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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  حول القوائم المالية الموحدة تقرير مراجعي الحسابات المستقلين
  الموقرين      البنك السعودي البريطانيإلى السادة مساھمي 

  (شركة مساھمة سعودية)
  

  الرأي
  

")، لبنكا") والشركات التابعة له (يشار إليھم مجتمعين بـ"ساب(" لبنك السعودي البريطانيلمراجعة القوائم المالية الموحدة لقد قمنا ب
والقوائم الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

تفسيرية لايضاحات اإلسياسات المحاسبية الھامة ولاملخص لتاريخ، ووالتدفقات النقدية للسنة المنتھية في ذلك ا المساھمينحقوق 
  .خرىاأل
  

  في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة ككل:
  

 وأدائه المالي الموحد  ،٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  بنكتظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھرية، المركز المالي الموحد لل
عن مؤسسة النقد  الصادرة للبنوك التجاريةالنقدية الموحدة للسنة المنتھية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة  وتدفقاته

  ، وللتقارير الماليةالعربي السعودي والمعايير الدولية 
  

  بإعداد وعرض  لقلبنك فيما يتعا وعقد تأسيستتفق مع نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية
  القوائم المالية الموحدة.

  
  أساس الرأي

  
ً وفقتمت مراجعتنا  لمعايير المراجعة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة الدولية. إن مسؤوليتنا بموجب  ا

تلك المعايير تم توضيحھا بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. إننا 
ً وفقوذلك  بنكمستقلون عن ال للمحاسبين الدولي وسلوك المھنة  معايير آداباعد آداب وسلوك المھنة الصادرة عن مجلس لقو ا

 نناأالمھنيين وكذلك متطلبات آداب وسلوك المھنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما 
ً وفقمسئولياتنا األخالقية االخرى التزمنا ب لتلك القواعد والمتطلبات. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليھا كافية ومالئمة  ا

  ألن تكون أساسا إلبداء رأينا.
  

  أمور المراجعة الرئيسية
  

موحدة لإن أمور المراجعة الرئيسية ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا أھمية بالغة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية ا
ً كوين رأينا حولھا، وال نقدم رأالحالية. لقد تم تناول ھذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند ت للسنة  يا

  لكل أمر من أمور المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته: وصفحول تلك األمور. فيما يلي  منفصالً 
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  القوائم المالية الموحدة تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول
  الموقرين      إلى السادة مساھمي البنك السعودي البريطاني

  تتمة - (شركة مساھمة سعودية)
  

  (تتمة) أمور المراجعة الرئيسية
  

  كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر المراجعة الرئيسي 

  والسلف االنخفاض في قيمة القروض
إجمالي القروض والسلف ، بلغ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

مليون لایر سعودي، جنب  ١٢٣٫٨٥٥ بنكالممنوحة من قبل ال
مليون  ٢٫٨٩٠مقابلھا مخصصات انخفاض في القيمة قدرھا 

ه المخصصات على مخصص خاص شتمل ھذت( ،لایر سعودي
  مجنب على أساس المحفظة). جماعيومخصص 

  
ألنه يتطلب من  من أمور المراجعة الرئيسيةھذا لقد اعتبرنا 

د افتراضات لتحديإجراء معقدة وذاتية و تبني تقديراتاإلدارة 
ثبات ھذا االنخفاض وأن األثر المحتمل إاالنخفاض وتوقيت 

ً يلالنخفاض يمكن أن يكون جوھر بالنسبة للقوائم المالية  ا
  الموحدة ككل.

  
ما  قروض والسلف، يتضمن تحديد االنخفاض في العاموبشكل 

  يلي:
  
o  تحديد األحداث والطرق التي أدت إلى وجود االنخفاض

المستخدمة في احتساب االنخفاض في  والتقديرات
  القروض والسلف الممنوحة لشركات محددة.

o  استخدام االفتراضات المتعلقة باحتساب االنخفاض
 النماذجة القروض والسلف واستخدام الجماعي في محفظ

  .الحتساب تلك العمليات
o  البنك لبعض الصناعات المتضررة من تقويم تعرض

  األوضاع االقتصادية.
  

 ) حول القوائم المالية الموحدةل(٢يرجى الرجوع إلى اإليضاح 
التقديرات المحاسبية والھامة  بخصوص السياسة المحاسبية

الھامة بشأن االنخفاض في قيمة القروض والسلف، واإليضاح 
القروض االنخفاض في قيمة عن  اإلفصاح يفصلالذي  ٦

تقويم منھجية  الذي يوضح )١((و)١-١يضاح والسلف، واال
  االنخفاض المستخدمة من قبل البنك.

  
تصميم وتطبيق واختبار فعالية إجراءات الرقابة بتقويم قمنا 

  الرئيسية التي تتضمن اآلتي:
  

إجراءات اإلدارة بشأن تحديد ومتابعة مخصص  -
  االنخفاض الخاص والجماعي للقروض.

 
  القروض والسلف المنخفضة.تحديد  -

  
بالنسبة للقروض التي يتم تقويمھا لكل عميل على حده للتأكد 

  قمنا، على سبيل العينة، بـ: ،من وجود انخفاض في قيمتھا
  

اختبار االفتراضات المستخدمة في تحديد االنخفاض  -
في القيمة بما في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية 

ستردادات المقدرة من المتوقعة ومعدالت الخصم واال
 الضمانات المعنية الخ.

  
اختبار القروض والسلف (بما في ذلك القروض التي  -

لم يتم تحديدھا من قبل اإلدارة بأنھا محتملة االنخفاض 
 ثفي القيمة) وذلك لغرض تقويمنا فيما إذا وقعت أحدا

تم تحديده وتسجيله  االنخفاض وأن االنخفاض قد
 .بصورة منتظمة

  
ً ااختبار  -  لقروض للصناعات التي تأثرت سلبا

 لتقويم االنخفاض الذيالحالية  باألوضاع االقتصادية
تصنيف االئتمان عمليات على  بناءً أعدته اإلدارة 

  بالبنك. ةالداخلي
  
ً نسبة لالنخفاض الجماعي، قمنا أيضبال  بتقويم مدى مالئمة ا

لقروض المعنية. كما ا محفظةالتغيرات الكمية والنوعية في 
من البيانات المستخدمة في طرق التقويم بما  عينة قمنا باختبار

 القروض والخسائر التاريخيةفي ذلك درجات تصنيف 
قروض وتحليل الوالتغيرات بين مختلف درجات تصنيف 

  عدد أيام التأخر في السداد. القروض حسب 
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدة
  الموقرين      السادة مساھمي البنك السعودي البريطانيإلى 

  تتمة - (شركة مساھمة سعودية)
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  

  المشتقاتتقويم 
أبرم البنك عقود مشتقات مختلفة بما في ذلك مقايضات أسعار 

) والعقود "المقايضات"العمالت (والعموالت الخاصة 
العقود "العموالت الخاصة ( الخاصة بأسعارالمستقبلية 
العقود ") وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة ("المستقبلية
العمالت و) وخيارات أسعار العموالت الخاصة "اآلجلة

). تعد بعض ھذه العقود مشتقات خارج األسواق "الخيارات"(
النظامية وبالتالي فإن تقويم ھذه العقود يعتبر ذاتي ألنه يأخذ 

ضات وعمليات معايرة طرق االعتبار عدد من االفترابعين 
  التقويم.

  
 يستخدمإن معظم ھذه المشتقات مقتناه ألغراض المتاجرة. 

البنك بعض المقايضات لتغطية مخاطر القيمة العادلة أو 
التدفقات النقدية ألغراض محاسبة تغطية المخاطر في القوائم 

  المالية الموحدة. 
  

لوجود  اً نظر ر المراجعة الرئيسيةمن أموھذا لقد اعتبرنا 
ام التقويم حيث يتم استخدتحديد صعوبات وعدم موضوعية عند 

ن مدخالت التقويم في بعض الحاالت تكون أطرق تقويم معقدة و
  في السوق. للرصدغير قابلة 

  
 يضاحيرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية الھامة في اإل

الذي يوضح  ١٠يضاح واإلج) حول القوائم المالية الموحدة، (٢
  التقويم المستخدمة من قبل البنك.منھجية المشتقات و

  
 قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة بشأن

 كما ،دارة ومحاسبة األدوات المالية المشتقةإوقياس وتحديد 
  اءات الرئيسية على ھذه العمليات.قمنا باختبار فعالية اإلجر

  
  عينة من المشتقات و:قمنا باختيار 

  
قارنة الشروط مب وذلكالمشتقات  تفاصيلاختبار دقة  -

  االتفاقيات المعنية وتأكيدات الصفقات.واألحكام مع 
تراضات المستخدمة من تقويم المنھجيات والمدخالت واالف -

  قبل البنك في تحديد القيمة العادلة.
األخذ بعين االعتبار مدى كفاية اإلفصاحات المتبعة من  -

قبل البنك بشأن أسس التقويم والمدخالت المستخدمة في 
  قياس القيمة العادلة.
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدة
  الموقرين      إلى السادة مساھمي البنك السعودي البريطاني

  تتمة - (شركة مساھمة سعودية)
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  

  الخدمات البنكيةأتعاب 
ً حتساب أتعاب معامالت وخدمات مقدميقوم البنك با عن  ا

تعد ھذه األتعاب جزء ال يتجزأ قروض الممنوحة للعمالء. ال
أخذھا األداة المالية الناتجة ولذلك يجب  نشاءإمن عملية 

ثبات إ نه يجبأجراء تسوية على العائد الفعلي وإباالعتبار عند 
ً طبقالتسوية ھذه  ستخدم تللمعايير الدولية للتقارير المالية.  ا
عند تسوية العائد الفعلي  والنسببعض االفتراضات  اإلدارة

  على القروض.
  

ألن استخدام  ھذا من أمور المراجعة الرئيسيةلقد اعتبرنا 
 نكبظھار ربحية الإقد يؤدي إلى  والنسباإلدارة لالفتراضات 
  بأكبر/أقل من قيمتھا.

  
 يضاحإلى السياسات المحاسبية الھامة في اإليرجى الرجوع 

  ) حول القوائم المالية الموحدة.و(٢رقم 

  
  لقد قمنا بإجراءات المراجعة التالية:

  
قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة على  -

دارة المستخدمة من قبل اإل والنسبفتراضات االتطبيق 
كما قمنا باختبار فعالية  ،إثبات دخل األتعابعند 
  اءات الرئيسية على ھذه العمليات.اإلجر

  
المستخدمة من قبل  والنسباالفتراضات  قمنا بتقويم -

اإلدارة لتسوية العائد الفعلي على القروض وتسجيل ھذه 
  التسوية.

  
الفتراضات احصلنا على تقويم اإلدارة ألثر استخدام  -

  :و والنسب
  

قمنا بتتبع بيانات السنة السابقة والحالية المستخدمة  -
 .السجالت المحاسبية ذات العالقةمن قبل اإلدارة مع 

اإلدارة ألثر استخدام االفتراضات  قمنا بتقويم تقدير -
ثبات دخل األتعاب والعموالت ودخل إعند  والنسب

  العموالت الخاصة.

    



  

٥ 

 
  

 

                                       

 
  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  القوائم المالية الموحدةتقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول 
  الموقرين      إلى السادة مساھمي البنك السعودي البريطاني

  تتمة - (شركة مساھمة سعودية)
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  

  متاحة للبيعالتقويم االستثمارات 
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع على محفظة ديون 
واستثمارات في األسھم. يتم قياس ھذه األدوات بالقيمة العادلة، 
وتدرج التغيرات في القيمة العادلة ضمن االيرادات الشاملة 

األدوات المالية باستخدام  لھذهاألخرى. يتم تحديد القيمة العادلة 
بل اإلدارة من ق تبني تقديرات طرق تقويم، والتي غالبا ما تتطلب

  واستخدام االفتراضات.
  

األدوات غير ب المتعلقةھناك حاالت عدم تأكد من التقديرات 
، ويتم تقويمھا وفق طرق تقويم داخلية المتداولة في سوق نشط

  .باستخدام مدخالت التقويم الھامة القابلة للرصد
  

المصادر  ، قامت اإلدارة بتبيانفي القوائم المالية الموحدة
ية حديد قيمة األدوات المالالرئيسية للتقديرات المستخدمة في ت

ا عند تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق تقويم بسبب وخصوص
  التعقيدات المتعلقة باألدوات.

  
أمر  لبنكباتم اعتبار تقويم االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة 

قويم لت ةالمصاحب اتللتعقيد اً نظر من أمور المراجعة الرئيسية
ھذه األدوات المالية وأھمية االفتراضات والتقديرات التي اجرتھا 

  اإلدارة.
  

الذي يوضح منھجية تقويم  ٣٣يرجى الرجوع إلى االيضاح 
الذي  )٢((و)١-١ح االستثمارات المتبعة من قبل البنك وااليضا

  يوضح األحكام والتقديرات الھامة.

  
 تقويمأن بش إجراءات اإلدارة للرقابةتطبيق وتصميم قمنا بتقويم 

االستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع وغير المتداولة في سوق 
اءات الرئيسية على ھذه كما قمنا باختبار فعالية اإلجر ،نشط

  العمليات.
  

واالفتراضات، ومدى مالئمة طرق  بإجراء تقويم للمنھجيةقمنا 
تثمارات االستحديد قيمة  والمدخالت المستخدمة في تقويم التقويم

  المتاحة للبيع. 
  

يع االستثمارات المتاحة للب عمليات تقويم ار عينة منقمنا باختب
 جراءات المراجعةإ. وكجزء من غير المتداولة في سوق نشط

 لقيمةتحديد اقمنا بتقويم المدخالت األساسية المستخدمة في  ھذه،
مثل التدفقات النقدية المتوقعة والمعدالت الخالية من المخاطر 

بلة القاوھوامش االئتمان وذلك بمقارنتھا مع البيانات الخارجية 
  .للرصد
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدة
  الموقرين      إلى السادة مساھمي البنك السعودي البريطاني

  تتمة - سعودية) (شركة مساھمة
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  

 لغير أغراض المقتناةاالنخفاض في قيمة االستثمارات 
  لمتاجرةا

 المقتناة البنك، بلغت استثمارات ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
لایر سعودي. تشتمل  مليون ٢٩٫٢٧٣لغير أغراض المتاجرة 

لغير أغراض المتاجرة على أسھم  المقتناةھذه االستثمارات 
تخضع لخطر االنخفاض  شركاتحكومية ووسندات/صكوك 

في القيمة وذلك إما بسبب األوضاع السائدة في السوق و/أو 
  معوقات السيولة التي تواجھھا الجھات المصدرة.

  
لتقويم االنخفاض في األسھم، تقوم اإلدارة بمتابعة التقلبات في 

أو  "الجوھري"أسعار األسھم وتستخدم معايير االنخفاض 
 لتحديدفي القيمة العادلة دون التكلفة كأساس  "المستمر"

 "المستمر"أو  "الجوھري"االنخفاض في القيمة. إن االنخفاض 
 تكلفة يعتبر دليالً دون الألدوات األسھم في القيمة العادلة 

ً موضوعي كان  إذاعلى االنخفاض في القيمة. إن التحديد فيما  ا
االنخفاض "جوھري" أو "مستمر" يتطلب إبداء األحكام. 

كان االنخفاض جوھري، يتم تقويم االنخفاض  إذاوللتأكد فيما 
للتأكد ول التكلفة األصلية ألدوات األسھم. في القيمة العادلة مقاب

كان االنخفاض مستمر، يتم تقويم االنخفاض مقابل  إذافيما 
 كلفتھاتالفترة التي تكون فيھا القيمة العادلة ألدوات األسھم دون 

  .األصلية
  

مثل  بما في ذلك سندات الدين األخرىدوات األبخصوص 
شركات، فإن اإلدارة تعتبرھا وحكومية سندات/صكوك 

ي ف نخفاضامنخفضة القيمة عند وجود دليل يشير إلى وقوع 
لبلد، االموقف المالي للشركة المستثمر فيھا أو أداء الصناعة أو 

القطاع، والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية أو 
  والتمويلية.

  
ألن تقويم  من أمور المراجعة الرئيسية ھذالقد اعتبرنا 

 ،تبني تقديرات ھامةاالنخفاض في القيمة يتطلب من اإلدارة 
ً األثر الوأن  وائم بالنسبة للق محتمل لالنخفاض قد يكون جوھريا

  المالية الموحدة.
  

الموحدة ) حول القوائم المالية ل(٢اإليضاح يرجى الرجوع إلى 
بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة باالنخفاض في قيمة 

-١واإليضاح أغراض المتاجرة، لغير  المقتناةاالستثمارات 
بخصوص التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة،  )٢()(و١

بخصوص اإلفصاحات حول مخاطر  ٣٠و ٢٩يضاحين واإل
  االئتمان ومخاطر السوق، على التوالي.

  
 قمنا بتقويم تصميم وتطبيق إجراءات اإلدارة للرقابة على تحديد

لغير أغراض  المقتناةات في قيمة االستثمار االنخفاض
 باختبار فعالية اإلجراءات الرئيسية على ھذهكما قمنا  ،المتاجرة

  العمليات. وقد تضمن ذلك ما يلي:
  
تحديد اإلدارة لمؤشرات االنخفاض في القيمة مثل وجود  -

/ وانخفاض جوھري أو مستمر في القيمة العادلة لألسھم 
حاالت تعثر من قبل أي جھة مصدرة بشأن  أو

االستثمارات األخرى، بما في ذلك سندات/صكوك 
  وشركات.حكومية 

مراجعة واعتماد اإلدارة لمنھجية االنخفاض في القيمة  -
  والنتيجة.

  
األسھم، قمنا، على أساس العينة،  االستثمارات فيبخصوص 

  بـ:
  
تقويم مدى مالئمة المعايير الموضوعة من قبل اإلدارة  -

لتحديد االنخفاض "الجوھري" أو "المستمر" في قيمة 
  االستثمارات.

  ديد القيمة العادلة لالستثمارات.تقويم أسس تح -
  ، واالستثمارات عمليات تقويماختبار  -
األخذ بعين االعتبار التقلبات/ التغيرات في أسعار األسھم  -

ر بمعايي تم الوفاء إذاخالل فترة امتالكھا للتأكد فيما 
  لجوھري" أو "المستمر" في القيمة.االنخفاض "ا

  
، كوكالصك السندات/بما في ذل ،لالستثمارات األخرىبالنسبة 

قمنا، على أساس العينة، بتقويم المالءة االئتمانية لألطراف 
 ،السوق فيوذلك على أساس المعلومات المتوفرة األخرى 

التدفقات النقدية من األدوات وذلك لألخذ بعين االعتبار وتقويم 
 وات.األدھذه التعاقدية لحكام األشروط والأي تعثرات بناًء على 
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدةتقرير 
  الموقرين      إلى السادة مساھمي البنك السعودي البريطاني

  تتمة - (شركة مساھمة سعودية)
  

  أمور المراجعة الرئيسية (تتمة)
  

  وضريبة الدخل الزكاة
يئة العامة إلى الھالضريبية الزكوية/ بتقديم إقراراته البنكقوم ي

أساس سنوي. قامت الھيئة  والدخل ("الھيئة") علىللزكاة 
 ھا، ونتج عن٢٠٠٩حتى  ٢٠٠٥الربوط لألعوام من  بإجراء
مليون لایر سعودي.  ٤٣٣ضافية ھامة قدرھا إ بزكاة مطالبات

ويعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى قيام الھيئة باستبعاد 
 لضافة التمويل طويل األجإبعض االستثمارات طويلة األجل و

إلى وعاء الزكاة. لم يوافق البنك على تفسير الھيئة وقدم 
  مختلف مستويات لجان االعتراض المتاحة.إلى اعتراضات 

  
. بعد ٢٠١٥حتى  ٢٠١٠جراء الربوط لألعوام من إلم يتم 

وبناًء على الربوط النھائية التي أجرتھا الھيئة لألعوام من 
ما تم استبعاد االستثمارات طويلة  إذانه إ، ف٢٠٠٩حتى  ٢٠٠٥
إلى وعاء الزكاة، فإن ذلك  التمويل طويل األجلضافة إاألجل و

صاح لم يتم اإلفضافية. إزكوية  لمطالباتسيؤدي إلى التعرض 
ئم ضافية في القوااإلزكوية المطالبات للعن المبالغ المحتملة 

 نمكن أالمالية الموحدة العتقاد اإلدارة بأن مثل ھذا اإلفصاح ي
  ر على البنك بخصوص ھذه المسألة.يعود بالضر

  
بخصوص ھذه المسألة وحجم  التقديراتقامت اإلدارة بإجراء 

الزكوية (ويتوقف ذلك على النتيجة المستقبلية  المطالبات
تتوقع  ،التقديراتللربوط التي تجريھا الھيئة)، وبناًء على ھذه 

  صالحھا.بأن نتيجة االعتراض ستكون في اإلدارة 
  

يام قألنه يتطلب  ھذا من أمور المراجعة الرئيسيةلقد اعتبرنا 
 للھيئةضافية اإلالمطالبات  اإلدارة بتقديرات ھامة، وألن

  جوھرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة.ستكون 
  

ياسة ش) بخصوص الس(٢يضاح يرجى الرجوع إلى اإل
 ٢٦يضاح وضريبة الدخل واإل المحاسبية المتعلقة بالزكاة

  بخصوص اإلفصاحات المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل.

  
لى ع اطلعنالتقويم الوضع والنتيجة المحتملة لھذا األمر، فقد 

المراسالت التي تمت بين البنك والھيئة العامة للزكاة والدخل 
 لمطالباتامبلغ لتحديد  لدى البنك والضريبة ومستشاري الزكاة

على خطاب  اطلعنايئة. كما فية التي طالبت بھا الھاإلضا
لجان  مختلف االعتراض للتأكد بأنه تم االعتراض لدى

  تلك االعتراضات. حالةاالعتراض وتقويم 
  

قمنا بعقد اجتماعات مع المكلفين بالحوكمة واإلدارة  -
العليا بالبنك للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة 

ت مع لجان ونتائج المراسالوالضريبة بالزكاة 
  .االعتراض ذات العالقة

  
كفاية صافي التعرض المفصح  كما قمنا بتقويم مدى -

التي أجرتھا اإلدارة بشأن  التقديراتعنه ومدى مالئمة 
  الزكاة بناًء على الحقائق والظروف المحيطة بالبنك.

  
قمنا بتقويم مدى مالئمة اإلفصاحات المدرجة في كما  -

  .للبنك القوائم المالية الموحدة
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدة
  الموقرين      البريطانيإلى السادة مساھمي البنك السعودي 

  تتمة - (شركة مساھمة سعودية)
  

  ٢٠١٦في تقرير البنك السنوي لعام  المدرجةالمعلومات األخرى 
  

، بخالف القوائم المالية الموحدة وتقرير ٢٠١٦تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في تقرير البنك السنوي لعام 
السنوي. من المتوقع أن يكون التقرير  ھامسؤولة عن المعلومات األخرى المذكورة في تقريرمراجعي الحسابات حولھا. إن اإلدارة 

  السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير مراجعي الحسابات ھذا.
  

  إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، كما اننا لن نبدي أي من أشكال التأكيدات حولھا.
  

يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا ھي قراءة المعلومات األخرى الموضحة أعاله، وعند القيام بذلك، وفيما 
نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا 

  و يظھر أنھا محرفة بشكل جوھري.عليھا خالل المراجعة، أ
  

  عندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين لنا وجود أخطاء جوھرية، فإنه يتعين علينا ابالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.
  

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة
  

ضھا بشكل عادل وفقا لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعر
مؤسسة النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك في المملكة العربيـة 

اخلية التي تراھا ضرورية إلعداد قوائم مالية موحدة لبنك، كما أن اإلدارة مسؤولة عن أنظمة الرقابة الدا وعقد تأسيسالسعودية 
  خالية من أخطاء جوھرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

  
ة قا لمبدأ االستمراريعلى االستمرار في العمل وف البنكعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة 

مور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية ما لم تعتزم اإلدارة تصفية حسبما ھو مالئم، عن األواإلفصاح، 
  ، أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.العملياتأو إيقاف  البنك

  
  .البنكان المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية في 

  
  حول مراجعة القوائم المالية الموحدةمسؤوليات مراجعي الحسابات 

  
تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من اخطاء جوھرية سواء كانت ناتجة 

نه ال التأكيد، لك عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول ھو مستوى عاٍل من
يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بھا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة 
الدولية ستكشف دائماً عن خطأ جوھري عند وجوده. تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وُتَعد جوھرية، بمفردھا أو في مجموعھا، 

  ن يتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالية الموحدة.إذا كا
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  كى بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

  تقرير مراجعي الحسابات المستقلين حول القوائم المالية الموحدة
  الموقرين      إلى السادة مساھمي البنك السعودي البريطاني

  تمةت - (شركة مساھمة سعودية)
  

  مسؤوليات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)
  

وكجزء من المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ومعايير المراجعة الدولية، فإننا نمارس 
  قمنا بـ:الحكم المھني ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما 

  
  تحديد وتقويم مخاطر وجود أخطاء جوھرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجه عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ

إجراءات المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساًسا إلبداء رأينا. يعد 
وھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو خطر عدم اكتشاف أي خطأ ج

  تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
  
 وف،الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظر 

  وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالبنك.
  
  تقويم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت

  بھا اإلدارة.
  
  استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية و، استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليھا، فيما إذا كان

على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ  البنكھناك عدم تأكد جوھري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة 
نا وجود عدم تأكد جوھري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة االستمرارية. وإذا ما استنتج

لة تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدنقوم بإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، و،  الواردة في القوائم المالية الموحدة
 لبنكاذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف  المراجعة التي تم الحصول عليھا حتى تاريخ تقريرنا. ومع

  عن االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية.
  
  تقويم العرض العام وھيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة

  لعالقة بطريقة تحقق عرضاً عادال.تظھر المعامالت واألحداث ذات ا
  
  إلبداء  ،البنكالحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن

ة د. ونظل الجھة الوحيلبنكلرأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة 
  المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

  
بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الھامة للمراجعة، بما  –من بين أمور أخرى  –سنقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 

  في ذلك أي أوجه قصور ھامة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافھا خالل مراجعتنا.
  

ن بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة باالستقاللية، وابالغھم بكافة العالقات كما نقوم بتزويد المكلفي
  طلب ذلك. إذا ت ،واألمور األخرى التي قد يعتقد بأنھا تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، وتقديم ضوابط االلتزام ذات العالقة

    




