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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  

 سبتمبر 30

2014 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 ديسمبر 31 

2014 

 مدققة

 الرياالتبآالف 

 السعوديــة

 سبتمبر 30 

2015 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  

 

 

 إيضاح

 

 الموجودات       

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   11,602,170  19,313,766  15,748,557

 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   8,157,261  2,468,871  4,627,368

 استثمارات، صافي   4  43,354,431  45,280,816  40,928,999

 قروض وسلف، صافي  5  128,883,540  115,220,797  116,667,761

 زميلة  ةشركو مشروع مشتركإستثمار في  6  668,449  651,674  746,087

 ممتلكات ومعدات، صافي    965,807  663,401  640,143

 موجودات أخرى   3,565,677  4,009,943  3,598,937

 إجمالي الموجودات   197,197,335  187,609,268  182,957,852

        

 المطلوبات وحقوق المساهمين       

 
 

 المطلوبات     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى     2,311,419  4,085,928  2,768,293

 ودائع العمالء 7  155,585,581  145,870,497  143,687,301

 سندات دين مصدرة    6,753,185  5,264,678  5,267,001

 اقتراض   62,500  78,125  93,750

 مطلوبات أخرى   5,085,354  6,238,828  5,741,833

 إجمالي المطلوبات   169,798,039  161,538,056  157,558,178

        

 حقوق المساهمين       

 رأس المال   15,000,000  10,000,000  10,000,000

 إحتياطي نظامي   7,064,131  9,001,019  7,934,504

 إحتياطيات أخرى   (177,310)  61,614  359,422

 أرباح مبقاة   5,512,475  5,858,579  7,105,748

 أرباح مقترح توزيعها    -        1,150,000  -      

 إجمالي حقوق المساهمين   27,399,296  26,071,212  25,399,674

 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق    197,197,335  187,609,268  182,957,852
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 البنك السعودي البريطاني 

 قوائم الدخل المرحلية الموحدة    

 غير مدققة 

 

    للثالثة أشهر المنتهية في  للتسعة أشهر المنتهية في              

 سبتمبر  30

   2014 

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 سبتمبر  30 

   2015 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 سبتمبر  30 

   2014 

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 سبتمبر  30 

2015 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

  

 

 

 إيضاح

 

3,425,832  3,557,040  1,159,900 
 

1,190,572 
 

 دخل العموالت الخاصة 

 مصاريف العموالت الخاصة   111,561  130,443  379,514  427,143

 صافي دخل العموالت الخاصة   1,079,011  1,029,457  3,177,526  2,998,689

          

 دخل أتعاب وعموالت ، صافي    400,809  387,689  1,211,517  1,276,178

 أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي    124,814  124,901  350,299  336,704

3,750  3,750       -        -   

 دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة

 الدخل 

 دخل المتاجرة ، صافي   53,184  64,275  234,277  249,480

 توزيعات أرباح   19,410  45,271  37,050  64,798

10,180  66,692  2,894  11,948   

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض 

 المتاجرة، صافي

 ، صافيالعمليات األخــرى( ئر)خسا دخل   81  113  305 ) (490

 إجمالي دخل العمليات     1,689,257  1,654,600  5,081,416  4,939,289

          

 رواتب وما في حكمها   305,390  286,261  947,395  857,739

 إيجار ومصاريف مباني   33,650  28,672  96,681  82,863

 استهالك    24,260  18,526  70,113  66,975

 مصاريف عمومية وإدارية    122,958  132,168  373,770  377,286

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي    88,004  157,782  316,641  357,690

949) ( (9,632)       -        -   

 عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات 

 المالية األخرى  

 إجمالي مصاريف العمليات   574,262  623,409  1,794,968  1,741,604

 صافي الدخل من األنشطة التشغيلية   1,114,995  1,031,191  3,286,448  3,197,685

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح  6  24,564  27,764  105,560  99,030

 صافي دخل الفترة    1,139,559  1,058,955  3,392,008  3,296,715

 الربح األساسي والمخفض للسهم          

 )باللاير السعودي(    12  0.76  0.71  2.26  2.20
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 البنك السعودي البريطاني 

 قوائم الدخل الشامل المرحلية الموحدة    

 غير مدققة 

 

 

  للثالثة أشهر المنتهية في  للتسعة أشهر المنتهية في

   2015سبتمبر 30   2014سبتمبر  30   2015سبتمبر 30   2014سبتمبر  30

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 

 صافي دخل الفترة  1,139,559  1,058,955  3,392,008  3,296,715

        

اإليرررررادات الشرررراملة األخرررررد المررررراد إ ررررادة        

 تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترة الالحقة

 موجودات مالية متاحة للبيع       

 صافي التغير في القيمة العادلة  - (309,780)  193,980  (162,160)  380,932

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  - (11,947)  (2,894)  (66,692) ) (10,180

        

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 صافي التغير في القيمة العادلة - 2,346  -       780  -     

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة   - (397)  (199)  (591) ) (592

370,160  (228,663)  190,887  (319,778)  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 819,781  1,249,842  3,163,345  3,666,875
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة    

 سبتمبر 30لتسعة أشهر المنتهية في فترة ال

  غير مدققة

 

 

 رأس المـال  

 

 اإلحتياطي

 النظــامي

 األرباح المبقاة ات األخرداإلحتياط

 

األرباح المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي

 

  

 

 الرياالتبآالف 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

2015        

  الرصيد في بداية الفترة
10,000,000 9,001,019 61,614 5,858,579 1,150,000 26,071,212 

              

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 3,392,008 - 3,392,008 - - -  صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 780 - - 780 - -  التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 (162,160) - - (162,160) - -  المتاحة للبيع      

 (67,283) - - (67,283) - -  محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

    (228,663) 3,392,008  3,163,345 
           

 - - (2,500,000) - (2,500,000) 5,000,000  إصدار أسهم مجانية
        

 (25,792) - - (25,792) - -  أسهم الخزينة

 15,531   15,531    احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 -  (563,112)  563,112   محول إلى االحتياطي النظامي

 (1,150,000) (1,150,000) - - - -  2014توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 

 - 675,000 (675,000) - - -  2015لعام  مقترحة مرحليةتوزيعات أرباح 

 (675,000) (675,000) - - - -  2015مدفوعة لعام  مرحليةتوزيعات أرباح 
        

 27,399,296 - 5,512,475 (177,310) 7,064,131 15,000,000  الرصيد في نهاية الفترة 

 

 

2014        

 22,832,799 1,100,000 3,809,033 (10,738) 7,934,504 10,000,000  الرصيد في بداية الفترة
              

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 3,296,715 - 3,296,715 - - -  صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 - - - - - -  التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 380,932 - - 380,932 - -  المتاحة للبيع      

 (10,772) - - (10,772) - -  محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

  - - 370,160 3,296,715 - 3,666,875 
           

 (1,100,000) (1,100,000) - - - -  2013توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 
        

 25,399,674 - 7,105,748 359,422 7,934,504 10,000,000  الرصيد في نهاية الفترة 
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة   
 سبتمبر  30لتسعة أشهر المنتهية في فترة ال

 غير مدققة  
    2014 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

      2015 
 الرياالتبآالف 

 السعوديـــة

  
 

 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :     

 صافي دخل الفترة   3,392,008  3,296,715

 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية     

 الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية: 

25,760  38,460   

 لغير أغراض إطفاء العالوة على اإلستثمارات المقتناة 

 المتاجرة، صافي     

 إستهالك     70,113  66,975

 العادلة في قائمة الدخل  ادخل أدوات مالية مدرجة قيمته     ) (3,750

 إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي مكاسب   ) (66,992 ) (10,180

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح    ) (16,775 ) (99,030

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي      316,641  357,690

 بيع ممتلكات ومعدات، صافي  خسائر    -        1,321

 عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى    ) (9,632 ) (949

 التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدره    ) (11,493 ) (15,872

3,618,680  3,712,330        

 صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية :     

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   ) (421,645 ) (571,527

93,750) ( 117,968) ( 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تزيد فترة استحقاقها  

 األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء    

 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة      -        1,007

 قروض وسلف   ) (13,979,384 ) (10,910,521

 موجودات أخرى    444,266 ) (471,905

 :صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  ) (1,774,509 ) (1,001,347

 ودائع العمالء   9,715,084  4,725,831

 مطلوبات أخرى  ) (1,190,460 ) (662,797

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية  ) (3,612,286 ) (5,366,329

 األنشطة االستثمارية:     

 مقتناة لغير    متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات      

 أغراض المتاجرة        23,119,220  20,079,764

 شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة     ) (21,168,876 ) (23,250,932

 شراء ممتلكات ومعدات  ) (372,520 ) (108,783

 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات    -        4,000

 األنشطة االستثمارية (المستخدمة فيالناتجة من )صافي النقدية    1,577,824 ) (3,275,951
      

 األنشطة التمويلية :     

 سندات دين مصدرة    1,500,000  -     

 إقتراض  ) (15,625 ) (15,625

 توزيعات أرباح مدفوعة  ) (1,788,014 ) (1,041,413

 أسهم خزينة مشتراه  ) (13,000  -     

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  ) (316,639 ) (1,057,038
      

 صافي النقص في النقدية وشبه النقدية   ) (2,351,101 ) (9,699,318

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   13,012,041  21,682,842

 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة   10  10,660,940  11,983,524
      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    3,261,584  3,348,185

 عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة   270,163  470,895
      
  معامالت إضافية غير نقدية      

   المحولة إلى قائمة الدخل األولية المرحلية الموحدةصافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ   ) (228,663  370,160
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 البنك السعودي البريطاني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة   

 2015سبتمبر  30
 

  ــام    - 1

 21هعـ الموافعق 1398صعفر  12بتعاريخ  4تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة سععودية ، بموجعب المرسعوم الملكعي رقعم م  

م( بععد أن إنتقلعت إليعه عمليعات البنعك البريطعاني للشعرق 1978يوليعو  1هعـ )1398رجعب  26م. وقد بدأ ساب أعماله رسمياً بتاريخ 1978يناير 

 13هعـ الموافعق 1399ذي القععدة  22بتعاريخ  1010025779لكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السعجل التجعاري رقعم األوسط في المم

فرععاً ( فعي المملكعة العربيعة السععودية. بلعغ  81: 2014 سعبتمبر 30فرععاً ) 82م كبنك تجاري معن خعالل شعبكة فروععه وععددها 1979أكتوبر 

موظعف(. إن عنعوان المركعز الرئيسعي لسعاب هعو  3,244: 2014 سعبتمبر 30) 2015 سعبتمبر 30ي موظفعاً كمعا فع 3,364عدد موظفي ساب 

 -كما يلي:

 البنك السعودي البريطاني  

  9084ص ب       

 11413الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

منتجعات مصعرفية متوافقعة معع مبعدأ تجنعب الفوائعد، معتمعدة تتمثل أهداف سعاب فعي تقعديم كافعة أنعواع الخعدمات المصعرفية . كمعا يقعوم سعاب بتقعديم  

 وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.

%( من رأسمال الشركة التابعة   شركة ساب لألوراق المالية، شركة ذات مسئولية محدودة تأسسعت بموجعب 100: 2014% )100يمتلك ساب  

، ومسعجلة فعي المملكعة العربيعة 2007يونيعو  25هـ الموافعق 1428جمادي الثاني  10وتاريخ  7 – 35 – 2007قرار هيئة السوق المالية  رقم 

(. لعم تقعم الشعركة التابععة حاليعاً بعأي نشععاطات 2007يوليعو  22هعـ ) 1428رجعب  8وتعاريخ  1010235982السععودية بالسعجل التجعاري رقعم 

 وهي تحت التصفية.

صص في رأسمال شركة وكالة سعاب للتعأمين )شعركة تابععة(، شعركة ذات مسعئولية محعدودة %( من الح100:  2014% )100كما يمتلك ساب  

(. 2007يوليعو  3هعـ )الموافعق 1428جمعادى الثعاني  18وتعاريخ  1010235187مسجلة في المملكة العربية السععودية بالسعجل التجعاري رقعم 

مال الشعركة التابععة )الحصعة غيعر المباشعرة مملوكعة معن % بصورة غيعر مباشعرة معن الحصعص فعي رأسع2% و 98يمتلك ساب بصورة مباشرة 

فعل خالل شركة تابعة، مسجلة فعي المملكعة العربيعة السععودية(. يتمثعل النشعاط الرئيسعي للشعركة التابععة فعي العمعل كوكيعل تعأمين لشعركة سعاب للتكا

 ( داخل المملكة العربية السعودية.6أنظر إيضاح  –)شركة زميلة 

%( من الحصعص فعي رأسعمال شعركة عقعارات العربيعة المحعدودة )شعركة تابععة(، شعركة ذات مسعئولية 100:  2014)% 100كما يمتلك ساب  

يوليعو  12هعـ )الموافعق 1424جمعادي األول  12وتعاريخ  1010188350محدودة مسجلة في المملكة العربيعة السععودية بالسعجل التجعاري رقعم 

غيععر مباشععرة مععن الحصععص فععي رأسععمال الشععركة التابعععة )الحصععة غيععر المباشععرة % بصععورة 1% و 99(. يمتلععك سععاب بصععورة مباشععرة 2003

ي مملوكة من خالل شركة تابعة، مسجلة في المملكعة العربيعة السععودية(. يتمثعل النشعاط الرئيسعي للشعركة التابععة فعي شعراء وبيعع وتعأجير األراضع

 والعقارات ألغراض االستثمار.

ال شععركة سععاب العقاريععة المحععدودة )شععركة تابعععة(، شععركة ذات مسععئولية محععدودة مسععجلة فععي % مععن الحصععص فععي رأسععم100كمععا يمتلععك سععاب  

(. يمتلك سعاب بصعورة 2014ديسمبر  4هـ )الموافق 1436صفر  12وتاريخ  1010428580المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

التابعععة )الحصععة غيععر المباشعرة مملوكععة مععن خععالل شععركة  % بصععورة غيععر مباشععرة معن الحصععص فععي رأسععمال الشعركة0.2% و 99.8مباشعرة 

 تابعة، مسجلة في المملكة العربية السعودية(. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات بإسمها.

 

 أسس اإل داد -  2

لسععودي، تم إعداد هذه القعوائم الماليعة المرحليعة الموحعدة المعوجزة طبقعاً لمععايير المحاسعبة للمؤسسعات الماليعة الصعادرة ععن مؤسسعة النقعد العربعي ا 

لتتمشعى معع نظعام المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية ". كما يعد ساب قوائمه المالية المرحليعة الموحعدة المعوجزة  34ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ات مراقبععة البنععوك ونظععام الشععركات بالمملكععة العربيععة السعععودية. ال تشععتمل هععذه القععوائم الماليععة المرحليععة الموحععدة المععوجزة علععى كافععة المعلومعع

 31نوية للسعنة المنتهيعة فعي واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحعدة السع

 .  2014ديسمبر 

لسياسعات يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المعوجزة معن اإلدارة إجعراء األحكعام والتقعديرات واالفتراضعات التعي قعد تعؤثر علعى تطبيعق ا 

 لف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالغ اإليرادات والمصاريف. وقد تخت

للبنععك  وعنععد إعععداد هععذه القععوائم الماليععة المرحليععة الموحععدة المععوجزة، كانععت األحكععام الهامععة التععي أجرتهععا اإلدارة عنععد تطبيععق السياسععات المحاسععبية 

ديسعمبر  31دة السعنوية كمعا فعي وللسعنة المنتهيعة فعي والمصادر األساسية لععدم التأكعد معن التقعديرات هعي نفسعها المطبقعة علعى القعوائم الماليعة الموحع

2014. 

 من حيث السيولة. م البنك بعرض قائمة مركزه المالييقو
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  تتمة  –أسس اإل داد  -  2

والمطلوبات المالية ويدرج الصافي فعي قائمعة المركعز المعالي المرحليعة الموحعدة فقعط عنعد وجعود حعق نظعامي ملعزم وعنعدما تتم مقاصة الموجودات  

يكعون هنععاك نيععة لتسععوية الموجععودات مععع المطلوبععات علععى أسععاس الصعافي، أو تحقيععق الموجععودات وتسععديد المطلوبععات فععي  ن واحععد. ال يععتم مقاصععة 

الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي معيار محاسعبي أو رأي، وطبقعاً لمعا تعم  اإليرادات والمصاريف في قائمة

 االفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.

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

 أسس توحيد القوائم المالية  2-1 

)ويشعار إليهمعا جميععاً بعـ  1تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب، والشركات التابعة له المذكورة فعي اإليضعاح  

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

يهعا( الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشعركة المسعتثمر ف 

على التأثير علعى العائعدات معن  والتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة

اب ويعتم خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلعى سع

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

 المتداخلة بين ساب وشركاته التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. يتم حذف المعامالت واألرصدة  

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 3

ليعة الموحعدة تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليعة المرحليعة الموحعدة المعوجزة معع تلعك المسعتخدمة فعي إععداد القعوائم الما 

هعا اثعر غيعر هعام  لعيس على المعايير الحالية المذكورة أدناه، والتي ل التالية، فيما عدا إتباع التعديالت 2014ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

هعام علعى الفتعرات لها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفتعرة الحاليعة أو الفتعرة السعابقة، وال يتوقعع بعأن يكعون لهعا أثعر 

 المستقبلية.

 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

. ينطبق هذا المعيعار علعى البعرامج المحعددة المزايعا المتعلقعة باشعتراكات 2014يوليو  1تبدأ في أو بعد  على الفترات السنوية التي ق التعديالت تطب 

( يقعدم إعفعاءاً 19الموظفين و   أو األطراف األخرى. وشريطة الوفاء بشروط ومعايير محددة، فإن التععديل الحعالي لمعيعار المحاسعبة العدولي رقعم )

بخصعوص نسعب اشعتراكات المعوظفين   األطعراف الثالثعة لفتعرات الخدمعة وفعق معادلعة بعرامج  2011يالت لععام من المتطلبات المقترحعة فعي التععد

خاللهعا الخدمعة المزايا أو طريقة القسط الثابت. يمنح التعديل الحالي الخيار، في حالة الوفاء بالشروط، لتخفيض تكلفة الخدمة خالل الفترة التي تقعدم 

 المعنية.

علعى الفتعرات  2013 – 2011، و 2012 – 2010ينات السنوية على المعايير الدولية الخاصعة بالتقعارير الماليعة لألععوام معن تطبق دورة التحس 

 . تتلخص هذه التحسينات السنوية في اآلتي:2014يوليو  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ( إتبا1المعيار الدولي المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :).ع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة 

خاصععة يوضععح التعععديل بأنععه يسععمح وال يعتبععر إلزاميععاً لمتبعععي المعععايير الدوليععة الخاصععة بالتقععارير الماليععة ألول مععرة إتبععاع المعععايير الدوليععة ال 

 بالتقارير المالية الجديدة أو المعدلة والتي ال تعتبر إلزامية ولكن يفضل إتباعها بشكل مبكر. 

  (2المالية رقم )المعيار الدولي الخاص بالتقارير 

 تم تعديل المعيار ليوضح تعريف "شروط المنح" وذلك بتعريف "شروط األداء" و "شروط الخدمة" بصورة مستقلة.

 ( عمليات تجميع األعمال3المعاير الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

ن هذا المعيار ال يطبق على محاسبة تأسيس كافة أنواع تم تعديل المعيار لتوضيح تصنيف وقياس العوض المحتمل لعملية تجميع األعمال وأ

 (.11الترتيبات المشتركة المذكورة في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 ( القطاعات التشغيلية 8المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

 جرتها اإلدارة  عند تطبيق أسس ومعايير التجميع.تم تعديل المعيار الذي يطلب بوضوح االفصاح عن األحكام التي أ

 ( 13المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم) 

أثر تم تعديل المعيار ليوضح بأنه يجب قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل غير المرتبطة بعمولة بمبلغ الفاتورة وبدون خصم إذا كان 

ضاً ليوضح بأن االستثناء المتعلق بالمحفظة يمكن أن يطبق على العقود المذكورة في نطاق معيار الخصم غير جوهري. كما تم تعديله أي

( بصرف النظر عما إذا كانت تفي بشروط تعريف الموجودات 9( والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )39المحاسبة الدولي رقم )

 (.32اسبة الدولي رقم )أو المطلوبات المالية التي نص عليها معيار المح
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 تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة  - 3

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

المتراكم ال يتم دوماً بالتناسب مع  (اإلطفاء)توضح هذه التعديالت متطلبات طرق إعادة التقييم بعد األخذ بعين االعتبار بأن تعديل االستهالك 

 في إجمالي القيمة الدفترية لألصل. التغير

 ( االفصاح عن الجهات ذات العالقة24معيار المحاسبة الدولي رقم :) 

رة يمتد تعريف الجهة ذات العالقة ليشتمل على منشأة اإلدارة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا للمنشأة المعدة للقوائم المالية بصو

 مباشرة أو غير مباشرة.

 (: االستثمارات العقارية40اسبة الدولي رقم )معيار المح 

الدولي يوضح هذا المعيار بأنه يجب على المنشأة التأكد فيما إذا كانت الممتلكات المشتراه تعتبر "استثمارات عقارية" وفقاً لمعيار المحاسبة 

( للتأكد فيما إذا كانت عملية الشراء تعتبر 3رقم ) ( وأن تقوم بإجراء تقييم مستقل وفقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية40رقم )

 عملية تجميع أعمال.

  

 اإلستثمارات ، صافي  - 4
 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 سبتمبر 30

2014 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31

2014 

 )مدققة (

 سبتمبر  30

2015 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 االستثمارات:   

 متاحة للبيع، صافي  41,354,431 45,180,816 40,829,006

 إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة، صافي 2,000,000 100,000 99,993

 اإلجمالي  43,354,431 45,280,816 40,928,999

 

 القروض والسلف، صافي  - 5

 -تتكون القروض والسلف من اآلتي:

سبتمبر  30في  )بآالف الرياالت السعودية(

2015 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2014 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  30في 

2014 

        ) غير مدققة (

 2,094,721 2,091,725 2,254,071   بطاقات إئتمان  

 24,269,140 24,027,009 24,490,876 قروض شخصية 

        91,169,866 90,009,676 103,047,552 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

 117,533,727 116,128,410 129,792,499 إجمالي  –القروض والسلف العاملة 

        1,500,742 1,494,932 1,512,422 القروض والسلف غير العاملة، صافي 

 119,034,469 117,623,342 131,304,921 إجمالي القروض والسلف

        (2,366,708) (2,402,545) (2,421,381) مخصص خسائر اإلئتمان )جماعي وخاص(

        116,667,761 115,220,797 128,883,540 القروض والسلف، صافي
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 الزميلة  ةالشركو المشروع المشتركاإلستثمار في  - 6

 سبتمبر 30
2014 

 ) غير مدققة (

 ديسمبر 31
2014 
 )مدققة (

 سبتمبر  30
2015 

 ) غير مدققة (

 )بآالف الرياالت السعودية(

       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

 رصيد بداية الفترة     526,221 526,302 526,302

 الحصة في األرباح غير الموزعة    104,016 104,755 95,403

 توزيعات أرباح مستلمة (88,785) (104,836) -    
       

621,705 526,221 541,452  
       

 شركة ساب للتكافل    

 رصيد بداية الفترة  125,453 120,755 120,755

 غير الموزعةالحصة في األرباح  1,544 4,698 3,627
       

124,382 125,453 126,997  
       

 اإلجمالي 668,449 651,674 746,087
       

 

فعي هعذه المنشعأة بتوحيعد  سعاب. لعم يقعم من الحصص في شركة اتع  اس بعي سعي العربيعة السععودية المحعدودة %(51: 2014) %51يمتلك ساب  

. تقعوم شعركة اتع  اس بعي سعي أو لععدم مقدرتعه علعى العتحكم فعي سياسعاتها الماليعة والتشعغيلية عليهعاإداريعة قوائمه المالية لعدم ممارسعته أي سعيطرة 

لمشعاريع والتمويعل وتمويعل اوالوساطه بما في ذلك االستشارية المصرفية االستثمارية العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية 

 قوم بإدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية.االسالمي. كما ت

مععن األسععهم فععي رأسععمال شععركة سععاب للتكافععل، شععركة مسععاهمة سعععودية. تقععوم هععذه الشععركة بتقععديم %( 32.5: 2014)% 32.5 سععابكمععا يمتلععك  

 30بلغعت القيمعة السعوقية لثسعتثمار فعي شعركة سعاب للتكافعل كمعا فعي  خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة اإلسعالمية، ومنتجعات تكافعل ععام وعائليعة.

 مليون لاير سعودي(. 572.7: 2014سبتمبر  30 سعودي )مليون لاير 448.1 مبلغ 2015سبتمبر 

 

 ودائع العمالء - 7

سبتمبر  30في  )بآالف الرياالت السعودية(

2015 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2014 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  30في 

2014 

 ) غير مدققة (
       

 83,775,049 86,583,535 92,767.845 تحت الطلب

 6,802,848 6,865,211 7,237,140 إدخار

 50,101,995 50,235,555 52,214,963 ألجل

 3,007,409 2,186,196 3,365,633 تأمينات نقدية
       

 143,687,301 145,870,497 155,585,581 اإلجمالي 
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 المشتقات     - 8
  
غ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال 

بها . وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادًة على  نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة

 القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. 

  
 2014سبتمبر  30في 

 ) غير مدققة (

 2014ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 2015سبتمبر  30في 

 غير مدققة () 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبالغ 

 اإلسمية

القيمععععععععععععة العادلععععععععععععة  القيمة العادلة السلبية المبالغ اإلسمية القيمة العادلة اإليجابية القيمة العادلة السلبية

 اإليجابية

القيمرررررررررة العادلرررررررررة  المبالغ اإلسمية

 السلبية

القيمررررررررررة العادلررررررررررة 

 اإليجابية

 

 ألغراض المتاجرة :  المقتناة         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 482,672 (383,340) 46,415,559 548,911 (465,354) 51,325,703 533,553 (388,231) 52,641,238

2,249,929 (52,342) 52,342 2,249,929 (43,078) 43,078 1,944,550 (28,948) 28,948 

العموالت  الخاصة، العقود المستقبلية الخاصة بأسعار 

 والخيارات

 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 39,518 (31,161) 22,140,732 60,153 (61,514) 26,635,831 45,511 (51,038) 25,108,482

 خيارات العمالت 186,446 (193,699) 214,309,659 151,473 (154,264) 193,156,074 133,994 (130,343) 215,283,537

 مقايضات العمالت 79,434 (79,809) 417,262 37,967 (37,967) 461,211 23,159 (23,159) 475,369

 أخــــرى 9,924 (9,924) 408,895 166,038 (166,038) 833,565 154,362 (154,362) 835,365

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 2,842 (70,237) 3,796,696 17,266 (48,199) 4,121,257 23,529 (27,432) 4,160,349

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:         

 مقايضات أسعار العموالت 5,089 -     1,100,000 -     -     -     -     -     -    

 مقايضات العمالت -     (4,309) 304,688 -     -     -     -     -     -    

 اإلجمالي 834,873 (801,427) 290,838,041 1,024,886 (976,414) 278,783,570 966,450 (826,907) 300,754,269
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم 

 2015سبتمبر  30

 
 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  - 9

  فيما يلي بياناً بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالبنك : 
 

سبتمبر  30في 

2014 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2014 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  30في 

2015 

 ) غير مدققة (

 ()بآالف الرياالت السعودية

 إعتمادات مستندية  15,610,655 15,131,587 15,546,815

 خطابات ضمان  63,378,128 61,458,178 59,375,362

 قبوالت  4,080,923 3,190,107 2,917,343

 غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  إلتزامات 2,592,317 1,712,325 2,771,981

 اإلجمالي  85,662,023 81,492,197 80,611,501

 
 

 النقدية وشبه النقدية  -10
   -تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي : 

 

سبتمبر  30في 

2014 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2014 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  30في 

2015 

 ) غير مدققة (

 )بآالف الرياالت السعودية(

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا    

 الوديعة النظامية   2,503,679 10,636,920 7,449,906

4,533,618 2,375,121 8,157,261 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة 

 استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء  

 اإلجمالي  10,660,940 13,012,041 11,983,524

 
 

 المعلومات القطا ية  -11
 

من قبل إدارة البنك  يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام 

كرئيس صانعي القرار في البنك وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقويم أدائها. إن كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل 

 . 8البنك تفي بشروط تحديد القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط اإلعتيادية. ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين القطاعات  

بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في والتي يتم رفع التقارير بشأنها إلى صانع القرار التشغيلية. تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية 

من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية التشغيلية المرحلية الموحدة. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات قائمة الدخل 

 الرصيد.
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015سبتمبر  30

 

 تتمة  –المعلومات القطا ية  -11

 .2014ديسمبر  31على أسس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات منذ  أية تغيرات هامةلم يطرأ  

  -الرئيسية التالية : التشغيليةقطاعات اليتألف البنك من  

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

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

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

 . والسيولةالبنك وإدارة المحفظة اإلستثمارية 

 .ومشروع مشترك زميلة ةمل على نشاطات اإلستثمار في شركوتشت : أخــــرد -
 

، وإجمععالي دخععل ومصععاريف العمليععات  2014و  2015 سععبتمبر 30فيمععا يلععي تحلععيالً بإجمععالي موجععودات ومطلوبععات البنععك كمععا فععي  

 أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية: التسعةوصافي الدخل لفترتي 
 

 

 اإلجمالي

 

 أخــــرد

 

 قطاع الخزينة 

 

 قطاع الشركات 

 

 قطاع التجزئة

 )غير مدققة( 2015سبتمبر  30

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  35,492,461 98,429,488 62,606,937 668,449 197,197,335

 إجمالي المطلوبات  64,095,002 80,407,490 25,295,547 -      169,798,039

 إجمالي دخل العمليات  1,740,445 2,277,455 1,063,516 -      5,081,416

 إجمالي مصاريف العمليات  881,673 498,443 107,843 -      1,487,959

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح  -      -      -      105,560 105,560

 صافي دخل الفترة 662,237 1,658,906 965,305 105,560 3,392,008

307,009      - (9,632) 120,106 196,535 

 عكس قيد اإلنخفاض في ومخصص خسائر االئتمان 

 القيمة، صافي  

 

 

 اإلجمالي

 

 أخـــرى

 

 قطاع الخزينة 

 

 قطاع الشركات 

 

 قطاع التجزئة

 )غير مدققة( 2014سبتمبر  30

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  36,651,847 84,990,272 60,569,646 746,087 182,957,852

 إجمالي المطلوبات  55,862,654 81,020,209 20,675,315 -     157,558,178

 إجمالي دخل العمليات  1,729,582 2,231,207 978,500 -     4,939,289

 إجمالي مصاريف العمليات  813,677 460,671 110,515 -     1,384,863

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح  -     -     -     99,030 99,030

 صافي دخل الفترة 728,737 1,600,014 868,934 99,030 3,296,715

356,741     - (949) 170,522 187,168 

 عكس قيد اإلنخفاض في ومخصص خسائر االئتمان 

 القيمة، صافي 

 
 الربح األساسي والمخفض للسهم   -12

حقعوق وذلك بقسمة صعافي دخعل الفتعرة العائعد علعى  2014و  2015 سبتمبر 30للسهم للفترتين المنتهيتين في  والمخفضتم احتساب الربح األساسي  

، بعأثر لععدد األسعهم للفتعرة الماضعية. تعم تععديل المتوسعط المعرجح مليون سعهم 1,500 المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة والبالغة المساهمين على

 المجانية المصدرة. إلظهار أثر األسهم  رجعي،
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015سبتمبر  30

 

  كفاية رأس المال -13

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

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

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

العربي السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة 

 %.8المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي 

فاية رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يقوم البنك بمراقبة مدى ك 

يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالغ 

 ة إلظهار مخاطرها النسبية. اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجح

  
سبتمبر  30 

2015 
ديسمبر  31

2014 
 سبتمبر  30

2014 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مدققة(
       

    الموجودات المرجحة المخاطر

 152,275,517 151,267,712 170,392,859 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر مخاطر اإلئتمان

 11,413,677 11,688,587 12,536,760 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 2,211,663 3,841,275 1,832,750 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 165,900,857 166,797,574 184,762,369 الموجودات المرجحة المخاطرإجمالي 

    

 25,371,343 26,071,212 27,399,296 رأس المال األساسي 

    

 3,155,337 3,128,106 4,382,209 رأس المال المساند 

    

 28,526,680 29,199,318 31,781,505 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %15.29 %15.63 %14.83 نسبة رأس المال األساسي   

 %17.20 %17.51 %17.20 نسبة رأس المال األساسي + نسبة رأس المال المساند   

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -14

في  تتم بين متعاملينعند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه 

السوق الرئيسي )أو أسواق أكثر فائدة( بتاريخ القياس وتمت وفق الظروف السائدة حالياً في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر 

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

ن القيمة إن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بإستثناء القروض والسلف وودائع العمالء. إ 

بالتكلفة المطفأة وودائع العمالء المرتبطة بعمولة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية ألن أسعار  العادلة للقروض والسلف المقتناه

 العموالت السائدة حالياً في السوق لموجودات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها.
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -ة الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلي

 2015سبتمبر  30

 

 تتمة -القيمة العادلة لألدوات المالية  -14

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

 يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها: 
  

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

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

 تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.
   

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

 

 اإلجمالي المستود الثالث المستود الثاني  المستود األول بآالف الرياالت السعودية

      2015 سبتمبر 30
     

     الموجودات المالية

 834,873 -      834,873 -      أدوات مالية مشتقة

 41,354,431 52,697 31,989,922 9,311,812 مالية متاحة للبيع  إستثمارات

 2,000,000 -      2,000,000 -      استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأه

 54,370 -      54,370 -      بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 44,243,674 52,697 34,879,165 9,311,812 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 801,427 -      801,427 -      أدوات مالية مشتقة

 2,252,848 -      -      2,252,848 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 3,054,275 -      801,427 2,252,848  اإلجمالي

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

      2014 سبتمبر 30
     

     الموجودات المالية

 966,450 -     966,450 -     أدوات مالية مشتقة

 40,829,006 89,767 31,529,046 9,210,193 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 101,165 -     101,165 -     استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأه

 198,403 -     198,403 -     بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 42,095,024 89,767 32,795,064 9,210,193 اإلجمالي 
 

    

     المطلوبات المالية

 826,907 -     826,907 -    أدوات مالية مشتقة

 2,267,001 -     -     2,267,001 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 3,093,908 -     826,907 2,267,001 اإلجمالي 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015سبتمبر  30

 

  تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية -14

( من مقايضات أسعار العموالت الخاصة تمت خارج األسواق النظامية، ومقايضات 2تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى )

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

ألخرى. يتم تحديد المشتقات بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس العمالت واألدوات المالية المشتقة ا

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

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

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

 ئد وهوام  القروض. العادلة بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العا

( على صناديق أسهم خاصة، تحدد قيمتها العادلة على أساس  خر صافي 3تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى )

القيمة خالل الفترة بتسوية لمستوى الثالث من األدوات المالية االتغير في  يتعلقعنه بتاريخ قائمة المركز المالي.  معلنقيمة موجودات 

 العادلة فقط.

مالي التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة، والذي تم تقديره باستخدام طرق التقويم، إيجابياً كان إج

 مليون لاير سعودي(. 56.7: إيجابياً بمبلغ 2014ميون لاير سعودي ) 25.9بمبلغ 

 

 3بموجب أطر العمل التي نصت  ليها توصيات لجنة بازل  االفصاحات -15

. سععيتم نشععر هععذه 3لجنععة بععازل  أطععر العمععل التععي نصععت عليهععا توصععياتيجععب القيععام بععبعض اإلفصععاحات اإلضععافية المطلوبععة بموجععب 

قععد العربععي مؤسسععة الن خععالل الفتععرة الزمنيععة المحععددة مععن قبععل، www.sabb.comاإلفصععاحات علععى موقععع البنععك علععى اإلنترنععت: 

 السعودي.
 

 أرقام المقارنة -16

 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتمشى مع تبويب الفترة الحالية.
 


