,762 29,337 373,467 14,742 يوم 31يوم إلى  91من  

 347,391 66,164 43,726 12,299 يوم  181يوم إلى  31من  

 2,233,731 929,392 3,339,922 332,193 إجمالي  

 

  2111 

قروض تجارية  قروض شخصية  بطاقات إئتمان  السعودية بآالف الرياالت 

 وحسابات جارية مدينة

 اإلجمالي 

  
    

 1,835,491 1,251,144 662,394 59,469 يوم  91يوم إلى  1من  

 154,115 14 129,118 41,884 يوم 31يوم إلى  91من  

 231,548 163,311 86,869 46,834 يوم  181يوم إلى  31من  

 2,992,186 1,413,363 351,836 161,291 إجمالي  
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 تتمة -القروض والسلف ، صافي   - 6

   ة تتم – ج  (  جودة االئتمان الخاصة بالقروض والسلف

 فيما يلي تحليالً بمخاطر تركزات القروض والسلف ومخصص خسائر اإلئتمان حسب القطاعات اإلقتصادية: (  1

   

 القروض والسلف،  مخصص خسائر  القروض والسلف القروض والسلف 2132  

 صافي    اإلئتمان غير العاملة ، صافي العاملة  السعودية( بآالف الرياالت) 
           

 6,119,713  -  - 6,119,713     ة وشبه حكومية حكومي 

 219,311  -  - 219,311 زراعة وأسماك  

 37,641,924  (67,313 ) 396,712 37,739,437  تصنيع  

 232,627  -  - 232,627 مناجم وتعدين  

 2,396,441  -  - 2,396,441 كهرباء ، ماء ، غاز ، وخدمات صحية  

 2,173,221  (313,744 ) 193,133 2,167,111 بناء وإنشاءات   

 21,249,331  (241,612) 132,297 21,272,227 تجارة  

 3,129,171  -  - 3,129,171 نقل وإتصاالت  

 32,322,467  (22,212 ) 21,746 32,322,136  خدمات  

 34,633,792  (114,944 ) 71,119 34,911,736 قروض شخصية وبطاقات إئتمان 

 9,323,336  (113,312 ) 623,742 9,311,663 أخرى   

 (3,299,924 ) (3,299,924 ) - - المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القيمة  
           

 96,194,116  (2,331,143 ) 3,794,777 96,931,317 اإلجمالي    
           

 

 القروض والسلف،  مخصص خسائر  القروض والسلف القروض والسلف 1211  

 صافي    اإلئتمان غير العاملة ، صافي العاملة  رياالت السعودية()بآالف ال 
           

 2,293,263  -  - 2,293,263 حكومية وشبه حكومية  

 416,916  -  436 414,811 زراعة وأسماك  

 13,332,311  (52,252 ) 154,296 13,831,323  تصنيع  

 1,443  -  - 1,443 مناجم وتعدين  

 1,239,662  -  - 1,239,662 ، غاز ، وخدمات صحية كهرباء ، ماء  

 5,185,141  (111,551 ) 495,645 6,851,165 بناء وإنشاءات   

 13,333,146  (233,131 ) 916,425 13,361,331 تجارة  

 5,683,532  (512 ) 318 5,683,935 نقل وإتصاالت  

 5,355,114  (24,612 ) 25,146 5,354,631  خدمات  

 15,161,591  (224,494 ) 42,125 15,292,393 صية وبطاقات إئتمانقروض شخ 

 8,151,363  (995,596 ) 312,239 3,335,921 أخرى   

 (1,144,465 ) (1,144,465 ) - - المخصص الجماعي لقاء اإلنخفاض في القيمة  
           

 84,811,283  (2,181,329 ) 1,538,154 86,219,345 اإلجمالي    
           

  

 تم حساب مخصص خسائر االئتمان المتعلق بالقــروض والسلف الشخصية على أساس جماعي.  

المتعلقدة تم حساب المخصص الجماعي لقداء اإلنخفداض فدي القيمدة علدى أسداس نظدام تقدويم جدودة الموجدودات والدذي يشدتمل علدى تصدنيف درجدات مخداطر اإلئتمدان 

 بالعمالء والظروف اإلقتصادية العامة.

  

 الضمانات  د (

الدب، علدى ودائدع يحتفظ البنك، خالل عمليات اإلقراض الخاصة بده، بضدمانات لتقليدل مخداطر اإلئتمدان المتعلقدة بدالقروض والسدلف. تشدتمل هدذه الضدمانات، فدي الغ 

 ألجل، وتحت الطلب، وودائع نقدية أخرى، وضمانات مالية، وأسهم محلية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة أخرى.
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 اإلستثمارات في الشركات الزميلة  - 2

تحويدل موجدودات ومطلوبدات شدركة سداب لدألوراق الماليدة  ،2111عدام خدالل  ، . وقدد تدمالمحددودةإن ساب بصدد تصفية الشركة التابعة/ شركة ساب لألوراق الماليدة 

شدركة إتدإ إس بدي سدي  . وقد أدى ذلك إلى زيدادة حصدة سداب فدي 2111يوليو  1المحدودة، إلى شركة إتإ إس بي سي العربية السعودية المحدودة وذلك إعتباراً من 

شركة إتإ إس بي سي العربية السدعودية المحددودة لعددم ممارسدته سديطرة علدى سياسداتها الماليدة  %. لم يقم البنك بتوحيد61% إلى 41العربية السعودية المحدودة من 

 والتشغيلية. 

فدي إضافة إلى القيام بأعمال الحفظ والعمل كوكيل بإستثناء عمليات التغطية  ،بتقديم الخدمات البنكية اإلستثماريةسعودية المحدودة تقوم شركة إتإ إس بي سي العربية ال

 المملكة العربية السعودية.

 وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام.% من رأس مال شركة ساب للتكافل، شركة تقوم بتقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، 9286حصة قدرها  سابكما يمتلك 

 2111 2132 بآالف الرياالت السعودية

 

شاااركة اتاااش اس 

بااي سااي العربيااة 

السااااااااااااااااااااااعودية 

 المحدودة

شااااااااركة ساااااااااب 

 للتكافل

شددددركة اتددددإ اس  اإلجمالي

بدددي سدددي العربيدددة 

السدددددددددددددددددددددددعودية 

 المحدودة

شددددددددركة سدددددددداب 

 للتكافل

 اإلجمالي

             

 221,692 118,692 119,111 767,393 333,712 371,649 الرصيد في بداية السنة 

 233,434 - 233,434 - - - خالل السنة إستثمار إضافي

 54,156 2,331 51,136 333,211 3,391 316,212 غير الموزعةالحصة في األرباح 

 - - - (62,197) - (62,197) توزيعات أرباح مستلمة 

 - - - (3,293) - (3,293) تسويات 
             

 656,131 111,612 469,583 632,212 337,997 396,212 الرصيد في نهاية السنة
             

 

 حصة البنك في القوائم المالية للشركات الزميلة :

 2111 2132 بآالف الرياالت السعودية

 

شاااركة اتاااش اس 

بااي سااي العربيااة 

السااااااااااااااااااااااعودية 

 المحدودة

شااااااااركة ساااااااااب 

 للتكافل

شددددركة اتددددإ اس 

بدددي سدددي العربيدددة 

السدددددددددددددددددددددددعودية 

 المحدودة

شددددددددركة سدددددددداب 

 للتكافل

         

 921,116 468,919 133,733 396,213 إجمالي الموجودات 

 218,619 39,218 394,739 332,472 إجمالي المطلوبات  

 111,612 956,136 337,997 124,133 إجمالي حقوق الملكية  

 13,134 151,931 32,271 212,324 إجمالي الدخل 

 14,114 33,136 31,272 327,333 لمصاريف إجمالي ا
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         الممتلكات والمعدات ، صافي - 4

    

 

 األراضي والمباني

 تحسينات 

المبــاني 

 المستأجرة

  

المعدات واألثاث 

 والسيارات

    

   2132 

 اإلجمالـي

      

   2111 

 اإلجمالـي

 بآالف الرياالت   

 السعوديـــة

 لرياالتبآالف ا 

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

           التكلفة : 

 1,319,523  3,276,272  391,958  426,231  511,113  يناير  1في   

 33,298  341,737  32,195  24,688  89,821  اإلضافات  

 (95,118 ) (32,314 ) (42,158 ) -  (31 ) تاإلستبعادا  

 1,365,363  3,497,363  263,316  339,474  641,421  ديسمبر  13في   

            

           اإلستهالك المتراكم : 

 1,166,118  3,239,417  521,862  253,145  928,893  يناير  1في   

 34,336  332,331  59,414  91,463  18,261  للسنة   

 (91,138 ) (33,291 ) (41,239 ) -  -  اإلستبعادات  

 1,213,896  3,291,677  631,961  299,617  132,142  ديسمبر  13في   

            

           صافي القيمة الدفترية : 

   613,719  332,321  371,271  116,241  2132ديسمبر  13في   

 695,322    113,615  165,124  231,282  2111ديسمبر  91في   

 

)  2112ديسدمبر  91مليدون لاير سدعودي كمدا فدي  281على أعمال تحت التنفيدذ قدـدرها  والسيارات والمعداتواألثاث تشتمل األراضي والمباني ، وتحسينات المباني المستأجرة، 

مليدون لاير سدعودي(، علدى  1684: 2111مليدون لاير سدعودي ) 9183مليدون لاير سدعودي( و  4389 : 2111مليون لاير سدعودي )  9386مليون لاير سعودي ( و  885: 2111

 التوالي . 

 

     الموجودات األخرى    - 9

      2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

       عموالت خاصة مستحقة مدينة 

 432  366  ة أخرىبنوك ومؤسسات مالي   –  

 34,613  313,641  إستثمارات   -  

 961,894  343,341  قروض وسلف    -  

 445,849  631,112  إجمالي العموالت الخاصة المستحقة المدينة 

      

 48,415  91,272  مدينون  

 1,363,352  3,962,613  ( 11القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ) إيضاح  

 114,163  369,269  بة مدفوعة مقدماً  ضري 

 1,243,152  334,432  أخرى 

 9,815,941  1,273,413  اإلجمالي 
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 المشتقات  - 31

 -يقوم البنك ، خالل دورة أعماله العادية ، بإستخدام األدوات المالية المشتقة التالية ألغراض المتاجرة ولتغطية المخاطر: 

 مستقبليةأ  (  العقود اآلجلة وال 

هي عقود يتم تصميمها  وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. أن العقود ا جلة

ود المستقبلية المتعلقة بأسعار العموالت الخاصة فيتم خصيصاً لتلبية إحتياجات محددة والتعامل بها خارج األسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف األجنبي والعق

 التعامل بها وفق أسعار محددة في األسواق المالية النظامية، ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً. 

 ب  (  الخيارات 

إللتزام، للمشتري )المكتتب بالخيار( لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع )مصدر الخيار( الحق، وليس ا

   بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ. 

 ج  (  المقايضات 

ة لمقايضات أسعار العموالت الخاصة، عادة ما تقوم األطراف األخرى بتبادل دفع العموالت وتمثل إلتزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى . وبالنسب

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

حالة مقايضة أسعار العموالت الخاصة بعمالت مختلفة، فإنه يتم بموجبها تبادل أصل المبلغ زائداً دفع العموالت الخاصة بسعر المبلغ وذلك بعمالت مختلفة. وفي 

 ثابت وبسعر عائم وبعمالت مختلفة. 

 د  (  إتفاقيات األسعار اآلجلة  

لية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة الخاصة المتعاقد وهي عبارة عن عقود تتعلق بأسعار العموالت الخاصة يتم تداولها خارج األسواق الما

 عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخالل الفترة الزمنية المتفق عليها.

 المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة 

، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف . تتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعمالء لتمكينهم من تحويل تتعلق معظم المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة بالمبيعات 

رات اإليجابية في أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية . ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغي

و المؤشرات . وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واإلستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين األسواق أو المنتجات المختلفة بغرض األسعار أو المعدالت أ

 الحصول على أرباح من ذلك. 

 المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

مخاطر  – 92مخاطر السوق، واإليضاح رقم  – 91مخاطر اإلئتمان، واإليضاح رقم  – 23)انظر اإليضاح رقم  -يتبع البنك نظام شامل لقياس وإدارة المخاطر  

أسعار  والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي والعموالت الخاصة ولتقليل مخاطر -السيولة( 

يات المقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة بناءاً على التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد العمالت والعموالت الخاصة لتكون  ضمن المستو

اتيجيات تغطية وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة لمخاطر العمالت وذلك بوضع حدوداً لمخاطر مراكز العمالت . تراقب مراكز العمالت يومياً وتستخدم إستر

ت قاء مراكز العمالت ضمن الحدود المقررة . كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معيناً لمخاطر أسعار العموالت الخاصة وذلك بوضع حدوداً للفجواالمخاطر لضمان ب

تخدم إستراتيجيات وتس في أسعار العموالت الخاصة للفترات المقررة . يتم دورياً مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات

 تغطية المخاطر لضمان بقاء الفجوات بين أسعار العموالت الخاصة ضمن الحدود المقررة.
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 تتمة  -المشتقات المقتناة ألغراض تغطية المخاطر 

قليل تعرضه لمخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة . ويتم وكجزء من إدارة موجوداته ومطلوباته، يستخدم البنك المشتقات ألغراض تغطية المخاطر وذلك لت

اإلستراتيجية للمخاطر، ذلك عادة من خالل تغطية مخاطر معامالت محددة وبإستخدام إستراتيجية تغطية المخاطر المتعلقة بقائمة المركز المالي ككل . إن التغطية 

 ر، وتقيد المشتقات ذات العالقة كمشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة.عدا تغطية مخاطر المحفظة، ال تخضع لمحاسبة تغطية المخاط

الخاصة لتغطية يستخدم البنك عقود الصرف األجنبي ا جلة ومقايضات العمالت في تغطية مخاطر عمالت محددة . كما يستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت  

ثابت . ويستخدم البنك أيضاً مقايضات أسعار العموالت الخاصة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية مخاطر محددة ناشئة عن التعرض لمخاطر عموالت خاصــة بسعر 

ذلك تفاصيل البنود الناشئة عن بعض مخاطر العموالت الخاصة بسعر عائم . وفي كافة هذه الحاالت، يجب توثيق طبيعة تغطية المخاطر وأهدافها رسمياً، بما في 

 ر ، ويتم قيد هذه المعامالت على أنها تغطية مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية . المغطاة وأداة تغطية المخاط

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية 

تغير. لة خاصة بسعر ميتعرض البنك لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية على الموجودات والمطلوبات المقتناة لغير المتاجرة والتي تحمل دخل عمو 

 91جدوالً والذي يبين، كما في  فيما يلييستخدم البنك مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التدفقات النقدية على مخاطر أسعار العموالت الخاصة هذه. 

 أو الخسارة:  ديسمبر، الفترات التي يتوقع أن تحدث خاللها التدفقات النقدية المغطاه والتاريخ الذي يتوقع بأن تؤثر فيه على الربح

  

 بآالف الرياالت السعودية

  سنوات 1سنة إلى  خالل سنة 2132
      

  - - التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

  - (32,176) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات(
      

  - (32,176) صافي التدفقات النقدية الصادرة
      

  سنوات 9سنة إلى  خالل سنة 2111
      

  - 493 التدفقات النقدية الواردة )موجودات(

  (14,156) (18,816) التدفقات النقدية الصادرة )مطلوبات(
      

  (14,156) (18,958) صافي التدفقات النقدية الواردة
      

 

تغطية مخاطر التدفقات النقدية وذلك على أساس تواريخ تجديد أسعار  يعكس الجدول التدفقات النقدية لدخل العموالت الخاصة المتوقع نشوئها عن البنود المغطاه في

 الموجودات والمطلوبات المغطاه مخاطرها.

تى ديسمبر وذلك على أساس الفترة المتبقية ح 91كما في لها تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة مع تحليل بالمبالغ اإلسمية 

رورة مبالغ التدفقات النقدية تاريخ اإلستحقاق والمعدل الشهري . أن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة، ال تعكس بالض

لتي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادة على القيمة العادلة المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي ، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر السوق أو مخاطر اإلئتمان ا

 اإليجابية للمشتقات. 

 

  



 البنك السعودي البريطاني

 تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2132ديسمبر  13

 

 
99 

 

 تتمة  –المشتقات  - 31

  المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 

2132 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبالغ 

 اإلسمية 

 الل ـخـ

 هر أش 1

 أكثر من سنوات 7-3 شهر 1-32

 سنوات  7 

 المعدل الشهري

         المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

 32,426,334 1,226,227 14,213,119 7,122,233 3,223,379 32,643,912 (936,214) 3,123,311 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

         لعقود المستقبلية الخاصة بأسعارا 

 3,997,212 3,932,711 231,921 2,469,772 - 7,397,922 (17,143) 17,143 العموالت الخاصة، والخيارات    

 29,271,124 - 23,423 4,211,342 37,963,711 23,692,744 (21,377) 12,339 عقود الصرف األجنبي الفورية وا جلة 

 ت  خيارات العمال 
271,333 (271,333) 12,172,264 7,719,211 36,232,731 31,691,911 3,619,672 19,166,327 

   مقايضات العمالت   
- - - - - - - - 

 3,129,367 - 691,111 694,726 - 3,144,726 (72,164) 72,164 أخـــــرى  

         

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة :

        

 3,742,411 332,711 1,611,191 629,719 67,272 3,312,473 (77,313) 62,636 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية : 

        

 3,313,496 - - 3,271,111 - 3,271,111 (9,747) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

  6,461,422 76,921,421 17,191,734 22,293,333 323,969,692 (3,434,137) 3,962,613  اإلجمالي 

 

  المبالغ اإلسمية للفترة المتبقية حتى تاريخ اإلستحقاق 

2111 

 بآالف الرياالت السعودية

القيمة العادلة 

 اإليجابية

القيمة العادلة 

 السلبية

إجمالي المبالغ 

 اإلسمية 

 خــالل 

 أشهر  9

 أكثر من سنوات 6-1 شهر 9-12

 سنوات  6 

 المعدل الشهري

         المشتقات المقتناة ألغراض المتاجرة : 

 43,233,813 9,631,234 24,415,931 16,313,126 9,333,433 43,434,253 (1,111,513) 1,133,241 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

         العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 9,919,196 161,111 9,133,662 - 121,111 9,453,662 (98,159) 98,159 العموالت الخاصة، والخيارات    

 92,216,682 - 35,131 11,149,385 29,631,336 99,811,361 (113,666) 114,333 عقود الصرف األجنبي الفورية وا جلة 

 خيارات العمالت   
693,161 (693,161) 16,413,985 1,461,891 6,294,162 4,631,184 4,141,421 12,382,393 

   مقايضات العمالت   
- - - - - - - 958,824 

 1,992,611 - 1,441,111 - - 1,441,111 (96,588) 96,588 أخـــــرى  

         

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر القيمة 

 العادلة :

        

 4,248,541 65,261 4,911,158 995,322 53,195 4,339,235 (52,383) 49,255 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

المشتقات المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات 

 النقدية : 

        

 1,949,361 - 1,261,111 39,361 - 1,949,361 (23,654) 1,636 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  

  3,318,354 93,289,956 91,613,496 23,191,421 113,361,184 (1,313,524) 1,363,352 اإلجمالي  
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 تعكس الجداول أدناه ملخصاً بالبنود المغطاة مخاطرها وطبيعة المخاطر المغطاة وأداة تغطية المخاطر وقيمتها العادلة.

 

2132 

 بآالف الرياالت السعودية

      

 ادلةالقيمة الع وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (73,411) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 3,347,112 3,216,329 إستثمارات بعمولة ثابتة 

 (1,113) 3,616 ت أسعار العموالت الخاصةمقايضا القيمة العادلة 923,912 921,617 قروض بعمولة ثابتة

 - 63,133 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 2,233,233 2,111,241 سندات دين مصدرة بعمولة ثابتة

 - - مقايضات أسعار العموالت الخاصة  التدفق النقدي - - إستثمارات بعمولة عائمة 

 (9,747) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 3,271,111 3,271,332 سندات دين مصدرة بعمولة عائمة

          

 

2111 

 بآالف الرياالت السعودية

      

 القيمة العادلة وصف البنود المغطاة 

القيمة عند بدء 

 أداة التغطية المخاطر التغطية 

 القيمة العادلة

 اإليجابية 

القيمة العادلة 

 السلبية

 (66,541) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 1,129,122 1,138,261 بعمولة ثابتة  إستثمارات

 (3,945) 6,381 مقايضات أسعار العموالت الخاصة القيمة العادلة 1,938,311 1,411,924 قروض بعمولة ثابتة

 - 93,285 ايضات أسعار العموالت الخاصةمق القيمة العادلة 2,298,133 2,239,551 سندات دين مصدرة بعمولة ثابتة

 - 1,636 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  التدفق النقدي 39,545 83,923 إستثمارات بعمولة عائمة 

 (23,654) - مقايضات أسعار العموالت الخاصة التدفق النقدي 1,261,111 1,245,385 سندات دين مصدرة بعمولة عائمة

 

البندد الدذي تمدت  خسدائرمليون لاير سعودي(، بينما بلدغ صدافي  3384: 2111مليون لاير سعودي ) 2382التغطية المتعلقة بتغطية مخاطر القيمة العادلة  أدوات مكاسببلغ صافي 

مليدون لاير  386بمبلدغ  اً ايجابيدقات مليدون لاير سدعودي(. كدان صدافي القيمدة العادلدة للمشدت 3384: 2111مليدون لاير سدعودي ) 2384تغطية مخاطره والمتعلق بالمخاطر المغطداه 

 مليون لاير سعودي(. 1383 سلبياً : 2111سعودي )

%( من إجمدالي 4: 2111% )5%( تقريباً من عقود القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة بالبنك مع مؤسسات مالية، بينما أبرم أقل من 13: 2111% )21تم إبرام ما نسبته 

 . الموحدة إعداد القوائم الماليةإليجابية مع طرف واحد من األطراف األخرى كما في تاريخ عقود القيمة العادلة ا
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       األرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - 33

        2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 1,349,922  2,127,319  حسابات جارية 

 9,361,394  1,776,233  دائع أسواق المال و 

 6,834,165  7,913,471  اإلجمالي 

  

 مليون لاير سعودي( . 66288: 2111مليون لاير سعودي ) 63881كما تشتمل ودائع أسواق المال على ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي قدرها 

 

 

 2132      ودائع العمالء    - 32

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 61,341,613  61,332,339  تحت الطلب 

 6,221,613  6,196,469  إدخار 

 48,284,929  39,726,972  ألجل 

 
 أخرى

 3,192,336  1,923,139 

 116,635,642  321,311,236  اإلجمالي 

  

مليدون لاير  61,42284: 2111مليدون لاير سدعودي )  51,35882منتجات مصدرفية متوافقدة مدع الشدريعة قددرها  تشتمل ودائع العمالء على ودائع بموجب عقود 

 سعودي(.

 

تشدتمل ودائدع العمدالء األخدرى علدى مبلدغ : الشئ(. 2111مليون لاير سعودي ) 91583تشتمل الودائع ألجل على ودائع بموجب إتفاقيات بيع وإعادة شراء قدرها  

 مليون لاير سعودي( كضمانات محتجزة لقاء اإللتزامات غير القابلة للنقض. 1,92882: 2111مليون لاير سعودي )  1,93185قدره 

 

  -تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كا تي: 

 

        2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 4,344,133  2,626,371  تحت الطلب 

 213,335  223,263  إدخار 

 11,253,418  4,321,131  ألجل 

 253,141  179,491  أخرى 

 16,532,649  36,141,621  اإلجمالي 

  



 البنك السعودي البريطاني

 تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2132ديسمبر  13

 

 
95 

 

 سندات الدين المصدرة   – 31

        2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 2,239,551  2,111,241  مليون دوالر أمريكي  511ولة ثابتة مدتها خمس سنوات بمبلغ سندات بعم 

 1,316,111  217,111  مليون لاير سعودي 316سندات بعمولة عائمة مدتها خمس سنوات بمبلغ  

 -  3,711,111  مليون لاير سعودي 1,611مدتها خمس سنوات بمبلغ  ثانويةصكوك  

 9,338,551  3,717,241  اإلجمالي 

 مليون دوالر أمريكي 611سندات بعمولة ثابتة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

. إن هذه السندات غير مضدمونة وتحمدل عائدد فعلدي قددره 2116نوفمبر  12%، وتستحق السداد في 9وبعمولة ثابتة قدرها  ،2111تم إصدار هذه السندات، خالل عام 

 ومدرجة في بورصة لندن. ،. إن هذه السندات غير قابلة للتحويل، وغير مضمونةساسنقطة أ 131ويشتمل على هامإ قدره % 98148

ضة أسعار العموالت الخاصة لقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بهذه السندات باستخدام مقايضة أسعار العموالت من ثابتة إلى عائمة. تعتبر مقاي

وذلدك فيمدا يتعلدق بالبندد  لهدذه السدندات السدلبية. بلغت القيمة العادلدة الموحدة تقيد كتغطية مخاطر القيمة العادلة في هذه القوائم الماليةجزءاً من تغطية المخاطر الفعالة و

 .الحالية مليون لاير سعودي كما في نهاية السنة 9686 الذي تمت تغطية مخاطره

 سعودي مليون لاير 217سندات بعمولة عائمة مدتها خمس سنوات بمبلغ 

مليدون  1,111وخالل السنة الحالية، تم تبدادل هدذه الصدكوك بشدكل جزئدي وذلدك بمبلدغ قددره . 2119يوليو  21، وتستحق في 2118تم إصدار هذه السندات خالل عام 

ثالثدة أشدهر حسدب المعددالت التجاريدة لمددة  فعليدة تحمدل هدذه السدندات عمولدة خاصدةبداللاير السدعودي.  سدابلاير سعودي  مقابل الصكوك الثانوية المصدره من قبدل 

نقطة أساس، وتستحق السداد كل ثالثة أشهر. إن هذه السندات غير مضمونة، وغير قابلدة للتحويدل، ومدرجدة  81السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً 

 في سوق األسهم السعودية )تداول(.

مليدون  561بإستخدام مقايضة أسعار العموالت الخاصة من عائمة إلى ثابتة وبمبلدغ قددره اً جزئية المتعلقة بهذه السندات لقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاص

 وائم المالية.لاير سعودي. تعتبر مقايضة أسعار العموالت الخاصة جزءاً من تغطية المخاطر الفعالة، وتقيد كتغطية مخاطر التدفقات النقدية في هذه الق

 مليون لاير سعودي 3,711مدتها خمس سنوات بمبلغ  ويةصكوك ثان

. تدم إصددار الصدكوك كتبدادل تجداري جزئدي لقدرض مدن رئيسدي إلدى ثدانوي وبمبلدغ 2113مارس  خالل، وتستحق 2112مارس  28قام ساب بإصدار صكوك بتاريخ 

 لاير سعودي بالكامل نقداً.مليون  611مليون لاير سعودي، وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره  1,111قدره 

نقطة أساس، وتستحق السداد  121لمدة ثالثة أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً  فعلية تحمل الصكوك دخل معدل عمولة خاصة

 .كل ثالثة أشهر. إن هذه الصكوك غير مضمونة، ومدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(

مليدون  511بإستخدام مقايضة أسعار العموالت الخاصة من عائمة إلى ثابتة وبمبلغ قدره اً جزئي الصكوكلقد تمت تغطية مخاطر أسعار العموالت الخاصة المتعلقة بهذه 

 النقدية في هذه القوائم المالية. لاير سعودي. تعتبر مقايضة أسعار العموالت الخاصة جزءاً من تغطية المخاطر الفعالة، وتقيد كتغطية مخاطر التدفقات
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 اإلقتـــراض -33

 

يوليدو  3% وتستحق على أساس نصدف سدنوي. تدم الحصدول علدى هدذا القدرض فدي 6811سنة، ويحمل عمولة خاصة قدرها  12يمثل هذا البند قرضاً بعمولة ثابتة مدته  

 .2113يونيو  16، ويستحق السداد في 2116

 

 2132       المطلوبات األخرى    -37

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

      

     عموالت خاصة مستحقة دائنة : 

 62,531  61,311  بنوك ومؤسسات مالية أخرى  –  

 116,318  339,199  ودائع العمالء    -  

 14,133  34,322  سندات دين مصدرة  -  

 416  119  إقتراض  -  

 189,111  213,137  إجمالي العموالت الخاصة  المستحقة الدائنة  

      

 1,986,444  436,117  دائنون  

 834,216  3,143,229  سحوبات مستحقة  

 1,313,524  3,434,137  ( 11القيمة العادلة السلبية للمشتقات ) إيضاح  

 1,483,838  3,797,737  أخرى 

 6,831,131  7,723,479  اإلجمالي 

  

 رأس المال  - 36

مليون سهم، قيمة كل سهم  361:  2111لاير سعودي )  11مليون سهم، قيمة كل سهم  1,111من لساب يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  

  -موزعة على النحو التالي: سابلاير سعودي ( . أن ملكية رأس مال  11

 

 2132  2111 

 %51  %61 اهمون سعوديونمس

 %41  %31 شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في) شركة تابعة

 مملوكة بالكامل لمؤسسة هونغ كونغ شنغهاي المصرفية القابضة بي إل سي (

  

لكل ثالثة  أسهم مجانية وذلك بواقع سهم مجاني واحدر على إصدا ،2112مارس  19خالل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  ،صادق المساهمون

 وذلك برسملة األرباح المبقاة. للسهم الواحد لاير سعودي 11بقيمة إسمية قدرها  ،مليون سهم 261تم إصدار  ،أسهم مملوكة. ونتيجة لذلك
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 اإلحتياطي النظامي - 32

% من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي رصيد هذا 26ويل ما ال يقــل عن يقتضي نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، تح 

مليون لاير سعودي( إلى اإلحتياطي النظامي. أن هذا  322: 2111مليون لاير سعودي )  811. عليه، تم تحويل مبلغ قدره لساب اإلحتياطي رأس المال المدفوع

 اإلحتياطي غير قابل للتوزيع .

  

 االحتياطيات األخرى  - 34

 

2132 

 بآالف الرياالت السعودية

تغطياااة مخااااطر التاااادفقات 

 النقدية

 اإلجمالي  اإلستثمارات المتاحة للبيع 

       

    

 (227,231) (213,113) (23,129) رصيد بداية السنة 
       

 232,322 222,293 21,343 صافي التغير في القيمة العادلة 

 (21,942) (36,132) (3,931) ائمة الدخل الموحدة محول إلى ق
       

 223,391 216,239 37,233 صافي الحركة خالل السنة 
       

 (3,221) 3,934 (6,314) رصيد نهاية السنة 
       

 

2111 

 بآالف الرياالت السعودية 

تغطيددددة مخدددداطر التدددددفقات 

 النقدية

 اإلجمالي  اإلستثمارات المتاحة للبيع 

       

    

 116,331 116,636 (3,514) رصيد بداية السنة 
       

 (918,314) (916,314) (9,131) صافي التغير في القيمة العادلة 

 (12,333) (4,132) (8,686) محول إلى قائمة الدخل الموحدة 
       

 (991,581) (913,315) (11,336) صافي الحركة خالل السنة 
       

 (226,311) (214,991) (21,933) نهاية السنة  رصيد
       

 

 

مليون لاير سعودي  483إلى إعادة تصنيف األرباح التراكمية المتعلقة بها وقدرها  السنوات السابقةالسنة ولقد أدى التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر خالل  

 وتم إدراجها في المبالغ أعاله ضمن تغطية مخاطر التدفقات النقدية. ل الموحدة.مليون لاير سعودي( من حقوق الملكية إلى قائمة الدخ 885: 2111)
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 39

 

 الدعاوى القضائية  أ  (

المستشارين . لم يجنب أي مخصص جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناءاً على نصيحة وجد دعاوى قضائية مقامة ضد البنك، ي2112ديسمبر  91في كما 

 .مةتكبد خسائر ها أنه ليس من المحتملالقانونيين التي تشير إلى 

 

 اإللتزامات الرأسمالية  ب (

 مليون لاير سعودي( تتعلق بشراء مباٍن ومعدات.  5585: 2111مليون لاير سعودي ) 11883لتزامات الرأسمالية لدى البنك بلغت اإل، 2112ديسمبر  91كما في 

 

 اإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان التعهدات و ج (

ح اإلئتمان. إن خطابات تتكون التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان بشكل أساسي من الضمانات واإلعتمادات المستندية والقبوالت واإللتزامات لمن

 -بل البنك بالسداد في حالة عدم تمكن العميل من الوفاء بإلتزاماته تجاه األطراف الثالثة التي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض من ق –الضمان واإلعتمادات المستندية 

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، تسمح للطرف  –تحمل نفس مخاطر اإلئتمان التي تحملها القروض والسلف . إن اإلعتمادات المستندية 

مضمونة عادة بالبضاعة التي تخصها، وبالتالي فإنها غالباً ما تحمل مخاطر أقل. تمثل القبوالت تعهدات البنك  –روط وأحكام محددة الثالث بسحب األموال وفق ش

العمالء بإلتزاماتهم  وقع بأن يفيلسداد الكمبياالت المسحوبة من قبل العمالء . أما المتطلبات النقدية بموجب هذه األدوات فتقل كثيراً عن المبلغ الملتزم ألن البنك يت

 األساسية. 

 

لمخاطر اإلئتمان تمثل اإللتزامات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان الممنوح على شكل قروض وسلف و ضمانات وإعتمادات مستندية . وبالنسبة 

إجمالي اإللتزامات غير المستخدمة، إال أن مبلغ الخسارة المحتملة الذي ال المتعلقة باإللتزامات لمنح اإلئتمان، فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل 

ء الحفاظ على معايير إئتمان يمكن تحديده فوراً، يتوقع أن يكون أقل كثيراً من إجمالي اإللتزام غير المستخدم ألن معظم اإللتزامات لمنح اإلئتمان تتطلب من العمال

م مة لمنح اإلئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد من هذه اإللتزامات يتم إنهاؤها أو إنتهاؤها بدون تقديمحددة . إن إجمالي اإللتزامات القائ

 التمويل المطلوب . 

 

 د (   فيما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية للتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان : 

 

2132 

 ف الرياالت السعوديةبآال

 اإلجمالي سنوات  7أكثر من  سنوات 7-3 شهر 32-1 أشهر 1خالل 

 37,431,444 - 3,441,326 3,327,441 9,413,429 إعتمادات مستندية   

 71,673,443 64,221 39,636,237 36,163,311 33,421,136 خطابات ضمان

 1,136,627 - 1,469 361,191 2,429,166 قبوالت

 3,291,393 3,213,321 123,129 - 343,992 ات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقضإلتزام

 23,612,447 3,112,691 23,913,219 21,671,621 22,232,241 اإلجمالي 
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 تتمة  –التعهدات واإللتزامات المحتملة  - 39

  

 تتمة :  –ملة المتعلقة باإلئتمان د (   فيما يلي تحليالً باإلستحقاقات التعاقدية للتعهدات واإللتزامات المحت

 

1211 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالي سنوات  6أكثر من  سنوات 6-1 شهر 12-9 أشهر 9خالل 

 19,396,834 - 616,938 9,542,183 3,638,423 إعتمادات مستندية   

 41,696,864 94,522 11,896,348 12,224,135 13,441,118 خطابات ضمان

 9,935,516 - 43,125 469,491 2,835,143 قبوالت

 1,364,811 - 1,436,162 463,313 1,843 إلتزامات لمنح اإلئتمان غير قابلة للنقض

 63,529,159 94,522 12,839,614 15,333,512 23,313,496 اإلجمالي 

 

 46,69584:  2111مليون لاير سعودي ) 63,94182أي وقت، ما مجموعه من اإللتزامات غير المؤكدة، والتي يمكن إلغاؤها في والقائم بلغ الجزء غير المستخدم 

 مليون لاير سعودي(. 

 

  -حسب األطراف األخرى :المتعلقة باالئتمان فيما يلي تحليالً للتعهدات واإللتزامات المحتملة  هـ (

 

       2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 343,169  124,737  كومية وشبه حكوميةح 

 43,812,446  72,242,643  شركات 

 11,593,633  31,231,721  بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 229,358  213,149  أخرى 

 63,529,159  23,612,447  اإلجمالي 

 

 اإللتزامات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية: و  (

 

  -دنى لدفعات اإليجار المستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة ليلغاء، التي قام بها البنك كمستأجر:فيما يلي تحليالً بالحد األ

       2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 66,633  79,216  أقل من سنة 

 159,293  323,793  من سنة إلى خمس سنوات 

 126,143  311,494  أكثر من خمس سنوات    

 949,386  113,694  اإلجمالي 
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 2132      صافي دخل العموالت الخاصة - 21

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

     دخل العموالت الخاصة : 

      إستثمارات : 

 282,989  173,221  متاحة للبيع  -  

 33,381  71,374  مقتناه بالتكلفة المطفأة   -  

 6,155  7,166  مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق   -  

   319,293  953,291 
      

 99,331  31,936  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 9,114,833  1,739,237  قروض وسلف  

 9,616,881  1,999,947  اإلجمالي 

      

     مصاريف العموالت الخاصة: 

 118,535  372,692  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 295,591  321,761  ودائع العمالء  

 198,631  96,347  سندات دين مصدرة 

 11,113  4,334  إقتــراض  

 439,316  217,447  اإلجمالي 

      

 9,121,336  1,263,311  صة صافي دخل العموالت الخا 

 

 2132      دخل األتعاب والعموالت، صافي  - 23

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

      والعموالت: دخل األتعاب 

 116,884  37,494  تداول األسهم وإدارة الصناديق اإلستثمارية  - 

 545,381  216,113  تمويل تجاري  - 

 113,142  311,262  تمويل شركات وإستشارات  - 

 286,111  111,339  بطاقات  - 

 298,143  123,212  خدمات بنكية أخرى  - 

 1,412,859  3,731,721   والعموالت إجمالي دخل األتعاب 

      

     :والعموالت مصاريف األتعاب 

 (33,932 ) (337,372 ) بطاقات  - 

 (313 ) (432 ) ات الحفظ واألمانة خدم - 

 (83,348 ) (312,923 ) خدمات بنكية أخرى  - 

 (183,863 ) (234,921 )  والعموالت إجمالي مصاريف األتعاب 

 1,216,114  3,123,611  دخل األتعاب والعموالت، صافي  
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 2132      دخل المتاجرة ، صافي  - 22

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 264,456  221,432  تحويل عمالت أجنبية ، صافي أرباح  

 66,321  23,623  مشتقات 

 152  347  سندات دين 

 (2,488 ) (399 ) أخـــرى 

 913,851  297,372  اإلجمالي 

 

 2132      مكاسب اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة، صافي  - 21

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

      

 4,132  36,132  إستثمارات متاحة للبيع  

 

 الموظفين رواتب ومصاريف - 23

 الكمية(  اإلفصاحات  3 

ودي بشأن تعويضات الموظفين، وتشتمل على إجمالي التعويضات يلخص الجدول أدناه فئات الموظفين المحددة طبقاً لألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السع 

 وأشكال السداد. 2111ديسمبر  91و  2112ديسمبر  91في  تينالمنتهي تينالثابتة والمتغيرة المدفوعة للموظفين خالل السن
 

 2132تعويضات متغيرة مدفوعة خالل عام    

 اإلجمالي  سهمأ نقداً  تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

  

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة 

 33,212 421 31,332 32,217 33 من مؤسسة النقد العربي السعودي(

 32,962 379 32,711 334,399 269 شاطات تشتمل على مخاطرموظفون يقومون بن

 9,416 244 9,734 16,121 49 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 311,146 919 99,332 336,122 2,641 موظفون آخرون

 4,112 - 4,112 29,266 341 موظفون بعقود خارجية 

 322,371 2,716 369,632 634,137 1,712 اإلجمالي

      

    211,392  2112عام  خاللتعويضات ثابتة ومتغيرة مستحقة 

    372,373  مزايا موظفين أخرى 

    3,114,963  إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين 
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 تتمة  –الموظفين  رواتب ومصاريف - 23

 تتمة  – الكمية(  اإلفصاحات  3 

 
 

 2111عام  تعويضات متغيرة مدفوعة خالل   

 اإلجمالي  أسهم نقداً  تعويضات ثابتة عدد الموظفين فئات الموظفين

  

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة 

 14,353 961 14,513 22,198 19 لعربي السعودي(من مؤسسة النقد ا

 41,391 13 41,311 118,933 228 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر

 5,611 23 5,489 91,156 81 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على أعمال رقابية 

 195,125 21 195,115 622,184 2,812 موظفون آخرون

 9,429 - 9,429 94,113 411 موظفون بعقود خارجية 

 211,568 415 211,242 315,339 9,699 اإلجمالي

      

    225,242  2111عام  خاللتعويضات ثابتة ومتغيرة مستحقة 

    69,164  مزايا موظفين أخرى 

    335,153  إجمالي رواتب ومصاريف الموظفين 

 

 عة من مؤسسة النقد العربي السعودي(كبار المدراء التنفيذيين )الذين يحتاجون إلى عدم ممان

ات البنك والذين يتطلب تعيينهم ويشمل ذلك موظفي اإلدارة العليا الذين يتمتعون بالمسئولية والصالحية إلعداد االستراتيجيات والقيام بأعمال التوجيه والمراقبة لنشاط 

 ضو المنتدب والموظفين التنفيذيين ا خرين التابعين لهم مباشرة.الحصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشمل ذلك الع

 موظفون يقومون بنشاطات تشتمل على مخاطر 

 األعمال )الشركات، الخدمات التجارية، الخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة( المسئولين عن تنفيذ وتطبيق استراتيجية األعمال نيابًة عن قطاعاتويشمل ذلك مدراء  

أولئك الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود االئتمان وتقويمها، والمالءة االئتمانية، وتسعير القروض، والقيام بتنفيذ العروض، أيضاً ويشمل ذلك  البنك.

 ومعامالت الخزينة. 

 الموظفون الذين يقومون بنشاطات رقابية  

لى مخاطر ولكنهم يقومون بأعمال تشتمل على المراجعة والدراسة )إدارة المخاطر، االلتزام، ويقصد بذلك موظفي األقسام الذين ال يقومون بنشاطات تشتمل ع 

 والمالية والمحاسبة(. تعتبر كافة هذه األقسام مستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بنشاطات تشتمل على مخاطر.عمليات الخزينة، المراجعة الداخلية، 

 موظفون آخرون 

 ظفي البنك ا خرين، عدا المذكورين ضمن الفئات أعاله. ويشمل ذلك كافة مو 

 موظفون بعقود خارجية

  على مخاطر أو نشاطات رقابية.هذه األدوار وهم عبارة عن موظفين لدى جهات متعددة يقومون بتقديم خدمات للبنك بدوام كامل ويقومون بأدوار غير هامة ال تشتمل  
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  تتمة –الموظفين  رواتب ومصاريف - 23

 ( اإلفصاحات الكمية 2 

 اإلفصاح المتعلق بالتعويضات ألغراض القوائم المالية السنوية 

البنكي في المملكة العربية السعودية، بإصدار تعليمات بخصوص سياسات التعويضات، والتدي  القطاعقامت مؤسسة النقد العربي السعودي، بصفتها الجهة المسئولة عن  

ة وتنفيدذ سياسدة التعويضدات مدن قبدل لجندة الترشديحات والتعويضدات غ، ومبادئ مجلس اإلستقرار المالي. وطبقداً لهدذه األنظمدة، تدم صديا2تتفق مع توصيات لجنة بازل 

 بالبنك وتم إعتمادها من مجلس اإلدارة.

 بسابالخاصة سياسة التعويضات  

 أ (  الهدف من هذه السياسة 

  -. يغطي نطاق هذه السياسة ما يلي :في سابدارة التعويضات الثابتة والمتغيرة تحدد هذه السياسة اإلرشادات المتعلقة بطريقة إ 

تأجيدل المكافدآت، اإلحتفداظ كافة عناصر التعويضات، المحددات األساسية للتعويضات، طريقة اإلعتماد، طريقة إعدداد التقدارير، الشركات التابعة، كافة فئات الموظفين،  

 ات المستفيدة من ذلك.وأدوار ومسئوليات الجهباألسهم، 

عدروض مغريدة للمدوظفين تهدف هذه السياسة إلى ربط المكافآت مع إستراتيجية البنك وقيمه وذلك لضمان نجاح تنفيدذ اإلسدتراتيجية بطريقدة تتمشدى مدع المخداطر، ومدنح  

 .لسابواإلبقاء على الموظفين األكفاء والملتزمين وتحفيزهم، وضمان اإلستقرار المالي 

 ل التعويضات ب (  هيك 

على أساس .إجمالي التعويض. الذي يتم مقارنته مع البيانات السائدة في السوق بشأن مهنة معينة. يشتمل إجمالي التعويض علدى مدزيج  في سابيعمل نظام التعويضات  

 آت السنوية، والحوافر قصيرة وطويلة األجل.  من العناصر التي تتكون منها التعويضات الثابتة والمتغيرة وهي: الرواتب، والبدالت، والمزايا، والمكاف

 ج (  نظام إدارة األداء  

ء، وتقدويم العمليدات واألفدراد. يدتم يتم تقويم أداء الموظفين مقابل األهداف التي يتم تحقيقها باستخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التقدويم المدالي، وتقدويم العمدال 

علدى التمييدز بدين أداء المدوظفين باسدتخدام اسدتراتيجية  سدابء تقويم عادل ومنصف لألداء.  تركز عملية تقويم األداء المتبعة مدن قبدل إجراء عملية معايرة لضمان إجرا

  المكافآت المختلفة التي تحث على األداء الرفيع باتباع طريقًة مربوطة بالمخاطر.

  المتغيرةد (  تعديل المخاطر المتعلقة بأنظمة التعويضات  

فة المخاطر. تحدد المكافآت ام البنك بمراجعة كافة أنظمة التعويضات الخاصة به بالتعاون مع مستشاري تعويضات خارجيين للتأكد بأن المكافآت تأخذ بعين االعتبار كاق 

األجل وبما يتفق مع األنظمة الصادرة عن مؤسسة  تحدد مكافآت النشاطات الرقابية على أساس األرباح قصيرةعلى أساس عوامل األداء المالئمة بعد تعديلها بالمخاطر. 

 النقد العربي السعودي.

 هـ(  تأجيل المكافآت  

سواءاً .الذين يحتاجون إلى عدم ممانعة مدن مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي. أو .الدذين يقومدون بنشداطات  يتم تأجيل دفع المكافآت على شكل أسهم لكافة كبار الموظفين 

 إلدىعلى مدى فترة استحقاق مددتها ثدالث سدنوات. يخضدع االسدتحقاق و لكافة هؤالء الموظفينسيتم تأجيل المكافآت رقابية أو على مخاطر هامة.. تشتمل على نشاطات 

 تحقق ظروف محددة.  

 ز(  لجنة الترشيحات والتعويضات  

علدى األداء قدد تدم تعدديلها  المبنيةظفين وذلك للتأكد بأن كافة مكافآت الموظفين شراف على هيكل وسياسة التعويضات لكافة الموباإللجنة للترشيحات والتعويضات،  تقوم 

 بالمخاطر، وأن التعويضات تتماشى مع األنظمة وأنها فعالة من أجل تحقيق األهداف الموضوعة.  
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 الربح األساسي والمعدل للسهم  - 27

 مليدون سدهم 1,111وذلك بتقسيم صافي دخل السنة العائد على المسداهمين علدى  2111و  2112يسمبر د 91تم إحتساب الربح األساسي للسهم للسنتين المنتهيتين في  

  (.15وذلك إلظهار، بأثر رجعي، أثر التغير في عدد األسهم نتيجة لألسهم المجانية المصدرة )إيضاح 

  أية أدوات يمكن أن تؤثر على ربح السهم عند ممارسته.إن الربح المعدل للسهم يساوي تماماً الربح األساسي للسهم لعدم قيام البنك بإصدار 

 

 إجمالي توزيعات األرباح ، والزكاة الشرعية وضريبة الدخل    - 26

مليون لاير سعودي(، وسديتم دفعهدا للمسداهمين السدعوديين وغيدر  65286: 2111)  2112لعام  مليون لاير سعودي 1,111إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح قدرها 

 -سعوديين بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل ، على التوالي وكما يلي:ال

 المساهمون السعوديون

وسيتم خصمها من األربداح الموزعدة مليون لاير سعودي(.  4183:  2111مليون لاير سعودي تقريباً )  4583بلغت الزكاة الشرعية على المساهمين السعوديين للسنة 

 لاير سعودي للسهم(. 1855: 2111لاير سعودي للسهم ) 1832للمساهمين السعوديين  لهم بحيث يصبح صافي الربح الموزع

 المساهم غير السعودي  

 مليون لاير سعودي( تقريباً.  29184: 2111مليون لاير سعودي ) 26985ل للسنة الحالية اهم غير السعودي عن حصته من الدخبلغت ضريبة الدخل على المس

 بيس ي هولدينغز بي في من األرباح بعد خصم الضرائب المستحقة أعاله. سيتم دفع حصة شركة إتإ اس

 الربوط الزكوية والضريبية

. قددم البندك إعتدراض علدى بعدض البندود 2114ديسدمبر  91إستلم البنك الربوط النهائية من مصلحة الزكداة والددخل عدن جميدع السدنوات حتدى السدنة المنتهيدة فدي فدي 

 .2114ديسمبر  91و  2119يسمبر د 91للسنتين المنتهيتين في 

 .2111ديسمبر  91حتى  2116ديسمبر  91قدم البنك إقراراته الزكوية للسنوات المنتهية في 

وتدم فيده إسدتبعاد بعدض اإلسدتثمارات طويلدة األجدل مدن الوعداء الزكدوي لسداب. قددم سداب  ،2111ديسدمبر  91للسدنة المنتهيدة فدي  المبدئي إستلم ساب الربط الزكوي

 .بعد اإلبتدائية، ولم يتم إحالته بعد إلى اللجنة اإلستئنافيه الضريبيةض على هذا الربط لدى اللجنة الزكوية الضريبية إعترا

 

     النقدية وشبه النقدية    - 22

 -تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية الموحدة من ا تي : 
  

       2132 

 تبآالف الرياال

 السعوديــة

     2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة  

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا الوديعة النظامية  

 15,686,365  31,713,731  (  9) إيضاح   
      

 4,943,118  4,193,331  ائها شرتاريخ من أو أقل أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل تسعين يوماً  

 21,392,334  23,792,921  اإلجمالي 
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 التشغيليةقطاعات ال  - 24

 يمارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. 

مة بين القطاعات التشغيلية. تتكون موجودات تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط التجارية العادية. ال يوجد إيرادات أو مصاريف ها

 ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية وتمثل غالبية الرصيد.

  (:4أ (    فيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم إعداد التقارير بشأنها وفقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد. :    قطاع األفراد -

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

ويدير السيولة ، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك وإدارة  : قطاع الخزينة         -

 .ومركز السيولةاإلستثمارية المحفظة 

 يشمل نشاطات شركة ساب لألوراق المالية المحدودة واإلستثمار في الشركات الزميلة. : أخرى  -

ديسمبر  91وفقاً لنظام أسعار الحواالت بالبنك . نورد فيما يلي تحليالً إلجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  بين القطاعات التشغيلية أعالهتتم المعامالت 

  -: من القطاعات التشغيلية أعاله، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات والنتائج للسنتين المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع 2111و  2112

2132 

 اإلجمالي أخـــــرى قطاع الخزينة قطــاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
           

 376,672,112 632,212 72,631,371 23,424,134 26,723,612 إجمالي الموجودات

 316,746,411 - 26,324,331 61,431,424 39,133,479 إجمالي المطلوبات

 7,366,341 - 3,192,921 2,364,472 3,613,214 إجمالي دخل العمليات

 2,112,192 - 319,193 411,127 3,193,924 إجمالي مصاريف العمليات

 333,211 333,211 - - - باح شركات زميلة، صافيالحصة في أر

 1,231,136 333,211 941,729 3,617,422 719,211 صافي دخل السنة

 3,123,611 - 36 971,119 164,237 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 297,372 - 244,431 7,913 231 دخل المتاجرة، صافي

      مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض

 314,977 - (3,749) 244,237 373,429 قيمة، صافيفي ال  

 

2111 

 اإلجمالي أخـــــرى قطاع الخزينة قطــاع الشركات قطاع األفراد بآالف الرياالت السعودية
           

 198,563,616 656,131 61,993,135 56,294,132 21,621,145 إجمالي الموجودات

 121,431,914 - 25,811,511 69,251,131 41,418,619 إجمالي المطلوبات

 4,838,631 112,121 1,123,285 2,931,931 1,935,314 إجمالي دخل العمليات

 2,134,921 66,822 34,991 383,192 393,195 إجمالي مصاريف العمليات

 54,156 54,156 - - - الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي

 2,888,496 111,959 394,366 1,989,293 463,838 صافي دخل السنة

 1,216,114 (15) (1,366) 856,344 961,291 دخل األتعاب والعموالت، صافي

 913,851 - 233,599 3,941 885 دخل المتاجرة، صافي

      مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض

 458,388 - (5,342) 465,392 18,338 في القيمة، صافي  
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 مةتت - التشغيليةقطاعات ال  - 24

 أعاله:  التشغيليةقطاعات الفيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من  ب (  

2132 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالــــي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

 371,242,337 73,344,419 23,167,923 23,212,142 الموجودات 

 11,171,249 - 29,497,132 372,922 زامات المحتملة التعهدات واإللت

 1,142,913 1,142,913 - - المشتقات  

 341,321,114 72,223,231 313,263,216 23,491,179 اإلجمالي 

 

2111 

 بآالف الرياالت السعودية

 اإلجمالــــي قطاع الخزينة قطاع الشركات قطاع األفراد

 191,833,615 43,155,223 54,852,811 13,348,435 الموجودات 

 24,531,892 - 24,432,311 138,392 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

 9,621,661 9,621,661 - - المشتقات  

 151,131,838 61,683,333 83,966,311 21,123,418 اإلجمالي 

 : تتمة  – أعاله التشغيليةقطاعات الفيما يلي تحليالً لمخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من  ب (  

ت زميلدة وإسدتثمارات تتكون مخاطر االئتمان مدن القيمدة الدفتريدة للموجدودات باسدتثناء النقديدة، والممتلكدات والمعددات، والموجدودات األخدرى واإلسدتثمار فدي شدركا

ذي يتم تحديدده علدى أسداس معامدل تحويدل اإلئتمدان طبقداً لمدا نصدت عليده تعليمدات األسهم، والمعادل االئتماني بالنسبة للتعهدات وااللتزامات المحتملة والمشتقات. وال

 .2مؤسسة النقد العربي السعودي وتوصيات لجنة بازل 
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لى تكبد الطرف ا خر لخسارة مالية. تنشأ يقوم البنك بادارة مخاطر اإلئتمان والتي تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته بشأن أداة مالية، مما يؤدي إ 

التعهدات  مخاطر اإلئتمان بشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة اإلستثمارية. كما تنشأ مخاطر اإلئتمان عن

 واإللتزامات المحتملة المتعلقة باإلئتمان، والمشتقات. 

اق األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما يستخدم البنك أنظمة تصنيف مخاطر خارجية متبعة قبل وكالة تصنيف رئيسية، يقوم البنك بتقويم إحتمال إخف 

 عند توفرها.  

راف بصورة مستمرة. تصمم يقوم البنك بالتقليل من مخاطر اإلئتمان وذلك بمراقبتها، ووضع حدوداً للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األط 

حدود المخاطر الفعلية التي  سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالبنك لتحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة

ر اإلئتمان المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك بإبرام إتفاقيات مقاصة رئيسية يتعرض لها البنك يومياً. إضافة لمراقبة حدود مخاطر اإلئتمان، يقوم البنك بإدارة مخاط

ت لتقليل مخاطر والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة والحد من فترات التعرض للمخاطر. كما يقوم البنك أحياناً بإقفال المعامال

تقات التكلفة المحتملة إلستبدال عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف األخرى عن الوفاء بإلتزاماتها. ولمراقبة اإلئتمان. تمثل مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالمش

 اإلقراض الخاصة به.مستوى مخاطر اإلئتمان التي آلت للبنك، يقوم البنك بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب المتبعة بشأن تقويم عمليات 

نفس الخصائص  لتركز في مخاطر اإلئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهمينتج ا

 الظروف األخرى. اإلقتصادية التي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو 

 يشير التركز في مخاطر اإلئتمان إلى تأثر أداء البنك تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على منطقة جغرافية معينة.
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بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة. كما  يقوم البنك بإدارة مخاطر اإلئتمان وذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة

ى وقوع إنخفاض يقوم البنك أيضاً بأخذ الضمانات، حسبما هو مالئم. كما يقوم البنك بالحصول على ضمانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات عل

 في القروض والسلف المعنية.

ية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقاً للعقد المبرم وتراقب القيمة السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها عند تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوق

 مراجعتها لمدى كفاية مخصص خسائر اإلئتمان. 

 أفضل الممارسات المستجدة. يقوم البنك بصورة منتظمة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في المنتجات بالسوق وإتباع 

(. لمزيد 6إليضاح )تتعلق سندات الديون المدرجة في اإلستثمارات، بشكل أساسي، بمخاطر ديون سيادية. تم تبيان تحليل اإلستثمارات حسب األطراف األخرى في ا

لمتعلقة بمخاطر اإلئتمان الخاصة باألدوات المشتقة في (. تم تبيان المعلومات ا5من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف، يرجى الرجوع إلى اإليضاح )

(. وقد تم إظهار المعلومات المتعلقة بالحد األقصى لمخاطر 13(، بينما تم تبيان المعلومات المتعلقة بالتعهدات واإللتزامات المحتملة في اإليضاح )11اإليضاح )

تم تبيان المعلومات المتعلقة بالحد األقصى لمخاطر اإلئتمان وأوزان ، بينما (28في اإليضاح رقم ) ليةالتشغيقطاعات الاإلئتمان التي يتعرض لها البنك لكل قطاع من 

 (.96مخاطرها النسبية في اإليضاح )

 

 التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان        أ- 11

 

2132 

 ة () بآالف الرياالت السعودي

المملكة العربية 

 السعودية

ول مجلس التعـاون د

ي ومنطقة الخليج

 الشرق األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا 

       الموجودات 

 21,311,463 - - - - 21,311,463 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 4,193,331 23,449 1,947,331 2,147,992 3,137,229 799,417 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 22,742,347 732,279 - 246,372 3,621,377 22,141,133 إستثمارات ، صافي 

 96,194,116 371,923 12,711 31,123 611,119 93,999,322 قروض وسلف ، صافي

 632,212 - - - - 632,212 إستثمار في شركات زميلة 

 372,292,992 3,121,339 3,122,931 2,142,724 6,639,121 314,697,162 اإلجمالي 

       

       المطلوبات 

 7,913,471 21,131 3,762,332 3,193,211 3,436,919 3,317,143 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 321,311,236 36,619 - 411,436 692,126 334,446,267 ودائع العمالء 

 3,717,241 - - 2,111,241 - 2,217,111 ين مصدرةسندات د

 331,627 - - 331,627 - - إقتــراض 

 313,133,923 19,639 3,762,332 3,169,923 2,731,917 322,396,136 اإلجمالي

       

 23,612,447 6,211,117 176,162 7,623,311 412,313 74,113,642 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

       

      مخاطر اإلئتمان )مبينة بالمعادل اإلئتماني لها(

 371,242,337 3,121,339 3,122,931 2,142,724 6,737,433 316,262,223 الموجودات 

 11,171,249 2,623,614 323,491 2,413,744 129,913 23,194,219 التعهدات وااللتزامات المحتملة

 1,142,913 139,422 1,699 3,271,796 47,263 3,321,726 المشتقات 

 341,321,114 3,133,729 3,334,399 6,363,232 2,133,119 363,243,719 إجمالي مخاطر اإلئتمان  
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 تتمة   –التركز الجغرافي للموجودات والمطلوبات والتعهدات واإللتزامات المحتملة ومخاطر اإلئتمان أ- 11
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 ) بآالف الرياالت السعودية (

العربية  المملكة

 السعودية

دول مجلس التعـاون 

الخليجي ومنطقة 

 الشرق األوسط

 اإلجمالي دول أخرى أمريكا الشمالية  أوروبا 

       الموجودات 

 22,981,526 - - - - 22,981,526 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 4,943,118 132,155 2,129,631 2,121,335 113,985 - أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 22,211,122 185,834 - 442,643 9,883,946 13,581,994 إستثمارات ، صافي 

 84,811,283 335,231 93,611 16,328 516,283 89,165,481 قروض وسلف ، صافي

 656,131 - - - - 656,131 إستثمار في شركات زميلة 

 194,914,249 1,936,261 2,151,131 2,481,239 4,514,121 129,389,591 اإلجمالي 

       

       المطلوبات 

 6,834,165 13,483 825,686 4,193,411 629,158 483,414 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 116,635,642 9,513 - 633,845 136,344 114,333,199 ودائع العمالء 

 9,338,551 - - 2,239,551 - 1,316,111 سندات دين مصدرة

 131,836 - - 131,836 - - إقتــراض 

 116,521,199 21,118 825,686 3,154,381 313,112 115,383,643 اإلجمالي

       

 63,529,159 3,435,346 961,238 2,892,556 282,464 48,581,811 التعهدات واإللتزامات المحتملة 

       

      ادل اإلئتماني لها(مخاطر اإلئتمان )مبينة بالمع

 191,833,615 1,936,261 2,151,131 2,481,239 4,648,938 121,412,626 الموجودات 

 24,531,892 2,823,164 113,553 1,411,511 111,944 21,222,166  التعهدات وااللتزامات المحتملة

 9,621,661 16,638 3,191 1,549,625 148,981 1,314,314 المشتقات 

 151,131,838 4,218,112 2,183,831 6,626,413 4,338,129 149,993,434 الي مخاطر اإلئتمان  إجم

  

 -ب  فيما يلي بياناً بالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف المنخفضة القيمة وخسائر إنخفاض اإلئتمان:-11
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 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

الخليجي  التعاون

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي  دول أخرى  أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

              

 3,794,777 - - - 42,411 3,737,227 قروض غير عاملة، صافي 

 2,331,143 - - - 47,217 2,124,339 مخصص خسائر اإلئتمان 
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 بآالف الرياالت السعودية

المملكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

ومنطقة الشرق 

 اإلجمالي  دول أخرى  أمريكا الشمالية أوروبا األوسط

              

 1,538,154 - - - 41,395 1,595,128 قروض غير عاملة، صافي 

 2,181,329 - - - 42,331 2,193,369 مخصص خسائر اإلئتمان 
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 مخاطر السوق - 13

عموالت عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار ال وتمثل المخاطر الناتجة 

 الخاصة، وأسعار تحويل العمالت األجنبية، وأسعار األسهم. يصنف البنك مخاطر السوق كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.
 

اطر السوق المتعلقة بالعمليات يتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات التجارية باستخدام طريقة .القيمة المعرضة للمخاطر.، بينما يتم إدارة ومراقبة مخ 

 الحساسية.  غير التجارية باستخدام مجموعة من الطرق التي تشتمل على .القيمة المعرضة للمخاطر.، واختبار الجهد، وتحليل
 

 العمليات التجارية  -أ  (  مخاطر السوق  

مخاطر. لتقويم مراكز يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة عند إدارة العمليات التجارية. يقوم البنك باستخدام طريقة .القيمة المعرضة لل

 ء على عدد من المؤشرات واإلفتراضات المتعلقة بتغير الظروف السائدة في السوق. مخاطر السوق القائمة وتقدير الخسائر االقتصادية المحتملة بنا

مدى فترة زمنية محددة.  وبموجب طريقة .القيمة المعرضة للمخاطر.، يتم تقدير التغير السلبي المحتمل في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى معين من الثقة وعلى 

ويم التغيرات المحتملة في القيمة السوقية للعمليات التجارية بناءاً على البيانات التاريخية. تصمم طريقة .القيمة المعرضة يستخدم البنك نماذج محاكاة عند تق

قات ترتكز على العال للمخاطر.، في العادة، لقياس مخاطر السوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتالي يوجد قصور في استخدام طريقة .القيمة المعرضة للمخاطر. ألنها

 التاريخية المتداخلة والتغيرات في أسعار السوق. كما تفترض هذه الطريقة بأن تكون التغيرات المستقبلية على شكل بيان إحصائي. 

وقع تجاوزها في حالة % من الخسائر المحتملة التي ال يت33ان طريقة .القيمة المعرضة للمخاطر. المتبعة من قبل البنك تمثل تقديراً وذلك باستخدام مستوى ثقة قدره  

% على مدى يوم واحد يوضح بأن الخسائر التي تجاوزت مبلغ .القيمة المعرضة 33ثبات الظروف السائدة بالسوق لمدة يوم واحد. ان استخدام مستوى الثقة بنسبة 

 كل مائة يوم.  ةللمخاطر. يجب أال تحدث، في المتوسط، أكثر من مر

اطر المحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، وال تأخذ بعين االعتبار الخسائر التي ال تحدث خارج فترة الثقة المحددة، لكن نتائج تمثل .القيمة المعرضة للمخاطر. مخ 

 و معنى عن األرباحالعمليات التجارية الفعلية يمكن أن تختلف عن عمليات احتساب القيمة المعرضة للمخاطر خاصة وأن عمليات االحتساب هذه ال تعطي مؤشراً ذ

 أو الخسائر خالل أوضاع السوق غير العادية. 

الظروف التي تحدث  وللتغلب على القصور أعاله المتعلق باستخدام طريقة .القيمة المعرضة للمخاطر.، يقوم البنك بإجراء اختبارات الجهد للمحفظة للوقوف على

 بنك بانتظام بالخسائر المحتملة التي تحدث خالل إختبارات الجهد لمراجعتها.خارج فترات الثقة االعتيادية ، ويتم إبالغ لجنة الموجودات والمطلوبات بال

  فيما يلي البيانات المتعلقة بالقيمة المعرضة للمخاطر الخاصة بالبنك:

 بآالف الرياالت السعودية 2132

 المخاطر الكلية  سعر العمولة الخاصة تحويل العمالت األجنبية 

 1,731 1,712 31 2112ديسمبر  91ي القيمة المعرضة للمخاطر كما ف

 1,739 1,726 372 2112متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 
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 تتمة –مخاطر السوق  -13

 العمليات التجارية  -أ  (  مخاطر السوق  
 

 بآالف الرياالت السعودية 2111

 المخاطر الكلية سعر العمولة الخاصة تحويل العمالت األجنبية 

 884 386 643 2111ديسمبر  91رضة للمخاطر كما في القيمة المع

 1,591 1,511 484 2111متوسط القيمة المعرضة للمخاطر لعام 

 

 المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية –ب (  مخاطر السوق 

اسي، عن التغيرات في أسعار العموالت الخاصة أو أسعار تحويل العمالت تنشأ مخاطر السوق المتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات المصرفية، بشكل أس

 األجنبية، أو أسعار األسهم. 

 ( مخاطر أسعار العموالت الخاصة 3

ألدوات المالية. يقوم بلية لتنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة الحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستق

ة تغطية المخاطر لضمان مجلس اإلدارة بوضع حدود للفجوات في أسعار العموالت خالل فترات زمنية معينة. يقوم البنك بمراقبة المراكز يومياً، ويستخدم استراتيجي

 بقاء المراكز ضمن حدود الفجوات المقررة.

، وكذلك التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة الدخل الموحدة أو حقوق التولة في أسعار العمويوضع الجدول أدناه مدى أثر التغيرات المحتملة المقب

على صافي دخل العموالت الخاصة لمدة سنة وذلك بناءاً على الموجودات المالية  التالمساهمين. أن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمو

، شامالً أثر أدوات التغطية. يتم احتساب األثر على حقوق المساهمين وذلك باعادة 2112ديسمبر  91لية غير التجارية بعمولة عائمة والمقتناه كما في والمطلوبات الما

ضة في أسعار العموالت. فيما يلي على أثر التغيرات المفتر 2112ديسمبر  91تقويم الموجودات المالية المتاحة للبيع بعمولة ثابتة بما في ذلك أثر التغطية كما في 

 تحليالً باألثر على حقوق المساهمين حسب تاريخ استحقاق األصل أو المقايضة : 

 

  2132   بآالف الرياالت السعودية

الزيادة في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 7سنة إلى  سنة أو أقل أشهر أو أقل 6   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 (323,413) (34,337) (21,772) (6,377) (36,942) 27,762 311+  لاير سعودي

 (231,426) (62,413) (92,139) (22,774) (26,394) (31,231) 311+  دوالر أمريكي 

 (366) - - (224) (214) 1,362 311+  يورو  

 - - - - - 3,737 311+   أخرى

 

  



 البنك السعودي البريطاني

 تتمة   –إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  2132ديسمبر  13

 

 
62 

 

 تتمة –مخاطر السوق  -13

 تتمة  –( مخاطر أسعار العموالت الخاصة  3

 

  2132   بآالف الرياالت السعودية

النقص في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 7إلى  سنة سنة أو أقل أشهر أو أقل 6   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 323,413 34,337 21,772 6,377 36,942 (27,762) 311 - لاير سعودي

 231,426 62,413 92,139 22,774 26,394 31,231 311 - دوالر أمريكي 

 366 - - 224 214 (1,362) 311 - يورو  

 - - - - - (3,737) 311 - أخرى 

 

  2111   الت السعوديةبآالف الريا

الزيادة في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي األثر على حقوق المساهمين

     

 6سنة إلى  سنة أو أقل أشهر أو أقل 5   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 (29,226) - 3,129 (3,386) (21,659) 63,385 111+  لاير سعودي

 (32,813)  (2,934)  (52,511)  (19,358)  (19,896)  (186) 111+  دوالر أمريكي 

 (1,442)  - (533) (989) (952)  9,193 111+  يورو  

 - - - - - 1,391 111+  أخرى 

 

  2111   بآالف الرياالت السعودية

النقص في  العملة

 نقاط األساس

األثر على دخل 

 العموالت الخاصة 

 اإلجمالي ألثر على حقوق المساهمينا

     

 6سنة إلى  سنة أو أقل أشهر أو أقل 5   

 سنوات أو أقل

أكثر من خمس 

 سنوات

 

        

 29,226 - (3,129) 3,386 21,659 (63,385) 111 - لاير سعودي

 32,813 2,934 52,511 19,358 19,896 186 111 - دوالر أمريكي 

 1,442 - 533 989 952 (9,193) 111 - يورو  

 - - - - - (1,391) 111 - أخرى 
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 تتمة –مخاطر السوق  -13

 تتمة  –( مخاطر أسعار العموالت الخاصة  3

. كما والت الخاصةيتعرض البنك للمخاطر المصاحبة للتقلبات في أسعار العموالت الخاصة السائدة بالسوق . يشتمل الجدول أدناه على ملخص لمخاطر أسعار العم

أوالً. يتعرض البنك  يشتمل الجدول على موجودات ومطلوبات البنك المسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ تجديد األسعار أو تاريخ اإلستحقاق، أيهما يحدث

ية المشتقة التي تستحق أو سيتم تجديد أسعارها لمخاطر أسعار العموالت الخاصة نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات في قيم الموجودات والمطلوبات واألدوات المال

 المخاطر . في فترة محددة . يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر وذلك بمطابقة تواريخ تجديد أسعار الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجيات إدارة 

 
 

2132 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 خــــالل

 أشــهر 1 

 ر منأكث سنوات 7-3 شهر 1-32

 سنوات 7 

غير مرتبطة بعمولة 

 خاصة

 اإلجمالي
 

        الموجودات 

  21,311,463 4,136,932 - - - 32,146,932 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  4,193,331 - - - - 4,193,331 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

  22,742,347 922,333 2,213,642 7,127,322 32,334,463 2,263,123 إستثمارات، صافي 

  96,194,116 - - 21,341,223 26,124,141 36,716,212 قروض وسلف ، صافي

  632,212 632,212 - - - - إستثمار في شركات زميلة 

  613,719 613,719 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي 

  1,273,413 1,273,413 - - - - موجودات أخرى 

  376,672,112 31,237,961 2,213,642 24,774,134 14,392,233 21,926,311 إجمالي الموجودات  

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين  

       

  7,913,471 - - 276,443 123,233 7,171,274 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

  321,311,236 61,332,339 31,127 227,242 1,433,336 72,366,133 ودائع العمالء 

  3,717,241 - - 2,111,241 - 2,217,111 سندات دين مصدرة

  331,627 - - 319,127 13,271 - إقتــــراض  

  7,723,479 7,723,479 - - - - مطلوبات أخرى

  21,167,712 21,167,712 - - - - حقوق المساهمين 

  376,672,112 49,172,437 31,127 1,192,434 3,366,612 61,127,122 نإجمالي المطلوبات وحقوق المساهمي  

        

   (27,133,477) 2,393,672 27,367,711 13,111,612 31,973,113 الموجودات والمطلوبات أثر مخاطر أسعار العموالت على

   - (297,211) (32,123) (3,762,416) 3,427,631 األدوات المالية المشتقة أثر مخاطر أسعار العموالت على

   (27,133,477) 3,494,922 27,371,376 29,362,413 34,426,633 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

   - 27,133,477 21,332,924 34,249,322 34,426,633 الموقف التراكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصة
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 تتمة – مخاطر السوق -13

 تتمة   –مخاطر أسعار العموالت الخاصة  

 
 

2111 

 )بآالف الرياالت السعودية (

 خــــالل

 أشــهر 9 

 أكثر من سنوات 6-1 شهر 9-12

 سنوات 6 

غير مرتبطة بعمولة 

 خاصة

 اإلجمالي
 

        الموجودات 

  22,981,526 3,131,391 - - - 16,218,836 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

  4,943,118 - - - - 4,943,118 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى  

  22,211,122 1,193,331 621,342 4,921,589 5,486,151 3,892,346 إستثمارات، صافي 

  84,811,283 - - 29,511,461 14,124,841 43,136,335 قروض وسلف ، صافي

  656,131 656,131 - - - - لة إستثمار في شركات زمي

  695,322 695,322 - - - - ممتلكات ومعدات ، صافي 

  9,815,941 9,815,941 - - - - موجودات أخرى 

  198,563,616 19,123,334 621,342 23,391,194 21,511,111 35,454,564 إجمالي الموجودات  

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين  

       

  6,834,165 - - 1,418,525 - 4,436,491 دة للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأرص

  116,635,642 61,341,613 18,144 3,321,539 1,361,339 46,144,939 ودائع العمالء 

  9,338,551 - - 2,239,551 - 1,316,111 سندات دين مصدرة

  131,836 - 131,836 - - - إقتــــراض  

  6,831,131 6,831,131 - - - - مطلوبات أخرى

  13,155,211 13,155,211 - - - - حقوق المساهمين 

  198,563,616 39,333,831 131,113 11,419,333 1,361,339 61,924,829 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين  

        

   (51,543,313) 991,329 15,613,166 18,563,218 26,193,891 أثر مخاطر أسعار العموالت على الموجودات والمطلوبات

   - (995,298) (2,323,693) 816,389 2,463,334 أثر مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية المشتقة

   (51,543,313) (4,616) 19,683,515 13,454,331 23,633,826 إجمالي الفجوة الخاضعة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة

   - 51,543,313 51,562,492 43,154,815 23,633,826 اكمي الخاضع لمخاطر أسعار العموالت الخاصةالموقف التر

  

 

 عموالت الخاصة . يمثل صافي الفجوة بين األدوات المالية المشتقة صافي المبالغ اإلسمية لألدوات المالية المشتقة التي تستخدم في إدارة مخاطر أسعار ال
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 تتمة –مخاطر السوق  -13

 (   مخاطر العمالت 2 

عمالت مفتوحة غير تجارية وتمثل المخاطر الناتجة عن التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. ال يحتفظ البنك بمراكز  

التجارية، وتدار كجزء من المحفظة التجارية. تعكس القيمة المعرضة هامة. تحول مخاطر العمالت األجنبية الناشئة عن العمليات غير التجارية إلى العمليات 

 أ( إجمالي مخاطر العمالت التي يتعرض لها البنك.-91للمخاطر المتعلقة بمخاطر تحويل العمالت األجنبية المفصح عنها في اإليضاح )

بوضع حدود لمستوى المخاطر المقبولة لكل عملة وبشكل إجمالي لمراكز العمالت، لتقلبات في أسعار تحويل العمالت األجنبية . يقوم مجلس اإلدارة ليتعرض البنك  

  -ألجنبية التالية:ليالً وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يومياً . فيما يلي تحليالً بصافي المخاطر الجوهرية الخاصة بالبنك في نهاية السنة بشأن العمالت ا

 

       2132    2111                 

 بآالف الرياالت  آالف الرياالت ب  

 السعوديـــة   السعوديـــة  

 مركز دائن ) مدين (  مركز دائن ) مدين (   

  __________ __________ 

 (22,245 ) (229,211 ) دوالر أمريكي    

 4,339  3,239  يورو    

 (1,396 ) (163 ) جنيه إسترليني  

 (6,656 ) (22 ) أخرى   

 

 عار األسهم(  مخاطر أس 1 

نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات األسهم وقيمة كل سهم على حدة. تنشأ مخاطر أسعار األسهم المقتناه تمثل مخاطر أسعار األسهم، مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم 

 2112ديسمبر  91قيمة األسهم المتاحة للبيع الخاصة بالبنك كما في في % 11بواقع لغير أغراض المتاجرة عن األسهم المصنفة كأسهم متاحة للبيع. إن الزيادة أو اإلنخفاض 

 مليون لاير سعودي(. 119: 2111مليون لاير سعودي ) 32سيؤدي إلى زيادة أو إنخفاض األسهم بمبلغ 
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 مخاطر السيولة         - 12

د إستحقاقها خالل الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية. تحدث مخاطر السيولة عند تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بإلتزامات السداد الخاصة به عن

بتنويع مصادر وجود اضطراب في السوق أو انخفاض مستوى اإلئتمان مما يؤدي إلى عدم توفر بعض مصادر التمويل. وللتقليل من هذه المخاطر، قامت اإلدارة 

وجودات بعد األخذ بعين اإلعتبار توفر السيولة، والحفاظ على رصيد مالئم من النقدية وشبه النقدية واألوراق المالية التمويل وقاعدة الودائع األساسية، وإدارة الم

 واجهة متطلبات السيولة.المتداولة، ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية والسيولة يومياً. كما يوجد لدى البنك خطوط إئتمان ملتزم بها يمكن الوصول إليها لم

% من إجمالي الودائع 3 وطبقاً لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يحتفظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية تعادل

ن هذا اإلحتياطي من النقد أو سندات % من إلتزامات ودائعه. ويكو21% من ودائع اإلدخار وألجل. كما يحتفظ البنك بإحتياطي سيولة ال يقل عن 4تحت الطلب و 

فية من خالل تسهيالت إعادة التنمية الحكومية أو الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين يوماً. كما يمكن للبنك اإلحتفاظ بمبالغ إضا

 الشراء لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية. 

حتى تاريخ  إعداد القوائم الماليةتمل الجدول أدناه على ملخص باإلستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية والتي تم تحديدها على أساس الفترة المتبقية بتاريخ يش

ل البنك. تمثل المبالغ المبينة في الجدول التدفقات اإلستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين اإلعتبار تاريخ اإلستحقاق الفعلي حسبما تظهره الوقائع ليحتفاظ بالودائع من قب

لمخصومة المتوقعة. إن كافة النقدية غير المخصومة المتعاقد عليها، بينما يقوم البنك بادارة مخاطر السيولة المتأصلة بناءاً على التدفقات النقدية الواردة غير ا

اإلستحقاق وبناءاً على إلتزامات السداد غير المخصومة التعاقدية. وحيث أن الجزء الرئيسي من  المشتقات المستخدمة ألغراض تغطية المخاطر مبينة حسب تواريخ

لمفتوحة تعتبر قليلة، فإن المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت أخرى، وبالتالي فإن مخاطر المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة ا

 ادها.إدراج المشتقات المقتناه ألغراض المتاجرة في جدول اإلستحقاقات التعاقدية ال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتالي تم إستبعاإلدارة تعتقد بأن 

نتظمة بشأن السيولة باستخدام تقوم اإلدارة بمراقبة محفظة اإلستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز السيولة أسبوعياً، ويتم إجراء إختبارات جهد م

الموافقة من قبل لجنة سيناريوهات متعددة تغطي الظروف اإلعتيادية وغير اإلعتيادية في السوق. تخضع كافة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالسيولة للمراجعة و

ات التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز إلى لجنة الموجودات الموجودات والمطلوبات بالبنك. يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشرك

 والمطلوبات يشمل على كافة اإلستثناءات واإلجراءات المتخذة.

 أ  (  تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ اإلستحقاق المتبقية 

2132 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خـالل 

 أشــهر 1 

 من أكثر سنوات 7-3 شهر 1-32

 سنوات 7 

بدون تاريخ 
 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        المطلوبات المالية 

 6,167,123 - - 116,962 313,746 7,176,321  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 321,426,124 - 23,319 497,111 3,169,432 337,791,149  ودائع العمالء 

 3,433,112 - - 1,999,133 411,222 33,346  سندات دين مصدرة 

 374,433 - - 321,233 14,311 -  إقتــــراض  

 7,116,272 7,116,272 - - - -  مطلوبات أخرى 
        

        المشتقات :

 2,742 - 242 (32,276) 33,633 31,332  ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها  -

 392,274,193 7,116,272 23,226 7,111,993 7,622,923 321,964,391  إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة   
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 تتمة          –مخاطر السيولة  - 12

  تتمة  – أ  (  تحليل المطلوبات المالية حسب تواريخ اإلستحقاق المتبقية 

2111 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خـالل 

 أشــهر 9 

 أكثر من سنوات 6-1 شهر 9-12

 واتسن 6 

بدون تاريخ 
 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        المطلوبات المالية 

 5,618,181 - 1,181,842 533,455 - 4,548,332  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 115,143,333 - 21,541 8,164,313 2,151,934 36,311,836  ودائع العمالء 

 4,253,356 - - 4,135,586 85,586 5,936  سندات دين مصدرة 

 138,514 - 15,123 142,812 93,339 -  إقتــــراض  

 5,654,926 6,564,325 - - - -  مطلوبات أخرى 
        

        المشتقات :

 92,246 - 5,243 (2,269) 16,351 12,288  ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها  -

 122,319,423 6,564,325 1,226,351 19,143,513 2,919,339 111,933,991  إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة   

        

 

 

 ب  (  تحليل اإلستحقاقات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 

أن المطلوبات المالية لمطلوبات مصنفة حسب تواريخ اإلسترداد أو السداد المتوقعة لها. أنظر )اإليضاح أ( أعاله بشايشتمل الجدول أدناه على تحليل بالموجودات و

 غير المخصومة التعاقدية الخاصة بالبنك:

2132 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 اللـخـ 

 هرأشـ 1

 أكثر من سنوات 7-3 شهر 1-32

 سنوات 7 

بدون تاريخ 

 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        الموجودات  

 21,311,463 6,912,173 - - - 31,713,731  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 4,193,331 - - - - 4,193,331  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

 22,742,347 922,333 2,667,423 2,347,363 32,131,967 3,392,233  إستثمارات، صافي   

 96,194,116 - 32,493,113 21,713,132 36,429,112 32,293,276  قروض وسلف، صافي  

 632,212 632,212 - - - -  تثمار في شركات زميلةإس

 613,719 613,719 - - - -  ممتلكات ومعدات، صافي 

 1,273,413 1,273,413 - - - -  موجودات أخرى 

 376,672,112 32,113,163 37,779,917 11,236,343 29,349,962 64,443,921  إجمالي الموجودات   

        

        ساهمين المطلوبات وحقوق الم

 7,913,471 - - 276,443 123,233 7,171,274  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 321,311,236 - 23,319 472,237 3,117,249 337,239,231  ودائع العمالء

 3,717,241 - - 1,411,241 217,111 -  سندات دين مصدرة 

 331,627 - - 319,127 13,271 -  إقتــــراض  

 7,723,479 7,723,479 - - - -  مطلوبات أخرى 

 21,167,712 21,167,712 - - - -  حقوق المساهمين 

 376,672,112 27,631,166 23,319 7,123,243 7,192,271 321,721,113  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 تتمة          –مخاطر السيولة  - 12

 المتعلقة بالموجودات والمطلوبات ب  (  تحليل اإلستحقاقات

2111 

 )بآالف الرياالت السعودية(

 خــالل 

 أشـهر 9

 أكثر من سنوات 6-1 شهر 9-12

 سنوات 6 

بدون تاريخ 

 إستحقاق محدد

 اإلجمالي

        الموجودات  

 22,981,526 6,334,553 - - - 15,686,365  نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

 4,943,118 - - - - 4,943,118  دة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىأرص

 22,211,122 1,193,332 1,121,139 5,693,186 8,939,345 6,123,225  إستثمارات، صافي   

 84,811,283 - 8,329,318 21,238,229 14,319,533 93,886,553  قروض وسلف، صافي  

 656,131 656,131 - - - -  إستثمار في شركات زميلة

 695,322 695,322 - - - -  ممتلكات ومعدات، صافي 

 9,815,941 9,815,941 - - - -  موجودات أخرى 

 198,563,616 11,362,314 3,849,331 23,893,918 29,233,529 56,346,853  إجمالي الموجودات   

        

        المطلوبات وحقوق المساهمين 

 6,834,165 - 539,361 662,811 - 4,543,916  والمؤسسات المالية األخرى  أرصدة للبنوك

 116,635,642 - 18,144 3,381,426 2,191,622 36,545,461  ودائع العمالء

 9,338,551 - - 9,338,551 - -  سندات دين مصدرة 

 131,836 - 131,836 - - -  إقتــــراض  

 6,831,131 6,831,131 - - - -  مطلوبات أخرى 

 13,155,211 13,155,211 - - - -  حقوق المساهمين 

 198,563,616 29,195,932 889,331 12,911,886 2,191,622 111,239,365  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

رصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنود قيد تشتمل الموجودات المتوفرة للوفاء بكافة اإللتزامات وتغطية إلتزامات القروض القائمة، على النقدية واأل

 -13لة في اإليضاح )التحصيل، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك، والقروض والسلف الممنوحة للعمالء. تم تبيان تواريخ إستحقاق التعهدات واإللتزامات المحتم

 د( حول القوائم المالية الموحدة. 

 

 لمالية القيمة العادلة لألدوات ا - 11

 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

 
  

ة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة األسعار المتداول : المستوى الثاني

 وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.

 
  

 طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة. : المستوى الثالث
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  تتمة - لعادلة لألدوات الماليةالقيمة ا - 11
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2132      

     الموجودات المالية

 3,962,613 - 3,962,613 - أدوات مالية مشتقة

 3,923 - - 3,923 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 26,722,711 22,211 36,424,176 9,623,333 ستثمارات مالية متاحة للبيعإ

 921,617 - 921,617 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 29,361,642 22,211 39,263,622 9,626,112 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 3,434,137 - 3,434,137 - أدوات مالية مشتقة

 2,111,241 - - 2,111,241 بالقيمة العادلة المغطاه  –مصدره سندات دين 

 3,334,297 - 3,434,137 2,111,241 اإلجمالي 

 
 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

2111      

     الموجودات المالية

 1,363,352 - 1,363,352 - أدوات مالية مشتقة

 19,432 - - 19,432 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 21,686,353 66,114 11,885,981 8,544,282 إستثمارات مالية متاحة للبيع

 1,411,924 - 1,411,924 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 29,363,926 66,114 16,245,453 8,563,364 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 1,313,524 - 1,313,524 - أدوات مالية مشتقة

 2,239,551 - - 2,239,551 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 4,139,284 - 1,313,524 2,239,551 اإلجمالي 

 

ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادل . وبالتالي يمكن أن تنتج  إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات

 فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. 

ريخ اإلستحقاق، والقروض ، بإستثناء اإلستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة، واإلستثمارات المقتناة حتى تاالتي تم إثباتهاأن القيمة العادلة لألدوات المالية  

. تحدد القيمة العادلة المقدرة ليستثمارات المقتناة حتى تاريخ الموحدة والسلف، وودائع العمالء، ال تختلف جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية

تداولة بالسوق عند توفرها أو أنظمة التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة. تم اإلستحقاق، واإلستثمارات األخرى المقتناه بالتكلفة المطفأة، على أساس األسعار الم

(. وأنه غير ممكن من الناحية العملية تحديد القيمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء بطريقة 6اإلفصاح عن القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في اإليضاح )

 ثناء ما هو مبين أعاله.وذلك بإست كل موثوق بهيعتمد عليها بش
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  تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية - 11

لقيمدة العادلدة كفئدة مدن األدوات تم اإلفصاح في اإليضاح أعاله عن القيمة العادلة لدألدوات الماليدة التدي تعتبدر جدزءاً مدن تغطيدة مخداطر القيمدة العادلدة ولدم يدتم قيددها با

 لسلف وسندات الدين المصدره.المالية. يشتمل ذلك على القروض وا

: 2111مليدون لاير سدعودي ) 6183إيجابيداً بمبلدغ  –الذي تدم تقدديره بإسدتخدام طدرق التسدعير  –كان إجمالي التغيرات في القيمة العادلة التي تم إثباتها في قائمة الدخل 

 مليون لاير سعودي(. 15981

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة           - 13

خبرات إدارية ومتخصصة بموجب إتفاقية خدمات فنية . وقد جددت هذه  -شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في  -قدم الشركة األم ألحد المساهمين ت 

 لمدة خمس سنوات ميالدية . 2112سبتمبر  91اإلتفاقية في 

 

. وترى اإلدارة ومجلس اإلدارة بأن هذه المعامالت قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعامالت  يتعامل البنك ، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة 

ة النقدد العربدي مع األطراف األخرى. تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة للنسب المنصوص عليها في نظام مراقبة البندوك والتعليمدات الصدادرة عدن مؤسسد

 السعودي. 

 

  -ة السنة المدرجة في القوائم المالية الموحدة والناتجة عن هذه المعامالت على النحو التالي:كانت أرصدة نهاي 

 

      2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

     مجموعة هونج كونج وشنغهاي المصرفية : 

 2,291,335  1,993,616  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى     

 846,815  933,263  إستثمارات       

 9,411  -  موجودات أخرى       

 (663,228 ) (312,221 ) مشتقات ) بالقيمة العادلة (     

 4,156,841  1,723,423  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   

 -  1,136  مطلوبات أخرى   

 2,158,532  2,191,113  تملةتعهدات وإلتزامات مح     

      

 مليون لاير سعودي(. 65682: 2111مليون لاير سعودي ) 51282تشتمل اإلستثمارات أعاله على إستثمار في شركات زميلة بمبلغ قدره  

      

أعضاااء مجلااس اإلدارة، ولجنااة المراجعااة، وكبااار المساااهمين اآلخاارين والشااركات  المنتساابة  

 لهم:

    

 9,459,898  1,216,193  ض وسلفقرو  

 8,322,396  4,242,264  ودائع العمالء     

 335  6,743  )بالقيمة العادلة( –مشتقات      

 239,635  19,229  تعهدات وإلتزامات محتملة     

 

         2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

      

     البنك المشتركةصناديق  

 91,154  712  قروض وسلف  

 1,415,138  242,423  ودائع العمالء  

      

 

 % من رأس المال المصدر للبنك. 6يقصد بكبار المساهمين ا خرين ) عدا المساهم غير السعودي (  أولئك الذين يمتلكون أكثر من  
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           تتمة  –المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 13

 فيما يلي تحليالً باإليرادات والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في القوائم المالية الموحدة: 

 

         2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
      

 61,392  316,331  دخل عموالت خاصة 

 (133,593 ) (231,393 ) عموالت خاصة مصاريف 

 54,619  34,243  دخل أتعاب وعموالت  

 (5,133 ) (2,336 ) اتفاقية ترتيبات المشاركات في أرباح النشاطات البنكية اإلستثمارية 

 54,156  333,211  الحصة في أرباح الشركات الزميلة  

 2,321  2,249  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 يلي تحليالً بإجمالي التعويض المدفوع لكبار موظفي اإلدارة خالل السنة:فيما 

         2132 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

    2111 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة
      

 48,183  19,326  مزايا موظفين قصيرة األجل ) رواتب وبدالت( 

 8,313  7,964  تعويضات نهاية الخدمة  

      

اإلشراف علدى أنشدطة البندك قصد بكبار موظفي اإلدارة أولئك األشخاص ، بما فيهم أي مدير تنفيذي، الذين لهم السلطة والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط والتوجيه وي

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

. لم يتم اإلفصاح عن  2112ديسمبر  91كما في  هناك برنامج واحد قائم. يمنح البنك لموظفيه وبعض موظفي اإلدارة العليا برامج حوافز محسوبة على أساس األسهم

 غير جوهرية. ألن مبالغهبشكل مستقل في هذه القوائم المالية الموحدة  البرنامج اتفاصيل هذ
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 كفاية رأس المال            - 17

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

 ، والحفاظ على وجود رأس مال قوي.العمل وفقاً لمبدأ اإلستمراريةاإلستمرار في 

مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتفاظ بحد من قبل إدارة البنك. تتطلب التعليمات الصادرة عن  بإنتظاميتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي  

 %.8متفق عليه وهي أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى ال

محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت ال 

مرجحة إلظهار مخاطرها وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة ال

 النسبية. 

 

    2132 

الت بآالف الريا

 السعودية

   2111 

بآالف الرياالت 

 السعودية
     

   الموجودات المرجحة المخاطر

 113,616,948 326,116,229 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 3,854,885 31,113,121 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 548,411 3,429,911 لموجودات المرجحة المخاطرمخاطر السوق المتعلقة با
     

 121,118,594 312,421,712 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

   

 14,184,543 36,713,393 رأس المال األساسي 

   

 9,466,141 7,311,393 رأس المال المساند 

   

 13,593,383 23,613,647 رأس المال األساسي ورأس المال المساندإجمالي 

   

   نسبة كفاية رأس المال %

 %11882 %33299 نسبة رأس المال األساسي   

 %14831 %37269 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 2من توصيات لجنة بازل  1 -اإلفصاحات المتعلقة بالركن  -16
 

ب القيدام بدبعض اإلفصداحات الكميدة والنوعيدة والموجدودات المرجحدة المخداطر ورأس المدال. سدتكون هدذه اإلفصداحات ، يج2من توصيات لجنة بازل  9 -طبقاً للركن  

 عودي. ، وفي التقرير السنوي، على التوالي، طبقاً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي الس www.sabb.comموجودة على موقع البنك على اإلنترنت:.

 

 التغيرات المستقبلية في المعايير المحاسبية - 12

 يير )حيثما ينطبق ذلك( عند سريانها. فيما يلي بياناً بالمعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للبنك. يعتزم البنك اتباع تلك المعا

تعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير  –اإلفصاحات : مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية  – 2قم المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية ر

 (2المالية رقم )

ان(. تزود االفصاحات يات الضمتتطلب هذه التعديالت من المنشأة اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحقوق المترتبة على المقاصة واالتفاقيات المتعلقة بها )مثل إتفاق

وبة لكافة األدوات المالية المثبتة مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات المفيده عند تقويم أثر إتفاقيات المقاصة على المركز المالي للمنشأة. إن االفصاحات الجديدة مطل

. كما تنطبق االفصاحات على األدوات المالية المثبتة الخاضعة التفاقية مقاصة عرضال –األدوات المالية ( : 92التي تمت مقاصتها طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

(. لن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي للبنك أو 92رئيسية ملزمة أو إتفاقية مشابهه بصرف النظر عما إذا تمت المقاصة طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 .2119يناير  1ات السنوية التي تبدأ في أو بعد أدائه، ويسري مفعولها على الفتر

 األدوات المالية  –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ضع ( الصادر، المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك بالرغم من أن تاريخ االتباع يخ3يعكس المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

(، وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية المحددة في معيار 93لمشروع المعيار الصادر مؤخراً بشأن استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )

، لكن التعديالت على المعيار الدولي 2119يناير  1(. وقد سرى مفعول المعيار، في األصل، على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 93المحاسبة الدولية رقم )

إنتقلت إلى تاريخ  2111الصادرة خالل شهر ديسمبر  االنتقالية واالفصاحاتالسريان االلزامي المتعلق بالمعيار المذكور،  وتاريخ( 3الخاص بالتقارير المالية رقم )

دراسة االنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. سيقوم البنك بتحديد أثر إتباع . وفي المراحل الالحقة، سيقوم المجلس ب2116يناير  1السريان اإللزامي في 

 ( جنباً إلى جنب مع المراحل األخرى عند إصداره وذلك إلعطاء صورة شاملة.3المرحلة األولى من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 القوائم المالية المستقلة –( 22، المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )القوائم المالية الموحدة –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 

القوائم المالية الموحدة  -(23محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )المعيار . وقد حل 2119يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  المعياريسري  

المنشآت المعدة لغرض خاص.  –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدائمة بشأن توحيد 12رقم ) وائم المالية الموحدة، والتفسيروالتي تتناول محاسبة الق المستقلةو

لشركات الزميلة في القوائم المالية المستقلة. ( على محاسبة الشركات التابعة والمنشآت المدارة بصورة مشتركة وا23ويقتصر ما تبقى من معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (.11يقوم البنك حالياً بدراسة أثر إتباع المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 اإلفصاح عن العالقة مع المنشآت األخرى – 32المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

( بشأن 23، ويشتمل على كافة اإلفصاحات التي وردت سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم )2119يناير  1في أو بعد يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 

 – 28، ومعيار المحاسبة الدولي رقم الحصص في المشاريع المشتركة –( 91القوائم المالية الموحدة واإلفصاحات التي وردت سابقاً في معيار المحاسبة الدولي رقم )

. تتعلق هذه االفصاحات بحصص المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة والمنشآت التي تمت هيكلتها. ستثمارات في الشركات الزميلةاال

( هو أنه يجب على المنشاة ا ن 12الية رقم )كذلك هناك عدد من اإلفصاحات الجديدة المطلوبة. ومن أهم التغيرات التي استحدثها المعيار الدولي الخاص بالتقارير الم

ن قبل مجلس معايير المحاسبة اإلفصاح عن األحكام التي تم إجراؤها للتأكد فيما إذا كانت المنشأة تسيطر على منشأة أخرى. لقد تم استحداث العديد من التغيرات هذه م

مارسته ألي سيطرة على منشأة ما، يجب أن تكون المعلومات المستخدمة في إجراء تلك األحكام شفافه الدولية لمواجهة األزمات المالية. وحتى لو تبين للبنك األن عدم م

 القوائم المالية من أجل تقويم األثر المالي وذلك في حالة توصل البنك إلى نتائج مختلفة بشأن التوحيد.  يبالنسبة لمستخدم

وحدة وغير الموحدة التي يحتفظ بعالقة معها أو تقع تحت رعايته. ال يوجد لهذا المعيار أي ثر على المركز يتعين على البنك تقديم معلومات أكثر بشأن المنشآت الم

 المالي للبنك أو أدائه. 
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 تتمة  – التغيرات المستقبلية في المعايير المحاسبية - 12

 قياس القيمة العادلة  –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

. لم يطرأ أي تغيير على هذا المعيار عندما يطلب من المنشأة استخدام القيمة العادلة، لكنه 2119يناير  1ذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد يسري ه

 ةالدولي للمعاييرون مطلوبة أو مسموح بها طبقاً بدالً من ذلك يقدم ارشادات بشأن كيفية قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية عندما تك

 بالتقارير المالية. كذلك، يوجد هناك متطلبات افصاح إضافية.  ةالخاص

 ال يتوقع بأن ينتج عن اتباع المعيار أي أثر جوهري على المركز المالي للبنك أو أدائه.

 (3التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) –رى عرض بنود اإليرادات الشاملة األخ –( 3معيار المحاسبة الدولي رقم )

التي يعاد تصنيفها )إعادة  –( طريقة تجميع البنود المعروضة في اإليرادات الشاملة األخرى. سيتم عرض البنود 1تغير التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

العمليات الخارجية، وصافي الحركة في  المتعلقة بتحويل، وفروقات تحويل العمالت األجنبية تدويرها( في أي وقت )مثل صافي مكاسب تغطية مخاطر االستثمارات

 بصورة مستقلة عن البنود التي لن يعاد تصنيفها –إلى الربح أو الخسارة مستقبالً  تغطية مخاطر التدفقات النقدية وصافي خسائر أو مكاسب الموجودات المتاحة للبيع(

أي أثر جوهري على المركز  يؤثر التعديل على طريقة العرض فقط ولن يكون لهاسب أو الخسائر االكتوارية عن برامج المزايا المحددة(. )مثل المك على االطالق

 .2112يوليو  1أو أدائه. يسري هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  للبنكالمالي 

 الموظفين )تعديل(مزايا  –( 39معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

المتعلق بتأجيل إثبات المكاسب والخسائر االكتوارية. سيتم إثبات كافة التغيرات في القيمدة العادلدة للبدرامج  الخيار( 13يستبعد التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

 . يتطلب إتباع هذه التعديالت من البنك إثبات:2119يناير  1معيار هو المحددة المزايا في الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى. إن تاريخ سريان ال

 تكلفة الخدمة وصافي الدخل أو مصاريف الفوائد في الربح أو الخسارة. -

 أي المكاسب والخسائر االكتوارية في اإليرادات الشاملة األخرى. ،إعادة قياس موجودات ومطلوبات التقاعد -

 ت أي أثر جوهري على المركز المالي للبنك أو أدائه.يتوقع بأن ال يكون لهذه التعديال

 (2133عام لالمعدل )لمشتركة اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع ا – 24معيار المحاسبة الدولي رقم  

االفصداح عدن الحصدص  –( 12بالتقارير الماليدة رقدم ) عيار الدولي الخاصمالترتيبات المشتركة، وال –( 11رقم ) نتيجة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية الجديد 

االسدتثمارات فددي  –( 28االسدتثمار فدي المنشددآت الزميلدة إلدى معيدار المحاسددبة الددولي رقدم ) –( 28فدي المنشدآت األخدرى، أعيددد تسدمية معيدار المحاسدبة الدددولي رقدم )

لملكيدة علدى االسدتثمارات فدي المشداريع المشدتركة، إضدافة إلدى الشدركات الزميلدة. يسدري والمشاريع المشتركة ويوضح كيفيدة تطبيدق طريقدة حقدوق ا الشركات الزميلة

 .2119يناير  1المعيار المعدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 التعديالت على معيار المحاسبة  –ات المالية مقاصة الموجودات والمطلوب –( 12المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )معيار المحاسبة الدولي              

 (.12الدولي رقم )

وذلك بمراجعة إجراءات السداد والمسدتندات النظاميدة للتأكدد بدأن  البنكتوضح التعديالت المقصود بـ .حالياً هناك حق ملزم للمقاصة.. ومن الضروري تقويم األثر على 

. وفي بعض الحاالت، ال يمكن إجراء المقاصة. وفي حاالت أخرى، يمكن إعادة التفاوض بشأن العقود. إن المطلب بأن المقاصة ال تزال ممكنة فيما لو تم إجراؤها سابقاً 

ة فدي حالدة التعثدر عدن يكون حق إجراء المقاصة متاحاً لكافة أطراف إتفاقيات المقاصة يمكن أن يشكل تحدياً للعقود وذلك عند وجود حدق لطدرف واحدد فقدط فدي المقاصد

 . السداد

( )مثدل أنظمدة بيدوت المقاصدة 92المقاصة المتعلقدة بأنظمدة السدداد المنصدوص عليهدا فدي معيدار المحاسدبة الددولي رقدم )ومعايير كما يوضح التعديل كيفية تطبيق أسس 

كبير تتعلق بعدد بشكل خاص بالبنك ألنها  آن واحدفي . تتعلق المقاصة التي تتم على أساس السداد في آن واحدالمركزية( والتي تطبق آليات السداد المركزية التي ال تتم 

فدي آن وفي الوقت الحاضر، تعتبر المعامالت المسددة من خدالل أنظمدة المقاصدة، فدي معظدم الحداالت، بدأن عمليدات السدداد قدد تمدت  .من معامالت البيع وإعادة الشراء

إال أن بعض منهدا ال يفدي بدذلك. يتوقدع بدأن يكدون أليدة تغيدرات فدي المقاصدة أثدر علدى  ،الجديدة روالمعايي . ومع أن العديد من أنظمة السداد يتوقع بأن تفي باألسسواحد

إلجراءات التشغيلية المطبقدة مدن قبدل بيدوت المقاصدة وأنظمدة يتوقف قيام البنك بفحص اوحيث أن اثر االتباع  نسبة الرفع المالي ومتطلبات رأس المال النظامي ... الخ.

 تحديد ا ثار. عملياً معها للتأكد فيما إذا تفي باألسس والمعايير الجديدة، فإنه غير ممكن السداد التي يتعامل 

 .2114يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 تتمة  –التغيرات المستقبلية في المعايير المحاسبية  - 12

 2132التحسينات السنوية التي تمت خالل شهر مايو   -

 -لن يكون لهذه التعديالت أي أثر على البنك، لكنها تشتمل على :

 عرض القوائم المالية  –( 3معيار المحاسبة الدولي رقم )

مقارنة المطلوبة تمثل بيانات ال توضح التحسينات الفرق بين بيانات المقارنة االضافية التي يتم االفصاح عنها طواعية وبيانات المقارنة المطلوبة كحد أدنى. وبشكل عام.

 كحد أدنى الفترة السابقة.

 عرض القوائم المالية  –( 12معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ضرائب الدخل. -(:12توضح هذه التحسينات بأنه يجب إحتساب ضرائب الدخل الناتجة عن التوزيعات للمساهمين طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 : التقارير المالية المرحلية (13معيار المحاسبة الدولي رقم )

رحليددة. كمددا تضددمن تتطلددب التحسددينات بددأن تتمشددى متطلبددات االفصدداح المتعلقددة بإجمددالي موجددودات القطاعددات مددع إجمددالي مطلوبددات القطاعددات فددي القددوائم الماليددة الم

 التحسينات بأن تتمشى االفصاحات المرحلية مع االفصاحات السنوية.

 .2119يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري هذه التعديالت على ال

 

 أرقام المقارنة  - 14

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتمشى مع تبويب السنة الحالية.  
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