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 البنك السعودي البريطاني 

  الموحدة المرحلية  المركز المالي قائمة

 يونيو 03

4300 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 برديسم 00 

4300 

 مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 يونيو 03 

4302 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  

 

 

 إيضاح

 

 
 

 
 الموجودات    

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   02,360,492  42,040,900  02,705,290

 المؤسسات المالية األخرىأرصده لدى البنوك و   0,969,934  0,482,370  2,980,044

 استثمارات ، صافي   2  20,232,209  05,099,779  03,820,343

 قروض وسلف ، صافي  7  004,339,609  032,002,903  037,999,590

 ة و مشروع مشتركزميل ةفي شرك استثمار 2  309,040  225,375  250,083

 في ممتلكات ومعدات ، صا   600,993  230,272  207,054

 موجودات أخرى   0,003,229  0,045,304  2,487,005

 إجمالي الموجودات   032,269,390  055,034,433  020,907,005

  
 
     

  
 
 المطلوبات وحقوق المساهمين    

  
 
 المطلوبات    

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى     4,934,332  0,529,223  0,944,070

 ودائع العمالء  5  009,492,262  008,920,253  047,888,304

 سندات دين مصدرة    2,434,032  7,484,850  2,282,552

 اقتراض   90,323  039,057  047,333

 مطلوبات أخرى    2,922,909  2,022,320  2,702,203

 إجمالي المطلوبات   020,009,460  072,229,230  023,972,029

  
 
     

 حقوق المساهمين       

 رأس المال   03,333,333  03,333,333  03,333,333

 إحتياطي نظامي   3,902,232  5,902,732  2,990,370

 إحتياطيات أخرى   069,202 ) (03,508 ) (20,732

 أرباح مبقاة   6,326,390  0,839,300  2,300,430

 أرباح مقترح توزيعها    -       0,033,333  -     

 إجمالي حقوق المساهمين   42,029,904  44,804,599  43,958,528

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين   032,269,390  055,034,433  020,907,005
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 البنك السعودي البريطاني 

 الموحدة المرحلية  قوائم الدخل

 غير مدققة 

 

    ر المنتهية فيللثالثة أشه  للستة أشهر المنتهية في              

 يونيو  03

4300 

 يونيو  03 

4302 

 يونيو  03 

4300 

 يونيو  03 

4302 

  

 

 

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديــة

  

 إيضاح

 

 ت الخاصةدخل العموال   0,024,093  0,328,090  4,462,904  4,393,802

 مصاريف العموالت الخاصة   020,309  049,429  496,333  422,278

 صافي دخل العموالت الخاصة   0,339,629  908,942  0,969,404  0,842,078
          

 دخل أتعاب وعموالت، صافي    226,639  085,388  999,299  573,827

 ح تحويل عمالت أجنبية، صافي أربا   000,966  033,805  400,930  095,445

9,057  0,323  0,857       -   

 الدخل من األدوات المالية المدرجة قيمتها 

 العادلة من خالل قائمة الدخل 

 دخل المتاجرة ، صافي   30,422  70,948  092,432  003,079

 توزيعات أرباح   03,362  43,720  09,243  43,720

47,037 

 

3,496 

 

272 

 

2,632 

  

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض 

 المتاجرة، صافي

 ، صافيالعمليات األخـرىخسائر    (0,033)  (0,748)  (630)  (023)

 إجمالي دخل العمليات   0,660,323  0,733,040  0,492,699  4,905,254

          

 رواتب وما في حكمها   439,943  424,729  230,239  742,750

 إيجار ومصاريف مباني   49,262  42,487  22,090  29,274

 استهالك    46,969  40,053  29,229  27,005

 مصاريف عمومية وإدارية    002,336  032,083  422,009  402,022

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي    90,034  037,474  099,939  020,053

29,405  (929)  720      - 

اإلنخفاض( اإلنخفاض في قيمة )عكس قيد   

 الموجودات المالية األخرى

 إجمالي مصاريف العمليات   220,230  742,305  0,009,092  0,322,390

 صافي الدخل من األنشطة التشغيلية   0,004,426  952,032  4,066,292  0,890,759

 

23,928 

  

30,466 

  

48,724 

  

22,999 

  

2 

ومشةةروع  لةةةزمي ةالحصةةة فةةي أربةةاح شةةرك

 مشترك

 صافي دخل الفترة    0,023,402  0,332,222  4,403,363  0,974,745

 الربح األساسي والمخفض للسهم          

 )باللاير السعودي(         04  0206  0933  4242  0997
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 البنك السعودي البريطاني 

 الموحدة  المرحلية الشامل قوائم الدخل

 غير مدققة 

 

 

  أشهر المنتهية في الثةثلل  أشهر المنتهية في للستة

  4300يونيو  03

 بآالف الرياالت

  السعوديـة

  4302يونيو  03

 بآالف الرياالت

  السعوديـة

  4300يونيو  03

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 

 

 

  4302يونيو  03

 بآالف الرياالت

  السعوديـة

 صافي دخل الفترة  0,023,402  0,332,222  4,403,363  0,974,745

        

اإليرررررادات الشرررراملة األخرررررا المطلررررو  إ ررررادة        

 تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترة الالحقة

 موجودات مالية متاحة للبيع       

 صافي التغير في القيمة العادلة  - (02,332)  (74,223)  034,093  (94,007)

 إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  محول - 2,632  (272)  3,496  22,297

        

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 صافي التغير في القيمة العادلة - -       2,085  -       8,722

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة - (099)  (095)  (090)  (094)

(09,482)  039,430  (28,542)  (03,299)  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 0,046,606  977,924  4,203,300  0,900,420
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 البنك السعودي البريطاني 

    الموحدة المرحلية  قوائم التغيرات في حقوق المساهمين

 يونيو 03للستة أشهر المنتهية في 

   غير مدققة

 

 

 رأس المـال

 اإلحتياطي

 النظــامي

اإلحتياطات 

 األرباح المبقاة األخرا

األرباح المقترح 

 اإلجمالــي توزيعها

 بآالف الرياالت 

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

4302       

 44,904,399 0,033,333 0,939,300 (03,309) 3,902,232 03,333,333 الرصيد في بداية الفترة
             

       إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 4,403,363 - 4,403,363 - - - صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة    

 - - - - - - التدفقات النقدية لتغطية مخاطر    

 يمة العادلة صافي التغيرات في الق  

 034,093 - - 034,093 - - لالستثمارات المتاحة للبيع        

 6,990 - - 6,990 - - الموحدة  تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية 
          

 - - 039,430 4,403,363  4,203,300 
          

 (0,033,333) (0,033,333) - - - - 4300لعام  مدفوعةأرباح نهائية توزيعات 
       

 42,029,904 - 6,326,390 069,202 3,902,232 03,333,333 الرصيد في نهاية الفترة 

 

4300       

 43,327,735 0,333,333 4,358,252 (2,443) 2,990,370 03,333,333 الرصيد في بداية الفترة
             

       إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 0,974,745 - 0,974,745 - - - رة صافي دخل الفت   

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية    

 8,722 - - 8,722 - - التدفقات النقدية مخاطر     

 صافي التغيرات في القيمة العادلة   

 (94,007) - - (94,007) - - لالستثمارات المتاحة للبيع        

 22,030 - - 22,030 - - لموحدة ا تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية 
          

 - - (09,482) 0,974,745 - 0,900,420 
          

 (0,333,333) (0,333,333) - - - - 4304لعام  مدفوعةأرباح نهائية توزيعات 
       

 43,958,528 - 2,300,430 (20,732) 2,990,370 03,333,333 الرصيد في نهاية الفترة 
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 لسعودي البريطاني البنك ا

   الموحدة  المرحلية التدفقات النقدية قائمة

  يونيو 03أشهر المنتهية في  للستة

 غير مدققة  

    4300 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

      4302 

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  

 

 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :     

 صافي دخل الفترة   4,403,363  0,974,745
      
 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية     

 )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:الناتجة من  

 إطفاء العالوة على االستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي   03,499  05,049

 إستهالك     29,229  27,005

 ناة لغيرغراض المتاجرة، صافيمكاسب استثمارات مقت    (3,496)  (47,037)

 ومشروع مشترك زميلة ةالحصة في أرباح شرك    (30,466)  (23,928)

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي       099,939  020,053

 بيع ممتلكات ومعدات، صافي  خسائر    0,033  0,223

  في موجودات مالية أخرىاإلنخفاض )عكس قيد اإلنخفاض(     (929)  29,405

 التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدره     (03,369)  (09,332)

4,040,780  4,202,223         

 صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية:     

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي    (099,604)  (203,227)

 غراض المتاجرة  استثمارات مقتناة أل    3  0,938

 قروض وسلف    (6,392,296)  (03,324,275)

 موجودات أخرى    (093,243)  (0,303,732)
      

 :صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى   (963,606)  (4,339,299)

 ودائع العمالء   (666,336)  7,272,492

 مطلوبات أخرى   (0,293,662)  923,278

 األنشطة التشغيلية صافي النقدية المستخدمة في   (3,990,639)  (2,970,384)
      

 األنشطة االستثمارية:     

 متحصالت من بيع / إستحقاق إستثمارات مقتناة لغير         

 أغراض المتاجرة        06,003,239  00,533,827

 شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة      (43,320,096)  (05,320,007)

 شراء ممتلكات ومعدات   (63,393)  (75,022)

 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات    -      032

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   (0,962,329)  (0,205,703)
      
 األنشطة التمويلية :     

 إقتراض    (02,642)  (07,247)

 توزيعات أرباح مدفوعة   (0,033,223)  (0,330,385)

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية   (0,006,362)  (0,302,504)

      

 صافي النقص في النقدية وشبه النقدية    (04,962,200)  (9,085,042)

 ه النقدية في بداية الفترةالنقدية وشب   40,694,924  40,794,940

 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة   03  9,303,200  04,437,799
      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    4,420,232  4,329,259

 عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة   020,300  022,050
      
 معامالت غير نقدية      

 إيرادات شاملة أخرى     039,430  (09,482)
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 البنك السعودي البريطاني 

 الموجزة   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية 

 4302 يونيو 03

 

 

  ــام    - 0
 

 40هةـ الموافةق 0098صةفر  04بتةاري   2تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة سةعودية ، بموجةب المرسةوم الملكةي رقةم م/ 

م( بعةد أن إنتقلةت إليةه عمليةات البنةك البريطةاني للشةرق 0958يوليةو  0هةـ )0098رجةب  42م9 وقد بدأ ساب أعماله رسمياً بتاري  0958اير ين

 00هةـ الموافةق 0099ذي القعةدة  44بتةاري   0303347559األوسط في المملكة العربية السعودية9 يعمل ساب بموجب السةجل التجةاري رقةم 

فرعةاً ( فةي المملكةة العربيةة السةعودية9 بلةم عةدد مةوظفي  59: 4300فرعةاً )  80ك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها م كبن0959أكتوبر 

 -موظف(9 إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي: 0,359: 4300)  4302 يونيو 03موظفاً كما في  0,420ساب 

 البنك السعودي البريطاني  

  9382ص ب       

 00200    الرياض  

 المملكة العربية السعودية   
  

 تتمثل أهداف سةاب فةي تقةديم كافةة أنةواع الخةدمات المصةرفية 9 كمةا يقةوم سةاب بتقةديم منتجةات مصةرفية متوافقةة مةع مبةدأ تجنةب الفوائةد، معتمةدة 

 وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب9
 

ذات مسةةئولية محةةدودة سةةعودية لشةةركة التابعةةة / شةةركة سةةاب لةةلوراق الماليةةة، شةةركة %( مةةن رأس مةةال ا033: 4300% )033يمتلةةك سةةاب  

، ومسةجلة فةي 4335يونيةو  47هـ الموافةق 0248جمادي الثاني  03وتاري   5 – 07 – 4335تأسست بموجب قرار هيئة السوق المالية  رقم 

لةم تقةم الشةركة التابعةة حاليةاً (9 4335يوليةو  44هةـ ) 0248جةب ر 8وتةاري   0303407984المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 تحت التصفية9بأي نشاطات وهي 

%( من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتأمين )شركة تابعة(، شركة ذات مسةئولية محةدودة 033:  4300% )033كما يمتلك ساب  

(9 4335يوليةو  0هةـ )الموافةق 0248جمةادى الثةاني  08وتةاري   0303407085مسجلة في المملكة العربية السةعودية بالسةجل التجةاري رقةم 

% بصورة غير مباشرة من الحصص في رأس مةال الشةركة التابعةة )الحصةة غيةر المباشةرة مملوكةة مةن 4% و 98يمتلك ساب بصورة مباشرة 

التابعةة فةي العمةةل كوكيةل تةأمين وحيةد لشةركة سةةاب  خةالل شةركة تابعةة، مسةجلة فةةي المملكةة العربيةة السةعودية(9 يتمثةل النشةةاط الرئيسةي للشةركة

( داخل المملكة العربية السعودية طبقاً لإلتفاقية المبرمة معها9 إن عقد التأسيس ال يحظر على الشةركة مةن 2أنظر إيضاح  –للتكافل )شركة زميلة 

 العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية9

%( من الحصص في رأس مال شركة عقارات العربيةة المحةدودة )شةركة تابعةة(، شةركة ذات مسةئولية 033:  4300% )033كما يمتلك ساب  

يوليةو  04هةـ )الموافةق 0242جمةادي األول  04وتةاري   0303088073محدودة مسجلة في المملكة العربيةة السةعودية بالسةجل التجةاري رقةم 

ورة غيةر مباشةرة مةن الحصةص فةي رأس مةال الشةركة التابعةة )الحصةة غيةر المباشةرة % بصة0% و 99(9 يمتلك ساب بصورة مباشةرة 4330

شةراء وبيةع وتةأجير األراضةي فةي مملوكة من خالل شركة تابعة، مسجلة في المملكةة العربيةة السةعودية(9 يتمثةل النشةاط الرئيسةي للشةركة التابعةة 

 والعقارات ألغراض االستثمار9

 

 أسس اإل داد -  4
 

ه القةوائم الماليةة المرحليةة الموحةدة المةوجزة طبقةاً لمعةايير المحاسةبة للمؤسسةات الماليةة الصةادرة عةن مؤسسةة النقةد العربةي السةعودي، تم إعداد هذ 

ظةام المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية "9 كما يعد ساب قوائمه المالية المرحليةة الموحةدة المةوجزة لتتمشةى مةع ن 02ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ات مراقبةةة البنةةوك ونظةةام الشةةركات بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية9 ال تشةةتمل هةةذه القةةوائم الماليةةة المرحليةةة الموحةةدة المةةوجزة علةةى كافةةة المعلومةة

ديسةمبر  00فةي  واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحةدة للسةنة المنتهيةة

4300  9 

لسياسةات يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مةن اإلدارة إجةراء األحكةام والتقةديرات واالفتراضةات التةي قةد تةؤثر علةى تطبيةق ا 

 عن هذه التقديرات9 المحاسبية ومبالم الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبالم اإليرادات والمصاريف9 وقد تختلف النتائج الفعلية 

للبنةةك  وعنةةد إعةةداد هةةذه القةةوائم الماليةةة المرحليةةة الموحةةدة المةةوجزة، كانةةت األحكةةام الهامةةة التةةي أجرتهةةا اإلدارة عنةةد تطبيةةق السياسةةات المحاسةةبية 

ديسةمبر  00للسةنة المنتهيةة فةي والمصادر األساسية لعةدم التأكةد مةن التقةديرات هةي نفسةها المطبقةة علةى القةوائم الماليةة الموحةدة السةنوية كمةا فةي و

43009 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302 يونيو 03

 

  تتمة  – أسس اإل داد -  4

 يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالية من حيث السيولة9

هناك في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون  ر بالصافيوتظهتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد9 ال يتم مقاصة اإليرادات 

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

 عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك9

 تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف9  

 أسس توحيد القوائم المالية  4-0 

ا شةار إليهة)وي، (0كمةا هةو موضةع فةي ايضةاح رقةم ) تمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب، والشركات التابعةةتش 

 جميعاً بـ "البنك"(9 يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة9 

( ركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة9 يسيطر ساب على منشأة ما )الشةركة المسةتثمر فيهةاالش 

ن ات مةوالتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير علةى العائةد

اب ويةتم خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها9 يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاري  إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلةى سة

 التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاري  تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة9 

 لتابعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة9 يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين ساب وشركاته ا 

 

 الهامة السياسات المحاسبية - 0

ليةة الموحةدة تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليةة المرحليةة الموحةدة المةوجزة مةع تلةك المسةتخدمة فةي إعةداد القةوائم الما 

على المعايير الحالية المذكورة أدناه، والتي لهةا اثةر غيةر هةام/ لةيس  التالية، فيما عدا إتباع التعديالت 4300ديسمبر  00في السنوية للسنة المنتهية 

 هةام علةى الفتةراتلها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفتةرة الحاليةة أو الفتةرة السةابقة، وال يتوقةع بةأن يكةون لهةا أثةر 

 المستقبلية9

 تعديالت  لى المعايير الحالية ال

( والذي يعفي من توحيد 45( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )04( و )03الخاصة بالتقارير المالية رقم )الدولية تعديالت على المعايير  -

المنشأة االستثمارية المؤهلة المحاسبة عن  9 ينص هذا االعفاء االلزامي على أنه يتعين على4302يناير  0الصناديق االستثمارية اعتباراً من 

 االستثمارات في المنشآت المسيطر عليها وكذلك االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

 الستثمارية للمنشأة االستثمارية9الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط وبإستثناء الشركات التابعة التي تعتبر إمتداداً للنشاطات ا

9 ينص المعيار على )أ( أنه يوجد للمنشأة حالياً حق 4302يناير  0( والذي يطبق اعتباراً من 04تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

الة تعثر أو حل أو إفالس نظامي ملزم للمقاصة إذا كان ذلك الحق ال يتوقف على حدث مستقبلي وملزم خالل دورة األعمال العادية، وفي ح

المنشاة وكافة األطراف األخرى، و )ب( أن إجمالي التسوية يعادل صافي التسوية وذلك فقط إذا كان إلجمالي آلية التسوية خصائص يتم 

 ة تسوية واحدة9بموجبها حذف أو ينتج عنها مخاطر إئتمان وسيولة غير هامة ويتم بموجبها إجراء الذمم المدينة والدائنة في عملية أو دور

9 تتناول هذه التعديالت االفصاح عن 4302يناير  0( والذي يطبق بأثر رجعي اعتباراً من 02تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

العادلة المعلومات المتعلقة بالقيمة القابلة لإلسترداد للموجودات المنخفضة القيمة بموجب هذه التعديالت، وأنه يحق االفصاح عن القيمة 

لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية خصصت إليها الشهرة أو الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد وذلك فقط عند إثبات خسارة 

 االنخفاض أو عكس قيدها9

داً لتطبيق معيار المحاسبة ، والذي قدم إستثناءاً محدو4302يناير  0( والذي يطبق اعتباراً من 09تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

( والذي يعفي من محاسبة تغطية المخاطر الحالية وذلك عندما ال يتوقع بأن تفي مستندات تغطية المخاطر األصلية بمعايير 09الدولي رقم )

 محددة9

 بعد9 لقد إرتأى البنك عدم االتباع المبكر ألية معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302يونيو  03

 

 اإلستثمارات ، صافي  - 2

 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 

 4300 يونيو 03

 ) غير مدققة ( 

 4300ديسمبر  00

 )مدققة (    

 4302 يونيو 03

 ) غير مدققة ( 

 بآالف الرياالت السعودية

 االستثمارات:   

 مقتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل  0,333 0,335 0,300

 متاحة للبيع، صافي   20,032,224 05,398,783 03,094,380

 إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة 99,993 499,954 229,942

 جمالي اإل 20,232,209 05,099,779 03,820,343

 

 تمثل االستثمارات المقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة9

 
 القروض والسلف، صافي   - 2

 -ف من اآلتي:لتتكون القروض والس 

 4335مارس  00  4300يونيو  03

 ) غير مدققة (

 4300ديسمبر  00

 )مدققة (

 4302يونيو  03

 بآالف الرياالت السعودية ( ) غير مدققة
       

 بطاقات إئتمان  4,366,343 0,975,798 0,954,209

 قروض شخصية 40,926,069 40,902,058 43,522,999

 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة   93,269,269 84,952,778 82,009,022
       

 املة ، إجماليالقروض والسلف الع 000,290,962 032,828,002 032,878,232

 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   0,223,429 0,747,427 0,243,239
    0   

 إجمالي القروض والسلف 002,309,004 038,050,799 038,259,400

 مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعي( (4,049,292) (4,478,229) (4,259,243)
       

 القروض والسلف، صافي 004,339,609 032,002,903 037,999,590
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302يونيو  03

 

 و مشروع مشتركزميلة  ةاإلستثمار في شرك - 6

 4335مارس  00  4300يونيو  03

 ) غير مدققة (

 4300ديسمبر  00

 )مدققة (

 4302نيو يو 03

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (
       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

 رصيد بداية الفترة  246,034 292,405 292,405

 الحصة في األرباح غير الموزعة    69,990 008,203 78,204

 توزيعات أرباح مستلمة  - (88,027) -    
       

772,829 742,034 292,490  
       

 سا  للتكافل    

 رصيد بداية الفترة  043,322 007,997 007,997

 الحصة في األرباح غير الموزعة 4,432 2,523 4,002
       

008,000 043,577 040,303  
       

 اإلجمالي 309,040 225,375 250,083
       

 

 سةاب9 لةم يقةم ، مشةروع مشةترك مةع اتة  اس بةي سةيبةي سةي العربيةة السةعودية المحةدودة % مةن الحصةص فةي شةركة اتة  اس70يمتلةك سةاب  

9 تقةوم شةركة أو لعدم مقدرته على التحكم في سياساتها المالية والتشغيلية عليهاإدارية في قوائمه المالية لعدم ممارسته أي سيطرة هذه المنشأة بتوحيد 

بمةا فةي ذلةك االستشةارية المصةرفية االسةتثمارية وتمويةل المشةاريع ديم الخدمات البنكيةة االسةتثمارية ات  اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتق

 والتمويل االسالمي9 كما يقوم بإدارة الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية9

ذه الشركة بتقديم خةدمات تةأمين متوافقةة مةع % من األسهم في رأس مال شركة ساب للتكافل، شركة مساهمة سعودية9 تقوم ه0497كما يمتلك البنك  

مليةون  25093 4302يونيةو  03بلغت القيمة السوقية لإلستثمار في شركة ساب للتكافةل كمةا فةي  الشريعة اإلسالمية، ومنتجات تكافل عام وعائلية9

 مليون لاير سعودي(9 05795: 4300لاير سعودي )

 

 ودائع العمالء   - 3

 4335مارس  00  4300يونيو  03

 ) غير مدققة (

 4300ديسمبر  00

 )مدققة (

 4302يونيو  03

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

       

 تحت الطلب 94,249,693 52,505,290 29,374,327

 إدخار 3,320,092 2,282,057 2,425,098

 ألجل 26,340,442 72,007,987 25,839,902

 مينات نقدية تأ 4,390,069 0,420,205 4,578,807
       

 اإلجمالي 009,492,262 008,920,253 047,888,304
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302 يونيو 03

 

 المشتقات     - 9
  

إن المبالم اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس  9وات المالية المشتقة التي تم إثباتها إضافة إلى المبالم اإلسمية المتعلقة بهايعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية للد 

ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادًة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر  وبالتالي، فإن هذه المبالم اإلسمية 9بالضرورة مبالم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها 

  9السوق

  

 4300 يونيو 03في 

 ) غير مدققة (

 4300ديسمبر  00في 

 ) مدققة ( 

 4302 يونيو 03 في

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 لم المبا

 اإلسمية

القيمةةةةةةةة العادلةةةةةةةة 

 السلبية

القيمةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةة 

 اإليجابية

القيمةةةةةة العادلةةةةةة  المبالم اإلسمية

 السلبية

القيمةةةةةةة العادلةةةةةةة 

 اإليجابية

المبالغ 

 اإلسمية

القيمررررة العادلررررة 

 السلبية

القيمرررررة العادلرررررة 

 اإليجابية

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة :          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 603,002 (229,320) 24,090,200 780,247 (208,037) 22,708,850 597,775 (239,282) 70,079,499

0,047,992 (20,929) 20,929 4,227,995 (70,707) 70,707 4,429,949 (22,992) 22,992 

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت 

 الخاصة والخيارات

 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 03,240 (00,626) 49,903,694 72,290 (42,294) 40,945,729 49,322 (03,235) 45,477,022

 خيارات العمالت 36,224 (33,326) 400,022,069 79,508 (74,940) 037,873,295 0,340,242 (0,340,242) 99,222,454

 مقايضات العمالت  40,390 (40,390) 293,490 45,078 (45,078) 257,250 40,258 (40,258) 282,393

 أخــــرى 023,902 (020,322) 909,063 049,879 (049,998) 0,344,504 29,032 (29,032) 0,037,333

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :         

 ر العموالت الخاصةمقايضات أسعا 49,043 (04,062) 2,039,662 22,738 (40,274) 0,842,070 24,948 (04,900) 2,089,204

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  -     -     -     -     -     -     -     (0,308) 0,473,333

 اإلجمالي  926,239 (336,303) 034,024,399 970,002 (528,420) 084,485,273 4,340,948 (0,803,209) 088,200,400
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302 يونيو 03

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  -9
  : لبنكالخاصة باالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ب فيما يلي بياناً  

 

 4300 يونيو 03في 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00في 

4300 

 ) مدققة ( 

 يونيو 03في 

4302 

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (

 إعتمادات مستندية  02,432,320 02,005,870 05,259,543

 خطابات ضمان  29,269,029 72,040,357 74,854,929

 قبوالت  0,449,030 4,232,453 0,908,228

 إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  4,394,242 0,244,772 4,273,452

 اإلجمالي  39,360,096 58,287,572 55,040,200

 
 

 النقدية وشبه النقدية  -03
   من اآلتي:الموحدة المرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية  

 

 4300يونيو  03في 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00في 

4300 

 ) مدققة ( 

يونيو  03في 

4302 

 بآالف الرياالت السعودية ) غير مدققة (

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا    

 الوديعة النظامية   6,923,209 08,092,589 5,442,255

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة استحقاقها    

 األصلية ثالثة أشهر أو اقل من تاري  اإلقتناء   0,969,934 0,482,370 2,980,044

 اإلجمالي  9,303,200 40,284,824 04,437,799

 

 

 المعلومات القطا ية  - 00
 

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

حديد القرار في البنك وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقويم أدائها9 إن كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط ت

 9 8القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

ية9 تقاس المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للحكام والشروط اإلعتيادية9 ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين القطاعات التشغيل تتم 

رحلية الموحدة9 بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل الموالتي يتم رفع التقارير بشأنها إلى صانع القرار اإليرادات من األطراف الخارجية 

 تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد9
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302 يونيو 03

 

 تتمة  -المعلومات القطا ية  - 00

 43009ديسمبر  00س تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات منذ على أسلم يطرأ أي تغيير  

  -يتألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية : 

 9ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية للفراد وعمالء المصرفية الخاصة :    قطاع التجزئة -

 9عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات أساسي بشكل وهو مسئول  : قطاع الشركات -

كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك  9ويدير السيولة، ومخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة : قطاع الخزينة         -

 9وإدارة المحفظة اإلستثمارية والمركز المالي 

 9ومشروع مشترك كات زميلةوتشتمل على نشاطات اإلستثمار في شر : أخــــرا -
 

، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات وصافي الةدخل لفترتةي  4300و  4302 يونيو 03فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  

 التشغيلية:قطاعات الأشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من  الستة

 

 

 اإلجمالي

 

 أخــــرا

 

قطرررررررررررررررررررررراع 

 ينة الخز

 

قطرررررررررررررررررررررراع 

 الشركات 

 

قطرررررررررررررررررررررراع 

 التجزئة

 

 )غير مدققة( 4302يونيو  03

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  02,960,624 90,943,243 23,962,330 309,040 032,269,390

 إجمالي المطلوبات  23,929,639 33,360,099 44,336,092 - 020,009,460

 إجمالي دخل العمليات  0,393,496 0,220,903 624,226 - 0,492,699

 إجمالي مصاريف العمليات  643,006 202,942 36,322 - 0,009,092

 و مشروع مشترك زميلة ةالحصة في أرباح شرك - - - 30,466 30,466

 صافي دخل الفترة 264,993 0,043,300 236,230 30,466 4,403,363

099,929 - (929) 034,033 93,300 

 اإلنخفاض( ئتمان )عكس قيد مخصص خسائر اال

 في القيمة، صافي واإلنخفاض   

 

 

 اإلجمالي

 

 أخــــرى

 

 قطاع الخزينة 

 

قطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

 الشركات 

 

قطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

 التجزئة

 

 )غير مدققة( 4300يونيو  03

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  00,223,580 55,802,092 74,332,978 250,083 020,907,005

 إجمالي المطلوبات  74,388,234 22,022,008 44,530,829 -     140,956,369

 إجمالي دخل العمليات  920,900 0,090,330 782,578 -     4,905,254

 إجمالي مصاريف العمليات  785,049 090,272 25,038 -     0,322,390

 شتركومشروع م الحصة في أرباح شركات الزميلة -     -     -     23,928 23,928

 صافي دخل الفترة 052,784 999,725 705,273 23,928 0,974,745

403,085     - 2,202 038,304 97,920 

 مخصص خسائر االئتمان )عكس قيد اإلنخفاض( 

 واإلنخفاض في القيمة، صافي   
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 البنك السعودي البريطاني 

 هتتم -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302يونيو  03

 
  

   لسهماألساسي والمخفض لربح    -04

ى وذلةةك بقسةةمة صةةافي دخةةل الفتةةرة العائةةد علةة 4300و  4302 يونيةةو 03للسةةهم للفتةةرتين المنتهيتةةين فةةي  والمخفةةضتةةم احتسةةاب الةةربح األساسةةي  

 9مليون سهم 0,333المساهمين على 

 
 كفاية رأس المال  - 00

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

 البنك على اإلستمرار في العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، والحفاظ على وجود رأس مال قوي9

ارة البنك9 تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إد 

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

 %89األدنى المتفق عليه وهي 

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

تخدام كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالم اإلسمية للمشتقات بإس

 خاطرها النسبية9 األرصدة المرجحة إلظهار م

 

 4302 يونيو 03 
بآالف الرياالت 

 السعودية

 4300ديسمبر  00
بآالف الرياالت 

 السعودية

 4300 يونيو 03
بآالف الرياالت 

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

    الموجودات المرجحة المخاطر

 020,787,987 009,408,080 029,202,433 رمخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاط

 03,422,302 03,228,429 00,043,632 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 4,090,000 0,233,388 0,320,042 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 072,420,002 070,282,743 060,090,333 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر
    

 43,940,042 44,804,599 42,029,904 رأس المال األساسي 
    

 0,858,788 0,234,242 0,043,336 رأس المال المساند 
    

 44,830,502 42,407,447 43,436,909 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند
    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %00975 %07935 %02296 نسبة رأس المال األساسي   

 %02958 %05904 %06293 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302يونيو  03

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 02

تم في السوق الرئيسي )أو أسواق مطلوبات بموجب معاملة نظامية القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل  

عر قابالً في السوق بتاري  القياس وتمت وفق الظروف السائدة حالياً في السوق، بصرف النظر عما إذا كان الس متعاملينأكثر فائدة( بين أطراف 

 للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره بإستخدام طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة9

  أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما: يتم قياس القيمة العادلة بإفتراض

 بات، أو في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلو -

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للصل أو المطلوبات9 -

 إن القيمة العادلة للدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء9

 والسلف وودائع العمالء بصورة موثوق بها فيما عدا ما هو مذكور أدناه9 غير العملي تحديد القيمة العادلة للقروض منوانه  

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

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

 داة )بدون تعديل(األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لنفس األ : 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 للمالحظة9
   

 فق بيانات السوق القابلة للمالحظة9طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة و : المستوى الثالث
   

 

 اإلجمالي المستوا الثالث المستوا الثاني  المستوا األول بآالف الرياالت السعودية

      4302يونيو  03
     

     الموجودات المالية

 922,739 - 922,739 - أدوات مالية مشتقة

 0,333 - - 0,333 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 20,052,274 93,227 04,002,553 8,925,405 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 034,008 - 034,008 - استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأه

 429,430 - 429,430 - بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 24,630,493 93,262 00,602,299 9,969,403 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 552,303 - 552,303 - أدوات مالية مشتقة

 4,454,037 - - 4,454,037 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 0,329,002 - 336,303 4,434,032 اإلجمالي 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمه -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302يونيو  03

 

 تتمة  -القيمة العادلة لألدوات المالية  - 02

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

      4300 يونيو 03
     

     الموجودات المالية

 4,340,948 -     4,340,948 -     أدوات مالية مشتقة

 0,300 -     -     0,300 ية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخلموجودات مال

 03,094,380 58,075 40,872,027 8,279,579 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 220,470 - 220,470 - استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأه

 578,288 -     578,288 -     بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 00,202,520 58,075 47,395,804 8,223,554 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 0,803,209 -     0,803,209 -     أدوات مالية مشتقة

 4,480,552 -     -     4,480,552 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 2,004,097 -     0,803,209 4,480,552 اإلجمالي 

والعقود ومقايضات العمالت، ( من مقايضات أسعار العموالت الخاصة تمت خارج األسواق النظامية، 4تكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى )ت

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

ديد خرى9 يتم تحديد المشتقات بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة9 يتم تحاأل

البيانات خدمات  ولها، ويتم الحصول عليها من مقدميمدخالت البيانات لهذه الطرق بإستخدام المؤشرات القابلة للمالحظة في السوق التي يتم فيها تدا

 المستخدمة في السوق9

( على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق، ويتم تحديدها بالقيمة العادلة بإستخدام 4تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى )

  د وهوام  القروض9التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائ

صناديق أسهم خاصة، تحدد قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة  على( 0تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى )

لفترة بتسوية القيمة خالل االتغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية  يتعلقموجودات مصرح عنها بتاري  قائمة المركز المالي9 

 العادلة فقط9

 

 0االفصاحات بموج  أطر العمل التي نصت  ليها توصيات لجنة بازل  -02

9 سةيتم نشةر هةذه اإلفصةاحات علةى 0لجنةة بةازل  أطةر العمةل التةي نصةت عليهةا توصةياتيجب القيام ببعض اإلفصاحات اإلضةافية المطلوبةة بموجةب 

 مؤسسة النقد العربي السعودي9 خالل الفترة الزمنية المحددة من قبل، www.sabb.comموقع البنك على اإلنترنت: 

 

 أرقام المقارنة -16

 الحالية9 الفترةالماضية بما يتمشى مع تبويب  للفترةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة  

 

 

 


