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 ك السعودي البريطاني البن

  الموحدة المرحلية  المركز المالي قائمة

 يونيو 03

2300 

 غير مدققة

 تالف الرياالآب

 عوديــةالس

 ديسمبر 00 

2300 

 مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 يونيو 03 

2302 

 غير مدققة

 تالف الرياالآب

 عوديـــةالس

  

 

 

 إيضاح

 

 جوداتالمو       

 لعربي السعودياية وأرصدة لدى مؤسسة النقد دقن   00,202,300  22,083,521  01,282.201

 ده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىصرأ   00,073,707  4,042,308  0,888,245

 ثمارات ، صافي  تسا 8  27,788,830  22,233,022  25,320,048

 ض وسلف ، صافي ورق 3  48,707,230  84,800,282  28,802,582

 إستثمار في شركات زميلة  2  287,320  151,080  251,844

 ممتلكات ومعدات ، صافي    300,373  105,822  145,243

 ودات أخرىجوم   0,037,827  0,805,043  0,518,081

 إجمالي الموجودات   030,438,408  008,512,131  028,143,333

        

 همينلوبات وحقوق المساالمط       

  
 
 لوباتالمط    

 دة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  أرص   3,232,023  1,884,315  4,130,882

 ئع العمالء ودا 7  007,374,007  031,125,142  88,010,142

 سندات دين مصدرة  7  8,847,284  0,828,553  0,804,208

 اقتراض   032,233  020,821  082,133

 لوبات أخرى طم   2,334,242  1,823,020  1,830,542

 إجمالي المطلوبات   000,888,227  020,480,034  000,153,803

        

 المساهمين حقوق       

 المال رأس 00  03,333,333  2,133,333  2,133,333

 ياطي نظاميإحت   2,073,472  5,083,822  1,418,850

 إحتياطيات أخرى   (007,247) ) (221,203 ) (022,082

 اح مبقاةأرب   2,807,202  0,048,408  0,042,538

 أرباح مقترح توزيعها    -        152,133  -    

 إجمالي حقوق المساهمين   07,823,272  02,055,230  01,828,383

 همينالمسا إجمالي المطلوبات وحقوق   030,438,408  008,512,131  028,143,333
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 ك السعودي البريطاني البن

    الموحدة المرحلية  الدخل قائمة

  غير مدققة

 
    للثالثة أشهر المنتهية في  للستة أشهر المنتهية في              

 يونيو  03

2300 

 يونيو  03 

2302 

 يونيو  03 

2300 

 يونيو  03 

2302 

  

 

 

 ف الرياالتالآب

 وديـةالسع

 الرياالتف الآب 

 وديــةالسع

 ف الرياالتالآب 

 وديـةالسع

 ف الرياالتالآب 

 وديــةالسع

  

 إيضاح

 

 العموالت الخاصة لخد   470,322  825,350  0,774,044  0,204,421

 ريف العموالت الخاصةاصم   088,770  82,021  277,302  238,834

 ي دخل العموالت الخاصةفاص   722,230  228,888  0,230,277  0,134,120
          

 ، صافي دخل أتعاب وعموالت   073,270  028,503  240,077  512,832

 أجنبية، صافي ت اح تحويل عمالبرأ   38,432  032,822  033,307  053,382

 دخل المتاجرة ، صافي   73,704  83,208  072,282  088,802

 توزيعات أرباح   02,730  00,834  02,730  00,834

-  07,428  -  07,428   

     استثمارات مقتناه لغير أغراض مكاسب  

 المتاجرة، صافي

 ـرىالعمليات األخ لخد   3  02,028  038  23,823

 تالي دخل العملياإجم   0,077,727  0,042,281  2,202,727  2,152,030

          

 تب وما في حكمهااور   200,040  243,281  872,730  104,820

 ار ومصاريف مبانيجيإ   20,330  21,232  83,770  42,053

 هالك وإطفاءتسا   20,233  20,552  82,427  48,808

  ريف عمومية وإدارية أخرى اصم   003,770  001,825  233,280  231,802

 ص خسائر اإلئتمان، صافي صخم   003,347  025,314  030,720  082,280

 نخفاض في موجودات مالية أخرى عكس قيد اإل   (778)  (0,150)  (0,387)  (1,114)

 لي مصاريف العملياتإجما   338,324  103,320  423,422  0,338,502

 التشغيليةصافي الدخل من األنشطة    770,047  802,222  0,272,730  0,118,584

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي  2  80,774  00,833  72,072  44,002

 دخل الفترة  صافي   408,477  810,122  0,724,070  0,532,885

 األساسي والمخفض للسهم ربح ال         

 )باللاير السعودي(         00  3740  0.85  0777  0.53
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 ك السعودي البريطاني البن

 الموحدة     المرحلية الشامل الدخل قائمة

  غير مدققة

 

 

  أشهر المنتهية في الثةثلل  أشهر المنتهية في للستة

  2300يونيو  03

 ف الرياالتالآب

  وديـةالسع

  2302يونيو  03

 ف الرياالتالآب

  وديـةالسع

  2300يونيو  03

 ف الرياالتالآب

 وديـةالسع

 

 

 

  2302يونيو  03

 ف الرياالتالآب

  وديـةالسع

  صافي دخل الفترة 408,477  810,122  0,724,070  0,532,885

        

 اإليرادات الشاملة األخرى        

 موجودات مالية متاحة للبيع       

 صافي التغير في القيمة العادلة  - (022,270)  (80,058)  44,380  (201,408)

  محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة - (07,428)  -  (07,428)  -

        

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 صافي التغير في القيمة العادلة - 4,288  (01,311)  03,373  (00,522)

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة - (2,083)  (2,043)  (8,273)  (4,212)

(200,010)  77,802  (033,150)  (007,840)  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 777,848  210,338  0,732,373  0,058,540
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 ك السعودي البريطاني البن

    الموحدة  المساهمينقوق التغيرات في ح قائمة

 يونيو 03للستة أشهر المنتهية في 

  غير مدققة

 

 

 

 

 أس المـالر

 اإلحتياطي

 النظــامي

 اإلحتياطيات

 األخـــرى

 

 األرباح المبقاة

 

األرباح المقترح 

  توزيعها 

 

 اإلجمالــي

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية
             

2302       

 07,022,230 322,333  0,087,804 (223,703) 2,073,472 7,333,333 لرصيد في بداية الفترة  ا

       للفترة الشامل إجمالي الدخل 

 0,724,070 -     0,724,070 -     -     -      صافي دخل الفترة  

 77,802 -     -     77,802 -     -     إيرادات شاملة أخرى 

إصدار أسهم مجانية )إيضاح  

00) 2,333,333     -     - (2,333,333)     -     - 

 توزيعات أرباح نهائية مدفوعة 

 (322,333) (322,333) -     -     -     -      2300لعام   
             

 08,453,285 -     2,807,202 (007,247) 2,073,472 03,333,333 لرصيد في نهاية الفترة   ا
             

2300       

 01,020,842 152,133 0,144,500 031,820 1,418,850 2,133,333 لرصيد في بداية الفترة  ا

       للفترة الشامل إجمالي الدخل 

 0,532,885 -     0,532,885 -     -     -     صافي دخل الفترة 

 (200,010) -     -     (200,010) -     -    إيرادات شاملة أخرى 

 توزيعات أرباح نهائية مدفوعة 

 (152,133) (152,133) -     -    -     -     2300لعام   
             

 01,828,383 -     0,042,538 (022,082) 3,837,720 7,333,333 لرصيد في نهاية الفترة   ا
             

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 أ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.جزجزءا ال يت 01إلى  0تبر اإليضاحات المرفقة من تع

5 

 ك السعودي البريطاني البن

   الموحدة  المرحلية التدفقات النقدية قائمة
  يونيو 03أشهر المنتهية في  للستة

   غير مدققة
    2300 
 التايرف الالآب
 وديـــةسعلا

      2302 
 التايرف الالآب
 وديـــةسعلا

  
 

 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :     

 دخل الفترة صافي   0,724,070  0,532,885
      
 ديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقديةالتع     

 تجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:نالا
 صافي راض المتاجرة،غإطفاء العالوة والخصم على االستثمارات المقتناة أل   3,773  (0,884)

 مكاسب استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة، صافي   (07,428)  -    
 هالك وإطفاءإست   82,427  48,808

   ، صافيالحصة في أرباح شركات زميلة   (72,072)  (44,002)
 ص خسائر اإلئتمان، صافيمخص   030,720  082,280

 صافي ممتلكات ومعدات،  عيبمكاسب    (28)  (002)
 عكس قيد اإلنخفاض في موجودات مالية أخرى    (0,387)  (1,114)
  الدفترية لسندات الدين المصدرهالتغير في القيمة    07,374  (85,208)

0,238,852  0,743,777        

 يلية:لتشغ) الزيادة ( النقص في الموجودات ا صافي     

 النقد العربي السعوديوديعة نظامية لدى مؤسسة    (277,480)  (031,082)

 ألغراض المتاجرة  استثمارات مقتناة    -       08,838

 ض وسلفقرو   (03,374,303)  (1,255,488)
 ودات أخرىموج   837,400  (420,885)
      

 :الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية صافي     
 األخرىة المالي سساتدة للبنوك والمؤأرص   (240,702)  (018,080)

 ئع العمالءودا   02,332,373  4,483,582
 وبات أخرىمطل   083,304  532,033

 األنشطة التشغيلية الناتجة منالنقدية  صافي   0,388,070  031,234
      

 األنشطة االستثمارية:     

 ات مقتناة لغير    ارصالت من بيع وإستحقاق إستثممتح     

 أغراض المتاجرة        7,833,003  02,580,228
 ء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة   شرا   (02,440,742)  (04,304,288)
 ء ممتلكات ومعداتشرا   (80,372)  (05,520)

 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات    28  235

 األنشطة االستثماريةالمستخدمة في لنقدية ا يفاص   (3,377,248)  (0,028,805)
      
 األنشطة التمويلية :     
 سندات دين مصدرة  8  333,333  (0,421,282)
 إقتراض    (03,223)  -    
 يعات أرباح مدفوعةتوز   (320,847)  (154,281)
 النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية صافي   (74,020)  (2,343,382)
      
 النقص في النقدية وشبه النقدية    (2,222,208)  (0,004,004)

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   23,402,478  05,842,533

  ة الفترة ايالنقدية وشبه النقدية في نه 00  07,003,783  00,500,285
      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    0,727,307  0,220,505

 مدفوعة خالل الفترةعمولة خاصة    022,037  033,248
      
 معامالت غير نقدية      
 إيرادات شاملة أخرى     77,802  (200,010)
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 ك السعودي البريطاني البن

 الموجزة   الموحدة ضاحات حول القوائم المالية المرحلية إي

 2302 يونيو 03
 

 عــام    - 0
 

هعـ 0088صعفر  02بتعاري   4تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة سععودية ، بموجعب المرسعوم الملكعي رقعم م  

عمليعات  م( بععد أن إنتقلعت إليعه0828يوليعو  0هعـ )0088رجعب  25رسمياً بتعاري   م. وقد بدأ ساب أعماله0828يناير  20الموافق 

 22بتاري   0303321228البنك البريطاني للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 

فرعاً ( في  80: 2300فرعاً )  83كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها  (م0828أكتوبر  00الموافق )هـ 0088ذي القعدة 

موظعف(. إن عنعوان  0,051: 2300)  2302معارس  00كما فعي  موظفاً  0,353المملكة العربية السعودية. بلغ عدد موظفي ساب 

 -المركز الرئيسي لساب هو كما يلي:

 البنك السعودي البريطاني  

  8384ص ب       

 00400ياض    الر  

 المملكة العربية السعودية   
  

تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية . كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائعد،  

 معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.
 

%( من رأس مال الشركة التابعة   شركة سعاب لعروراق الماليعة، شعركة ذات مسعئولية محعدودة 033: 2300% )033يمتلك ساب  

، (2332يونيعو  21الموافق )هـ 0428جمادي الثاني  03وتاري   2 – 01 – 2332تأسست بموجب قرار هيئة السوق المالية  رقم 

( . 2332يوليععو  22هععـ )0428رجععب  8وتععاري   0303201882ومسععجلة فععي المملكععة العربيععة السعععودية بالسععجل التجععاري رقععم 

، تم تحويعل موجعودات ومطلوبعات الشعركة إلعى شعركة إتع  إس بعي سعي العربيعة السععودية المحعدودة، 2300يوليو  0واعتباراً من 

للشركة  كانت النشاطات الرئيسيةإن الشركة هي تحت التصفية حالياً. (. 5شركة زميلة لساب مقابل حصص إضافية )أنظر إيضاح 

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

%( معن الحصعص فعي رأس معال شعركة وكالعة سعاب للتعأمين )شعركة تابععة(، شعركة ذات 033:  2300% )033كما يمتلك سعاب  

هعـ 0428جمعادى الثعاني  08وتعاري   0303201082مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السععودية بالسعجل التجعاري رقعم 

% بصعورة غيعر مباشعرة معن الحصعص فعي رأس معال الشعركة 2% و 88(. يمتلك ساب بصورة مباشعرة 2332يوليو  0)الموافق 

التابعة )الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شركة ذات مسئولية محدودة، مسجلة في المملكة العربية السععودية(. يتمثعل النشعاط 

( داخعل المملكعة العربيعة 5يضعاح أنظر إ –الرئيسي للشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين وحيد لشركة ساب للتكافل )شركة زميلة 

السعودية طبقاً لإلتفاقية المبرمة معها. إن عقد التأسيس ال يحظر على الشركة من العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة 

 العربية السعودية.

كة ذات مسعئولية % من الحصص في رأس مال شركة ساب إنشورانس سيرفيسز المحدودة )شركة تابعة(، شر10يمتلك ساب  كان 

 4هعـ )الموافعق 0428ذي القععدة  24وتعاري   0303240238محدودة مسجلة في المملكة العربيعة السععودية بالسعجل التجعاري رقعم 

  ، باع سعاب كامعل اسعتثماره فعي شعركة سعاب انشعورانس سيرفيسعز المحعدودة إلعى شعركة معار2302خالل عام (. 2332ديسمبر 

وإستشعاريي تعأمين للعمعالء الععاملين فعي المملكعة العربيعة كوسيط في العمل للشركة التابعة ط الرئيسي يتمثل النشاالعربية السعودية. 

 السعودية. 
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 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي

 2302 يونيو 03
 
 

 أسس اإلعداد -  2
 

تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة طبقاً لمعايير المحاسبة للمؤسسات المالية الصادرة ععن مؤسسعة النقعد العربعي  

المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية ". كما يعد سعاب قوائمعه الماليعة المرحليعة الموحعدة  04السعودي، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية. ال تشتمل هذه القوائم المالية المرحليعة الموحعدة الموجزة 

الموجزة على كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلعى جنعب معع القعوائم 

. تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المعوجزة بعالا السععودي، 2300ديسمبر  00ب للسنة المنتهية في المالية الموحدة لسا

 ويتم تقريبها ألقرب ألف. 

تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب، والشركة التابعة له  شركة ساب لروراق المالية )ويشار 

 هما جميعاً بـ "البنك"(. يتم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة الماليعة لسعاب، باسعتخدام سياسعات محاسعبية مماثلعة. لعمإلي

شركة وكالعة سعاب للتعأمين، ألن إجمعالي موجوداتهعا ومطلوباتهعا وإيراداتهعا ومصعاريفها غيعر هامعة ليقم البنك بتوحيد القوائم المالية 

 قوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ككل للبنك.بالنسبة لل

الشركة التابعة هي تلك المنشأة التي يسيطر ساب على سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على منعافع معن نشعاطاتها، ويمتلعك فيهعا 

ي  إنتقعال السعيطرة علعى تلعك حصة تزيد عن نصف رأس المال الذي يحق له التصويت. يتم توحيد الشعركة التابععة إعتبعاراً معن تعار

 الشركة إلى ساب ويتم التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاري  تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة. 

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

 
 السياسات المحاسبية - 0

 

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

 . 2300ديسمبر  00للسنة المنتهية في للبنك المالية الموحدة السنوية 

 

 ستثمارات   صافي إلا - 8

 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 

 2300 يونيو 03

 غير مدققة ()  

 2300ديسمبر  00

 مدققة ()    

 2302 يونيو 03

 غير مدققة ()  

 الف الرياالت السعوديةبآ

 االستثمارات:   

 مقتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل  00,872 00,422 00,413

  ، صافيمتاحة للبيع 22,273,273 23,182,028 24,458,122

 ، صافيإستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة 0,333,843 0,488,022 0,488,828

 مقتناه حتى تاري  االستحقاق 033,032 033,288 033,440

 جمالي اإل 27,788,830 22,233,022 25,320,048

 

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

 
  



 

8 

 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي

 2302 يونيو 03
 

  القروض والسلف  صافي  - 3

 -تتكون القروض والسف من اآلتي: 

 2332مارس  00  2300 يونيو 03

 غير مدققة () 

 2300ديسمبر  00

 مدققة ()

 2302 يونيو 03

 الرياالت السعوديةالف بآ غير مدققة () 
       

 بطاقات إئتمان  0,242,004 0,584,440 0,542,503

 قروض شخصية 02,200,000 04,108,488 00,180,832

 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة   77,000,883 58,880,332 54,842,522
       

 إجماليالقروض والسلف العاملة ،  43,207,747 81,200,845 83,322,018

 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   0,277,348 0,528,354 2,408,218
       

 إجمالي القروض والسلف 42,402,840 85,882,303 82,481,808

 مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعي( (2,077,743) (2,383,220) (2,528,225)
       

 اإلجمالي 48,707,230 84,800,282 28,802,582
       

    

 

 ستثمار في الشركات الزميلة إلا - 2

 2332مارس  00  2300 يونيو 03

 غير مدققة () 

 2300ديسمبر  00

 مدققة ()

 2302 يونيو 03

 الف الرياالت السعوديةبآ غير مدققة () 
       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

      السنةالفترةرصيد بداية  830,274 000,333 000,333

 إستثمار إضافي خالل الفترة السنة -     228,484 -     

 الحصة في األرباح غير الموزعة    73,343 50,081 40,200
       

015,200 410,588 104,228  
       

 ساب للتكافل    

    السنةرصيد بداية الفترة 000,332 038,102 038,102

 األرباح غير الموزعةالحصة في  0,772 2,823 0,030
       

038,500 000,132 000,278  
       

 اإلجمالي 287,320 151,080 251,844
       

 

، تعم تحويععل موجععودات 2300وخعالل عععام إن شعركة سععاب لعروراق الماليععة المحععدودة )شعركة تابعععة لسعاب( هععي قيععد التصعفية حاليععاً معن قبععل سععاب.  

مقابل حصعص  2300يوليو  0بي سي العربية السعودية المحدودة اعتباراً من  سلروراق المالية المحدودة إلى شركة إت  اومطلوبات شركة ساب 

%. لعم يقعم البنعك بتوحيعد شعركة 10% إلعى 43ونتج عن ذلك زيادة حصة ساب في شركة ات  اس بي سي العربية السعودية المحدودة من إضافية، 

دية المحدودة في قوائمه المالية لعدم ممارسته أي سيطرة على السياسات المالية والتشعغيلية لشعركة اتع  اس بعي سعي ات  اس بي سي العربية السعو

 العربية السعودية المحدودة. 

ات التغطيعة تقوم شركة ات  اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية وأعمال الحفظ والعمل كوكيعل باسعتثناء عمليع 

 في المملكة العربية السعودية. 

تكافل، شركة مساهمة سعودية. تقوم هذه الشركة بتقعديم خعدمات تعأمين متوافقعة معع لل% من األسهم في رأس مال شركة ساب 0221كما يمتلك البنك  

 الشريعة اإلسالمية، ومنتجات تكافل عام وعائلية.

  



 

03 

 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ضاحات حول إي

 2302 يونيو 03
 

  ودائع العمالء  - 7

 2332مارس  00  2300 يونيو 03

 غير مدققة () 

 2300ديسمبر  00

 مدققة ()

 2302 يونيو 03

 غير مدققة () 

 الف الرياالت السعوديةبآ

       

 تحت الطلب 37,800,230 13,240,108 48,130,528

 إدخار 3,780,873 1,220,132 1,038,513

 ألجل 32,078,247 48,284,020 40,222,285

 أخرى 0,004,002 0,028,080 0,351,400
       

 اإلجمالي 007,374,007 031,125,142 88,010,142
       

    

 

 سندات الدين المصدرة - 8

، وتستحق 2302مارس  28مليون ا سعودي )صكوك( صادرة عن ساب بتاري   0,133قدره  يشتمل هذا البند على صكوك ثانوية مدتها خمس سنوات وبمبلغ 

مليون ا سعودي مقابل اإلصدار  0,333ثانوي وبمبلغ قدره  دينرئيسي إلى  دينمن  ار الصكوك كتبادل تجاري جزئي لدين. تم إصد2302خالل شهر مارس 

. وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره 2300يوليو  20مليون ا سعودي، وتستحق في  0,231السعودي قدرها الحالي من السندات بعمولة عائمة وبالا 

 مليون ا سعودي بالكامل نقداً.  133

س، وهي غير مضمونة، ومسجلة نقطة أسا 023أشهر وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائداً  0تحمل الصكوك عمولة خاصة لمدة  

 في سوق األسهم السعودية )تداول(.

 

  



 

 
00 

 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي

 2302 يونيو 03

 

 المشتقات     - 4
  
إن المبالغ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم  .بها عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لردوات المالية المشتقة التي تم إثباتها إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقةي 

وبالتالي، فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك  .الت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها مالمعا

  .وقوالتي تقتصر عادًة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر الس

  
 2300 يونيو 03 في

 () غير مدققة 

 2300ديسمبر  00 في

 ) مدققة ( 

 2302 يونيو 03 في

 () غير مدققة 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 المبالغ 

 اإلسمية

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

 اإليجابية

القيمةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةة  المبالغ اإلسمية

 السلبية

القيمةةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةةة 

 اإليجابية

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة :          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 0,007,342 (442,073) 32,770,037 0,088,240 (0,003,502) 42,484,258 0,215,214 (0,085,520) 48,582,808

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت          

 الخاصة، والخيارات   82,333 (82,333) 3,843,472 08,050 (08,050) 0,458,112 10,343 (10,343) 0,288,112

 واآلجلةعقود الصرف األجنبي الفورية  30,023 (04,330) 27,302,040 034,228 (032,111) 00,800,810 81,200 (52,883) 28,105,548

 خيارات العمالت 728,074 (728,074) 04,784,328 102,313 (102,313) 01,402,085 413,052 (413,052) 04,532,153

 أخــــرى 32,802 (32,802) 0,023,333 01,588 (01,588) 0,443,333 01,842 (01,842) 0,443,333

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 32,007 (22,800) 8,230,003 40,255 (52,882) 4,220,225 -     (82,324) 4,020,221

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  2,227 (07,372) 0,333,333 0,121 (22,154) 0,040,213 0,801 (43,282) 0,040,213

 جمالي اإل 2,342,742 (0,473,780) 000,248,272 0,818,252 (0,808,524) 032,213,084 0,880,405 (0,804,300) 034,348,230



 

 
02 

 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي

 2302 يونيو 03

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  -03
  : لبنكالخاصة باالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان ب فيما يلي بياناً  

 

 يونيو 03 في

2300 

 غير مدققة () 

ديسمبر  00 في

2300 

 ) مدققة ( 

 يونيو 03 في

2302 

 غير مدققة () 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 إعتمادات مستندية  03,808,872 00,201,884 02,252,088

 خطابات ضمان  83,203,470 43,101,814 05,410,348

 قبوالت  0,803,844 0,085,531 0,228,125

 إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  2,727,403 0,814,803 2,441,452

 جمالي اإل 22,437,777 18,520,050 14,088,401

 
 

 النقدية وشبه النقدية  -00
  من اآلتي:الموحدة المرحلية تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية  

 

يونيو  03 في

2300 

 غير مدققة () 

ديسمبر  00 في

2300 

 ) مدققة ( 

يونيو  03 في

2302 

 غير مدققة () 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا    

 الوديعة النظامية   7,004,420 05,181,815 8,240,143

 وفترة استحقاقها أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى    

 من تاري  اإلقتناءأو اقل ثالثة أشهر  األصلية   00,073,707 4,042,308 0,888,245

 جمالي اإل 07,003,783 23,802,824 00,500,285

 
 

  



 

00 

 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي

 2302 يونيو 03

 

 المعلومات القطاعية  - 02
 

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

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

تحديد القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط 

 . 8بالتقارير المالية رقم 

ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين  .وفقاً لرحكام والشروط اإلعتيادية التشغيليةقطاعات التتم المعامالت بين  

تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية  .التشغيليةقطاعات ال

 تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية، وتمثل غالبية الرصيد. .الموحدة

 .2300ديسمبر  00منذ  س تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعاتلم يطرأ أي تغيير على أس 

  -تألف البنك من قطاعات األعمال الرئيسية التالية :ي 

 .ي اإلحتياجات البنكية الشخصية لرفراد وعمالء المصرفية الخاصةاسيلبي بشكل أسو :    طاع التجزئةق -

 .عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات بشكل أساسي هو مسئول و : طاع الشركاتق -

كما أنه مسئول عن تمويل  .عمالت والعموالت الخاصةاليدير السيولة، ومخاطر أسعار و : قطاع الخزينة         -

 .عمليات البنك وإدارة المحفظة اإلستثمارية والمركز المالي 

 .وتشتمل على نشاطات شركة ساب لروراق المالية واإلستثمار في شركات زميلة : أخــــرى -
 

، وإجمالي دخل ومصاريف العمليات  2300و  2302 يونيو 03ت ومطلوبات البنك كما في داتحليالً بإجمالي موجوفيما يلي  

 التشغيلية:قطاعات اللكل قطاع من  أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين الستةوصافي الدخل لفترتي 
 

 

 إلجماليا

 

 أخــــرى

 

 لخزينة اقطاع 

 

 طاع الشركات ق

 

 اع التجزئةقط

 

 )غير مدققة( 2302 يونيو 03

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  28,030,007 72,800,740 38,242,080 287,320 030,438,408

 مالي المطلوبات إج 83,333,727 23,077,333 27,302,032 -     000,888,227

 إجمالي دخل العمليات  742,743 0,233,478 334,477 -     2,202,727

 إجمالي مصاريف العمليات  847,070 078,370 38,322 -     423,422

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي -     -     -     72,072 72,072

 في دخل الفترةصا 244,822 770,800 333,422 72,072 0,724,070

 ، صافي اإلنخفاض في القيمةعكس قيد و ئتماناالخسائر مخصص  87,230 038,373 (0,387) -     033,270

 

 

 إلجماليا

 

 أخــــرى

 

 لخزينة اقطاع 

 

 طاع الشركات ق

 

 اع التجزئةقط

 

 )غير مدققة( 2300يونيو  03

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  23,800,481 53,805,030 42,108,280 223,820 028,143,333

 مالي المطلوبات إج 40,282,121 45,800,022 24,808,015 08,032 000,153,803

 إجمالي دخل العمليات  522,823 0,205,344 120,002 032,323 2,152,030

 إجمالي مصاريف العمليات  422,411 428,808 10,854 12,283 0,338,502

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي -     -     -     44,002 44,002

 في دخل الفترةصا 211,451 205,025 102,010 84,312 0,532,885

 اإلنخفاض في القيمة، صافي عكس قيد مخصص خسائر االئتمان و (40,011) 243,408 (1,114) -     080,228
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 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي
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 لسهم األساسي والمخفض ل ربحالالمال ورأس   -00

، على إصعدار أسعهم مجانيعة وذلعك بواقعع سعهم 2302مارس  00لقد صادق المساهمون، خالل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاري   

ا سععودي للسعهم وذلعك برسعملة األربعاح  03مليعون سعهم بقيمعة إسعمية قعدرها  213مجاني واحد لكل ثالثة أسهم مملوكة. ونتيجعة لعذلك، تعم إصعدار 

 المبقاة. 

وذلك بقسمة صافي دخل الفتعرة العائعد علعى المسعاهمين  2300و  2302 يونيو 03للسهم للفترتين المنتهيتين في  والمخفضتم احتساب الربح األساسي  

 .لتغير في عدد األسهم الذي إزداد نتيجة إلصدار األسهم المجانيةابأثر رجعي  وذلك إلظهار، ،سهممليون  0,333على 

 

 ية رأس المال كفا - 08

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

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

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

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

 %.8وهي  األدنى المتفق عليه

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

ة للمشتقات بإستخدام كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمي

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

 
 2302 يونيو 03 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 2300ديسمبر  00

بآالف الرياالت 
 السعودية

 2300 يونيو 03

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
       

    الموجودات المرجحة المخاطر

 031,802,820 038,131,048 020,703,733 اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر مخاطر

 8,830,205 8,854,885 4,404,427 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 2,184,221 548,433 0,438,707 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 008,003,882 023,308,504 000,203,203 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

    

 04,031,222 04,084,548 02,882,073 رأس المال األساسي 

    

 2,258,332 0,411,043 0,348,482 رأس المال المساند 

    

 05,020,204 02,508,288 23,307,022 رأس المال األساسي ورأس المال المساندإجمالي 

    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %00282 %00282 %02700 نسبة رأس المال األساسي   

 %00284 %04223 %03733 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   
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. سيتم نشعر هعذه اإلفصعاحات 2المطلوبة بموجب الركن الثالث من توصيات لجنة بازل  اإلضافية يجب القيام ببعض اإلفصاحات الكمية

، طبقععاً لمتطلبععات مؤسسععة النقععد العربععي 2302يونيععو  03يومععاً بعععد  53، خععالل www.sabb.com علععى موقععع البنععك علععى اإلنترنععت:

 السعودي.
 


