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 البنك السعودي البريطاني 

  الموحدة المرحلية  المركز المالي قائمة

 يونيو 30

2014 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 مبرديس 31 

2014 

 مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 يونيو 30 

2015 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  

 

 

 إيضاح

 

 
 

 
 الموجودات    

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   11,958,330  19,313,766  14,763,295

 والمؤسسات المالية األخرىأرصده لدى البنوك    4,472,067  2,468,871  1,869,872

 استثمارات ، صافي   4  44,531,975  45,280,816  41,475,439

 قروض وسلف ، صافي  5  126,550,623  115,220,797  112,709,618

 استثمار في شركة زميلة و مشروع مشترك 6  732,670  651,674  718,323

 افي ممتلكات ومعدات ، ص   940,513  663,401  613,987

 موجودات أخرى   3,141,944  4,009,943  3,317,559

 إجمالي الموجودات   192,328,122  187,609,268  175,468,093

  
 

     

  
 

 المطلوبات وحقوق المساهمين    

 المطلوبات       

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى     3,147,063  4,085,928  2,802,004

 ودائع العمالء  7  151,018,595  145,870,497  138,295,464

 سندات دين مصدرة  8  6,756,500  5,264,678  5,272,105

 اقتراض   62,500  78,125  93,750

 مطلوبات أخرى    4,091,748  6,238,828  4,854,938

 إجمالي المطلوبات   165,076,406  161,538,056  151,318,261

  
 

     

 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   139,669  61,614  168,535

 أرباح مبقاة   4,372,916  5,858,579  6,046,793

 أرباح مقترح توزيعها    675,000  1,150,000  -     

 إجمالي حقوق المساهمين   27,251,716  26,071,212  24,149,832

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   192,328,122  187,609,268  175,468,093
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 البنك السعودي البريطاني 

 الموحدة المرحلية  الدخل قائمة

 غير مدققة 

 

    هية فيللثالثة أشهر المنت  للستة أشهر المنتهية في        

 يونيو  30

2014 

 يونيو  30 

2015 

 يونيو  30 

2014 

 يونيو  30 

2015 

  

 

 

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديــة

  

 إيضاح

 

 صةدخل العموالت الخا   1,211,255  1,152,387  2,366,468  2,265,932

 مصاريف العموالت الخاصة   144,203  143,739  267,953  296,700

 صافي دخل العموالت الخاصة   1,067,052  1,008,648  2,098,515  1,969,232
          

 دخل أتعاب وعموالت، صافي    398,682  446,679  810,708  888,489

 يل عمالت أجنبية، صافي أرباح تحو   118,195  113,966  225,485  211,803

3,750  3,750       -  3,750   

 الدخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها 

 العادلة من خالل قائمة الدخل 

 دخل المتاجرة ، صافي   54,411  73,255  181,093  185,205

 توزيعات أرباح   17,640  17,765  17,640  19,527

7,286  54,744  4,604  15,177   

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض 

 المتاجرة، صافي

(603) 

 

224 

  

(1,170) 

  

72 

العمليبببببات األخبببببـرى،  (خسبببببائرمكاسبببببب )  

 صافي

 إجمالي دخل العمليات   1,674,979  1,663,747  3,392,159  3,284,689

          

 رواتب وما في حكمها   283,949  279,920  642,005  571,478

 إيجار ومصاريف مباني   33,057  28,565  63,031  54,191

 استهالك    22,787  26,868  45,853  48,449

 مصاريف عمومية وإدارية    135,495  134,776  250,812  245,118

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي    113,049  81,372  228,637  199,908

(949)  (9,632)      -  (9,000) 

في قيمة الموجودات  قيد اإلنخفاض كسع  

 المالية األخرى

 إجمالي مصاريف العمليات   579,337  551,501  1,220,706  1,118,195

 الدخل من األنشطة التشغيلية   1,095,642  1,112,246  2,171,453  2,166,494

 

71,266  80,996  

 

44,988  41,622  
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الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع 

 مشترك

 صافي دخل الفترة    1,137,264  1,157,234  2,252,449  2,237,760

 للسهم  والمعدلالربح األساسي          

 )باللاير السعودي(         13  0.76  0.77  1.50  1.49
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 البنك السعودي البريطاني 

 الموحدة  المرحلية الشامل الدخل قائمة

 غير مدققة 

 

 

  أشهر المنتهية في الثةثلل  تهية فيأشهر المن للستة

  2014يونيو  30

 بآالف الرياالت

  السعوديـة

  2015يونيو  30

 بآالف الرياالت

  السعوديـة

  2014يونيو  30

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 

 

 

  2015يونيو  30

 بآالف الرياالت

  السعوديـة

 لفترة صافي دخل ا 1,137,264  1,157,234  2,252,449  2,237,760

        

اإليرررررادات الشرررراملة األخرررررا المطلررررو  إ ررررادة        

 تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترة الالحقة

 موجودات مالية متاحة للبيع       

 صافي التغير في القيمة العادلة  - 40,572  (25,796)  147,620  186,952

 ى قائمة الدخل المرحلية الموحدة محول إل - (15,177)  (4,604)   (54,744)  (7,286)

        

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 صافي التغير في القيمة العادلة - 824  -       (1,566)  -     

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة - -     (198)  (195)  (393)

179,273  91,115  (30,598)  26,219  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 1,163,483  1,126,636  2,343,564  2,417,033
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 البنك السعودي البريطاني 

    الموحدة المرحلية  التغيرات في حقوق المساهمين قائمة

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في 

   غير مدققة

 

 

 رأس المـال

 اإلحتياطي

 النظــامي

اإلحتياطات 

 اح المبقاةاألرب األخرا

األرباح المقترح 

 اإلجمالــي توزيعها

 بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

2015       

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

       إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 2,252,449 - 2,252,449 - - - صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة    

 (1,566) - - (1,566) - - لتغطية مخاطر التدفقات النقدية    

 ي القيمة العادلة صافي التغيرات ف  

 147,620 - - 147,620 - - لالستثمارات المتاحة للبيع        

 (54,939) - - (54,939) - - تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
          

 - - 91,115 2,252,449  2,343,564 
          

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

 (25,792) - - (25,792) - - أسهم خزينة 

 12,732 - - 12,732 - - احتياطي برنامج أسهم الموظفين

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

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

 2015لعام مرحليه  مقترح توزيعهاأرباح 

 - 675,000 (675,000) - - - (14)إيضاح 
       

 27,251,716 675,000 4,372,916 139,669 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
             

       ل الشامل للفترة  إجمالي الدخ

 2,237,760 - 2,237,760 - - - صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة    

 - - - - - - لتغطية مخاطر التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة   

 186,952 - - 186,952 - - لالستثمارات المتاحة للبيع        

 (7,679) - - (7,679) - - الت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة تحوي 
          

 - - 179,273 2,237,760  2,417,033 
          

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

 24,149,832 - 6,046,793 168,535 7,934,504 10,000,000 الرصيد في نهاية الفترة 
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 البنك السعودي البريطاني 

   الموحدة  المرحلية التدفقات النقدية قائمة

  يونيو 30أشهر المنتهية في  للستة

 غير مدققة  
    2014 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

      2015 
 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  
 

 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :     
 صافي دخل الفترة   2,252,449  2,237,760

      
 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية     

 الناتجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية: 
 إطفاء العالوة على االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي   25,624  17,299
 إستهالك     45,853  48,449

 غراض المتاجرة، صافيأ مكاسب استثمارات مقتناة لغير    (54,744)  (7,286)
 الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك    (80,996)  (71,266)

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي       228,637  199,908
 خسائر بيع ممتلكات ومعدات، صافي     -  1,300

 خرى األمالية الموجودات لاعكس قيد اإلنخفاض في     (9,632)  (949)
 التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدره     (8,178)  (10,768)

2,414,447  2,399,013         
 صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية:     
 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي    (562,490)  (188,632)
 المالية األخرىالمؤسسات أرصدة لدى البنوك و    (117,968)  -
 قروض وسلف    (11,558,463)  (6,794,596)
 موجودات أخرى    867,999  (190,520)
      
 :صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية     
 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   (938,865)  (967,636)
 ودائع العمالء   5,148,098  (666,006)
 مطلوبات أخرى   (2,167,599)  (1,490,665)

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية   (6,930,275)  (7,883,608)

      
 األنشطة االستثمارية:     
 متحصالت من بيع / إستحقاق إستثمارات مقتناة لغير         

 أغراض المتاجرة        19,491,020  16,137,508
 شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة      (18,612,372)  (20,043,186)
 شراء ممتلكات ومعدات   (322,965)  (60,080)

 األنشطة االستثمارية (المستخدمة فيالناتجة من )صافي النقدية    555,683  (3,965,758)

      
 األنشطة التمويلية :     
 سندات دين مصدرة    1,500,000  -
 إقتراض    (15,625)  (15,625)
 توزيعات أرباح مدفوعة   (1,129,481)  (1,100,440)
 أسهم خزينه مشتراه   (13,000)  -

 األنشطة التمويلية (المستخدمة فيالناتجة من )صافي النقدية    341,894  (1,116,065)

      
 في النقص في النقدية وشبه النقدية صا   (6,032,698)  (12,965,431)

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

 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة   11  6,979,343  8,717,411

      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    2,321,868  2,241,475

 دفوعة خالل الفترةعمولة خاصة م   299,834  341,731

      
 معامالت غير نقدية      

 إيرادات شاملة أخرى     91,115  179,273
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 البنك السعودي البريطاني 

 الموجزة   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 2015 يونيو 30

 

  ــام    - 1

 21مبـ الموافبق 1398صبفر  12بتباري   4مسباممة سبعودية ، بموجبب المرسبوم الملكبي رقبم م/ تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة 

م( بعببد أن إنتقلببت إليببه عمليببات البنببك البريطبباني للشببرق 1978يوليببو  1مببـ )1398رجب  26م. وقد بدأ ساب أعماله رسمياً بتاري  1978يناير 

 13مبـ الموافبق 1399ذي القعبدة  22بتباري   1010025779جل التجباري رقبم األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجبب السب

فرعبباً ( فببي المملكببة العربيببة السببعودية. بلبب  عببدد مببوظفي  81: 2014فرعبباً )  81م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددما 1979أكتوبر 

 -ركز الرئيسي لساب مو كما يلي:موظف(. إن عنوان الم 3,261: 2014)  2015 يونيو 30موظفاً كما في  3,365ساب 

 البنك السعودي البريطاني  

  9084ص ب       

 11413الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

 تتمثل أمداف ساب فببي تقببديم كافببة أنببواع الخببدمات المصببرفية . كمببا يقببوم سبباب بتقببديم منتجببات مصببرفية متوافقببة مببع مبببدأ تجنببب الفوائببد، معتمببدة 

 ميئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.وتحت إشراف 

%( من رأسمال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالية، شركة ذات مسئولية محدودة تأسسببت بموجببب 100: 2014% )100يمتلك ساب  

فببي المملكببة العربيببة  ، ومسببجلة2007يونيببو  25مـ الموافق 1428جمادي الثاني  10وتاري   7 – 35 – 2007قرار ميئة السوق المالية  رقم 

(. لببم تقببم الشببركة التابعببة حاليبباً بببأي نشبباطات 2007يوليببو  22مببـ ) 1428رجببب  8وتبباري   1010235982السعودية بالسببجل التجبباري رقببم 

 ومي تحت التصفية.

ولية محببدودة %( من الحصص في رأسمال شركة وكالة سبباب للتببأمين )شببركة تابعببة(، شببركة ذات مسببئ100:  2014% )100كما يمتلك ساب  

(. 2007يوليببو  3مببـ )الموافببق 1428جمببادى الثبباني  18وتبباري   1010235187مسجلة في المملكة العربية السببعودية بالسببجل التجبباري رقببم 

% بصورة غير مباشببرة مببن الحصببص فببي رأسببمال الشببركة التابعببة )الحصببة غيببر المباشببرة مملوكببة مببن 2% و 98يمتلك ساب بصورة مباشرة 

عببة، مسببجلة فببي المملكببة العربيببة السببعودية(. يتمثببل النشبباط الرئيسببي للشببركة التابعببة فببي العمببل كوكيببل تببأمين وحيببد لشببركة سبباب خالل شببركة تاب

. إن عقببد بببين الشببركة التابعببة والشببركة الزميلببة( داخببل المملكببة العربيببة السببعودية طبقبباً لمتفاقيببة المبرمببة 6أنظر إيضبباح  –للتكافل )شركة زميلة 

 ة التابعة ال يحظر عليها العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.تأسيس الشرك

%( من الحصص فببي رأسببمال شببركة عقببارات العربيببة المحببدودة )شببركة تابعببة(، شببركة ذات مسببئولية 100:  2014% )100كما يمتلك ساب  

يوليببو  12مببـ )الموافببق 1424جمببادي األول  12وتبباري   1010188350م محدودة مسجلة في المملكة العربيببة السببعودية بالسببجل التجبباري رقبب

% بصببورة غيببر مباشببرة مببن الحصببص فببي رأسببمال الشببركة التابعببة )الحصببة غيببر المباشببرة 1% و 99(. يمتلببك سبباب بصببورة مباشببرة 2003

شببركة التابعببة فببي شببراء وبيببع وتببأجير األراضببي مملوكة من خالل شركة تابعة، مسجلة في المملكة العربيببة السببعودية(. يتمثببل النشبباط الرئيسببي لل

 والعقارات ألغراض االستثمار.

% مببن الحصببص فببي رأسببمال شببركة سبباب العقاريببة المحببدودة )شببركة تابعببة(، شببركة ذات مسببئولية محببدودة مسببجلة فببي 100كمببا يمتلببك سبباب  

(. يمتلك سبباب بصببورة 2014ديسمبر  4ـ )الموافق م1436صفر  12وتاري   1010428580المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

% بصببورة غيببر مباشببرة مببن الحصببص فببي رأسببمال الشببركة التابعببة )الحصببة غيببر المباشببرة مملوكببة مببن خببالل شببركة 0.2% و 99.8مباشببرة 

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

 

 أسس اإل داد -  2

لسببعودي، تم إعداد مذه القوائم الماليببة المرحليببة الموحببدة المببوجزة طبقبباً لمعببايير المحاسبببة للمؤسسببات الماليببة الصببادرة عببن مؤسسببة النقببد العربببي ا 

رحليببة الموحببدة المببوجزة لتتمشببى مببع نظببام المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية ". كما يعد ساب قوائمه المالية الم 34ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ات مراقبببة البنببوك ونظببام الشببركات بالمملكببة العربيببة السببعودية. ال تشببتمل مببذه القببوائم الماليببة المرحليببة الموحببدة المببوجزة علببى كافببة المعلومبب

 31ئم المالية الموحبدة السبنوية للسبنة المنتهيبة فبي واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوا

 .  2014ديسمبر 

لسياسببات يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مببن اإلدارة إجببراء األحكببام والتقببديرات واالفتراضببات التببي قببد تببؤثر علببى تطبيببق ا 

 دات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن مذه التقديرات. المحاسبية ومبال  الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبال  اإليرا

للبنببك  وعنببد إعببداد مببذه القببوائم الماليببة المرحليببة الموحببدة المببوجزة، كانببت األحكببام الهامببة التببي أجرتهببا اإلدارة عنببد تطبيببق السياسببات المحاسبببية 

ديسببمبر  31القببوائم الماليببة الموحببدة السببنوية كمببا فببي وللسببنة المنتهيببة فببي  والمصادر األساسية لعدم التأكببد مببن التقببديرات مببي نفسببها المطبقببة علببى

2014. 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015يونيو  30

 

  تتمة  –أسس اإل داد  -  2

 يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالية من حيث السيولة.

تم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما ت

يكون مناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 

والمصاريف في قائمة الدخل المرحلية الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل أي معيار محاسبي أو رأي، وطبقاً لما تم  اإليرادات

 االفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.

 ها ألقرب ألف. تظهر مذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريب 

 أسس توحيد القوائم المالية  2-1 

)ويشببار إليهمببا جميعبباً بببـ  1تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب، والشركات التابعة له المذكورة فببي اإليضبباح  

 ية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. "البنك"(. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المال

يهببا( الشركات التابعة مي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشببركة المسببتثمر ف 

فيها ولديه المقدرة على التأثير علببى العائببدات مببن  والتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر

اب ويببتم خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاري  إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلببى سبب

 التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاري  تخلي ساب عن مثل مذه السيطرة. 

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 3

لقببوائم الماليببة الموحببدة تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد مذه القوائم المالية المرحليببة الموحببدة المببوجزة مببع تلببك المسببتخدمة فببي إعببداد ا 

على المعايير الحالية المذكورة أدناه، والتي لهببا اثببر غيببر مببام/ لببيس  التالية، فيما عدا إتباع التعديالت 2014ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

قة، وال يتوقببع بببأن يكببون لهببا أثببر مببام علببى الفتببرات لها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفتببرة الحاليببة أو الفتببرة السبباب

 المستقبلية.

 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  

. ينطبق مذا المعيار على البببرامج المحببددة المزايببا المتعلقببة باشببتراكات 2014يوليو  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تطبيق التعديالت  

( يقببدم إعفبباءاً 19طراف األخرى. وشريطة الوفاء بشروط ومعايير محددة، فإن التعببديل الحببالي لمعيببار المحاسبببة الببدولي رقببم )الموظفين و / أو األ

بخصببوص نسببب اشببتراكات المببوظفين / األطببراف الثالثببة لفتببرات الخدمببة وفببق معادلببة بببرامج  2011من المتطلبات المقترحببة فببي التعببديالت لعببام 

ط الثابت. يمنح التعديل الحالي الخيار، في حالة الوفاء بالشروط، لتخفيض تكلفة الخدمة خالل الفترة التببي تقببدم خاللهببا الخدمببة المزايا أو طريقة القس

 المعنية.

علببى الفتببرات  2013 – 2011، و 2012 – 2010تطبق دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصببة بالتقببارير الماليببة لألعببوام مببن  

 . تتلخص مذه التحسينات السنوية في اآلتي:2014يوليو  1وية التي تبدأ في أو بعد السن

 ( إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة.1المعيار الدولي المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

الدوليببة الخاصببة بالتقببارير الماليببة ألول مببرة إتببباع المعببايير الدوليببة الخاصببة يوضببح التعببديل بأنببه يسببمح وال يعتبببر إلزاميبباً لمتبعببي المعببايير  

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

 ( 2المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم) 

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

 ( عمليات تجميع األعمال3المعاير الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم :) 

تم تعديل المعيار لتوضيح تصنيف وقياس العوض المحتمل لعملية تجميع األعمال وأن مذا المعيار ال يطبق على محاسبة تأسيس كافة أنواع 

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

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

 تم تعديل المعيار الذي يطلب بوضوح االفصاح عن األحكام التي أجرتها اإلدارة  عند تطبيق أسس ومعايير التجميع.
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 لبريطاني البنك السعودي ا

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015يونيو  30

 

 تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 (13خاص بالتقارير المالية رقم )المعيار الدولي ال 

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

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

كانت تفي بشروط تعريف الموجودات  ( بصرف النظر عما إذا9( والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )39المحاسبة الدولي رقم )

 (.32أو المطلوبات المالية التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي رقم )

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

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

 التغير في إجمالي القيمة الدفترية لألصل.

 ( االفصاح عن الجهات ذات العالقة24معيار المحاسبة الدولي رقم :) 

د تعريف الجهة ذات العالقة ليشتمل على منشأة اإلدارة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا للمنشأة المعدة للقوائم المالية بصورة يمت

 مباشرة أو غير مباشرة.

 ( االستثمارات العقارية40معيار المحاسبة الدولي رقم :) 

نت الممتلكات المشتراه تعتبر "استثمارات عقارية" وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي يوضح مذا المعيار بأنه يجب على المنشأة التأكد فيما إذا كا

( للتأكد فيما إذا كانت عملية الشراء تعتبر 3( وأن تقوم بإجراء تقييم مستقل وفقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )40رقم )

 عملية تجميع أعمال.
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -حات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضا

 2015يونيو  30

 

 اإلستثمارات ، صافي  - 4

 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 

 2014 يونيو 30

 ) غير مدققة ( 

 2014ديسمبر  31

 )مدققة (    

 2015 يونيو 30

 ) غير مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 االستثمارات:   

 مقتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل  -      -      1,000

 متاحة للبيع، صافي   44,531,975 45,180,816 41,374,452

 إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة، صافي -      100,000 99,987

 اإلجمالي  44,531,975 45,280,816 41,475,439

 

 ,ج قيمتها العادلة في قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرةتمثل االستثمارات المقتناة لتدر

 
 القروض والسلف، صافي   - 5

 -ف من اآلتي:لتتكون القروض والس 

 2007مارس  31  2014يونيو  30

 ) غير مدققة (

 2014ديسمبر  31

 )مدققة (

 2015يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
       

 بطاقات إئتمان  2,141,630 2,091,725 2,066,027

 قروض شخصية 24,158,422 24,027,009 23,956,369

 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة   101,134,723 90,009,676 87,469,468
       

 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 127,434,775 116,128,410 113,491,864

 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   1,508,271 1,494,932 1,547,248
1       

 إجمالي القروض والسلف 128,943,046 117,623,342 115,039,112

 مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعي( (2,392,423) (2,402,545) (2,329,494)
       

 القروض والسلف ، صافي 126,550,623 115,220,797 112,709,618
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015يونيو  30

 

 و مشروع مشتركزميلة  ةاإلستثمار في شرك - 6

 2007مارس  31  2014يونيو  30

 ) غير مدققة (

 2014ديسمبر  31

 )مدققة (

 2015يونيو  30

 السعوديةبآالف الرياالت  ) غير مدققة (
       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

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

 الحصة في األرباح غير الموزعة    80,012 104,755 68,991

 توزيعات أرباح مستلمة  - (104,836) -
       

595,293 526,221 606,233 

 

 
       

 سا  للتكافل    

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

 الحصة في األرباح غير الموزعة 984 4,698 2,275
       

123,030 125,453 126,437  
       

 اإلجمالي 732,670 651,674 718,323
       

 

رك مببع مجموعببة مببونج كببونج شببنغهاي % مببن الحصببص فببي شببركة إتبب  إس بببي سببي العربيببة السببعودية المحببدودة، مشببروع مشببت51يمتلك سبباب 

لهببا. تقببوم المصرفيه. لم يقم ساب بتوحيد مذه المنشأة لعدم وجببود سببيطرة إداريببة لببه عليهببا أو المقببدرة علببى الببتحكم فببي السياسببات الماليببة والتشببغيلية 

ريع والتمويببل االسببالمي. كمببا تقببوم بببإدارة شببركة اتبب  اس بببي سببي العربيببة السببعودية المحببدودة بتقببديم الخببدمات البنكيببة االسببتثمارية وتمويببل المشببا

 الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية.

% من رأسمال شركة ساب للتكافل، شركة مسبباممة سببعودية، تقببوم بتقببديم خببدمات تببأمين متوافقببة مببع الشببريعة، 32.5كما يمتلك ساب حصة قدرما 

مليببون لاير  508.7مبلبب   2015 يونيببو 30سببتثمار فببي شببركة سبباب للتكافببل كمببا فببي وتطرح منتجات تكافل عببائلي وعببام. تبلبب  القيمببة السببوقية لم

 مليون لاير سعودي(. 471.0: 2014سعودي )

 

 ودائع العمالء   - 7

 2007مارس  31  2014يونيو  30

 ) غير مدققة (

 2014ديسمبر  31

 )مدققة (

 2015يونيو  30

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

       

 تحت الطلب 98,007,589 86,583,535 82,429,687

 إدخار 7,655,898 6,865,211 7,051,184

 ألجل 42,535,536 50,235,555 46,721,224

 تأمينات نقدية  2,819,572 2,186,196 2,093,369
       

 اإلجمالي 151,018,595 145,870,497 138,295,464
       

 
   سندات الدين المصدرة  - 8

مببايو  28سببنوات وصببادره عببن سبباب بتبباري   عشببرمليببون لاير سببعودي، مببدتها  1,500يشببتمل مببذا البنببد علببى صببكوك ثانويببة )صببكوك( قببدرما 

. يحق للبنك استرداد الصكوك في نهاية السنة الخامسة. تحمل الصكوك دخل عمولة خاصببة فعليببه لمببدة سببتة 2025وتستحق في شهر مايو . 2015

نقطببة أسبباس، وتسببتحق السببداد علببى أسبباس نصببف سببنوي. إن  130السببائدة بببين البنببوك فببي المملكببة العربيببة السببعودية زائببداً  أشببهر وفقبباً للمعببدالت

 .  الصكوك غير مضمونة ومسجلة في سوق األسهم السعودية )تداول(
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015 يونيو 30

 

 المشتقات     - 9
  

  اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبال  يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبال  اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال 

 تصر عادًة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. فقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها . وبالتالي، فإن مذه المبال  اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقالتد

  

 2014 يونيو 30في 

 ) غير مدققة (

 2014ديسمبر  31في 

 ) مدققة ( 

 2015 يونيو 30 في

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 المبال  

 اإلسمية

القيمبببببببة العادلبببببببة 

 السلبية

القيمبببببببببة العادلبببببببببة 

 اإليجابية

القيمبببببة العادلبببببة  المبال  اإلسمية

 السلبية

القيمببببببة العادلببببببة 

 اإليجابية

المبالغ 

 اإلسمية

القيمررررة العادلررررة 

 السلبية

القيمرررررة العادلرررررة 

 بيةاإليجا

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة :          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 465,340 (338,414) 45,276,344 548,911 (465,354) 51,325,703 617,134 (448,041) 52,391,511

2,249,929 (44,995) 44,995 2,249,929 (43,078) 43,078 1,944,550 (38,537) 38,537 

الخاصببببة، ة الخاصببببة بأسببببعار العمببببوالت العقببببود المسببببتقبلي

 والخيارات

 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 42,246 (39,853) 24,626,709 60,153 (61,514) 26,635,831 17,521 (11,646) 28,937,682

 العمالتخيارات  177,787 (184,748) 227,457,084 151,473 (154,264) 193,156,074 76,542 (77,046) 213,145,369

 مقايضات العمالت  52,212 (52,212) 445,360 37,967 (37,967) 461,211 21,083 (21,083) 480,283

 أخــــرى 22,452 (22,454) 412,889 166,038 (166,038) 833,565 140,914 (141,055) 839,360

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 9,679 (40,956) 3,860,283 17,266 (48,199) 4,121,257 28,320 (32,164) 4,108,664

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :         

 مقايضات العمالت -     (1,566) 304,688 -     -     -     -     -     -    

 اإلجمالي  808,253 (718,740) 304,327,907 1,024,886 (976,414) 278,783,570 946,509 (776,030) 302,152,798
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015 يونيو 30

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  -10
  : لبنكالخاصة باحتملة المتعلقة باالئتمان التعهدات واإللتزامات المب فيما يلي بياناً  

 

 2014 يونيو 30في 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2014 

 ) مدققة ( 

 يونيو 30في 

2015 

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (

 إعتمادات مستندية  15,579,467 15,131,587 14,274,041

 خطابات ضمان  64,222,429 61,458,178 58,468,348

 قبوالت  3,904,538 3,190,107 3,228,373

 إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  2,545,569 1,712,325 2,092,424

 اإلجمالي  86,252,003 81,492,197 78,063,186

 
 

 النقدية وشبه النقدية  -11
   من اآلتي:لموحدة االمرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية  

 

 2014يونيو  30في 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  31في 

2014 

 ) مدققة ( 

يونيو  30في 

2015 

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا    

 الوديعة النظامية   2,718,994 10,636,920 6,847,539

 لبنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها أرصدة لدى ا   

 األصلية ثالثة أشهر أو اقل من تاري  اإلقتناء   4,260,349 2,375,121 1,869,872

 اإلجمالي  6,979,343 13,012,041 8,717,411

 

 

 المعلومات القطا ية  -12
 

علقة بقطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل إدارة البنك كرئيس صانعي يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المت 

حديد القرار في البنك وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقويم أدائها. إن كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط ت

 . 8يار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المع

شغيلية. تقاس تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لألحكام والشروط اإلعتيادية. ال توجد مناك إيرادات أو مصاريف جومرية بين القطاعات الت 

بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة. ر والتي يتم رفع التقارير بشأنها إلى صانع القرااإليرادات من األطراف الخارجية 

 من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد. التشغيلية تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 2015 يونيو 30

 

 تتمة  -المعلومات القطا ية  -12

 .2014ديسمبر  31منذ  التشغيلية قياس أرباح أو خسائر القطاعاتس أسس تحديد القطاعات أو على أسمام لم يطرأ أي تغيير  

 الرئيسية التالية:  التشغيلية قطاعاتاليتألف البنك من  

 .ية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصةويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنك :    قطاع التجزئة -

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

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

 . والسيولةاإلستثمارية وإدارة المحفظة 

 .مشروع مشترك وشركة زميلةوتشتمل على نشاطات اإلستثمار في  : أخــــرا -
 

، وإجمالي دخل ومصاريف العمليببات وصببافي الببدخل لفترتببي 2014و  2015 يونيو 30جمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في إلفيما يلي تحليالً  

 التشغيلية:قطاعات اليخين لكل قطاع من أشهر المنتهيتين في مذين التار الستة

 

 

 اإلجمالي

 

 أخــــرا

 

قطرررررررررررررررررررررراع 

 الخزينة 

 

قطرررررررررررررررررررررراع 

 الشركات 

 

قطرررررررررررررررررررررراع 

 التجزئة

 

 )غير مدققة( 2015يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  34,803,424 96,720,835 60,071,191 732,672 192,328,122

 إجمالي المطلوبات  64,266,153 75,049,863 25,760,390 - 165,076,406

 إجمالي دخل العمليات  1,166,769 1,484,055 741,335 - 3,392,159

 إجمالي مصاريف العمليات  597,462 334,363 69,876 - 1,001,701

 و مشروع مشترك زميلة ةالحصة في أرباح شرك - - - 80,996 80,996

 صافي دخل الفترة 455,390 1,034,972 681,091 80,996 2,252,449

219,005 - (9,632) 114,720 113,917 

 اإلنخفاض( مخصص خسائر االئتمان )عكس قيد 

 في القيمة، صافي واإلنخفاض   

 

 

 اإلجمالي

 

 أخــــرى

 

 قطاع الخزينة 

 

قطبببببببببببببببببببببباع 

 الشركات 

 

قطبببببببببببببببببببببباع 

 التجزئة

 

 )غير مدققة( 2014يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  34,963,642 81,820,427 57,965,701 718,323 175,468,093

 إجمالي المطلوبات  60,875,926 67,735,941 22,706,394 - 151,318,261

 إجمالي دخل العمليات  1,122,662 1,509,471 652,556 - 3,284,689

 إجمالي مصاريف العمليات  537,862 304,370 77,004 - 919,236

 الحصة في أرباح شركة زميلة و مشروع مشترك - - - 71,266 71,266

 صافي دخل الفترة 487,069 1,102,924 576,501 71,266 2,237,760

198,959 - (949) 102,177 97,731 

 مخصص خسائر االئتمان )عكس قيد اإلنخفاض( 

 واإلنخفاض في القيمة، صافي   
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 تتمه -وائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول الق
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   لسهمل والمعدلاألساسي ربح    -13

وذلببك بقسببمة صببافي دخببل الفتببرة العائببد علببى حقببوق  2014و  2015يونيببو  30تم احتساب الببربح األساسببي والمعببدل للسببهم للفتببرتين المنتهيتببين فببي  

مليببون سببهم. تببم إظهببار بببأثر رجعببي تعببديل المتوسببط المببرجح لعببدد األسببهم  1,500هم الصببادرة والبالغببة المساممين على المتوسط المرجح لعدد األسبب

 للفترة الماضية إلظهار أثر األسهم المجانية المصدرة.

 

 توزيعات األرباح المرحلية -14

مليببون لاير سببعودي. بلغببت الزكبباة المتعلقببة  675مرحليببة قببدرما  توزيعها أرباح مقترح ات، صادق مجلس اإلدارة على توزيع2015يوليو  9بتاري   

خصمها مببن حصببتهم مببن توزيعببات األرببباح بحيببث يصبببح صببافي الببربح المببوزع مليون لاير سعودي تقريباً، وسيتم  45بالمساممين السعوديين للفترة 

  جانب من حصتهم من األرباح الموزعة. لاير سعودي للسهم. سيتم خصم التزامات ضريبة الدخل على المساممين األ 0.40للمساممين السعوديين 

 
 كفاية رأس المال  -15

درة تتمثل أمداف ساب عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، والحفاظ على مق 

 جود رأس مال قوي.البنك على اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، والحفاظ على و

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

لمخاطر عند أو تزيد عن الحد اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي، وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى الموجودات المرجحة ا

 %.8األدنى المتفق عليه ومي 

قياس مدى  يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وبموجبها يتم 

التعهدات واإللتزامات المحتملة والمبال  اإلسمية للمشتقات بإستخدام كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤمل مع الموجودات، و

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرما النسبية. 

 

 2015 يونيو 30 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2014ديسمبر  31
بآالف الرياالت 

 السعودية

 2014 يونيو 30
بآالف الرياالت 

 السعودية
 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
       

    الموجودات المرجحة المخاطر

 148,514,277 151,267,712 165,442,774 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 11,127,675 11,688,587 12,323,523 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1,741,125 3,841,275 2,126,063 المخاطرمخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة 
       

 161,383,077 166,797,574 179,892,360 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
    

 24,149,832 26,071,212 27,251,716 رأس المال األساسي 
    

 3,127,006 3,128,106 4,372,666 رأس المال المساند 
    

 27,276,838 29,199,318 31,624,382 اسي ورأس المال المساندإجمالي رأس المال األس
    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %14.96 %15.63 %15.15 نسبة رأس المال األساسي   

 %16.90 %17.51 %17.58 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 البنك السعودي البريطاني 
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 2015يونيو  30

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -16

في السوق الرئيسي )أو  تتمبموجب معاملة نظامية  ،مطلوباتالقيمة العادلة مي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل  

في السوق بتاري  القياس وتمت وفق الظروف السائدة حالياً في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر  متعاملينأسواق أكثر فائدة( بين أطراف 

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

إن القيمة العادلة  التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء.إن القيمة العادلة لألدوات المالية 

السائدة حالياً في للقروض والسلف المقتناه بالتكلفة المطفأة وودائع العمالء المرتبطة بعمولة ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية ألن أسعار العموالت 

 لموجودات مالية مماثلة ال تختلف كثيراً عن األسعار المتعاقد عليها.  السوق
 

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

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

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

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

 مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.
   

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

 

 اإلجمالي المستوا الثالث المستوا الثاني  المستوا األول بآالف الرياالت السعودية

      2015يونيو  30
     

     الموجودات المالية

 808,253 - 808,253 - أدوات مالية مشتقة

  - - - لموجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخ

 44,531,975 52,237 34,480,774 9,998,964 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 118,017 - 118,017 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 45,458,245 52,237 35,407,044 9,998,964 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 718,740 - 718,740 - أدوات مالية مشتقة

 2,256,500 - - 2,256,500 بالقيمة العادلة المغطاه  –دات دين مصدره سن

 2,975,240 - 718,740 2,256,500 اإلجمالي 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 
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 تتمة  -القيمة العادلة لألدوات المالية  -16

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول ف الرياالت السعوديةبآال

      2014يونيو  30
     

     الموجودات المالية

 946,509 - 946,509 - أدوات مالية مشتقة

 1,000 - - 1,000 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 41,374,452 90,465 32,316,770 8,967,217 يع إستثمارات مالية متاحة للب

 102,118 - 102,118 - استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأه

 249,201 - 249,201 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 42,673,280 90,465 33,614,598 8,968,217 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 776,030 - 776,030 - ةأدوات مالية مشتق

 2,272,105 - - 2,272,105 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 3,048,135 - 776,030 2,272,105 اإلجمالي 

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

شتقة المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت الخاصة والخيارات، وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة، وخيارات العمالت واألدوات المالية الم

تحديد األخرى. يتم تحديد المشتقات بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم 

خدمات البيانات  ، ويتم الحصول عليها من مقدميفيها  ولهامدخالت البيانات لهذه الطرق بإستخدام المؤشرات القابلة للمالحظة في السوق التي يتم تدا

 المستخدمة في السوق.

سوق، ويتم تحديدما بالقيمة العادلة بإستخدام ( على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في ال2تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى )

  البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد وموام  القروض. مدخالت التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم

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

القيمة  بالحركةخالل الفترة التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية  يتعلقموجودات مصرح عنها بتاري  قائمة المركز المالي. 

 العادلة فقط.

مليون  46.3بمبل   إيجابياً  –ذي تم تقديره باستخدام طرق التقويم وال -كان إجمالي التغير في القيمة العادلة المثبته في قائمة الدخل المرحليه الموحدة 

 مليون لاير سعودي(. 47.2: إيجابياً وبمبل  قدره 2014لاير سعودي )
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. سببيتم نشببر مببذه اإلفصبباحات علببى 3لجنببة بببازل  صببت عليهببا توصببياتأطببر العمببل التببي نيجب القيام ببعض اإلفصاحات اإلضافية المطلوبببة بموجببب 

 مؤسسة النقد العربي السعودي. خالل الفترة الزمنية المحددة من قبل، www.sabb.comموقع البنك على اإلنترنت: 
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 ة.أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتمشى مع تبويب الفترة الحالي 

 

 
 


