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  البنك السعودي البريطاني

 الموجزة الموحدةالمرحلية قائمة المركز المالي 

 (السعودية الرياالت آالف)ب

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 30كما في 

 2022 سبتمبر

 31كما في 

 2021 ديسمبر

 30كما في 

 2021 سبتمبر

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( اتإيضاح 

     الموجودات
 13,960,749 14,909,404 15,144,242 5 السعودي البنك المركزينقدية وأرصدة لدى 

 5,819,935 5,993,175 2,085,021 6 صافي ،لمؤسسات المالية األخرىوالدى البنوك  ةأرصد

 68,134 - 954,699 25,9 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 1,463,199 1,109,845 2,624,196 11 صافي ،اإليجابيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 66,105,983 64,903,698 78,785,835 7 استثمارات، صافي

 163,500,115 167,556,478 183,159,517 8 قروض وسلف، صافي

 536,079 583,359 594,698 9 زميلة ةستثمار في شركا

 4,154,950 3,353,086 2,378,130  موجودات أخرى

 3,167,567 3,246,167 3,500,354  صافي ،وأصول حق استخدام ممتلكات ومعدات

 10,775,742 10,740,811 10,763,755 10 أخرى ملموسة غير وموجودات شهرة

 269,552,453 272,396,023 299,990,447  إجمالي الموجودات

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات

 17,986,284 14,663,666 23,041,114  والمؤسسات المالية األخرىأرصدة للبنوك 

 180,247,727 186,760,612 202,864,399 12 ودائع العمالء

 1,966,739 1,514,592 1,825,581 11 ، صافيالسلبيةمشتقات بالقيمة العادلة 

 - - 763,317 25 مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

 5,026,153 5,061,533 5,048,727 13 سندات دين مصدرة

 11,724,462 11,367,103 13,013,070  مطلوبات أخرى

 216,951,365 219,367,506 246,556,208  إجمالي المطلوبات

     

     الملكية حقوق

     حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك

 20,547,945 20,547,945 20,547,945  رأس المال

 8,524,882 8,524,882 8,524,882  إصدار عالوة

 20,547,945 20,547,945 20,547,945  نظامي احتياطي

 (30,370) (29,939) (1,142,828)  أخرى احتياطيات

 2,908,576 3,335,498 4,855,452  أرباح مبقاة

 52,498,978 52,926,331 53,333,396  العائدة لمساهمي البنك الملكيةإجمالي حقوق 

 102,110 102,186 100,843  غير المسيطرةالملكية  حقوق إجمالي

 52,601,088 53,028,517 53,434,239  إجمالي حقوق الملكية

 269,552,453 272,396,023 299,990,447  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 
 

 توني كريبس  لمى غزاوي

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو  المالية الرقابة رئيس



    البنك السعودي البريطاني

 غير مدققة –الموجزة  الموحدة المرحلية الدخل قائمة

 (السعودية الرياالت)بآالف 

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 في المنتهية أشهر للتسعة في المنتهية أشهر للثالثة  

 
 اتإيضاح

 سبتمبر 30

2022 

 سبتمبر 30

2021 

 سبتمبر 30

2022 

 سبتمبر 30

2021 

      المستمرة العمليات

 4,815,421 6,123,706  1,556,322 2,521,263  دخل العموالت الخاصة

 (514,644) (1,006,957) (149,636) (536,427)  ت الخاصةمصاريف العموال

 4,300,777 5,116,749  1,406,686 1,984,836  صافي دخل العموالت الخاصة

 1,836,497 2,072,538  655,226 693,760  عموالتالتعاب واألدخل 

 (947,609) (1,143,418) (334,119) (416,034)  التعموالتعاب واأل مصاريف

 888,888 929,120  321,107 277,726  عموالتالتعاب واألدخل  صافي

 429,206 566,640  161,281 207,269  صرف عمالت، صافي دخل

 14,828 -    - -  أرباح توزيعات دخل

 121,411 300,314  36,987 104,026  قائمة الدخل دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدوات مكاسب
 اآلخر، صافي

 - 16,037  - 63,520 

من خالل قائمة  مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
 الدخل، صافي

 - - - 30,505 - 

 54,218 22,749 (6,670) (10,264)  صافي ،األخرى العمليات دخل)مصاريف( / 

 5,872,848 6,966,077  1,935,428 2,563,593  دخل العمليات  إجمالي

 (40,242) (233,192) (12,996) (37,514) )أ( 19 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

      مصاريف العمليات:

 (1,244,336) (1,294,972) (454,061) (448,726)  الموظفين مصاريفرواتب و

 (43,798) (32,387) (14,542) (10,163)  مبانيوإيجار  مصاريف

 (489,126) (347,889) (140,805) (116,332)  وإطفاءاستهالك 

 (811,167) (1,114,891) (292,322) (362,993)  مصاريف عمومية وإدارية 

 (2,588,427) (2,790,139) (901,730) (938,214)  إجمالي مصاريف العمليات

 3,244,179 3,942,746  1,020,702 1,587,865  شغيليةمن األنشطة الت الدخل

 84,148 167,553  20,032 46,668 9 زميلة ات الحصة في أرباح شرك

 3,328,327 4,110,299  1,040,734 1,634,533  قبل الزكاة وضريبة الدخل الفترة دخل صافي

 (529,248) (597,232) (150,351) (231,042) 16  الدخل وضريبة الزكاة مخصص

من العمليات  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترة دخل صافي
 المستمرة

 1,403,491 890,383  3,513,067 2,799,079 

 (24,429) (29,580) (4,611) (5,927) 25 المتوقفة العمليات من الخسارة صافي

 2,774,650 3,483,487  885,772 1,397,564  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترة دخل صافي

      : إلى العائد

 2,777,508 3,484,830 885,302 1,395,937  البنك مساهمي

 (2,858) (1,343) 470 1,627   الملكية غير المسيطرة حقوق

 2,774,650 3,483,487 885,772 1,397,564  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترةخل د صافي

من العمليات  الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعودي(
 المستمرة العائدة لمساهمي البنك

15 0.68 0.43 1.71 1.36 

من العمليات  ي(الربح األساسي والمخفض للسهم )بالريال السعود
 المتوقفة العائدة لمساهمي البنك

15 (0.00) (0.00) (0.01) (0.01) 

 1.35 1.70 0.43 0.68 15 (السعودي بالريال) للسهم والمخفض األساسي بحالر

 
 توني كريبس  لمى غزاوي

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو  المالية الرقابة رئيس



    البنك السعودي البريطاني 

 غير مدققة –الموجزة  الموحدة الشامل المرحلية الدخل قائمة

 (السعودية الرياالت بآالف)

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 في المنتهية أشهر للتسعة في المنتهية أشهر للثالثة  

 
 

 سبتمبر 30

0222 

 سبتمبر 30

1202 
 سبتمبر 30

2202 

 سبتمبر 30

1202 

 2,774,650 3,483,487 885,772 1,397,564  بعد الزكاة وضريبة الدخل الفترةدخل  صافي

      لفترةخر لالدخل الشامل اآل

المرحلية إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل  يتم نبنود ل
 الحقةالموحدة في فترات 

     

صافي التغير في القيمة العادلة )أدوات حقوق الملكية 
 خر(مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل

 - 2,469 - 375,844 

 (19,203) (39,157) (5,221) (7,094)  المنافع المحددة التزاماتإعادة قياس 

المرحلية تصنيفها إلى قائمة الدخل سيتم إعادة بنود 
 الموحدة في فترات الحقة

     

دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  أدوات
 :خرالشامل اآل

     

 (19,119) (1,114,846) (67,292) (601,186)  في القيمة العادلة  اتصافي التغير

 (63,520) - (16,037) -  ، صافي الموجزة الموحدةالمرحلية محول إلى قائمة الدخل 

      :مخاطر التدفقات النقدية تحوط

 662 8,150 261 (14,274)  في القيمة العادلة  اتصافي التغير

 (10,398) (12,168) (4,272) (1,357)  الموجزة الموحدة المرحلية محول إلى قائمة الدخل

 264,266 (1,158,021) (90,092) (623,911)  للفترةإجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل 

 3,038,916 2,325,466 795,680 773,653  للفترةالشامل  الدخلإجمالي 

      العائد إلى: 

      مساهمي البنك 

 3,066,203 2,356,389 799,821 777,953  المستمرة العمليات

 (24,429) (29,580) (4,611) (5,927)  المتوقفة العمليات

 (2,858) (1,343) 470 1,627  متوقفةالعمليات ال - الملكية غير المسيطرةحقوق 

 3,038,916 2,325,466 795,680 773,653  اإلجمالي 

 

 
 

 
 

 توني كريبس  لمى غزاوي

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو  المالية الرقابة رئيس
 
 

 

 
 



     البنك السعودي البريطاني

 مدققة غير -قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة الموجزة 

 (السعودية الرياالت بآالف)

 رأشه لفترة التسعة

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 البنك لمساهمي العائدة الملكية حقوق  
الملكية  حقوق

 ةرغير المسيط
إجمالي حقوق 

 2022 سبتمبر 30 الملكية
 إصدار عالوة س المالأر إيضاح

االحتياطي 
 النظامي

االحتياطيات 
 اإلجمالي المبقاة األرباح األخرى

 53,028,517 102,186 52,926,331 3,335,498 (29,939) 20,547,945 8,524,882 20,547,945   الفترةالرصيد في بداية 

          للفترة ة/ )الخسارة( الشامل الدخلإجمالي 

 3,483,487 (1,343) 3,484,830 3,484,830 - - - -  الدخل وضريبة الزكاة بعد الفترة دخلصافي 

مخاطر التدفقات  تحوطالعادلة لصافي التغيرات في القيمة 
 النقدية 

 - - - 8,150 - 8,150 - 8,150 

الدين المدرجة  ألدواتصافي التغيرات في القيمة العادلة 
 خر الدخل الشامل اآل خالل منبالقيمة العادلة 

 - - - (1,114,846) - (1,114,846) - (1,114,846) 

 (39,157) - (39,157) - (39,157) - - -  المحددة المنافع التزامات قياس إعادة

 (12,168) - (12,168) - (12,168) - - -  الموجزةمحول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة 

  - - - (1,158,021) 3,484,830 2,326,809 (1,343) 2,325,466 

 45,132 - 45,132 - 45,132 - - -  الموظفين أسهم برنامج احتياطي

 (1,262,501)  - (1,262,501)  (1,262,501)  - - - - 23 الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد، 2022 لعام مرحلية أرباح توزيعات

 (702,375) - (702,375) (702,375) - - - - 23 بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل ،2021 لعام نهائية أرباح توزيعات

 53,434,239 100,843 53,333,396 4,855,452 (1,142,828) 20,547,945 8,524,882 20,547,945   الفترةفي نهاية  الرصيد

     

 البنك لمساهمي العائدة الملكية حقوق  
الملكية حقوق 

 غير المسيطرة
إجمالي حقوق 

 الملكية
 إصدار عالوة س المالأر إيضاح 2021 سبتمبر 30

االحتياطي 
 النظامي

االحتياطيات 
 اإلجمالي األرباح المبقاة األخرى

 50,761,740 55,077 50,706,663 760,954 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  سابق افي بداية الفترة كما ورد  الرصيد

 - 49,891 )49,891( (49,891) - - - -  التعديل أثر

 50,761,740 104,968 50,656,772 711,063 324,937 11,485,841 17,586,986 20,547,945  2021 يناير 1 في كما المعدل الرصيد

          للفترة ةإجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل

 2,774,650 (2,858) 2,777,508 2,777,508 - - - -  صافي دخل الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتحوط مخاطر التدفقات 
  النقدية

 - - - 662 - 662 - 662 

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 
  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - - - 375,844 - 375,844 - 375,844 

صافي التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة 
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 - - - (19,119) - (19,119) - (19,119) 

 (19,203) - (19,203) - (19,203) - - -  إعادة قياس التزامات المنافع المحددة

 (73,918) - (73,918) - (73,918) - - -  الموجزة محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

  - - - 264,266 2,777,508 3,041,774 (2,858) 3,038,916 

 (115,000) - (115,000) - (115,000) - - -  خزينة أسهم شراء

 (9,081) - (9,081) - (9,081) - - -  احتياطي برنامج أسهم الموظفين

 - - - - - 9,062,104 (9,062,104) -   محول إلى االحتياطي النظامي

تحويل مكاسب استبعاد أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة 
 الشامل األخرالعادلة من خالل الدخل 

 - - - (495,492) 495,492 - - - 

 (1,075,487) - (1,075,487) (1,075,487) - - - - 23 الدخل وضريبة الزكاة خصم بعد، 2021 لعام مرحلية أرباح توزيعات

 52,601,088 102,110 52,498,978 2,908,576 (30,370) 20,547,945 8,524,882 20,547,945   الرصيد في نهاية الفترة

 
 لمى غزاوي

 
 

 توني كريبس 

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو  المالية الرقابة رئيس



    البنك السعودي البريطاني

 (مدققة)غير  -قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة الموجزة 

 (السعودية الرياالت بآالف)

 فيأشهر المنتهية  لفترة التسعة

 .الموجزة الموحدة المرحلية المالية القوائم هذه من أال يتجز جزءا   28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تبرتع
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 اتإيضاح
 سبتمبر 30

 2022 

 سبتمبر 30

2021 

    األنشطة التشغيلية

 3,307,882 4,084,339  المتوقفة العمليات من الخسارة بعد, الدخل وضريبة الزكاة قبل الفترةدخل  صافي

/  منالزكاة وضريبة الدخل إلى صافي النقدية  قبلالتعديالت لتسوية صافي الدخل 
 )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية:

   

 36,208 20,042  ، صافيالدخل قائمةستثمارات غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل إطفاء العالوة على اال

 489,126 347,889  وإطفاءاستهالك 

 110,249 136,068  المصدرة الدين سندات على الخاصة العمولة مصاريف

 (63,520) (30,505)   ، صافيالدين أدوات مكاسب

 (10,398) (12,168)  الموجزة الموحدة المرحلية الدخل قائمة الى محولتدفقات نقدية  تحوط

 (84,148) (167,553) 9 زميلة  اتالحصة في أرباح شرك

 40,242 233,192 )أ( 19 المتوقعة، صافي االئتمانمخصص خسائر 

 (9,081) 45,132  احتياطي برنامج أسهم الموظفين

  4,656,436 3,816,560 

    التغير في الموجودات التشغيلية:

 23,675 (983,590)  السعودي المركزي البنكوديعة نظامية لدى 

 78,995 297,660  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى، صافي

 (152,745) 257,706  الدخل قائمةاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (10,171,243) (14,622,602)  قروض وسلف، صافي

 498,622 (1,478,134)  موجودات أخرى ومشتقات

    التغير في المطلوبات التشغيلية:

 365,328 8,377,448  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 (8,862,413) 16,103,787  ودائع العمالء

 (653,142) 2,551,915  صافي ،مطلوبات أخرى ومشتقات

  15,160,626 (15,056,363) 

 (183,717) (548,689)  المدفوعة الدخل ضريبةو الزكاة

 (15,240,080) 14,611,937  األنشطة التشغيلية (في)المستخدمة  /من الناتجةصافي النقدية 

    

    األنشطة االستثمارية

 3,620,242 3,437,385  الدخل قائمةمتحصالت من بيع واستحقاق استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

 (8,418,299) (18,676,830)  الدخل قائمةشراء استثمارات غير مقتناة بالقيمة العادلة من خالل 

 99,167 156,214 9  زميلة شركاتمستلمة من استثمارات في رباح أ توزيعات

 (281,081) (505,020)   صافي ،ومعدات ممتلكات شراء

 - (1,203,209) 26 أعمال على استحواذ

 (4,979,971) (16,791,460)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية

 (150,706) (148,874)  المصدرة الدين سندات على المدفوعة الخاصة العموالت

 (110,872) (67,808)  االيجار التزامات مدفوعات

 (115,000) -  خزينة أسهم شراء

 (1,074,729) (1,962,349)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (1,451,307) (2,179,031)  لمستخدمة في األنشطة التمويليةاصافي النقدية 

 (21,671,358) (4,358,554)  حكمها في ومافي النقدية  التغيرصافي 

 29,708,694 8,543,548 17 الفترةفي بداية  حكمها في ماالنقدية و

 8,037,336 4,184,994 17 الفترةفي نهاية  حكمها في وماالنقدية 

    معلومات إضافية غير نقدية:

 638,751 525,981  أصول استخدام حق

 675,696 599,223  عقود اإليجار التزامات

 68,134 954,699 25 مصنفة كمحتفظ بها للبيع موجودات

 - 763,317 25 مرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع مطلوبات

 264,266 (1,158,021)  الموحدة المرحليةإلى قائمة الدخل  المحولة والمبالغصافي التغيرات في القيمة العادلة 

 
 توني كريبس  لمى غزاوي

 والمفوض المنتدب اإلدارة مجلس عضو  المالية الرقابة رئيس



    البنك السعودي البريطاني

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لفترة التسعة
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 عام  .1

صفر  12بتاريخ  4بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسس مساهمة في المملكة العربية السعودية، سعودية البنك السعودي البريطاني )"ساب"( شركة 

( بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك البريطاني 1978يوليو  1 الموافقهـ )1398رجب  26. وقد بدأ ساب أعماله رسميا  بتاريخ (1978يناير  21الموافق )هـ 1398

أكتوبر  13الموافق )هـ 1399القعدة  ذو 22بتاريخ  1010025779للشرق األوسط في المملكة العربية السعودية. يعمل ساب بموجب السجل التجاري رقم 

فرعا ( في المملكة العربية السعودية. إن عنوان المركز الرئيسي لساب  108: 2021ديسمبر  31) فرعا    108وعددها كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه  (1979

 هو كما يلي: 

  البنك السعودي البريطاني

  9084ص ب     

 11413الرياض    

 المملكة العربية السعودية 

الشريعة، معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية . كما يقوم ساب بتقديم منتجات مصرفية متوافقة مع مجموعة خدمات مصرفيةتتمثل أهداف ساب في تقديم 

 مستقلة تأسست من قبل ساب.

شركة ذات مسؤولية محدودة وهي ، ، شركة تابعة٪( في رأس مال وكالة ساب للتأمين المحدودة100: 2021ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

الشركة تمت تصفية ( 2007يوليو  3هـ )الموافق 1428 اآلخرجمادى  18وتاريخ  1010235187مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 .خالل الربع الحالي

لمحدودة، شركة تابعة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ٪( في رأس مال شركة عقارات العربية ا100: 2021ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب حصة قدرها 

(. يتمثل نشاط شركة 2003يوليو  12هـ )الموافق 1424جمادى األول  12وتاريخ  1010188350مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 تثمار.عقارات العربية المحدودة في شراء وبيع وتأجير األراضي والعقارات ألغراض االس

شركة ذات  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة ساب لألسواق المحدودة100: 2021ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

ألسواق (. تقوم شركة ساب ل2017مايو  17هـ )الموافق 1438شعبان  21وتاريخ  323083مسؤولية محدودة مسجلة في جزر الكايمان بالسجل التجاري رقم 

 بالمتاجرة في المشتقات وعمليات إعادة الشراء. المحدودة

شركة مساهمة سعودية  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة ساب للتكافل65: 2021ديسمبر  31٪ )65يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

ساب ل يتمثل النشاط الرئيسي(. 2007يونيو  6هـ )1428جمادى األولى  20وتاريخ  1010234032مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

ساب  بإعالن لحاق اإلمملكة العربية السعودية. تقديم خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام للشركات واألفراد في افي للتكافل 

عن موافقة المساهمين  الحاليخالل الربع ساب تكافل  أعلنت ،2022 فبراير 27في )"والء"( تكافل عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة والء للتامين التعاوني 

هذه القوائم حول  25واإلفصاحات المتعلقة باتفاقية اندماج ساب تكافل في إيضاح  تم اإلفصاح عن تفاصيل المعاملة على عرض االندماج المقدم من شركة والء.

 .الموجزة الموحدة المالية المرحلية

شركة مساهمة مقفلة  وهي، ، شركة تابعة٪( في رأس مال شركة األول لالستثمار100: 2021ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. تم تأسيس شركة األول 2008يناير  9هـ )الموافق 1428الحجة  وذ 30بتاريخ  1010242378مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

تقديم األول لالستثمار في ئيسي لشركة . يتمثل النشاط الر2007-39-1السوق المالية وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم في لالستثمار ومرخصة كمؤسسة 

أبرمت شركة األول  األوراق المالية من قبل هيئة السوق المالية والتي تتعلق بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة وحفظ األوراق المالية. خدمات

النقل اكتمل . شركة إتش إس بي سي العربية السعوديةلالتابع  طاع االفرادلق واإلقراض بالهامش وساطةأعمال الاتفاقية لنقل أعمال إدارة األصول ولالستثمار 

 .القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة هذه حول 26للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح  .2022عام  الربع الحالي من خالل

شركة ذات مسؤولية محدودة  وهي، ، شركة تابعةفي رأس مال شركة األول العقارية٪( 100: 2021ديسمبر  31٪ )100يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. يتمثل النشاط 2008مايو  26هـ )الموافق 1429 ىجمادى األول 21بتاريخ  1010250772مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

 وحفظ وإدارة الضمانات بالنيابة عن ساب. كضمانات  استالمها من طرف البنك من قبل مقترضيه باسمها والتي تمتسجيل العقارات في الرئيسي لهذه الشركة 

٪( في رأس مال شركة إتش إس بي سي العربية السعودية شركات زميلة، شركة 49: 2021ديسمبر  31٪ )49يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدرها 

(. تم 2006يوليو  23هـ )الموافق 1427جمادى اآلخرة  27بتاريخ  1010221555بالسجل التجاري رقم مساهمة مقفلة ومسجلة في المملكة العربية السعودية 

ذو  5وتاريخ  37-05008كمؤسسة هيئة السوق المالية وفقا  لقرار هيئة السوق المالية رقم  وترخيصهاس بي سي العربية السعودية إتش إتأسيس شركة 

في تقديم مجموعة كاملة من أنشطة األوراق س بي سي العربية السعودية إتش إيتمثل النشاط الرئيسي لشركة . (2006يناير  5الموافق )هـ 1426الحجة 

س بي سي العربية إتش إتعتبر  .المالية التي تنظمها هيئة السوق المالية والمتعلقة بالتعامل، واإلدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، وحفظ األوراق المالية

إتش  ساسية لشركةس بي سي آسيا القابضة بي في، جهة ذات عالقة ومساهم في ساب. تتمثل األنشطة األإتش إزميلة لساب وشركة السعودية شركة 

والوساطة، إس بي سي العربية السعودية في تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك االستشارات المصرفية االستثمارية، 

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية اتفاقية لنقل أعمال إدارة  تأبرموالمحافظ التقديرية.  االستثماريةتمويل المشاريع. كما تدير الصناديق والديون، و

للمزيد   .2022عام الربع الحالي من النقل خالل  تم اكتمال. لشركة األول لالستثمار واإلقراض بالهامش لقطاع االفراد لقطاع األفراد وأعمال الوساطة ،األصول

 .القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة هذه حول 26من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 

  



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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الضمانات حقوق والحصول على  في المملكة العربية السعودية لغرض القيام بمعامالت القروض المشتركةالتالية ثالث منشآت اللقد شارك ساب في تأسيس 

 على موجودات محددة خاصة بالمقترضين بموجب اتفاقيات التمويل اإلسالمي، ال يوجد لهذه المنشآت أية نشاطات أخرى. 

 .شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات   - 1

 .شركة رابغ لتأجير الموجودات   - 2

 .شركة ينبع لتأجير الموجودات   - 3

٪( في شركة كيان السعودية لتأجير الموجودات وشركة رابغ لتأجير الموجودات )الشركة 50: 2021ديسمبر  31٪ )50ها يمتلك ساب بصورة مباشرة حصة قدر

٪( في شركة ينبع لتأجير الموجودات )الشركة حاليا  تحت التصفية( نتيجة 100: 2021ديسمبر  31٪ )100( ويمتلك حصة مباشرة قدرها تحت التصفية حاليا  

. ال يقوم ساب بتوحيد هذه المنشآت لعدم وجود حق له في العوائد المتغيرة من عالقته بالمنشآت أو المقدرة على 2019ك األول في يونيو االندماج مع البن

عمالء في منوح للالتأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سيطرته على تلك المنشآت ما عدا شركة ينبع لتأجير الموجودات. يتم إثبات التمويل المعني الم

 قائمة المركز المالي الموحدة لساب.

 سس اإلعدادأ .2

"التقرير  – 34لمحاسبة ل الدولي لمعيارلوفقا   2022 سبتمبر 30كما في وللفترة المنتهية في  مجموعةتم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة لل

ال تشتمل القوائم  لمحاسبين.للمراجعين واالمالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

لية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم الما

 . 2021ديسمبر  31كما في  مجموعةالمالية الموحدة السنوية لل

 من حيث السيولة.الموجزة يقوم ساب بعرض قائمة مركزه المالي المرحلية الموحدة 

 ويتم تقريبها ألقرب ألف، ما لم يرد خالف ذلك. تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة بالريال السعودي 

 استخدام التقديرات واألحكام

إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  من اإلدارة عند يتطلب

فترة الحالية على لم يكن هناك أي تغييرات خالل الومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 يلي. باستثناء ما ،2021ديسمبر  31التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام التي تم تطبيقها في 

 ملموسة كما يلي:غير اللبعض الممتلكات والمعدات والموجودات المقدرة نتاجية تمت مراجعة األعمار اإل 2022سبتمبر  30المنتهية في خالل الفترة 

 ديسمبر 31 في نتهيةمال ةللسن
نتاجي المقدر قبل العمر اإل
 التغيير

نتاجي المقدر بعد العمر اإل
 التغيير

 سنة 40 سنة 33 المباني

 سنوات 10إلى  3 سنوات 10إلى  3 *والسيارات األثاث و المعدات

تمت مراجعة العمر اإلنتاجي للمعدات واألثاث ضمن النطاق اإلجمالي لمعدالت *
 .االستهالك

 
 

مليون لاير سعودي بإجمالي  68بمبلغ  اإلطفاء/  االستهالك مصاريففي انخفاض  2022سبتمبر  30 فيالمنتهية  فترةاألثر الصافي المقدر للتغييرات في اليتمثل 

تشير التقديرات إلى انخفاض محتفظ بها حتى نهاية عمرها اإلنتاجي التقديري،  الموجودات. بافتراض أن 2022عام  كامللمليون لاير سعودي  91أثر متوقع قدره 

 مليون لاير سعودي. 40بمبلغ  الموجوداتفيما يتعلق بهذه  2023االستهالك / اإلطفاء في عام 

 التوحيدأسس  .3

"(. المجموعةبـ " )ويشار إليها جميعا   1تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب والشركات التابعة له المذكورة في اإليضاح 

عة بالشركات التا وبعضتكافل لليتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب، باستخدام سياسات محاسبية مماثلة باستثناء ساب 

 لاللتزامغرض توحيد القوائم المالية ل، على التوالي، لها خر قوائم مالية سنوية مدققةآمفحوصة أو  مرحلية مالية قوائم خرآ استخدامتم يغير الهامة والتي 

 .للمجموعةالمالية  التقاريربالجدول الزمني لتقديم 

المستثمر فيها( والتي  الشركة) ما منشأة علىساب  يسيطربطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  عليها ساب سواء   يسيطرالشركات التابعة هي المنشآت التي 

من خالل ممارسة  العوائد تلكعلى التأثير على  القدرةمن عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه  متغيرةلديه حقوق في الحصول على عوائد  أويتعرض بشأنها 

 التوقف ويتم السيطرة على تلك الشركات إلى ساب انتقالمن تاريخ  اعتبارا  لشركات التابعة القوائم المالية لالشركة المستثمر فيها. يتم توحيد  على سلطته

 .السيطرة هذه مثل عن ساب تخليعن توحيدها من تاريخ 

 المعامالت واألرصدة المتداخلة بين شركات المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة. استبعادتم 

المجموعة تسيطر على صندوق استثماري، يتم التركيز على تقييم  تقوم المجموعة بدور مدير صندوق لعدد من الصناديق االستثمارية. ولتحديد ما إذا كانت

( وكذلك حقوق المستثمرين بإزالة مدير الصندوق. المتوقعة جمالية للمجموعة في الصندوق )والتي تتكون من العموالت والرسوم اإلداريةالمصالح االقتصادية اإل

 مستثمرين في جميع الحاالت، ولذلك لم تقم بتوحيد هذه الصناديق.عة إلى أنها تقوم بدور وكيل للوونتيجة لذلك، توصلت المجم



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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 التغيرات نتيجة تطبيق المعايير الجديدة وأثرالسياسات المحاسبية الهامة  .4

الية الموحدة تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم الم

 أعاله. 2تم ذكره في إيضاح باستثناء ما  ،2021ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 للمرة التعديالت من عدد تطبيق يتم. خالل الفترة بعد المفعول يةسار توليس ةصادر تأو تعديال تفسيرات أو اييرمع ألي المبكر بالتطبيق المجموعة تقم لم

 .للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية وائمقال على أثر لها ليس ولكن 2022 عام في األولى

جوهري من قبل المجموعة، ومع ذلك، ليس لها أي تأثير  االمفعول اعتبار ا من السنة الحالية ويتم تطبيقه ةساري تأو التعديال اتأو التفسير اييريعتبر اتباع المع

 ما لم ينص على خالف ذلك أدناه: ،الموجزة للفترةالموحدة المرحلية المالية  القوائمعلى 

 اتوالتفسيرمعايير المحاسبة 

 والتعديالت

 تاريخ السريان البيان

محدودة النطاق  عدد من التعديالت
على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار المحاسبة الدولي  ،3رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي ، 16رقم 
وبعض التحسينات السنوية ، 37رقم 

على المعيار الدولي للتقرير المالي 
والمعيار الدولي للتقرير ، 1رقم 

ومعيار المحاسبة ، 9المالي رقم 
والمعيار الدولي ، 41الدولي رقم 

 16للتقرير المالي رقم 

" مرجع ا األعمال، "تجميع 3تُحد ِّث التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون تغيير  3في المعيار الدولي للتقرير المالي 
 متطلبات المحاسبة لتجميع المنشآت.

 
" والمعدات واآلالت العقارات، "16المحاسبة الدولي رقم حظر التعديالت على معيار ت

والمعدات المبالغ المستلمة من  اآلالتالشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات و
بيع البنود المنتجة أثناء قيام الشركة بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود 

لبيع هذه والتكلفة ذات العالقة منه. بدال  من ذلك، سوف تقوم الشركة بإثبات متحصالت ا
 في قائمة الدخل.

 
، "المخصصات والمطلوبات 37تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

المحتملة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تدرجها الشركة عند تقييم ما إذا كان 
 العقد مسببا  للخسارة.

 
، 1معلى المعيار الدولي للتقرير المالي رق تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة

"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى"، والمعيار الدولي للتقرير المالي 
، "الزراعة" واألمثلة 41، "األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9رقم 

 ، "عقود اإليجار".16التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الفترات السنوية التي تبدأ 
 .2022يناير  1في أو بعد 

 

 صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعدالمحاسبية المعايير 

 اختارت. 2023يناير  1أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت على المعايير المحاسبية التالية، والتي كانت سارية المفعول من فترات في أو بعد 

 للمجموعة.الموجزة الموحدة المرحلية على القوائم المالية  جوهريالتطبيق المبكر لهذه التعديالت وال تتوقع أن يكون لها تأثير عدم المجموعة 

 اتوالتفسيرمعايير المحاسبة 

 والتعديالت

 تاريخ السريان البيان

تعديالت على معيار المحاسبة 
، عرض القوائم 1الدولي رقم 

 المالية على تصنيف المطلوبات.

"عرض  1توضح هذه التعديالت محدودة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم 
باعتبارها متداولة أو غير متداولة، استناد ا إلى  تصنفالقوائم المالية" أن المطلوبات 

 الحقوق القائمة في نهاية فترة التقرير.
 

األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو 
ا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي  استالم تنازل أو انتهاك أي تعهد(. يوضح التعديل أيض 

 عندما يشير إلى "تسوية" التزام. 1رقم 
 

يرجى المالحظة أن مجلس معايير المحاسبة الدولي قد أصدر مسودة عرض جديدة 

 ى هذا التعديل.تقترح إجراء تغييرات عل

مؤجل حتى الفترات 
المحاسبية التي ال تبدأ 

 .2024يناير  1قبل 

تعديالت محدودة النطاق على 
 ،1 معيار المحاسبة الدولي رقم

ومعيار ، 2وبيان الممارسة رقم 
 .8المحاسبة الدولي رقم 

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي 
المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في القوائم 

 السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية التي تبدأ 
 .2023يناير  1في أو بعد 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بصيغته "عقود التأمين"،  17

 2020في يونيو المعدلة 

، والذي يسمح حالي ا 4ي للتقرير المالي رقم يحل هذا المعيار محل المعيار الدول
بمجموعة واسعة من الممارسات في المحاسبة لعقود التأمين. سيغير المعيار الدولي 

المحاسبة من قبل جميع المنشآت التي تصدر  جذريبشكل  17للتقرير المالي رقم 
 عقود التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية.

ية التي تبدأ الفترات السنو
 .2023يناير  1في أو بعد 

تعديل محدود النطاق لمتطلبات 
التحول في المعيار الدولي للتقرير 

 عقود التأمين 17المالي رقم 

يتعلق التعديل بتحول شركات التأمين إلى المعيار الجديد فقط، وال يؤثر على أي 
 .17متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

الفترات السنوية التي تبدأ 
 .2023يناير  1في أو بعد 



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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"األدوات  9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17ينص المعيار الدولي للتقرير المالي 
المالية" على متطلبات تحول مختلفة. بالنسبة لبعض شركات التأمين، يمكن أن 
تتسبب هذه الفروقات في حاالت عدم تطابق محاسبية مؤقتة بين الموجودات المالية 

لومات المقارنة التي تعرضها شركات التأمين في ومطلوبات عقود التأمين في المع
والمعيار الدولي للتقرير  17قوائمها المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ألول مرة. 9المالي رقم 

سيساعد التعديل شركات التأمين على تجنب حاالت عدم التطابق المحاسبية المؤقتة 
ة من المعلومات المقارنة للمستثمرين، من هذه، وبالتالي سيحسن مدى االستفاد

 خالل تزويد شركات التأمين بخيار عرض معلومات مقارنة حول الموجودات المالية.

 السعودي البنك المركزي لدى واألرصدة النقدية .5

 

 سبتمبر 30

2022 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30 

2021 

 )غير مدققة(

  1,865,374  1,766,585  1,765,875  نقد في الصندوق

  11,660,025  12,063,573  13,047,163  وديعة نظامية

  306,987  927,961  236,936  البنك المركزي السعوديإيداعات لدى 

  128,363  151,285  94,268  أرصدة أخرى

  13,960,749  14,909,404  15,144,242  اإلجمالي

 

 صافي األخرى، المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة .6

 يتم تصنيف األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى على النحو التالي: (أ

 

 سبتمبر 30

2022 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 5,653,267  4,961,054 2,087,915 حسابات جارية

 168,831  1,034,323 - إيداعات أسواق المال

 )2,163( (2,202) (2,894) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

  5,819,935 5,993,175 2,085,021 اإلجمالي

 االئتمان جودة تحليل (ب

 صافي: األخرى، والمؤسسات البنوكلدى  ألرصدةيوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان ل

 

خسائر االئتمان 
 علىالمتوقعة 

 ا  شهر 12 مدى

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

 2,085,021 - - -  2,085,021 )غير مدققة( 2022 سبتمبر 30

 5,993,175 - - - 5,993,175 )مدققة( 2021 ديسمبر 31

 5,819,935 - - - 5,819,935 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30

  



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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 المتوقعة االئتمان خسائر مخصصفي  الحركة (ج

لدى البنوك والمؤســســات المالية  لألرصــدة المتوقعةالختامي لمخصــص خســائر االئتمان  ديالرصــ إلىاالفتتاحي الرصــيد  من التســويات التاليالجدول  يوضــح

 :األخرى

 (مدققة)غير  2022 سبتمبر 30 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
مدى المتوقعة على 

العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 2,202 - - 2,202 2022يناير  1في  الرصيد

 692 - - 692 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

 2,894 - - 2,894  2022سبتمبر 30في  الرصيد

 

 )مدققة( 2021 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 1,962 - 333 1,629 2021يناير  1في  الرصيد

 240 - (333) 573 صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

 2,202 - - 2,202 2021 ديسمبر 31في  الرصيد

 

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر  30 

 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

  1,962  -  333   1,629  2021يناير  1في  الرصيد

  201  - (333)   534  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

  2,163  -    -   2,163  2021سبتمبر 30في  الرصيد

 

  صافي ،االستثمارات .7

 :كاآلتيفي األوراق المالية  االستثمارات تصنف

 

 سبتمبر 30

2022 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 15,066,562 18,665,583 26,519,845 سندات دين –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 24,429 24,382 23,620 حقوق الملكية –مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1,390,505 1,383,368 1,125,662 قائمة الدخلمدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 49,639,501 44,843,454 51,125,927 مقتناة بالتكلفة المطفأة

 )15,014( (13,089) (9,219) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 66,105,983 64,903,698 78,785,835 اإلجمالي 

 .اآلخرالشامل  الدخلبالقيمة العادلة من خالل و المطفأة بالتكلفةسندات الدين المقاسة ليوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجودة االئتمان 

 

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة على 
 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

      (مدققة)غير  2022 سبتمبر 30

 51,116,708 - - - 51,116,708 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

 الدخلسندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 اآلخرالشامل 

26,519,845 - - - 26,519,845 



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 

 

 

  الموجزة القوائم المالية المرحلية الموحدة –البنك السعودي البريطاني 
11 

 

 

 

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة على 
 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
على المتوقعة 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

      )مدققة( 2021ديسمبر  31

 44,830,365 - - - 44,830,365 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 اآلخر الشامل الدخل

18,665,583 - - - 18,665,583 

 

 

خسائر 
االئتمان 

المتوقعة على 
 ا  شهر 12مدى 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 

مدى العمر التي لم 
ينخفض مستوى 

 االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على 
مدى العمر ذات 
مستوى ائتماني 

 منخفض

مشتراة ذات 
مستوى ائتماني 

 اإلجمالي منخفض

      )غير مدققة( 2021سبتمبر  30

 49,624,487 - - - 49,624,487 صافي ،سندات دين بالتكلفة المطفأة

سندات دين بالقيمة العادلة من خالل 
 اآلخر الشامل الدخل

15,066,562 - - - 15,066,562 

 

 خسائر سندات الدين غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:في مخصص للتغير  تحليلفيما يلي 

 (مدققة)غير  2022 سبتمبر 30 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

مستوى العمر ذات 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 20,791 - - 20,791 2022يناير  1الرصيد كما في 

 (4,781)  - - (4,781)  خسائر ال مخصصإعادة قياس  صافي

  16,010  - -  16,010  2022 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 

 )مدققة( 2021 ديسمبر 31 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

االئتمان خسائر 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 25,700 - - 25,700 2021يناير  1الرصيد كما في 

 (4,909) - - (4,909) خسائر مخصص الإعادة قياس  صافي

 20,791 - - 20,791 2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30 

 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

 ا  شهر 12

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر ذات مستوى 
 اإلجمالي ائتماني منخفض

 25,700 - - 25,700 2021يناير  1الرصيد كما في 

 (3,656)  - - (3,656)  خسائر مخصص الإعادة قياس  صافي

 22,044 - - 22,044 2021سبتمبر  30الرصيد كما في 
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 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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 القروض والسلف، صافي  .8

 :يلي مماالقروض والسلف  تتكون

 (مدققة)غير  2022 سبتمبر 30 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 
 أخرى

 شركاتقروض 
 ومؤسسات

 
 اإلجمالي

 156,096,905 113,002,332 40,725,791 2,368,782 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 24,154,194 21,729,331 2,308,469 116,394 مستوى االئتمان لها

المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني خسائر االئتمان 
 5,028,913 4,234,975 751,452 42,486 منخفض

 3,806,810 3,654,065 152,608 137 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 189,086,822 142,620,703 43,938,320 2,527,799 إجمالي القروض والسلف

 (5,927,305) )5,044,672( )713,351( (169,282) صافيمخصص خسائر االئتمان المتوقعة، 

 183,159,517 137,576,031 43,224,969 2,358,517 القروض والسلف، صافي

 
 

 )مدققة(  2021 ديسمبر 31 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 
 أخرى

 شركاتقروض 
 ومؤسسات

 
 اإلجمالي

  138,722,848  101,401,370   35,308,631  2,012,847  شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

 123,496   1,939,590   24,786,523   26,849,609  

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

 43,805   1,023,411   3,846,283   4,913,499  

  3,772,761   3,604,937   167,734   90  مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

  174,258,717  133,639,113   38,439,366  2,180,238  إجمالي القروض والسلف

 (6,702,239)  (5,793,303)  (745,117)  (163,819)  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

  167,556,478  127,845,810   37,694,249  2,016,419  القروض والسلف، صافي

 

 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30 

 
 

 ائتمانبطاقات 
 أفرادقروض 
 أخرى

 شركاتقروض 
 ومؤسسات

 
 اإلجمالي

 134,438,535 98,730,694 33,744,582 1,963,259 شهرا   12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض 
 مستوى االئتمان لها

119,805 2,091,228 24,528,559 26,739,592 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني 
 منخفض

51,097 1,038,692 4,447,344 5,537,133 

 3,762,511 3,588,328 174,111 72 مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض 

 170,477,771 131,294,925 37,048,613 2,134,233 إجمالي القروض والسلف

 (6,977,656) (6,018,860) (786,956) (171,840) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة، صافي

 163,500,115 125,276,065 36,261,657 1,962,393 القروض والسلف، صافي

 ديسمبر 31) سعودي لاير مليون 4,425 قدرها عاملةغير  وسلف قروضخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض على  تتضمن

ليتم ترقيتها إلى فئة غير  ("فترة التحسن")شهرا  من األداء  12 فترة تكمل لم لكنهاحاليا  عاملة تتضمن على قروض كما(. سعودي لاير مليون 4,210: 2021

 منخفضة القيمة.

 لموجودات المالية المسجلة في كل مرحلة الخصائص التالية:تتضمن ا

  شهر ا  12في مخاطر االئتمان التي يتم فيها إثبات مخصص لمدة  جوهرية(: بدون زيادة 1شهرا  )المرحلة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى
 شهر ا( لخسائر االئتمان المتوقعة؛ 12)أو أقل إذا كانت مدة التسهيل أقل من  للخسائر االئتمانية المتوقعة

  في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات  جوهرية (: شهدت زيادة2الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي لم ينخفض مستوى االئتمان لها )المرحلة
 الذي يتم فيه إثبات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر؛ األولي

  (: دليل موضوعي على انخفاض القيمة وبالتالي يتم اعتبارها 3الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ذات مستوى ائتماني منخفض )المرحلة
 المتوقعة على مدى العمر؛ و  القيمة ويتم إثبات خسائر االئتمانمتعثرة أو منخفض 

  خسائر مشتراة أو مستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض: تم شرائها أو استحداثها بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة التي يتم فيها إثبات
أو المستحدثة ذات مستوى ائتماني منخفض على القروض والسلف غير العاملة  االئتمان المتوقعة على مدى العمر. تشتمل الموجودات المالية المشتراة
 .العادلة في تاريخ االستحواذتسجيلها بالقيمة  تمالتي تم الحصول عليها من خالل عملية االندماج مع البنك األول والتي 
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 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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 .مقابل القروض والسلف إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان االفتتاحي الرصيدالجدول التالي التسويات من  يوضح 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 )غير مدققة( 2022سبتمبر  30
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 6,702,239 108,012 2,600,654 3,482,551 511,022 2022يناير  1الرصيد في 

 - - (7,435) (35,838) 43,273 1مرحلة  إلى محول

 - - (78,745) 93,372 (14,627) 2مرحلة  إلى محول

 - - 276,350 (274,190) (2,160) 3مرحلة  إلى محول

 634,628 276,675 430,051 2,453 (74,551) خسائر ال مخصص إعادة قياس صافي

 (1,000,000) - - (1,000,000) - أ( 25تم التخلص منها )إيضاح  ماليةأصول 

 (409,562) - (409,562) - - مشطوبة مبالغ

 5,927,305 384,687 2,811,313 2,268,348 462,957 2022سبتمبر  30الرصيد في 

 
 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 )مدققة( 2021ديسمبر  31
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2021يناير  1الرصيد في 

 - - (5,142) (26,012) 31,154 1مرحلة  إلى محول

 - - (41,537) 57,350 (15,813) 2مرحلة  إلى محول

 - - 21,310 (19,026) (2,284) 3مرحلة  إلى محول

 604,260 55,194 (124,861) 1,019,261 (345,334) خسائر مخصص الإعادة قياس  صافي

 (1,077,482) - (1,077,482) - - مشطوبة مبالغ

 6,702,239 108,012 2,600,654 3,482,551 511,022 2021 ديسمبر 31الرصيد في 

 

  منخفض ائتماني مستوى منخفض غيرمستوى ائتماني  

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30
 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 اإلجمالي منخفض

 7,175,461 52,818 3,828,366 2,450,978 843,299 2021يناير  1الرصيد في 

 - - (3,171) (24,897) 28,068 1مرحلة  إلى محول

 - - (35,939) 49,503 (13,564) 2مرحلة  إلى محول

 - - 22,927 (20,504) (2,423) 3مرحلة  إلى محول

 85,685 38,396 (271,146) 652,705 (334,270) خسائر الإعادة قياس مخصص  صافي

 (283,490) - (283,490) - - مشطوبة مبالغ

 6,977,656 91,214 3,257,547 3,107,785 521,110 2021سبتمبر  30الرصيد في 
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 ةزميل ةشركستثمار في اال .9

 

 
 سبتمبر 30

2022 
 )غير مدققة(

 ديسمبر 31
2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30
2021 

 )غير مدققة(

    س بي سي العربية السعودية إتش إ

 542,955 542,955 583,359 السنة / الفترةرصيد في بداية ال

 92,291 139,572 167,553 الحصة في األرباح

 (99,167) (99,168) (156,214) توزيعات أرباح مستلمة

 536,079 583,359 594,698 السنة / الفترة نهاية في الرصيد

     للتأمين الوطنيةالشركة 

 76,277 76,277 - السنةالفترة / رصيد في بداية ال

 (8,143) (8,143) - الخسائر  في الحصة

 (68,134) (68,134) -                                        متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيعإعادة تصنيف إلى موجودات غير 

 - - - السنة /الفترة  في نهاية الرصيد

 536,079 583,359 594,698 اإلجمالي

    

 68,134 68,134 -                                                          موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 - 79,894 - السنة غير المتداولة خالل الموجودات بيع منمتحصالت 

 - 11,760 - غير المتداولة  الموجوداتمكاسب من بيع 

 

٪ 20والذي تضمن خطة للتخلص من حصته البالغة  الشركة الوطنية للتأمينأعلن ساب عن توجهه االستراتيجي فيما يتعلق بحيازته في  ،2021يوليو  14في 

 .2021محتفظ بها للبيع" وتم التخلص منها خالل الربع الرابع من عام كمصنفة  موجوداتالمرتبطة على أنها " الموجودات. وبالتالي تم إعادة تصنيف هافي

 األخرى الملموسة غير والموجودات الشهرة .10

 على ما يلي: الملموسة غير الموجودات تشتمل

 

 

 

 يضاحإ

 سبتمبر 30

2022 

 (مدققة)غير 

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 (مدققة)غير 

     األول البنك مع األعمال تجميع عملية عن ناتجة مبالغ

 8,778,091 8,778,091 8,778,091  شهرة

 1,670,427 1,631,407 1,514,349  أخرى ملموسة غير موجودات

 - - 120,000 26 السعودية العربية سيإس بي  إتششهرة ناتجة عن االستحواذ على أعمال 

 13,806 13,806 - 25 للتكافل ساب على االستحواذ عن ناتجة شهرة

 313,418 317,507 351,315  اآلليالحاسب  برامج

 10,775,742 10,740,811 10,763,755  اإلجمالي

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار

تقييم  راءإج مالية فترة كل في يتممع ذلك، القيمة.  فيمن وجود انخفاض  لتأكداألعمال سنوي ا ل تجميع عمليةمن خالل  عليها ستحوذتخصيص الشهرة الم يتم

إجراء اختبار انخفاض القيمة وذلك بمقارنة  يتمفي القيمة.  نخفاضاال اختبار إجراء يتعينذلك،  علىمؤشرات  وجود. وفي حال القيمة في االنخفاضلمؤشرات 

مع القيمة  ،االستعمال قيدالتي تحمل شهرة، والتي يتم تحديدها من خالل طريقة القيمة  بالمجموعة للنقدية المدرة للوحدات المقدرةالقابلة لالسترداد  القيمة

 .للنقدية المدرة الوحدات من وحدة لكل الموجودات لصافي الدفترية

 .االنخفاض في القيمةلذلك لم يتم إجراء اختبار  مؤشرات انخفاض القيمة. ال يوجد، 2022 سبتمبر 30 كما في
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 المشتقات .11

سمية، التي تعتبر مؤشرا  سمية المتعلقة بها. إن المبالغ االيعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالغ اال

سمية ال تعكس . وبالتالي، فإن هذه المبالغ االبها على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة

 والتي تقتصر عادة  على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر السوق. المجموعةلها  تتعرضالتي  االئتمانمخاطر 

  2021سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31
 )مدققة(

  2022سبتمبر 30
 )غير مدققة(

 

 المبالغ
 سميةاال

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة 
العادلة 
 اإليجابية

 المبالغ
 سميةاال

القيمة العادلة 
 السلبية

القيمة العادلة 
 اإليجابية

 المبالغ
 سميةاال

القيمة 
العادلة 
 السلبية

القيمة 
العادلة 
 اإليجابية

 

 : المتاجرةالمقتناة ألغراض          

41,765,730 (814,639) 837,674 39,331,182 (547,847) 569,913 47,513,923 (1,426,488) 1,563,089 
مقايضات أسعار العموالت 

 الخاصة

 الخاصة العموالتخيارات أسعار  191,987 (188,227) 12,023,241 424,607 (446,546) 13,311,790 512,736 (540,264) 14,844,736

 عقود الصرف األجنبي اآلجلة 160,568 (105,835) 13,428,554 40,296 (34,585) 3,534,619 27,235 (25,499) 3,391,546

 خيارات العمالت 50,387 (50,591) 1,647,471 14,900 (14,922) 1,059,600 10,985 (11,019) 1,334,213

 العمالت مقايضات 4,891 (3,180) 2,962,500 6,456 (2,958) 4,650,000 17,979 (13,342) 5,512,500

         
مخاطر  تحوطالمقتناة ل
 :العادلةالقيمة 

12,222,061 (550,991) 28,305 12,238,311 (457,949) 34,794 11,532,455 (27,574) 647,011 
مقايضات أسعار العموالت 

 الخاصة

         
مخاطر  تحوطالمقتناة ل

 التدفقات النقدية:

90,000  -  2,912  90,000 - 2,871 485,000 (21,889) 517 
 العموالت أسعار مقايضات
 الخاصة

 العمالت مقايضات 5,746 (1,797) 225,000 16,008 (9,785) 1,068,750  25,373 (10,985)  1,781,250

 اإلجمالي 2,624,196 (1,825,581) 89,818,144 1,109,845 (1,514,592) 75,284,252 1,463,199 (1,966,739) 80,942,036

 )1,082,503( 22,130  (768,729) 16,298  (869) 1,207,112 
 لترتيبات العادلة القيمة

 المقاصة

 المستلمة النقدية الضمانات (146,910) 34,890  (39,525) 1,190,713  (15,388) 1,649,038 

 المقاصة بعد العادلة القيمة 1,060,202 34,021  (23,227) 421,984  6,742 566,535 
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 سبتمبر 30

2022 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 139,640,672 152,966,149 144,964,207 تحت الطلب

 37,258,384 30,443,041 54,610,337 ألجل

 2,077,371 2,051,920 2,161,361 ادخار

 1,271,300 1,299,502 1,128,494 أخرى ودائعو هامشيةتأمينات 

 180,247,727 186,760,612 202,864,399 اإلجمالي

 سندات الدين المصدرة .13

 2020 - سنوات 10مليار لاير سعودي لمدة  5صكوك بقيمة 

 للمجموعةلية . يخضع إصدار الصكوك لبرنامج الصكوك المح2020يوليو  22لاير سعودي في  اتمليار 5من الفئة الثانية بقيمة إصدار صكوك االنتهاء من قام ساب ب

لبنك المركزي السعودي، سنوات، ويخضع ذلك للموافقة المسبقة ل 5الصكوك بعد  استرداد في ، ولساب الحق2030ستحق في عام ت)"البرنامج المحلي"( و

لى هيكل الصكوك من قبل اللجنة الشرعية للبنك. إن هذه الصكوك غير مضمونة وتم عرضها عن طريق طرح تمت الموافقة ع. البرنامج المحليوشروط وأحكام 

 للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائدا   ادخل عمولة خاصة فعلية لمدة ستة أشهر وفق   خاص في المملكة العربية السعودية وتحمل

 نصف سنوي.  أساستحق السداد على نقطة أساس، وتس 195 هامش
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 المحتملة  وااللتزاماتالتعهدات  .14

 الدعاوى القضائية (أ

 .المجموعة ضد مقامة جوهرية قضايا توجد ال

  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزاماتالتعهدات  (ب

  فيما يلي بيانا  بالتعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان:

 

 

 :لتزامات القروض وعقود الضمان المالياليوضح الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )غير مدققة( 2022سبتمبر  30

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 734,347 1,569 399,589 271,134 62,055 2022يناير  1الرصيد في 

 - - (601) (12,944) 13,545 1مرحلة  إلى محول

 - - (451) 6,798 (6,347) 2مرحلة  إلى محول

 - - 1,000 (1,000) - 3مرحلة  إلى محول

 87,612 1,746 161,322 (46,279) (29,177) خسائر ال مخصص إعادة قياس صافي

 821,959 3,315 560,859 217,709 40,076 2022 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 

 

 

 )غير مدققة( 2022سبتمبر  30
 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 17,096,911 79,600 13,752 1,009,259 15,994,300 مستندية اعتمادات

 72,142,681 1,658,464 1,424,087 7,629,560 61,430,570 ضمان خطابات

 3,061,325 1,723 1,655 227,027 2,830,920 قبوالت

 4,804,488 - - 442,012 4,362,476 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 97,105,405 1,739,787 1,439,494 9,307,858 84,618,266 اإلجمالي

 )مدققة( 2021ديسمبر  31

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

  17,347,727   50,560   27,597   1,071,383   16,198,187  مستندية اعتمادات

  71,993,796   1,883,095   1,440,987   8,190,612   60,479,102  ضمان خطابات

  1,787,723     -   96   338,972   1,448,655  قبوالت

  4,284,673     -     -   240,577   4,044,096  غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

  95,413,919   1,933,655   1,468,680   9,841,544   82,170,040  اإلجمالي

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 

 أومشتراة 
مستحدثة ذات 

مستوى ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 16,809,749 59,060 9,532 1,242,182 15,498,975 مستندية اعتمادات

 75,688,852 2,010,506 1,610,879 8,043,955 64,023,512 ضمان خطابات

 2,109,485 4,524 2,306 398,131 1,704,524 قبوالت

 3,281,859 - - 152,597 3,129,262 غير قابلة للنقض االئتمانلمنح  التزامات

 97,889,945 2,074,090 1,622,717 9,836,865 84,356,273 اإلجمالي
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 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )مدققة( 2021ديسمبر  31

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 662,565 - 487,056 136,654 38,855 2021يناير  1الرصيد في 

    -  -    -  (1,747)   1,747  1مرحلة  إلى محول

    -  - (300)   905  (605)  2مرحلة  إلى محول

    -  -  1,999  (1,996)  (3)  3مرحلة  إلى محول

 87,237 1,569 (73,711)   137,318   22,061  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

 (15,455) - (15,455)     -     -  مبالغ مشطوبة

  734,347  1,569  399,589   271,134   62,055  2021 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 

 3 المرحلة 2 المرحلة 1 المرحلة )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30

مشتراة أو 
مستحدثة ذات 

مستوى 
ائتماني 
 منخفض

 اإلجمالي

 662,565 - 487,056 136,654 38,855 2021يناير  1الرصيد في 

    -     -     -  (1,732)   1,732  1مرحلة  إلى محول

    -     -  (300)   799  (499)  2مرحلة  إلى محول

    -     -   1,999  (1,996)  (3)  3مرحلة  إلى محول

  129,493   1,569  (23,863)   139,245   12,542  صافي إعادة قياس مخصص الخسائر

 (15,455)     -  (15,455)     -     -  مبالغ مشطوبة

  776,603   1,569   449,437   272,970   52,627  2021سبتمبر  30الرصيد كما في 

 للسهم  ةوالمخفض ةاألساسي )الخسارة( / الربح .15

 والمحسوبة 2021 سبتمبر 30و  2022 سبتمبر 30للفترتين المنتهيتين في  من العمليات المستمرة والمتوقفة للسهم ةوالمخفض ةاألساسي )الخسارة( /الربح

 البالغة األسهم لعدد المرجح المتوسطعلى  للفترتين من العمليات المستمرة والمتوقفةالدخل ضريبة وبعد الزكاة  الفترة)خسارة(  / دخلبقسمة صافي 

 .الفترتين خالل القائمة سهم( 2,054,794,522: 2021سبتمبر  30)سهم  2,054,794,522

 الدخل وضريبة الزكاة .16

ضريبة الدخل للشركات  لنظام ساب يخضعوالتي تخضع لحد أدنى وحد أعلى من االلتزام. كما  األنظمة في المذكورةتم احتساب الوعاء الزكوي وفقا  للمعادلة ي

 من السعوديين غير المساهمين حصةتطبق على  ٪20الشركات بمعدل قدره  علىضريبة الدخل  حساب يتموالتي تخص حصص المساهمين غير السعوديين. 

 .  للضريبة الخاضع الدخل

 تممراجعة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.  قيد 2020و 2019الضريبي للسنوات المالية الزكوي وال يزال الربط  ،2021قام ساب بتقديم إقرار الزكاة والضريبة لعام 

. تقدم 2018الى  2007من  الربط الضريبي المتعلق بالبنك األول للسنوات تم االنتهاء من. كما 2018لى إ 2005االنتهاء من الربط الضريبي للسنوات المالية من 

ات فلجنة االستئناف للمخالأمام والذي اليزال معلقا حاليا  2006إلى  2005المتعلق بالبنك األول للسنوات المالية من  الضريبيالربط  ساب باستئناف على

 .والمنازعات الضريبية

 حكمها ما فيالنقدية و .17

 :اآلتيمن  الموجزة المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة وما في حكمهاتتكون النقدية 

 

 سبتمبر 30

2022 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 2,300,724 2,845,831 2,097,079 فيما عدا الوديعة النظامية البنك المركزي السعودينقدية وأرصدة لدى 

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من 

 5,736,612 5,697,717 2,087,915 تاريخ شرائها

 8,037,336 8,543,548 4,184,994 اإلجمالي
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  التشغيلية القطاعات .18

. االعتياديةتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  لألحكام والشروط التجارية بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.  انشاطه المجموعةمارس ت

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

 رفع التقارير بشأنها:  يتمالتي  المجموعةفيما يلي بيانا بقطاعات 

 األفراد مصرفية

 البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة. االحتياجاتيلبي بشكل أساسي 

 والشركات المؤسساتمصرفية 

 .والمؤسساتلشركات لاالحتياجات البنكية  أساسيبشكل  يلبي

 الخزينة

والسيولة  االستثماريةوإدارة المحفظة  المجموعةيدير السيولة للمجموعة، ومخاطر العمالت وأسعار العموالت الخاصة. كما أنه مسئول عن تمويل عمليات 

 للمجموعة.

 أسواق المال

 لالستثمار.، األول ت المصرفية االستثمارية والوساطةتشمل أنشطة استثمار المجموعة في شركتها التابعة للخدما

 أخــــرى

 الملكية حقوقفي ستثمارات واال ،س بي سي العربية السعوديةإ إتششركة و ،شركة ساب تكافل ماوه زميلة وشركة تابعة تأمين شركةستثمار في تشمل اال

 .ةوالمصاريف المتعلقة بعملية االندماج. كما تشمل حذف بنود الدخل والمصاريف بين شركات المجموع

 . بالمجموعة التحويلي التسعير سياسةلالمعامالت بين القطاعات التشغيلية أعاله وفقا   تتم

 للفترات والنتائجوإجمالي دخل ومصاريف العمليات  ،2021 سبتمبر 30و 2022 سبتمبر 30كما في  المجموعةجمالي موجودات ومطلوبات إلفيما يلي تحليال  

 القطاعات التشغيلية: في هذين التاريخين لكل قطاع من ةيالمنته

 (مدققة)غير  2022 سبتمبر 30

 

 

 

 األفراد مصرفية حإيضا

 مصرفية
الشركات  

 اإلجمالي أخرى  المال أسواق الخزينة والمؤسسات

 299,990,447 1,933,191 1,798,575 100,870,427 141,073,420 54,314,834  إجمالي الموجودات

 183,159,517 - 1,267,618 - 137,576,031 44,315,868  صافي وسلف، قروض

 78,785,835 23,620 189,834 78,572,381 - -  صافي استثمارات،

 594,698 594,698 - - - -  زميلة ةستثمار في شركا

 246,556,208 763,497 172,661 43,745,715 123,507,955 78,366,380  إجمالي المطلوبات

 202,864,399 - - 11,421,067 117,214,988 74,228,344  العمالء ودائع

 العمالء من العمليات/ )خسارة(  دخل
 6,966,077 (39,534) 35,083 1,414,467 3,763,762 1,792,299  الخارجيين

 بين العمليات/ )مصاريف(  دخل
 - 3,653 - (54,823) (311,462) 362,632  القطاعات

تشمل  العمليات، إجمالي دخل
 6,966,077 (35,881) 35,083 1,359,644 3,452,300 2,154,931  على:

 5,116,749 - 12,494 791,706 2,570,142 1,742,407  دخل العموالت الخاصة صافي

األتعاب  / )مصاريف( دخل صافي
 929,120 (25,788) 22,858 (2,825) 702,040 232,835  والعموالت

)مخصص( مخصص /  عكس
 (233,192) - (1,171) 4,089 (313,042) 76,932  المتوقعة، صافي االئتمانخسائر 

 (2,790,139) 53,828 (87,436) (244,411) (1,174,409) (1,337,711)  العمليات / دخل مصاريف إجمالي

 167,553 167,553 - - - -  زميلة شركةالحصة في أرباح 

 قبلالفترة  / )خسارة( صافي دخل
الزكاة وضريبة الدخل من العمليات 

 المستمرة
 894,152 1,964,849 1,119,322 (53,524) 185,500 4,110,299 

الخسارة من العمليات  صافي
 المتوقفة

25 - - - - (29,580) (29,580) 
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 )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30

 )معدلة(

 

 

 إيضاح
 مصرفية
 األفراد

 مصرفية
الشركات  

 اإلجمالي أخرى المال أسواق الخزينة والمؤسسات

 269,552,453 2,034,838 219,696 90,243,436 128,939,628 48,114,855  إجمالي الموجودات

 163,500,115 - 91,228 - 125,276,065 38,132,822  صافي وسلف، قروض

 66,105,983 641,885 123,890 65,340,208 - -  صافي استثمارات،

 536,079 536,079 - - - -  زميلة شركة في استثمار

 216,951,365 687,766 119,012 32,271,057 103,261,365 80,612,165  إجمالي المطلوبات

 180,247,727 - - 6,014,146 97,868,657 76,364,924  العمالء ودائع

 5,872,848 17,318 19,151 1,033,287 3,012,423 1,790,669  الخارجيين العمالء من العمليات دخل

 - (4,905) - 300,498 (446,711) 151,118  القطاعات بين العمليات/ )مصاريف(  دخل

 5,872,848 12,413 19,151 1,333,785 2,565,712 1,941,787  تشمل على: ،إجمالي دخل العمليات

 4,300,777 (8,881) 2,558 962,158 1,711,030 1,633,912  العموالت الخاصة  )مصاريف( /دخل  صافي

 888,888 5,003 15,887 7,633 661,643 198,722  األتعاب والعموالت دخل صافي

)مخصص( خسائر مخصص /  عكس
 المتوقعة، صافي االئتمان

 449,848 (493,545) 3,455 - - (40,242) 

 (2,588,427)  (59,943) (52,842) (132,103)  (1,030,479) (1,313,060)  مصاريف العمليات إجمالي

 84,148 84,148 - - - -  زميلة شركةالحصة في أرباح 

قبل الزكاة  الفترة صافي دخل
من العمليات  وضريبة الدخل

 المستمرة
 1,078,575 1,041,688 1,205,137 (33,691) 36,618 3,328,327 

 العمليات من الخسارة صافي
 المتوقفة

25 - - - - (24,429) (24,429) 

 الماليةمخاطر ال إدارة .19

 االئتمانمخاطر 

 ل عن إدارة المخاطر الكلية داخل ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها.ؤوإن مجلس اإلدارة مس

والخطط وأهداف األداء والتي تشتمل على  بالمجموعةعمل المخاطر الخاصة  إطارعلى  واإلشراف باعتمادلقد قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنة للمخاطر تقوم 

إدارة المخاطر وتعيين كبار المسئولين وتفويض الصالحيات المتعلقة باالئتمان والمخاطر األخرى وإعداد  واستراتيجياتإعداد اإلجراءات المتعلقة بقبول المخاطر، 

 الرقابية الفعالة. اإلجراءات

بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  بالتزاماتهمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء والتي ت االئتمانمخاطر  بإدارة تقوم المجموعة

عن التعهدات  االئتمان. كما تنشأ مخاطر االستثماريةبشكل أساسي عن عمليات اإلقراض التي تنتج عنها القروض والسلف، وعن األنشطة  االئتمانتنشأ مخاطر 

 متستخدتعثر األطراف األخرى باستخدام نظام تصنيف داخلي. كما  احتمالبتقويم  تقوم المجموعةوالمشتقات.  باالئتمانالمحتملة المتعلقة  وااللتزامات

 درجات تصنيف مخاطر خارجية صادرة عن وكاالت تصنيف رئيسية، عند توفرها. المجموعة

وذلك بمراقبتها، ووضع حدودا  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة، وتقويم مالءة هذه األطراف بصورة مستمرة.  االئتمانبالتقليل من مخاطر  تقوم المجموعة

كما يتم مراقبة حدود تحديد المخاطر، ووضع الحدود المالئمة لها ومراقبة المخاطر وااللتزام بحدودها.  إلى بالمجموعةسياسات إدارة المخاطر الخاصة  تهدف

المتعلقة بأنشطته التجارية وذلك  االئتمانبإدارة مخاطر  تقوم المجموعة، االئتمانيوميا . إضافة لمراقبة حدود مخاطر  المجموعةتعرض لها تالمخاطر الفعلية التي 

أحيانا   تقوم المجموعةوالحد من فترات التعرض للمخاطر. كما مقاصة رئيسية والدخول في ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى في ظروف مالئمة  اتفاقياتبإبرام 

عقود المشتقات في حالة إخفاق األطراف  الستبدالالمتعلقة بالمشتقات التكلفة المحتملة  االئتمان. تمثل مخاطر االئتمانبإقفال المعامالت لتقليل مخاطر 

بتقويم األطراف األخرى باستخدام نفس الطرق واألساليب تقوم المجموعة التي آلت للبنك،  ناالئتما. ولمراقبة مستوى مخاطر بالتزاماتهااألخرى عن الوفاء 

عند مزاولة عدد من األطراف األخرى ألنشطة مماثلة أو ممارسة أعمالهم في  االئتمانينتج التركز في مخاطر  المتبعة بشأن تقويم عمليات اإلقراض الخاصة به.

التعاقدية عند حدوث تغيرات في الظروف  بالتزاماتهمالتي ستؤثر في مقدرتهم على الوفاء  االقتصاديةلهم نفس الخصائص نفس المنطقة الجغرافية أو يكون 

 أو السياسية أو الظروف األخرى.  االقتصادية

بإدارة  تقوم المجموعة منطقة جغرافية معينة.تجاه التطورات التي تحدث بصناعة ما أو تطرأ على  المجموعةإلى مدى تأثر أداء  االئتمانيشير التركز في مخاطر 

 تقوم المجموعةوذلك بتنويع محفظة اإلقراض لتفادي التركز في المخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من العمالء في أماكن أو أنشطة معينة. كما  االئتمانمخاطر 

في  انخفاضانات إضافية من األطراف األخرى عند وجود مؤشرات على وقوع بالحصول على ضم تقوم المجموعةما هو مالئم. كما  أيضا  بأخذ الضمانات، حسب

 .ذات العالقة لالتفاقياتتقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية أخرى وفقا   القروض والسلف المعنية.
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 صافيالمتوقعة،  االئتمان خسائر مخصص (أ

والتزامات  ،القروض والسلفو ،واالستثمارات ،األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى األرصدة لقاء المتوقعة االئتمان خسائر مخصصيوضح الجدول التالي 

 :القروض وعقود الضمان المالي

 إيضاحات 
 2022 سبتمبر 30

 (مدققة)غير 
 2021 سبتمبر 30

 (مدققة)غير 

    :المتوقعة االئتمان خسائر مخصص صافي

 (201) (692) 6 األخرى المالية والمؤسسات البنوك لدى أرصدة

 3,656 4,781 7 استثمارات

 (85,685) (634,628) 8 قروض وسلف، صافي

 (129,493) (87,612) 14 التزامات القروض وعقود الضمان

 171,481 484,959  المستردة المبالغ خصم بعد مشطوبة ديون

 40,242)) (233,192)  للفترة المحمل صافي

 

 الضمانات (ب

في الغالب على ودائع  تشمل الضماناتهذه المتعلقة بالقروض والسلف.  االئتمانبضمانات لتقليل مخاطر  اخالل عمليات اإلقراض الخاصة به تحتفظ المجموعة

بشكل رئيسي مقابل  اتثابتة أخرى. يتم االحتفاظ بالضمان وموجوداتوتحت الطلب وودائع نقدية أخرى وضمانات مالية وأسهم محلية ودولية وعقارات  ألجل

المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية  للموجوداتقيمة القابلة للتحقق. بالنسبة المقابل التعرضات ذات صلة بصافي  إدارتهاويتم  والشخصيةالقروض التجارية 

 . من مخاطر االئتمان اتالضمان هفيه هذ تقللإلى الحد الذي  كرهن االمحتفظ به اتحول الضمان، هناك حاجة إلى معلومات كمية المالية القوائم إعداد بتاريخ

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .20

ر بموجب معاملة نظامية تتم في السوق الرئيسي )أو أسواق أكث التزامعند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل  استالمهالذي سيتم  المبلغالقيمة العادلة هي 

أو يمكن تقديره  ( بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس وفق الظروف السائدة حاليا  في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قابال  للمالحظة مباشرةإفادة

العادلة لألدوات المالية التي تم إثباتها ال  إن القيمة وبالتالي يمكن أن تنشا فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة. ،طرق تسعير أخرى باستخدام

 .تختلف كثيرا  عن قيمتها الدفترية

 تحديد القيمة العادلة ومستوياتها 

 المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:  تستخدم المجموعة

 ؛(عادة ترتيبإو أ تعديل بدون)نشطة لنفس األداة األسعار المتداولة في األسواق المالية ال : المستوى األول

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

 و ؛الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة

 أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.طرق تسعير لم تحدد  : المستوى الثالث
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القيمة   (مدققة)غير  2022 سبتمبر 30
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 الثالث

 اإلجمالي

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 2,624,196 - 2,624,196 - 2,624,196 المالية اتمشتقالأدوات 

 1,125,662 - 718,862 406,800 1,125,662 الدخل قائمةمقتناة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 26,519,845 - 26,519,845 - 26,519,845 سندات دين –الشامل اآلخر 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 23,620 23,620 - - 23,620 حقوق ملكية –الشامل اآلخر 

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 2,085,021 - 2,085,021 - 2,085,021 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 49,489,180 - 49,489,180 - 51,125,927 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 180,594,700 180,594,700 - - 183,159,517 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 1,825,581 - 1,825,581 - 1,825,581 المالية اتمشتقالأدوات 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 23,041,114 - 23,041,114 - 23,041,114 للبنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة 

 203,001,169 - 203,001,169 - 202,864,399 ودائع العمالء 

 5,048,727 - 5,048,727 - 5,048,727 سندات دين مصدرة 
 
 
 

القيمة  )مدققة( 2021ديسمبر  31
 الدفترية

 القيمة العادلة

المستوى 
 األول

المستوى 
 الثاني

المستوى 
 اإلجمالي الثالث

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 1,109,845 - 1,109,845 - 1,109,845 ات الماليةمشتقالأدوات 

 1,383,368 - 434,024 949,344 1,383,368 قائمة الدخلمقتناة بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 18,665,583 - 18,665,583 - 18,665,583 سندات دين –الشامل اآلخر 

مقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات
 24,382 24,382 - - 24,382 ملكية حقوق –الشامل اآلخر 

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 5,993,175 - 5,993,175 - 5,993,175 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 

 44,821,665 - 44,821,665 - 44,830,365 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 164,862,626 164,862,626 - - 167,556,478 قروض وسلف 

      المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 1,514,592 - 1,514,592 - 1,514,592 ات الماليةمشتقالأدوات 

      المطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 14,663,666 - 14,663,666 - 14,663,666 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

 186,754,288 - 186,754,288 - 186,760,612 ودائع العمالء 

 5,061,533 - 5,061,533 - 5,061,533 سندات دين مصدرة 

مقايضات أسعار العموالت الخاصة، ومقايضات العمالت، وخيارات أسعار العموالت الخاصة، وعقود الصرف  وتحتوي علىالمشتقات مصنفة ضمن المستوى الثاني 

 بالمجموعةيم الخاصة يطرق التق باستخداماألجنبي واآلجلة، وخيارات العمالت، وغيرها من األدوات المالية المشتقة. تم قياس هذه المشتقات بالقيمة العادلة 

على مؤشرات األسواق القابلة للمالحظة المتعلقة باألسواق  طرق التدفقات النقدية المخصومة. تم تحديد مدخالت هذه الطرق بناء   خدامباستالتي تم تحديدها 

 التي يتم تداولها فيها، ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق بشكل واسع. 

على سندات لم تتوفر أسعار لها في السوق. وتشمل المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مصنفة ضمن المستوى الثاني  االستثمارات

نيات طرق التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة في السوق لمنح باستخدامتحدد القيمة العادلة لهذه االستثمارات 

 العائد وهوامش االئتمان. 

على صناديق أسهم خاصة تم تحديد قيمتها وتشمل المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مصنفة ضمن المستوى الثالث  االستثمارات

 العادلة على أساس آخر صافي قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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 أساليبباستخدام ولة يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة على أساس األسعار المتداولة بالسوق. وتحدد القيمة العادلة لالستثمارات غير المتدا

 التقييم التي تشمل األسعار وتدفقات األرباح المستقبلية لألوراق المالية المتداولة المعادلة.

ور المتوقعة بعد تعديلها يبضمن المستوى الثالث، تحدد القيمة العادلة لها وذلك بخصم التدفقات النقدية المستقبلية وفقا  لمعدالت سا مصنفةوالسلف قروض ال

 بالمخاطر.

المالية  المدرجة في القوائمإن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى المسجلة بالتكلفة المطفأة ال تختلف كثيرا عن القيمة الدفترية 

 المتعاقد عليها. عارالموحدة نظرا لتواريخها القصيرة وألن أسعار العموالت الخاصة الحالية السائدة في السوق ألدوات مالية مماثلة ال تختلف كثيرا عن األس

 التي لها تواريخ استحقاق أطول، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدامإن القيمة العادلة للودائع تحت الطلب تقارب القيمة الدفترية لها. وفيما يتعلق بالودائع 

 التدفقات النقدية المخصومة، مع تطبيق المعدالت الحالية المعروضة للودائع التي لها تواريخ استحقاق متبقية مماثلة.

إن  فإن القيمة العادلة لهذه المحفظة تقارب القيمة الدفترية. تمثل سندات الدين المصدرة والقروض أدوات ذات سعر عائم يعاد تسعيرها خالل سنة، وبالتالي

 القيمة العادلة لباقي المحفظة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.

 .الفترةالقيمة العادلة خالل  مستوياتلم تتم أي تحويالت بين 

التقييم ذات العالقة قد تختلف عن ســعر المعاملة لألداة المالية في تاريخ المعاملة. يشــار إلى الفرق بين ســعر  نماذجإن القيمة التي تم الحصــول عليها من 

يتم تحديد القيمة المعاملة وقيمة طريقة التقييم بـــــــ "ربح وخســـارة اليوم الواحد". حيث يتم إطفائه على مدى عمر المعاملة لألداة المالية أو يؤجل إلى أن 

مباشرة  اة باستخدام المعلومات المتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند استبعاده. ويتم إثبات التغير الالحق في القيمة العادلةالعادلة لألد

ــافي القيمة الحالية والتدفقات النقدية ــتمل طرق التقييم على ص ــارة اليوم الواحد المؤجلة. تش ــومة  في قائمة الدخل الموحدة دون عكس ربح وخس المخص

 والمقارنة مع أدوات مماثلة تتوفر بشأنها األسعار القابلة للمالحظة في السوق. 

، والعالوات األخرى المستخدمة االئتمانعلى األدوات المرتبطة وغير المرتبطة بعمولة، وهوامش  تحتوي االفتراضات والمدخالت المستخدمة في طرق التقييم

 ندات واألسهم وأسعار تحويل العمالت األجنبية.في تقدير معدالت الخصم وأسعار الس

تقييم معروفة بشــــكل واســــع لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية الشــــائعة والمعروفة. تتوفر األســــعار القابلة للمالحظة أو  نماذج المجموعةســــتخدم ت

متعلقة بتحويل العمالت، والمشـتقات التي تتم خارج األسـواق المدخالت لطرق التقييم في السـوق بشـأن سـندات الدين واألسـهم المدرجة والمشـتقات ال

إلبداء األحكام وإجراء  اإلدارةل من حاجة لن توفر األسـعار القابلة للمالحظة في السـوق والمدخالت لهذه الطرق يقإالنظامية مثل مقايضـات أسـعار العموالت. 

ضا  التقديرات ويقلل  سوق والمدخالت لهذه الطرق على من حاالت عدم التأكد المتعلقة بتحديد  أي القيمة العادلة. يتوقف توفر األسعار القابلة للمالحظة في ال

 المنتجات واألسواق وتخضع للتغيرات على أساس األحداث الخاصة والظروف العامة السائدة في األسواق المالية.

 كفاية رأس المال  .21

 المجموعةالسعودي، والحفاظ على مقدرة  البنك المركزيبمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل  االلتزام، عند إدارة رأس المال، في المجموعةتتمثل أهداف 

 .المحافظة على قاعدة رأسمالية قويةو، االستمراريةفي العمل وفقا  لمبدأ  االستمرارعلى 

السعودي، وبموجبها يتم قياس مدى كفاية  البنك المركزية من قبل المنهجية والمعدالت المحدد باستخدامبمراقبة مدى كفاية رأسماله وذلك  تقوم المجموعة

األرصدة المرجحة  باستخدامسمية للمشتقات المحتملة والمبالغ اال وااللتزاماترأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات، والتعهدات 

 إلظهار مخاطرها النسبية. 

( بشأن المدخل المرحلي والترتيبات 2017 ديسمبر 3ق واف)المـ ه1439 األولربيع  15وتاريخ  391000029731رقم  السعوديتعميم البنك المركزي بموجب 

السعودي بتوجيه البنوك بضرورة توزيع األثر األولي على نسبة كفاية  البنك المركزيقام  ،9االنتقالية للتوزيعات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 رأس المال نتيجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على مدى خمس سنوات.

، 19 كوفيد فايروس لمواجهة االستثنائيةإلجراءات الدعم  نظاميةوال المحاسبية المعالجةالسعودي بشأن  المركزي البنكالصادرة مؤخرا  عن  اإلرشادات من كجزء

 ،2021و 2020لمدة عامين كاملين تشمل سنة  األساسياالنتقالي إلى رأس المال  عديل٪ من مبلغ الت100فقد تم السماح للبنوك اآلن بإضافة ما يصل إلى 

. الالحقةسنوات  الثالثةإلضافي تدريجيا  بطريقة القسط الثابت على مدى اإلغاء المبلغ  سيتم ،2022 لعام المالية القوائم من وبدأ 2021 مارس 31 من اعتبارا  

 نقطة 29 بمقدارا تحسن   يمثلالمجموعة  على والمساند األساسي المال رأس ونسبة األساسي المال رأسعلى نسبة  المعدلةهذه الترتيبات االنتقالية  أثر إن

 .2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة أساس
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 سبتمبر 30

2022 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31

2021 

 )مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

    الموجودات المرجحة المخاطر

 205,119,996 209,202,075 226,135,607 المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر االئتمانمخاطر 

 18,021,472 18,021,472 16,212,894 المخاطرالمخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة 

 4,313,175 2,192,526 3,278,970 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 227,454,643 229,416,073 245,627,471 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

 43,801,205 44,263,704 44,117,150 رأس المال األساسي 

 5,991,516 5,850,780 5,653,144 رأس المال المساند 

 49,792,721 50,114,484 49,770,294 إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    نسبة كفاية رأس المال ٪

 ٪19.26 ٪19.29 ٪17.96 نسبة رأس المال األساسي   

 ٪21.89 ٪21.84 ٪20.26 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 برنامج تأجيل الدفعات .22

الصغيرة والمتناهية الصغر  للمنشآتلتقديم الدعم الالزم  2020في مارس تأجيل الدفعات أطلق البنك المركزي السعودي برنامج ، 19 -تفشي كوفيد لمواجهة

ا لما ورد  هاتعريف حسب( 2والمرحلة  1والمتوسطة )المرحلة  . هـ 1438 خرجمادى اآل 16تاريخ و 381000064902يم البنك المركزي السعودي رقم متع فيوفق 

المحاسبي  االثرلمواجهة الصعوبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المحتملة للمقترضين. تم تقييم  األجلواعتبرت عمليات تأجيل الدفعات بمثابة دعم سيولة قصير 

في شروط االتفاقية.  تعديال  باعتبارها  9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  وتمت معالجتها وفقا   االئتمانية التسهيالتفي فترات  اعالهالمذكورة لتغيرات 

 .2022مارس  31يل الدفعات في انتهى برنامج تأج

 

 قائمةفي  بهاتم االعتراف مليون لاير سعودي(  81: 2021 سبتمبر 30لاير سعودي ) ليونم 5.93، 2022 تمبرسب 30المنتهية في شهر أ التسعةخالل فترة 

 30في  كما لاير سعودي مليون 15.07 دخل منح مؤجل قدره فيما يتعلق بإطفاء دخل المنح على الودائع ذات الصلة بإجمالي الموجزة الموحدة ةالدخل المرحلي

 سبتمبر 30لاير سعودي ) مليون 1.93، 2022 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرفترة الثالث  خالل .لاير سعودي( مليون 21: 2021ديسمبر  31) 2022 سبتمبر

 إن .لاير سعودي( تم االعتراف بها في قائمة الدخل المرحلية الموحدة الموجزة فيما يتعلق بإطفاء دخل المنح على الودائع ذات الصلة مليون 5.7: 2021

 .الجائحة أثر ذلك في بماالمجموعة مستمرة في تقيم الوضع االقتصادي الكلي 

 النقدية التوزيعات .23

. دارةاإلمجلس  موافقة على بناء   في المجموعة مساهميناللى إمليون لاير سعودي  702بمبلغ  2021لعام  النهائيةنقدية ال توزيعاتالدفع ساب  ،الفترة خالل

 رباح.جانب من حصتهم في توزيعات األخصم ضريبة الدخل للمساهمين األ تم .لاير سعودي للسهم بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين 0,36ويعادل ذلك 

 

المساهمين  إلىمليون لاير سعودي(  1,027: 2021مليون لاير سعودي ) 1,130مرحلية بمبلغ  نقديةدارة على توزيعات مجلس اإلوافق ، الحالي الربع خالل

 مينهللمسا للسهم سعودي لاير 0,55 والتي تعادل تم دفع التوزيعات النقدية خالل الربع الحالي. 2022يونيو  30شهر المنتهية في أ الستةالمجموعة لفترة  في

 .رباحاأل توزيعات في حصتهم من جانباأل للمساهمين الدخل ضريبة خصم سيتم. لاير سعودي( 0,50: 2021) الزكاة خصم بعد السعوديين

 

 )اآليبور( )إصالحات مؤشر أسعار الفائدة( التحول من معدل اإلقراض بين البنوك .24

ين، تعديالت يتم إجراء مراجعات وإصالحات جوهرية لمؤشرات سعر الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي. نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي، على مرحلت

، 4الدولي للتقرير المالي رقم ، والمعيار 7، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

من أجل معالجة المشكالت التي قد تؤثر على التقارير المالية بعد إصالح معيار معدل الربح، بما في ذلك استبدال سعر  16والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الفائدة السائد بين البنوك الحالي بمعدل بديل خاٍل من المخاطر. 

المشروع مهم من  إنا بشأن أنشطة االنتقال الشاملة للمجموعة وتواصل المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم االنتقال المنظم. تدير اإلدارة مشروع  

ر اسعأالنتقال  2021ديسمبر  31في حيث الحجم والتعقيد ويؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. التزمت المجموعة بالموعد النهائي التنظيمي 

 .اإلسالميمؤشر سعر الفائدة بين البنوك ليوم واحد و ألجلالفائدة بين البنوك ليوم واحد  يبور وتقدم اآلن منتجات تستند إلى مؤشر سعرآلا

ا لتأثيرات إصالح سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن بالدوالر االمريكي على موجوداتها ومطلوباتها المالية. ال تتعرض المجموعة ألي  تتعرض المجموعة أيض 

 سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن.ب خاصهمعدالت أخرى 



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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 المتوقفة والعمليات للبيع بها محتفظ .25

ا من مجموعة  . يتم تصنيف األصول غير االستبعاديمكن إعادة تصنيف األدوات المالية على أنها محتفظ بها للبيع إذا كانت أصوال  غير متداولة أو إذا كانت جزء 

عندما: أ( سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل  أقل،المتداولة على أنها محتفظ بها للبيع ويتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقص ا تكلفة البيع، أيهما 

حتفظ بها للبيع، يتم أساسي من خالل البيع. ب( تكون متاحة للبيع الفوري بحالتها الحالية؛ ج( بيعها محتمل للغاية. مباشرة قبل التصنيف المبدئي على أنها م

ا للسياسات المحاسبية المطبقة الم  قبل إعادة التصنيف على أنها محتفظ بها للبيع. االلتزامتعلقة باألصل أو قياس القيم الدفترية للموجودات وفق 

 تم عرض الموجودات أدناه كمحتفظ بها للبيع بعد موافقة إدارة المجموعة، ومن المتوقع أن تكتمل المعامالت خالل السنة الحالية.

 2022 سبتمبر 30 إيضاحات 
   

 - )أ( 25 قروض وسلف، صافي

 954,699 )ب( 25 تابعة ةفي شرك اتاستثمار

 954,699  اإلجمالي 

 
 والسلف القروض  -)أ(  25
 

مليون لاير  1,275بإجمالي مبلغ  وسلفقروض  من للتخلصأبرمت المجموعة اتفاقية ملزمة مع طرف ذي عالقة  ،2022يونيو  30المنتهية في  خالل الفترة

 البالغومبلغ نقدي متفق عليه مليون لاير سعودي مقابل  275مما أدى إلى صافي مبلغ  مليون لاير سعودي، 1,000سعودي وخسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 

 وتم إلغاء االعتراف بالقرض. النظاميةبعد استكمال الوثائق  2022تمت تسوية الصفقة خالل الربع الحالي من عام مليون لاير سعودي.  290

 تابعة ةفي شرك اتاستثمار -)ب(  25

 االندماج عرض على موافقته عن، أعلن ساب تكافل 2022فبراير  24في  مينأللتوالء  شركة ساب تكافل عن توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع بإعالن إلحاق ا

ا مقابل كل سهم ُمصدر في ساب تكافل لصالح المساهمين المؤهلين في ساب تكافل 0.60والء  شركةحيث ستصدر  ،والء من المقدم ومقابل تحويل  سهم 

 لموجودات النظاميالخلف  ،النظامبحكم  ،والء شركةتصبح  وبعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين، ،. عند إتمام صفقة االندماجتكافل ساب ومطلوباتموجودات 

رياالت سعودية لكل سهم لمساهمي  10 بقيمة اسمية سهم 20،418،619ومطلوبات وحقوق والتزامات ساب تكافل وستقوم شركة والء بزيادة رأسمالها بإصدار 

 85,058,325لاير سعودي مقسمة إلى  850,583,250ستصبح قيمة رأس مال شركة والء  ،. وبناء  على ذلكالتبادلساب تكافل المؤهلين بناء  على نسبة 

ا، منها   ٪ مملوكة لمساهمي ساب تكافل.24.01 أو ما نسبتهسهم ا،  20,418,619سهم 

ا للفترة ا على أنها مدرجة  والء، وقد اكتملت معاملة الدمج وسيتم تصنيف االستثمارات في شركة 2022أكتوبر  18لحالية، اكتملت فترة اعتراض الدائنين في الحق 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من التاريخ الفعلي إلتمام عملية الدمج.

 30لساب كما في الموجزة  الموحدة المرحلية المالية القوائمفي ، المجموعة داخل التعديالت بعدلساب تكافل  دةوحمالمالي المركز ال قائمةملخص  فيما يلي

 :2022 يونيو 30 فيالمنتهية  للفترة، بناء على القوائم المالية لساب تكافل 2022 سبتمبر

 2022يونيو  30  
   االستبعاد مجموعةموجودات 

 186,166  المالية األخرىأرصدة لدى البنوك والمؤسسات 

 592,305  استثمارات، صافي

 13,806 10 الشهرة

 162,422  موجودات أخرى

 954,699  اجمالي الموجودات المحتفظ بها للبيع

   مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع

 763,317  مطلوبات أخرى

 763,317  بالموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيعمرتبطة مباشرة المطلوبات اجمالي ال

مليون لاير سعودي.  309مليون لاير سعودي مقابل القيمة الدفترية المعدلة البالغة  303مبلغ  2022 سبتمبر 30في  ستبعادبلغت القيمة العادلة لمجموعة اال

 .الموجزة الموحدةالمالية المرحلية  القوائمال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية المدرجة في هذه ستبعاد تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لمجموعة اال

 سبتمبر 30الموجزة لساب كما في  الموحدة المرحليةالمالية  القوائمالدخل الموحدة لساب تكافل، بعد التعديالت داخل المجموعة، في  قائمةيلي ملخص  فيما

 :2022يونيو  30المالية لساب تكافل كما في  القوائمبناء  على  ،2022

 في المنتهية أشهر التسعة لفترة في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

 2021 يونيو 30 2022 يونيو 30 2021 يونيو 30 2022 يونيو 30 

  10,425  14,401  6,275  6,568 صافي دخل العمليات

 (30,870) (40,361) (9,244) (10,618) إجمالي مصاريف العمليات

 (3,984) (3,620) (1,642) (1,877) الزكاة وضريبة الدخل

 (24,429) (29,580) (4,611) (5,927) للفترة الخسارة من العمليات المتوقفةصافي 



    البنك السعودي البريطاني

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في لفترة التسعة 
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، بناء على 2022 سبتمبر 30الموجزة لساب كما في الموحدة المالية المرحلية  القوائمللتدفقات النقدية لشركة ساب تكافل الموحدة في  قائمةلفيما يلي ملخص 
 :2022 يونيو 30القوائم المالية لساب تكافل كما في 

 

 
 التسعة لفترة
المنتهية في   أشهر

   2022 يونيو 30

 التسعة لفترة
المنتهية في   أشهر

  2021 يونيو 30

 (66,442)   9,279  من األنشطة التشغيلية الناتجة النقديةصافي 

  906   50,606  من األنشطة التمويلية الناتجة النقديةصافي 

 

 األعمالتجميع  .26

إتش إس  شركة الوساطة منأعمال و، وأعمال التمويل بالهامش، ، تم االنتهاء من بيع وتحويل أعمال إدارة األصول2022سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 

المالية السوق  على موقعأعلن ساب في وقت سابق ، حيث مشتري(بصفتها ال) األول لالستثمارشركة بائع( إلى بصفتها ال)بي سي العربية السعودية 

االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ  عن المحاسبة تتم ذلك. يخص فيما( 2021مايو  18هـ )الموافق  6/10/1442السعودية )تداول( بتاريخ 

إتش إس  شركةعلى خطوط األعمال من  ةالمستحوذ ياألول لالستثمار ه شركة باعتباراألعمال )"المعيار"(  تجميع - 3ر المالي لتقريبموجب المعيار الدولي ل

 بي سي العربية السعودية.

ا لما يقتضيه المعيار الملموسة القابلة للتحديد التي لموجودات والمطلوبات الملموسة وغير لالشراء  عوضحالي ا على تخصيص  األول لالستثمارشركة ، تعمل وفق 

هذا االستحواذ على األعمال بناء  على القيم العادلة المؤقتة للموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة كما في  المحاسبة عن تتم ذلك،. ومع تم الحصول عليها

ر. تماشيا  مع تاريخ االستحواذ. سيتم االنتهاء من تعديل القيم المؤقتة في غضون اثني عشر شهر ا من تاريخ االستحواذ على النحو الذي يسمح به المعيا

المكاسب المعترف بها من قبل  استبعادالمشتركة"، تم  روعاتالزميلة والمش المنشآت"االستثمارات في  28ى المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديالت عل

 شركةملكية ساب في في حدود الموجزة المالية المرحلية الموحدة  القوائمهذه  منمن بيع وتحويل خطوط األعمال إتش إس بي سي العربية السعودية  شركة

 سعودي. مليون لاير 58.8: بمبلغ إتش إس بي سي العربية السعودية

 
 الشراء عوضأ( 

مليون لاير سعودي مع إجمالي  1,137.9مليون لاير سعودي. يتكون البيع والتحويل من موجودات بمبلغ  1,203.2الشراء للبيع والتحويل لألعمال  عوضبلغ 

مليون لاير سعودي. وقد انعكس ذلك في المركز المالي الموحد  120، مما نتج عنه شهرة مؤقتة بمبلغ لاير سعوديمليون  54.7رضة بمبلغ المطلوبات المفت

 .3ر المالي لتقريالمعيار الدولي لويخضع للتعديل خالل الفترة المحددة في  2022سبتمبر  30للمجموعة للفترة المنتهية في 

 
 القابلة للتحديد المقتناة والمطلوبات المفترضة الموجوداتب( 

 الشراء ومبلغ الشهرة الناتج في تاريخ االستحواذ. وعوضيلخص الجدول التالي الموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة 

 2022 سبتمبر 15 
 1,130,106 بالهامشاإلقراض 

 7,811 موجودات أخرى

 1,137,917 إجمالي الموجودات

 54,708 مطلوبات

 1,083,209 المحددة الموجوداتصافي 

االالشراء  عوضإجمالي   1,203,209 مدفوع نقد 

 120,000 الشهرة

 أو مراجعتها. فحصهاالمعلومات المالية الواردة أعاله لم يتم 

 أرقام المقارنة .27

 الفترة الحالية. أرقامتم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع 

 مجلس اإلدارة اعتماد .28

 (.م2022أكتوبر  19 ق)الموافهـ 1444 ولربيع األ 23 بتاريخ الموجزةالموحدة  المرحليةمجلس اإلدارة هذه القوائم المالية  عتمدا


