
 

 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 البنك السعودي البريطاني  

 القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 4302سبتمبر  03لتسعة أشهر المنتهية في فترة ال
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة  

 سبتمبر 03

4300 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 ديسمبر 00 

4300 

 مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 سبتمبر 03 

4302 

 غير مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  

 

 

 إيضاح

 

 الموجودات       

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   01,827,118  48,040,300  01,000,118

 أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى   2,748,077  0,418,320  2,430,234

 استثمارات، صافي   2  23,847,888  00,033,223  00,330,002

 قروض وسلف، صافي  2  007,778,870  038,002,303  030,102,032

 زميلة  ةشركو مشروع مشتركإستثمار في  8  827,378  820,320  831,833

 ممتلكات ومعدات، صافي    723,020  830,828  800,341

 موجودات أخرى   0,187,808  0,040,304  0,103,822

 إجمالي الموجودات   074,818,714  000,034,433  088,403,443

 
       

 
 المطلوبات وحقوق المساهمين      

 
  

 المطلوبات    

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى     4,877,480  0,083,823  0,002,048

 ودائع العمالء 0  020,778,030  001,380,203  043,302,320

 سندات دين مصدرة    1,478,330  2,414,100  0,012,238

 اقتراض   80,813  033,002  042,333

 مطلوبات أخرى   1,820,700  8,028,320  8,000,800

 إجمالي المطلوبات   018,117,087  022,283,230  022,000,123

 
       

 حقوق المساهمين       

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

 إحتياطي نظامي   8,802,132  0,302,232  8,330,320

 إحتياطيات أخرى   018,244 ) (03,001  03,020

 أرباح مبقاة   8,031,827  0,133,300  2,108,310

 أرباح مقترح توزيعها    -        0,033,333  -      

 إجمالي حقوق المساهمين   41,088,782  44,104,033  40,330,003

 وحقوق المساهمينإجمالي المطلوبات    074,818,714  000,034,433  088,403,443
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 البنك السعودي البريطاني 

 قوائم الدخل المرحلية الموحدة    

 غير مدققة 

 

    للثالثة أشهر المنتهية في  للتسعة أشهر المنتهية في              

 سبتمبر  03

   4300 

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 سبتمبر  03 

   4302 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 سبتمبر  03 

   4300 

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 سبتمبر  03 

4302 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

  

 

 

 إيضاح

 

0,084,208  0,241,704  0,300,043 
 

0,018,833 
 

 دخل العموالت الخاصة 

 مصاريف العموالت الخاصة   003,220  040,132  248,020  011,284

 صافي دخل العموالت الخاصة   0,348,218  323,308  4,887,778  4,002,302

          

 دخل أتعاب وعموالت ، صافي    078,778  000,380  0,487,087  0,310,304

 أرباح تحويل عمالت أجنبية، صافي    042,830  004,822  007,832  033,114

3,002  0,813       -       -   

 دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة

 الدخل 

 دخل المتاجرة ، صافي   72,481  23,310  428,273  020,024

 توزيعات أرباح   21,480  01,388  72,887  01,843

23,403  03,073  02,302  4,782   

ارات مقتناه لغير أغراض استثممكاسب 

 ، صافيالمتاجرة

 ، صافيالعمليات األخــرى )خسارة( دخل   000  082 ) (283  0,022

 إجمالي دخل العمليات     0,712,733  0,202,342  2,808,478  2,200,401

          

 رواتب وما في حكمها   477,470  430,230  718,808  102,313

 إيجار ومصاريف مباني   47,784  41,040  74,770  00,303

 استهالك    07,147  42,328  77,881  83,030

 مصاريف عمومية وإدارية أخرى     004,077  30,243  088,477  000,032

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي    018,874  408,082  018,783  020,002

80,122   828) ( 0,084) (      -   

 اإلنخفاض في قيمة )عكس قيد اإلنخفاض( 

 الموجودات المالية األخرى  

 إجمالي مصاريف العمليات   740,238  824,304  0,820,732  0,833,828

 صافي الدخل من األنشطة التشغيلية   0,300,080  144,300  0,088,771  4,000,234

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح  8  48,872  40,082  88,303  12,000

 صافي دخل الفترة    0,317,811  122,001  0,487,801  4,031,032

 الربح األساسي والمخفض للسهم          

 )باللاير السعودي(    04  0,37  3,12  0,03  4,13
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 البنك السعودي البريطاني 

 قوائم الدخل الشامل المرحلية الموحدة    

 غير مدققة 

 

 

  للثالثة أشهر المنتهية في  للتسعة أشهر المنتهية في

   4302سبتمبر 03   4300سبتمبر  03   4302سبتمبر 03   4300سبتمبر  03

 بآالف الرياالت

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 بآالف الرياالت 

 السعوديـة

 

 صافي دخل الفترة  0,317,811  122,001  0,487,801  4,031,032

        

اإليرررررادات الشرررراملة األخرررررد المررررراد إ ررررادة        

 تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترة الالحقة

 موجودات مالية متاحة للبيع       

 صافي التغير في القيمة العادلة  - 080,873  38,311  073,804  2,120

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  - (4,782)  (02,302) ) (03,073  43,040

        

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية        

 صافي التغير في القيمة العادلة - -       0,303  -       3,212

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة   - (088) ) (433 ) (184 ) (234

20,280  083,073  14,120  083,778  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة 0,428,724  341,800  0,777,781  4,120,104
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة    

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في لتسعة فترة ال

  غير مدققة

 

 

 رأس المـال  

 

 اإلحتياطي

 النظــامي

 األرباح المبقاة ات األخرداإلحتياط

 

األرباح المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي

 

  

 

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

4302        

 44,704,888 0,033,333 0,738,300 (03,807) 8,802,132 03,333,333  الرصيد في بداية الفترة
              

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 0,487,801 - 0,487,801 - - -  صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 - - - - - -  التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 073,804 - - 073,804 - -  المتاحة للبيع      

 (03,884) - - (03,884) - -  محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

    083,073 0,487,801  0,777,781 
           

 (0,033,333) (0,033,333) - - - -  4300توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 
        

 41,088,782 - 8,031,827 018,244 8,802,132 03,333,333  الرصيد في نهاية الفترة 

 

 

4300        

 43,382,230 0,333,333 4,301,808 (2,443) 8,330,320 03,333,333  الرصيد في بداية الفترة
              

        إجمالي الدخل الشامل للفترة  

 4,031,032 - 4,031,032 - - -  صافي دخل الفترة    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر   

 3,212 - - 3,212 - -  التدفقات النقدية    

 صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات   

 2,120 - - 2,120 - -  المتاحة للبيع      

 43,043 - - 43,043 - -  محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

    20,280 4,031,032  4,120,104 
           

 (0,333,333) (0,333,333) - - - -  4304توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 
        

 40,330,003 - 2,108,310 03,020 8,330,320 03,333,333  الرصيد في نهاية الفترة 
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 البنك السعودي البريطاني 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة   
 سبتمبر  03لتسعة أشهر المنتهية في فترة ال

 غير مدققة  
    4300 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

      4302 
 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

  
 

 إيضاح

 

 التشغيلية :األنشطة      

 صافي دخل الفترة   0,487,801  4,031,032
      
 التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية     

 )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:الناتجة من  

40,308  41,873   

 إطفاء العالوة على اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض 

 المتاجرة، صافي     

 إستهالك     77,881  83,030

 دخل أدوات مالية مدرجة قيمته العادلة في قائمة الدخل    ) (0,813 ) (3,002

 إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي مكاسب   ) (03,073 ) (23,403

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح    ) (88,303 ) (12,000

 مخصص خسائر اإلئتمان، صافي      018,783  020,002

 بيع ممتلكات ومعدات، صافي  (مكاسبخسائر)    0,040 ) (022

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى )عكس قيد االنخفاض(    ) (828  80,122

 التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدره    ) (01,784 ) (02,002

3,169,837  3,618,680        

 صافي ) الزيادة ( النقص في الموجودات التشغيلية :     

 وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي   ) (180,148 ) (014,230

    -  80,813) ( 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تزيد فترة استحقاقها  

 األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء    

 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة      0,338  0,300

 قروض وسلف   ) (03,803,140 ) (04,330,140

 موجودات أخرى   ) (280,831 ) (222,140

      

 :صافي الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية     

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  ) (0,330,028 ) (4,020,042

 ودائع العمالء   2,841,700  3,210,000

 مطلوبات أخرى  ) (774,888  0,031,303

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية  ) (1,077,048 ) (0,008,022
      

 األنشطة االستثمارية:     

 متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناة لغير         

 أغراض المتاجرة        43,388,872  08,310,020

 شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة     ) (40,413,804 ) (43,230,000

 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة    -       11,022

 ومعداتشراء ممتلكات   ) (037,870 ) (01,010

 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات    2,333  0,343

 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية  ) (0,481,810 ) (0,202,434
      
 األنشطة التمويلية :     

 سندات دين مصدرة    -      ) (032,333

 إقتراض  ) (01,741 ) (02,842

 توزيعات أرباح مدفوعة  ) (0,320,200 ) (0,330,440
 صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  ) (0,318,307 ) (0,040,124

      
 صافي النقص في النقدية وشبه النقدية   ) (8,788,007 ) (8,204,413

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   40,774,724  40,234,340
 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة   03  00,870,142  02,043,802

      
 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    0,027,071  0,022,141

 عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة   283,781  231,038
      
 معامالت إضافية غير نقدية      

20,280 
 

083,073 
المحولة إلىى قائمىة الىدخل األوليىة صافي التغيرات في القيمة العادلة والمبالغ   

   المرحلية الموحدة
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 البنك السعودي البريطاني 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة   

 4302سبتمبر  03
 

  ــام    - 0
 

 40هىـ الموافىق 0031صىفر  04بتىاريخ  2تأسس البنك السعودي البريطاني )ساب(، شركة مساهمة سىعودية ، بموجىب المرسىوم الملكىي رقىم م  

م( بعىد أن إنتقلىت إليىه عمليىات البنىك البريطىاني للشىرق 0301يوليىو  0هىـ )0031ب رجى 48م. وقد بدأ ساب أعماله رسمياً بتاريخ 0301يناير 

 00هىـ الموافىق 0033ذي القعىدة  44بتىاريخ  0303342003األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السىجل التجىاري رقىم 

بيىة السىعودية. بلىغ عىدد مىوظفي فرعىاً ( فىي المملكىة العر 03: 4300فرعىاً )  10م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها 0303أكتوبر 

 -موظف(. إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي: 0,043: 4300)  4302 سبتمبر 03موظفاً كما في  3,244 ساب

 البنك السعودي البريطاني  

  3312ص ب       

 00200الرياض      

 المملكة العربية السعودية   

أهداف سىاب فىي تقىديم كافىة أنىواع الخىدمات المصىرفية . كمىا يقىوم سىاب بتقىديم منتجىات مصىرفية متوافقىة مىع مبىدأ تجنىب الفوائىد، معتمىدة تتمثل  

 وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.

ذات مسئولية محىدودة تأسسىت ودية سع%( من رأسمال الشركة التابعة   شركة ساب لألوراق المالية، شركة 033: 4300% )033يمتلك ساب  

، ومسىجلة فىي المملكىة 4330يونيىو  42هـ الموافق 0241جمادي الثاني  03وتاريخ  0 – 02 – 4330بموجب قرار هيئة السوق المالية  رقم 

حاليىىاً بىىأي  لىىم تقىىم الشىىركة التابعىىة(. 4330يوليىىو  44هىىـ ) 0241رجىىب  1وتىىاريخ  0303402314العربيىىة السىىعودية بالسىىجل التجىىاري رقىىم 

 تحت التصفية.نشاطات وهي 

مال شركة وكالة سىاب للتىأمين )شىركة تابعىة(، شىركة ذات مسىئولية محىدودة %( من الحصص في رأس033:  4300% )033كما يمتلك ساب  

(. 4330وليىو ي 0هىـ )الموافىق 0241جمىادى الثىاني  01وتىاريخ  0303402010مسجلة في المملكة العربية السىعودية بالسىجل التجىاري رقىم 

مال الشىركة التابعىة )الحصىة غيىر المباشىرة مملوكىة مىن مىن الحصىص فىي رأسى % بصورة غيىر مباشىرة4% و 31يمتلك ساب بصورة مباشرة 

خىالل شىركة تابعىة، مسىجلة فىىي المملكىة العربيىة السىعودية(. يتمثىل النشىىاط الرئيسىي للشىركة التابعىة فىي العمىىل كوكيىل تىأمين وحيىد لشىركة سىىاب 

( داخل المملكىة العربيىة السىعودية طبقىاً لقتفاقيىة المبرمىة معهىا. إن عقىد التأسىيس ال يحظىر علىى الشىركة 8أنظر إيضاح  –ل )شركة زميلة للتكاف

 من العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.التابعة 

ارات العربيىة المحىدودة )شىركة تابعىة(، شىركة ذات مسىئولية مال شىركة عقى%( من الحصىص فىي رأسى033:  4300% )033كما يمتلك ساب  

يوليىو  04هىـ )الموافىق 0242جمىادي األول  04وتىاريخ  0303011023محدودة مسجلة في المملكة العربيىة السىعودية بالسىجل التجىاري رقىم 

ابعىىة )الحصىىة غيىىر المباشىىرة مال الشىىركة التصىىورة غيىىر مباشىىرة مىىن الحصىىص فىىي رأسىى% ب0% و 33(. يمتلىىك سىىاب بصىىورة مباشىىرة 4330

شىراء وبيىع وتىأجير األراضىي فىي مملوكة من خالل شركة تابعة، مسجلة في المملكىة العربيىة السىعودية(. يتمثىل النشىاط الرئيسىي للشىركة التابعىة 

 والعقارات ألغراض االستثمار.

 

 أسس اإل داد -  4
 

طبقىاً لمعىايير المحاسىبة للمؤسسىات الماليىة الصىادرة عىن مؤسسىة النقىد العربىي السىعودي، تم إعداد هذه القىوائم الماليىة المرحليىة الموحىدة المىوجزة  

المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية ". كما يعد ساب قوائمه المالية المرحليىة الموحىدة المىوجزة لتتمشىى مىع نظىام  02ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

عربيىىة السىىعودية. ال تشىىتمل هىىذه القىىوائم الماليىىة المرحليىىة الموحىىدة المىىوجزة علىىى كافىىة المعلومىىات مراقبىىة البنىىوك ونظىىام الشىىركات بالمملكىىة ال

ديسىمبر  00فىي واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحىدة للسىنة المنتهيىة 

4300  . 

لمالية المرحلية الموحدة الموجزة مىن اإلدارة إجىراء األحكىام والتقىديرات واالفتراضىات التىي قىد تىؤثر علىى تطبيىق السياسىات يتطلب إعداد القوائم ا 

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

الماليىىة المرحليىىة الموحىىدة المىىوجزة، كانىىت األحكىىام الهامىىة التىىي أجرتهىىا اإلدارة عنىىد تطبيىىق السياسىىات المحاسىىبية للبنىىك وعنىىد إعىىداد هىىذه القىىوائم  

ديسىمبر  00والمصادر األساسية لعىدم التأكىد مىن التقىديرات هىي نفسىها المطبقىة علىى القىوائم الماليىة الموحىدة السىنوية كمىا فىي وللسىنة المنتهيىة فىي 

4300. 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03
 

  تتمة  – أسس اإل داد -  4

 من حيث السيولة. م البنك بعرض قائمة مركزه المالييقو

الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما  المرحلية في قائمة المركز المالي وتظهر بالصافيتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

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

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

 االفصاح عليه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك.

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

 أسس توحيد القوائم المالية  4-0 

ا شىار إليهى)وي(، 0كمىا هىو موضىع فىي ايضىاح رقىم ) المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب، والشركات التابعىةتشتمل القوائم المالية  

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

شآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يسيطر ساب على منشأة ما )الشىركة المسىتثمر فيهىا( الشركات التابعة هي المن 

ات مىن والتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير علىى العائىد

على الشركة المستثمر فيها. يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاريخ إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلىى سىاب ويىتم  خالل ممارسة سلطاته

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

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

 

 الهامة السياسات المحاسبية - 0

إعىداد القىوائم الماليىة الموحىدة  تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليىة المرحليىة الموحىدة المىوجزة مىع تلىك المسىتخدمة فىي 

على المعايير الحالية المذكورة أدناه، والتي لهىا اثىر غيىر هىام  لىيس  التالية، فيما عدا إتباع التعديالت 4300ديسمبر  00السنوية للسنة المنتهية في 

رة السىابقة، وال يتوقىع بىأن يكىون لهىا أثىر هىام علىى الفتىرات لها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفتىرة الحاليىة أو الفتى

 المستقبلية.

 تعديالت  لى المعايير الحالية ال

( والذي يعفي من توحيد 40( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )04( و )03الخاصة بالتقارير المالية رقم )الدولية تعديالت على المعايير  -

. ينص هذا االعفاء االلزامي على أنه يتعين على المنشأة االستثمارية المؤهلة المحاسبة عن 4302يناير  0الصناديق االستثمارية اعتباراً من 

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

 إستثناء الشركات التابعة التي تعتبر إمتداداً للنشاطات االستثمارية للمنشأة االستثمارية.الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط وب

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

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

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

 م بموجبها إجراء الذمم المدينة والدائنة في عملية أو دورة تسوية واحدة.بموجبها حذف أو ينتج عنها مخاطر إئتمان وسيولة غير هامة ويت

. تتناول هذه التعديالت االفصاح عن 4302يناير  0( والذي يطبق بأثر رجعي اعتباراً من 08تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

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

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

 االنخفاض أو عكس قيدها.

، والذي قدم إستثناءاً محدوداً لتطبيق معيار المحاسبة 4302يناير  0طبق اعتباراً من ( والذي ي03تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

( والذي يعفي من محاسبة تغطية المخاطر الحالية وذلك عندما ال يتوقع بأن تفي مستندات تغطية المخاطر األصلية بمعايير 03الدولي رقم )

 محددة.

 ير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صادرة وغير سارية المفعول بعد.لقد إرتأى البنك عدم االتباع المبكر ألية معاي
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03

 

 اإلستثمارات ، صافي  - 2
 
 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 سبتمبر 03

4300 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00

4300 

 )مدققة (

 سبتمبر  03

4302 

 ) غير مدققة (

 بآالف الرياالت السعودية

 االستثمارات:   

 مقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل -     0,330 0,303

 متاحة للبيع، صافي  23,748,337 00,331,213 03,038,132

 المطفأة، صافيإستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة  88,880 433,304 433,323

 اإلجمالي  23,847,888 00,033,223 00,330,002

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

 

 القروض والسلف، صافي  - 1

 -تتكون القروض والسلف من اآلتي:

سبتمبر  03في  )بآالف الرياالت السعودية(

4302 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00في 

4300 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  03في 

4300 

        ) غير مدققة (

 0,383,822 0,320,231 4,382,840   بطاقات إئتمان  

 03,200,012 40,308,001 42,478,023 قروض شخصية 

        18,310,001 14,302,221 80,078,777 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

 031,213,081 038,121,002 008,100,848 إجمالي  –القروض والسلف العاملة 

        0,804,003 0,242,482 0,133,824 القروض والسلف غير العاملة، صافي 

 003,334,410 031,000,233 008,302,278 إجمالي القروض والسلف

        (4,420,234) (4,421,883) (4,077,837) مخصص خسائر اإلئتمان )جماعي وخاص(

        030,102,032 038,002,303 007,778,870 القروض والسلف، صافي
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03
 

 الزميلة  ةالشركو المشروع المشتركاإلستثمار في  - 7
 سبتمبر 03

4300 
 ) غير مدققة (

 ديسمبر 00
4300 
 )مدققة (

 سبتمبر  03
4302 

 ) غير مدققة (

 )بآالف الرياالت السعودية(

       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

 رصيد بداية الفترة     147,034 238,400 238,400

 الحصة في األرباح غير الموزعة    81,230 001,203 10,042

 توزيعات أرباح مستلمة -     (11,022) (11,022)
       

213,408 248,034 740,831  
       

 شركة ساب للتكافل    

 رصيد بداية الفترة  043,811 002,332 002,332

 غير الموزعةالحصة في األرباح  0,748 2,083 0,013
       

003,012 043,022 042,074  
       

 اإلجمالي 827,378 820,320 831,833
       

 

فىي قوائمىه الماليىة لعىدم هىذه المنشىأة بتوحيىد  سىاب. لىم يقىم % من الحصص في شركة اتش اس بي سي العربية السىعودية المحىدودة20يمتلك ساب  

. تقىىوم شىىركة اتىىش اس بىىي سىىي العربيىىة السىىعودية أو لعىىدم مقدرتىىه علىىى الىىتحكم فىىي سياسىىاتها الماليىىة والتشىىغيلية عليهىىاإداريىىة ممارسىته أي سىىيطرة 

بما في ذلك االستشارية المصرفية االستثمارية وتمويل المشىاريع والتمويىل االسىالمي. كمىا يقىوم بىإدارة المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية 

 الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية.

ي رأسمال شركة ساب للتكافل، شركة مساهمة سعودية. تقىوم هىذه الشىركة بتقىديم خىدمات تىأمين متوافقىة مىع % من األسهم ف04.2كما يمتلك البنك  

 204,0 4302سىىبتمبر  03بلغىىت القيمىة السىىوقية لقسىتثمار فىىي شىركة سىىاب للتكافىل كمىىا فىي  الشىريعة اإلسىالمية، ومنتجىىات تكافىل عىىام وعائليىة.

  سعودي(.مليون لاير 083,4: 4300مليون لاير سعودي )

 

 ودائع العمالء - 8

سبتمبر  03في  )بآالف الرياالت السعودية(

4302 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00في 

4300 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  03في 

4300 

 ) غير مدققة (
       

 00,202,033 02,000,830 70,881,328 تحت الطلب

 8,400,130 8,818,002 7,734,727 إدخار

 28,220,280 22,002,312 13,030,881 ألجل

 0,002,032 0,420,800 0,338,238 تأمينات نقدية
       

 043,302,320 001,380,203 020,778,030 اإلجمالي 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول 

 4302سبتمبر  03

 

 المشتقات     - 7
  
غ اإلسمية، التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها. إن المبال 

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

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

  
 4300سبتمبر  03في 

 ) غير مدققة (

 4300ديسمبر  00في 

 ) مدققة ( 

 4302سبتمبر  03في 

 غير مدققة () 

 بآالف الرياالت السعودية

 المبالغ 

 اإلسمية

القيمىىىىىىىىىىىىة العادلىىىىىىىىىىىىة  القيمة العادلة السلبية المبالغ اإلسمية القيمة العادلة اإليجابية القيمة العادلة السلبية

 اإليجابية

القيمرررررررررة العادلرررررررررة  المبالغ اإلسمية

 السلبية

القيمررررررررررة العادلررررررررررة 

 اإليجابية

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة :          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 100,110 (077,400) 14,720,407 210,842 (201,032) 22,201,100 031,020 (241,200) 22,200,200

4,822,338 (22,220) 22,220 4,822,330 (20,202) 20,202 4,428,848 (14,024) 14,024 

العموالت  الخاصة،  العقود المستقبلية الخاصة بأسعار

 والخيارات

 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 21,100 (10,307) 41,037,274 28,830 (48,834) 40,340,223 02,022 (01,220) 41,381,432

 خيارات العمالت 000,882 (003,020) 401,470,108 23,001 (24,340) 032,123,230 021,080 (021,080) 000,404,282

 مقايضات العمالت 40,018 (40,018) 281,078 40,021 (40,021) 202,200 42,002 (42,002) 208,300

 أخــــرى 012,074 (012,074) 701,071 043,123 (043,331) 0,344,004 38,000 (38,000) 0,200,233

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 40,148 (48,204) 2,073,028 22,231 (40,224) 0,148,020 22,022 (40,830) 2,002,203

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:         

 اإلجمالي  877,213 (747,838) 033,812,478 320,002 (021,480) 014,410,223 0,034,023 (333,013) 032,023,011
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03

 
 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  - 8

  المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالبنك :فيما يلي بياناً بالتعهدات واإللتزامات  
 

سبتمبر  03في 

4300 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00في 

4300 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  03في 

4302 

 ) غير مدققة (

 ()بآالف الرياالت السعودية

 إعتمادات مستندية  01,127,701 08,000,120 08,300,303

 خطابات ضمان  18,081,074 28,040,302 21,020,001

 قبوالت  4,808,020 4,232,403 0,408,181

 إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  4,880,870 0,244,228 0,323,103

 اإلجمالي  73,700,130 01,212,022 13,040,022

 
 

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

سبتمبر  03في 

4300 

 ) غير مدققة (

ديسمبر  00في 

4300 

 ) مدققة ( 

سبتمبر  03في 

4302 

 ) غير مدققة (

 )بآالف الرياالت السعودية(

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا    

 الوديعة النظامية   8,228,837 01,038,013 03,143,324

2,430,234 0,418,320 2,100,707 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة 

 استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء  

 اإلجمالي  00,870,142 40,814,124 02,043,802

 
 

 المعلومات القطا ية  - 00
 

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

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

 . 1البنك تفي بشروط تحديد القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

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

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

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

 الرصيد.
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03

 

 تتمة  –المعلومات القطا ية  - 00

 .4300ديسمبر  00لم يطرأ أي تغيير على أسس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات منذ  

  -الرئيسية التالية : التشغيليةقطاعات اليتألف البنك من  

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

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

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

 . والسيولةالبنك وإدارة المحفظة اإلستثمارية 

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

، وإجمىىالي دخىىل ومصىىاريف العمليىىات  4300و  4302 سىىبتمبر 03فيمىىا يلىىي تحلىىيالً بإجمىىالي موجىىودات ومطلوبىىات البنىىك كمىىا فىىي  

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

 

 اإلجمالي

 

 أخــــرد

 

 قطاع الخزينة 

 

 قطاع الشركات 

 

 التجزئة قطاع

 )غير مدققة( 4302سبتمبر  03

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  07,710,728 72,883,484 73,178,727 827,378 074,818,714

 إجمالي المطلوبات  11,774,712 70,343,438 43,781,001 -     018,117,087

 إجمالي دخل العمليات  0,770,714 4,488,008 887,133 -     2,808,478

 إجمالي مصاريف العمليات  877,048 720,838 038,177 -     0,820,732

  زميلة ةشركو مشروع مشتركالحصة في أرباح  -     -     -     88,303 88,303

 صافي دخل الفترة 780,140 0,701,447 777,802 88,303 0,487,801

017,820     - (828) 083,144 078,077 

 مخصص خسائر االئتمان واالنخفاض )عكس قيد اإلنخفاض( في 

 القيمة، صافي  

 
 

 

 اإلجمالي

 

 أخـــرى

 

 قطاع الخزينة 

 

 قطاع الشركات 

 

 قطاع التجزئة

 )غير مدققة( 4300سبتمبر  03

 بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي الموجودات  00,002,232 01,180,200 20,230,834 831,833 088,403,443

 إجمالي المطلوبات  22,038,443 82,334,834 40,804,343 - 022,000,123

 إجمالي دخل العمليات  0,220,823 4,300,381 110,803 - 2,200,401

 إجمالي مصاريف العمليات  333,430 833,380 033,432 - 0,833,828

  زميلة ةشركو مشروع مشتركأرباح الحصة في  - - - 12,000 12,000

 صافي دخل الفترة 224,023 0,010,330 010,008 12,000 4,031,032

242,013 - 8,234 420,104 083,012 

 مخصص خسائر االئتمان واالنخفاض )عكس قيد اإلنخفاض( في 

 القيمة، صافي 

 

 
 الربح األساسي والمخفض للسهم   -04

وذلك بقسمة صافي دخل الفترة العائد  4300و  4302سبتمبر  03تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في  

 مليون سهم.  0,333على المساهمين على 
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03

 

  كفاية رأس المال - 00

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 %.1دنى المتفق عليه وهي المخاطر عند أو تزيد عن الحد األ

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

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

 اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

  
سبتمبر  03 

4302 
ديسمبر  00

4300 
 سبتمبر  03

4300 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية
 )مدققة(

بآالف الرياالت 
 السعودية

 )غير مدققة(
       

    المرجحة المخاطرالموجودات 

 020,210,008 003,401,010 014,481,108 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 03,210,320 03,881,423 00,200,788 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 0,032,311 0,833,311 4,400,770 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 022,282,022 020,218,243 071,833,718 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

    

 40,330,003 44,104,033 41,080,020 رأس المال األساسي 

    

 0,183,218 0,234,248 0,011,008 رأس المال المساند 

    

 40,008,182 48,402,442 47,147,773 المساندإجمالي رأس المال األساسي ورأس المال 

    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %02.33 %02.30 %01.48 نسبة رأس المال األساسي   

 %02.43 %00.04 %08.43 نسبة رأس المال األساسي + نسبة رأس المال المساند   
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 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية 

 4302سبتمبر  03

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 02

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

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

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

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

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  -

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة لألصل أو المطلوبات. -

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

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

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

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

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

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

 تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.
   

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

 

 اإلجمالي المستود الثالث المستود الثاني  المستود األول بآالف الرياالت السعودية

      4302 سبتمبر 03
     

     الموجودات المالية

 877,213 -     877,213 -     أدوات مالية مشتقة

 23,748,337 78,878 00,148,327 8,403,080 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 030,071 -     030,071 -     استثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأه

 087,230 -     087,230 -     المغطاهبالقيمة العادلة  –قروض وسلف 

 24,381,342 78,878 04,881,372 8,403,080 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 747,838 -     747,838 -    أدوات مالية مشتقة

 4,478,330 -     -     4,478,330 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 0,380,837 -     747,838 4,478,330  اإلجمالي

 
  



 

11 

 البنك السعودي البريطاني 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

 4302سبتمبر  03

 

  تتمة - القيمة العادلة لألدوات المالية - 02

 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول بآالف الرياالت السعودية

      4300 سبتمبر 03
     

     الموجودات المالية

 0,034,023 - 0,034,023 - أدوات مالية مشتقة

 0,303 - - 0,303 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 03,038,132 10,124 44,030,084 1,202,830 إستثمارات مالية متاحة للبيع 

 031,303 - 031,303 - بالتكلفة المطفأهاستثمارات أخرى مقتناه 

 800,383 - 800,383 -     بالقيمة العادلة المغطاه –قروض وسلف 

 04,030,800 10,124 42,010,443 1,208,800 اإلجمالي 
     

     المطلوبات المالية

 333,013 - 333,013 - أدوات مالية مشتقة

 4,412,238 - - 4,412,238 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 0,032,232 - 333,013 4,412,238 اإلجمالي 

( من مقايضات أسعار العموالت الخاصة تمت خارج األسواق النظامية، ومقايضات 4تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى )

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

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

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

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

لقيمة ( على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق، ويتم تحديدها با4تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى )

 العادلة بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد وهوامش القروض. 

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

خالل الفترة التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية  يتعلقعنه بتاريخ قائمة المركز المالي.  معلنودات قيمة موج

 بتسوية القيمة العادلة فقط.

تقويم، إيجابياً كان إكمالي التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة، والذي تم تقديره باستخدام طرق ال

 مليون لاير سعودي(. 82,0: إيجابياً بمبلغ 4300ميون لاير سعودي ) 28,0بمبلغ 

 

 0االفصاحات بموجب أطر العمل التي نصت  ليها توصيات لجنة بازل  -01

. سىىيتم نشىىر هىىذه 0لجنىىة بىىازل  أطىىر العمىىل التىىي نصىىت عليهىىا توصىىياتيجىىب القيىىام بىىبعض اإلفصىىاحات اإلضىىافية المطلوبىىة بموجىىب 

خىالل الفتىرة الزمنيىة ، 4302 سىبتمبر 03يومىاً بعىد  83، خىالل www.sabb.comاإلفصاحات علىى موقىع البنىك علىى اإلنترنىت: 

 مؤسسة النقد العربي السعودي. المحددة من قبل
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