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 المالية المرحلية الموحدة الموجزة.أ من هذه القوائم جزجزءا ال يت 31إلى  3تبر اإليضاحات المرفقة من تع

3 

 ك السعودي البريطاني البن

 الموحدة المرحلية  المركز المالي قائمة

 مارس 13

3133 

 غير مدققة

 تالف الرياالآب

 عوديــةالس

 ديسمبر 13 

3133 

 مدققة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 مارس 13 

3131 

 غير مدققة

 تالف الرياالآب

 عوديـــةالس

  

 

 

 

 إيضاح

 

  
 

 جوداتالمو    

 لعربي السعودياية وأرصدة لدى مؤسسة النقد دقن   31,311,777  31,111,431  31,311,531

 ده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرىصرأ   4,787,771  4,193,131  9,134,115

 ثمارات ، صافي  تسا 1  13,433,331  35,145,341  31,195,111

 ض وسلف ، صافي ورق 1  313,383,817  93,194,113  93,391,133

 إستثمار في شركات زميلة  3  344,338  333,313  311,551

 ممتلكات ومعدات ، صافي    317,117  311,119  113,111

 ودات أخرىجوم   1,881,143  1,311,413  1,131,311

 إجمالي الموجودات   318,787,381  313,313,115  311,115,191

 
  

     

 
  

 همينلوبات وحقوق المساالمط    

 
  

 لوباتالمط    

 دة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  أرص   4,771,811  1,913,411  1,139,131

 ئع العمالء ودا 5  333,174,433  331,111,533  333,335,393

 سندات دين مصدرة    4,477,173  1,111,541  1,143,159

 اقتراض   341,331  311,331  353,451

 لوبات أخرى طم   7,131,887  1,151,419  3,131,911

 إجمالي المطلوبات   318,733,177  313,143,411  333,131,411

 
  

     

 المساهمين حقوق       

 المال رأس   31,111,111  31,111,111  31,111,111

 ياطي نظاميإحت   3,773,113  3,993,113  3,341,953

 إحتياطيات أخرى   1,338 ) (1,331 ) (411

 اح مبقاةأرب   1,133,117  3,154,353  3,113,331

 أرباح مقترح توزيعها    -     3,111,111  -     

 إجمالي حقوق المساهمين   31,133,813  31,131,115  35,343,593

 همينإجمالي المطلوبات وحقوق المسا   318,787,381  313,313,115  311,115,191

 

 

  



 

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة.أ من هذه القوائم جزجزءا ال يت 31إلى  3تبر اإليضاحات المرفقة من تع

1 

 ك السعودي البريطاني البن

 المرحلية الموحدة  الدخلقائمة 

 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

   غير مدققة

 

 

       

3133 

 ف الرياالتالآب

 وديـــةالسع

 3131 

 ف الرياالتالآب

 وديـةالسع

  

 

 إيضاح

 

 

 

 العموالت الخاصة لخد    3,133,331  935,351

 ريف العموالت الخاصةاصم    317,187  313,319

 ي دخل العموالت الخاصةفاص    881,314  551,111
       

 دخل أتعاب وعموالت، صافي     131,717  133,531

 أجنبية، صافيت اح تحويل عمالبرأ    73,431  11,333

 مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل دخل من أدوات    7,111  -     

 دخل المتاجرة ، صافي     18,413  313,135

 مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة ، صافي    34,813  -     

 العمليات األخــرى لخد    3,138  319

 تالي دخل العملياإجم      3,417,113  3,311,111
       

 تب وما في حكمهااور    333,114  311,314

 ومصاريف مبانيار جيإ    31,137  33,431

 هالك وإطفاءتسا    33,737  31,534

  ريف عمومية وإدارية أخرى اصم    331,334  91,553

 ص خسائر اإلئتمان، صافيصخم    11,738  13,331

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى (عكس قيدمخصص )    38,313 ) (331

 العملياتلي مصاريف إجما    133,173  133,115

 صافي الدخل من األنشطة التشغيلية    731,471  431,311

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي    3  13,183  11,141

 دخل الفترة صافي    747,833  411,343

 )باللاير السعودي( الربح األساسي والمعدل للسهم  12  1971  1841
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 ك السعودي البريطاني البن

 المرحلية الموحدة  الشامل الدخلقائمة 

 مارس 13للثالثة أشهر المنتهية في 

   غير مدققة

 

 

       

3133 

 ف الرياالتالآب

 وديـــةالسع

 3131 

 ف الرياالتالآب

 وديـةالسع

  

 

 

 

 

 

   صافي دخل الفترة    747,833  411,343

       

المطلرروإ إدررادة تصررنيفها إلررا قائمررة الرردخل فرري  اإليرررادات الشرراملة األخررر       

   الفترة الالحقة

 موجودات مالية متاحة للبيع      

 صافي التغير في القيمة العادلة   -   ) (17,371  333,331

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة   -    41,347  -     

 تغطية مخاطر التدفقات النقدية       

 صافي التغير في القيمة العادلة  -    4,317  413

 محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  -   ) (371 ) (3,311

331,911  73418     

3,159,193 
 

717,377 
  

 إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 ك السعودي البريطاني البن

 المرحلية الموحدة  المساهمينقوق التغيرات في حقائمة 

 مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في 

   غير مدققة

 

 

 

 رأس المـال  

 

 اإلحتياطي

 النظــامي

اإلحتياطيرررررررررررررررررررررات 

 األخر 

 األرباح المبقاة

 

األرباح المقترح 

 توزيعها

 اإلجمالــي

 

 بآالف الرياالت  

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

 بآالف الرياالت

 السعوديــة

3131        

 31,131,117 3,111,111 3,178,373 (4,331) 3,773,113 31,111,111  الفترةالرصيد في بداية 
              

          للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 747,833 - 747,833 - - -   الفترةصافي دخل    

 لتغطية مخاطرفي القيمة العادلة  اتصافي التغير   

 4,317 - - 4,317 - -  ةالنقدي اتالتدفق    

 لالستثمارات  في القيمة العادلة اتصافي التغير  

 (17,371) - - (17,371) - -  المتاحة للبيع      

 44,714 - - 44,714 - -  تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

  - - 7,418 747,833 - 717,377 
           

 (3,111,111) (3,111,111) - - - -  3133توزيعها لعام أرباح نهائية مقترح 
        

 31,133,813 - 3,026,537 1,338 3,773,113 31,111,111   الفترةالرصيد في نهاية 

 

3133        

 35,333,313 133,111 1,314,119 (331,531) 3,341,953 5,111,111  الفترة الرصيد في بداية 
              

          للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 411,343 - 411,343 - - -  صافي دخل السنة    

 لتغطية مخاطرفي القيمة العادلة  اتصافي التغير   

 413 - - 413 - -  ةالنقدي اتالتدفق    

 لالستثمارات  في القيمة العادلة اتصافي التغير  

 333,331 - - 333,331 - -  المتاحة للبيع      

 (3,311) - - (3,311) - -  تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة  
           

  - - 331,911 411,343 - 3,159,193 
           

 - - (3,111,111) - - 3,111,111  أسهم مجانية مصدرة

 (133,111) (133,111) - - - -  3133أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 
        

 35,343,593 - 3,113,331 (411) 3,341,953 31,111,111   الفترة الرصيد في نهاية 
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 ك السعودي البريطاني البن

 المرحلية الموحدة  التدفقات النقديةقائمة 

 مارس  13للثالثة أشهر المنتهية في 

   غير مدققة

3133 

 التايرف الالآب

 وديـــةسعلا

 3131 

 التايرف الالآب

 وديـــةسعلا

  

 

 إيضاح

 

 األنشطة التشغيلية :     

 دخل الفترة صافي   747,833  411,343
      
 ديالت لتسوية صافي الدخل إلا صافي النقديةالتع     

 تجة من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية :نالا

   لغير أغراضالخصم على اإلستثمارات المقتناه العالوة وإطفاء       

 المتاجرة، صافي       7,873  413

 هالك إست    33,737  31,534

 مقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافيمكاسب إستثمارات    ) (34,813  -     

 الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي      ) (13,183 ) (11,141

 ص خسائر اإلئتمان، صافيمخص        11,738  13,331

 إستبعاد ممتلكات ومعدات، صافي مكاسب   ) (71  -     

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى  (عكس قيدمخصص )    38,313 ) (331

 التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة    ) (3,387  3,439

455,111  3,138,774         

 يلية :لتشغ) الزيادة ( النقص في الموجودات ا صافي     

 السعوديوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي    ) (7,134 ) (134,443

 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة     1,713 ) (3

 ض وسلفقرو   ) (1,331,437 ) (3,131,513

 ودات أخرىموج   ) (311,331  191,345
      
 : الزيادة )النقص( في المطلوبات التشغيلية صافي     

 األخرىة المالي سساتدة للبنوك والمؤأرص   ) (743,111 ) (3,431,511

  ئع العمالءودا    3,341,731  3,111,311

 وبات أخرىمطل    3,483,313  391,143

 النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية صافي  ) (3,111,317 ) (3,311,939
      

 األنشطة االستثمارية :     
 ات مقتناة لغير    ارصالت من بيع وإستحقاق إستثممتح        

 أغراض المتاجرة           4,895,784  1,139,933

 ء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة   شرا   ) (7,773,173 ) (3,313,141

 ء ممتلكات ومعداتشرا   ) (33,737 ) (34,113

 متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات     71  -     

 االستثمارية األنشطة المستخدمة فيلنقدية ا يفاص  ) (4,717,383 ) (3,391,941

      
 األنشطة التمويلية :     

 سندات دين مصدرة   -       111,111

 يعات أرباح مدفوعةتوز  ) (3,111,331 ) (133,131

 النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية صافي  ( (3,111,331 ) (33,131
      

 النقص في النقدية وشبه النقدية صافي   ) (8,418,143 ) (3,191,333

 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة   33,173,731  31,913,951

  ة الفترة ايالنقدية وشبه النقدية في نه 31  31,314,183  34,114,533

      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    748,773  419,511

 خالل الفترة عمولة خاصة مدفوعة   343,771  313,333

      

 معلومات إضافية غير نقدية     

 إيرادات شاملة أخرى    7,418  331,911
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 ك السعودي البريطاني البن

 الموجزة   الموحدة ضاحات حول القوائم المالية المرحلية إي

 3131مارس  13

 

 

 دــام    - 3
 

 33هاـ الموافاق 3194صافر  33بتااري   1ساعودية ، بموجاب المرساوم الملكاي رقام م  (، شاركة مسااهمةساابتأسس البنك السعودي البريطااني ) 

عملياات البناك البريطااني للشارق  م( بعاد أن إنتقلات إلياه3954يولياو  3هاـ )3194رجاب  33أعمالاه رسامياب بتااري   ساابوقاد بادأ  .م3954يناير 

 31هاـ الموافااق 3199ذي القعادة  33بتااري   3131131559بموجااب الساجل التجااري رقام  ساابيعمال  .األوساط فاي المملكاة العربياة الساعودية

بلا  عادد ماوظفي  .فرعااب ( فاي المملكاة العربياة الساعودية 41: 3133فرعااب )  59م كبنك تجاري مان خاالل شابكة فروعاه وعاددها 3959أكتوبر 

 -هو كما يلي: لسابعنوان المركز الرئيسي إن  .موظف( 1,153: 3133)  3131 مارس 13كما في  موظفاب  1,113 ساب

 البنك السعودي البريطاني  

  9141ص ب       

 33131  الرياض    

 المملكة العربية السعودية   
  

بتقاديم منتجاات مصارفية متوافقاة ماع مبادأ تجناب الفوائاد، معتمادة  ساابكماا يقاوم  .فاي تقاديم كافاة أناواخ الخادمات المصارفية  ساابتتمثل أهداف  

 .سابوتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل 
 

%( من رأس مال الشركة التابعة   شركة ساب لألوراق المالية، شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بموجاب 311: 3133% )311يمتلك ساب  

، ومساجلة فاي المملكاة العربياة 3115يونياو  31هاـ الموافاق 3134جماادي الثااني  31وتااري   5 – 11 – 3115قرار هيئة الساوق المالياة  رقام 

، تاام تحوياال 3133يوليااو  3( . واعتباااراب ماان 3115يوليااو  33هااـ ) 3134رجااب  4وتاااري   3131311943السااعودية بالسااجل التجاااري رقاام 

بية السعودية المحدودة، شركة زميلة لسااب مقابال حصاص إضاافية )أنظار إيضااح موجودات ومطلوبات الشركة إلى شركة إتش إس بي سي العر

إن الشاركة التابعاة هاي حاليااب كانت النشاطات الرئيسية للشركة التابعة تتمثل في القيام بأعمال الحفظ والعمل كوكيل بإستثناء عمليات التغطياة. (. 3

 تحت التصفية.

%( من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتاأمين )شاركة تابعاة(، شاركة ذات مسائولية محادودة 311:  3133% )311 سابكما يمتلك  

يمتلاك  .(3115يولياو  1هـ )الموافق 3134الثاني  ىجماد 34وتاري   3131311345مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

من الحصص في رأس ماال الشاركة التابعاة )الحصاة غيار المباشارة مملوكاة مان خاالل  % بصورة غير مباشرة3% و 94بصورة مباشرة  ساب

فاي العمال كوكيال تاأمين وحياد لشاركة سااب للتكافال التابعاة يتمثال النشااط الرئيساي للشاركة  .، مسجلة في المملكاة العربياة الساعودية(تابعةشركة 

إن عقد التأسيس ال يحظار علاى الشاركة مان العمال  .طبقاب لإلتفاقية المبرمة معها ( داخل المملكة العربية السعودية3أنظر إيضاح  –)شركة زميلة 

 .كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية

)شاركة تابعاة(، شاركة ذات مسائولية  %( من الحصص فاي رأس ماال شاركة عقاارات العربياة المحادودة311:  3133% )311كما يمتلك ساب  

يوليااو  33هااـ )الموافااق 3131 األولجمااادي  33وتاااري   3131344111فااي المملكااة العربيااة السااعودية بالسااجل التجاااري رقاام محاادودة مسااجلة 

% بصاورة غيار مباشارة مان الحصاص فاي رأس ماال الشاركة التابعاة )الحصاة غيار المباشارة 3% و 99(. يمتلاك سااب بصاورة مباشارة 3111

التابعااة شااراء وبيااع وتااأجير األراضااي ، مسااجلة فااي المملكااة العربيااة السااعودية(. يتمثاال النشاااط الرئيسااي للشااركة تابعااةمملوكااة ماان خااالل شااركة 

  والعقارات ألغراض االستثمار.
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 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -الموجزة الموحدة ضاحات حول القوائم المالية المرحلية إي

 3131مارس  13

 
 

 أسس اإلدداد -  3
 

هذه القاوائم المالياة المرحلياة الموحادة الماوجزة طبقااب لمعاايير المحاسابة للمؤسساات المالياة الصاادرة عان مؤسساة النقاد العرباي الساعودي، تم إعداد  

نظاام  قوائمه المالياة المرحلياة الموحادة الماوجزة لتتمشاى ماع سابكما يعد  .المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية " 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ال تشااتمل هااذه القااوائم الماليااة المرحليااة الموحاادة المااوجزة علااى كافااة المعلومااات  .مراقبااة البنااوك ونظااام الشااركات بالمملكااة العربيااة السااعودية

 13لمنتهياة فاي للسانة ا لساابالموحادة جنباب إلاى جناب ماع القاوائم المالياة  واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، ويجب أن تقرأ

  .3133ديسمبر 

لسياساات يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مان اإلدارة إجاراء األحكاام والتعاديالت واالفتراضاات التاي قاد تاؤثر علاى تطبياق ا 

وعناد إعاداد هاذه  عن هذه التقديرات. لفعليةالمحاسبية ومبال  الموجودات والمطلوبات المسجلة، ومبال  اإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج ا

ادر القااوائم الماليااة المرحليااة الموحاادة المااوجزة، كاناات األحكااام الهامااة التااي أجرتهااا اإلدارة عنااد تطبيااق السياسااات المحاساابية للمجموعااة والمصاا

 .3133ديسمبر  13كما في وللسنة المنتهية في األساسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية 

   .تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، ويتم تقريبها ألقرب ألف 
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ة سااب . وشاركة وكالاالتابعة له  شركة ساب لألوراق المالية ات، والشركلسابتشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية  

، لساابياتم إعاداد القاوائم المالياة للشاركة التابعاة لانفس الفتارة المالياة  ."البناك"( باـ )ويشاار إليهماا جميعااب  المحادودة عقارات العربياةللتأمين وشركة 

   .باستخدام سياسات محاسبية مماثلة

ولدياه  البناكيتعارض بشاأنها والتاي )الشاركة المساتثمر فيهاا(  تاي يسايطر البناك عليهاا، يسايطر البناك علاى منشاأة مااهاي المنشاآت ال الشركة التابعة 

علاى حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارساة سالطاته 

ويتم التوقف عان التوحياد اعتبااراب  البنكإلى  اتالتابعة إعتباراب من تاري  إنتقال السيطرة على تلك الشرك اتتوحيد الشركيتم  .الشركة المستثمر فيها

   .عن مثل هذه السيطرة البنكمن تاري  تخلي 

   .الموحدة الموجزةته التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية اوشرك سابتداخلة بين األرصدة المالمعامالت ويتم حذف  

 

 السياسات المحاسبية - 1

ماع تلاك المساتخدمة فاي إعاداد القاوائم المالياة الموحادة في إعداد هذه القوائم المالياة المرحلياة الموحادة الماوجزة تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة  

ذكورة أدنااه، والتاي لهاا ماوالتعديالت األخرى على المعايير الحالياة الالمعايير الجديدة فيما عدا إتباخ  .3133ديسمبر  13السنوية للسنة المنتهية في 

ال يكون لها أثار هاام اثر غير هام  ليس لها اثر مالي على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك للفترة الحالية أو الفترة السابقة، يتوقع بأن 

 على الفترات المستقبلية.

 أ ( المعايير الجديدة

  القوائم المالية الموحدة –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 

القوائم المالية الموحدة المستقلة، والرأي  – 35لقد قام هذا المعيار بإستبدال المتطلبات السابقة التي نص عليها سابقاب معيار المحاسبة الدولي رقم  

كافة ل المنشآت ذات األغراض الخاصة. لقد إستحدث هذا المعيار طريقة واحدة لتوحيد القوائم المالية –( الصادر عن لجنة التفسير الدائمة 33رقم )

ن خالل حقوق التصويت ءاب كانت المنشأة مسيطرة عليها مالمنشآت على اساس السيطرة. بصرف النظر عن طبيعة الشركة المستثمر فيها )أي سوا

 كما هو شائعاب بالنسبة للمنشآت ذات األغراض الخاصة(.  أخرى ترتيبات تعاقدية لللمستثمرين أو من خال

  المشتركةالترتيبات  –( 33المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) 

المشاريع المشتركة. يتطلب هذا المعيار من األطراف المشاركة في في  الحصص –( 13لقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

الحقوق وااللتزامات  حقوقها وإلتزاماتها ومن ثم المحاسبة عن التي تم القيام بها وذلك بتقويم المشتركة المشاريع المشتركة تحديد نوخ الترتيبات

 حسب نوخ الترتيب المشترك.
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 تتمة -السياسات المحاسبية - 1

 تتمة  – أ ( المعايير الجديدة

 المنشآت األخر  في الحصص اإلفصاح دن – 33المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

في المنشآت األخرى والمخاطر  المالية من تقويم طبيعة الحصص ائميتطلب هذا المعيار اإلفصاح الشامل عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القو

 المصاحبة لها، وآثارها على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.

 قياس القيمة العادلة  –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

قارير المالية بشأن كافة طرق قياس القيمة العادلة، فيما عدا مصدراب واحد لإلسترشاد به بموجب المعايير الدولية الخاصة بالت هذا المعيار حدد

ابه المتطلبات المتعلقة بالدفعات المحسوبة على أساس األسهم، ومعامالت اإليجار، وطرق قياس القيمة العادلة التي تشتمل على بعض أوجه التش

( بتعديل المتطلبات عندما يكون مطلوباب من المنشأة 31)قارير المالية رقم ولكن لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة. لم يقم المعيار الدولي الخاص بالت

 إستخدام القيمة العادلة، وبدالب من ذلك قدم إرشادات بشأن قياس القيمة العادلة.

يها في المعايير كما تطلب المعيار تقديم إفصاحات محددة بشأن القيمة العادلة والتي حل بعضها محل متطلبات االفصاح الحالية المنصوص عل

األدوات المالية: االفصاحات. كما أن بعض هذه االفصاحات مطلوبة تحديداب  – 5األخرى بما في ذلك المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

المالية المرحلية الموحدة ( مما أثر ذلك على القوائم 11أ )ي( من معيار المحاسبة الدولي رقم )-33بخصوص األدوات المالية وذلك طبقاب للفقرة 

 الموجزة للفترة.

  الحاليةمعايير دلا التعديالت الإ (  

 تعدل هذه التعديالت من طريقة عرض اإليرادات الشاملة األخرى. –عرض القوائم المالية  – 3معيار المحاسبة الدولي رقم  الت علىالتعدي -

االفصاحات، وبموجب هذه التعديالت، تم تعديل متطلبات االفصاح  – 5التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  -

فصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة األدوات المالية المثبتة إل( وذلك با5المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

( وكذلك االفصاح عن المعلومات المتعلقة باألدوات المالية المثبتة الخاضعة لترتيبات 13( من معيار المحاسبة الدولي رقم )13لفقرة )طبقاب ل

 (.13وإتفاقيات مقاصة رئيسية حتى لو لم يتم مقاصتها طبقاب لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 تعديالت(مزايا الموظفين )ال – 39معيار المحاسبة الدولي رقم  -

ية )أي اإلجراءات االنتقالية(. سيتم إثبات كافة التغيرات إثبات األرباح والخسائر االكتوار لقد استجدت هذه التعديالت الخيار المتعلق بتأجيل

 في قيمة البرامج المحددة المزايا في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

ل هذا المعيار اآلن المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية المستقلة و(: يتنا3133مالية المستقلة ) لعام القوائم ال – 35معيار المحاسبة الدولي رقم  -

القوائم المالية الموحدة والمستقلة: تم اآلن إدراج المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية  –معدل  35رقم  من معيار المحاسبة الدوليوالمستمدة 

 القوائم المالية الموحدة. – 31ي الخاص بالتقارير المالية رقم الموحدة في المعيار الدول

 (:3133االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )لعام  – 34معيار المحاسبة الدولي رقم  -

رأ أي تعديل على (، ولم يط3133)لعام  34معظم هذه التعديالت عن إدراج المشاريع المشتركة في معيار المحاسبة الدولي رقم  تنتج

 الطريقة األساسية لمحاسبة االستثمارات وفقاب لطريقة حقوق الملكية.

 من دورة التحسينات لألعوام – ةلقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالي -

 والتي تشتمل على التعديالت على المعايير التالية والتعديالت على المعايير األخرى الناتجة عن ذلك: 3133حتى  3119

  بيانات المقارنة بالزيادة عن الحد األدنى من المتطلبات، وعرض األرصدة  –عرض القوائم المالية  – 3معيار المحاسبة الدولي رقم

 لمالي واإليضاحات المتعلقة بها.االفتتاحية في قائمة المركز ا

  الممتلكات واآلالت والمعدات: تصنيف معدات الخدمة. – 33معيار المحاسبة الدولي رقم 

  عرض األدوات المالية: اآلثار الضريبية للتوزيعات. – 13معيار المحاسبة الدولي رقم 

  طلوبات القطاعات.موجودات وم –القوائم المالية المرحلة  – 11معيار المحاسبة الدولي رقم 

 لم يتبع البنك بصورة مبكره أي معيار أو رأي أو تعديل صادر وغير ساري المفعول بعد.
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 ستثمارات   صافي إلا - 4

 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتي: 

 

 3133مارس  13

 غير مدققة ()  

 3133ديسمبر  13

 مدققة ()    

 3131مارس  13

 غير مدققة ()  

 الف الرياالت السعوديةبآ

 االستثمارات:   

 مقتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل  3,131 1,933 31,154

   ، صافيمتاحة للبيع 13,871,783 33,113,191 33,113,139

 إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة 147,833 919,431 3,311,431

 مقتناه حتى تاري  االستحقاق -     311,133 311,334

 جمالي اإل 13,433,331 35,145,341 31,195,111

 

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

 

  القروض والسلف  صافي  - 1

 -ف من اآلتي:لتتكون القروض والس 

 3115مارس  13  3133مارس  13

 غير مدققة () 

 3133ديسمبر  13

 مدققة ()

 3131مارس  13

 الف الرياالت السعوديةبآ غير مدققة () 
       

 بطاقات إئتمان  3,811,331 3,535,331 3,313,513

 قروض شخصية 37,331,873 35,311,133 31,111,331

 قروض تجارية وحسابات جارية مدينة   81,713,118 54,133,149 51,351,139
       

 القروض والسلف العاملة ، إجمالي 313,111,334 93,931,311 93,333,941

 القروض والسلف غير العاملة ، صافي   3,313,877 3,194,111 3,333,141
       

 إجمالي القروض والسلف 311,333,143 94,133,391 91,354,151

 مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعي( (3,437,384) (3,131,141) (3,144,111)
       

 القروض والسلف   صافي 313,383,817 93,194,113 93,391,133
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 زميلة الشركات الستثمار في إلا - 3

 3115مارس  13  3133 مارس 13

 غير مدققة () 

 3133ديسمبر  13

 مدققة ()

 3131مارس  13

 الف الرياالت السعوديةبآ غير مدققة () 
       

 اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة   

 رصيد بداية الفترة     473,317 111,349 111,349

 الحصة في األرباح غير الموزعة    13,177 313,515 11,931

 توزيعات أرباح مستلمة  -     (33,191) -    

 تسويات  -     (3,591) -    
       

191,313 193,315 137,833  
       

 ساإ للتكافل    

 رصيد بداية الفترة   331,771 333,113 333,113

 )الخسائر( غير الموزعةاألرباح الحصة في  817 1,191 (141)
       

333,333 331,991 333,813  
       

 اإلجمالي 344,338 333,313 311,551
       

 

، تام تحويال موجاودات ومطلوباات شاركة سااب لاألوراق 3133وخالل عاام ، فإن ساب لألوراق المالية هي تحت التصفية. 3كما ورد في اإليضاح  

وناتج عان ذلاك زياادة حصاة سااب فاي شاركة ، 3133يولياو  3بي سي العربية السعودية المحدودة اعتبااراب مان  سإلى شركة إتش االمالية المحدودة 

باي ساي العربياة الساعودية المحادودة فاي  %. لام يقام البناك بتوحياد شاركة اتاش اس13% إلاى 11اتش اس بي سي العربية السعودية المحادودة مان 

 قوائمه المالية لعدم ممارسته أي سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية لشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة. 

التغطياة  تقوم شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية وأعمال الحفظ والعمل كوكيال باساتثناء عملياات 

 في المملكة العربية السعودية. 

لشركة بتقاديم خادمات تاأمين متوافقاة ماع تكافل، شركة مساهمة سعودية. تقوم هذه الل% من األسهم في رأس مال شركة ساب 1381كما يمتلك البنك  

 الشريعة اإلسالمية، ومنتجات تكافل عام وعائلية.

 

    ودائع العمالء - 7

 3115مارس  13  3133مارس  13

 غير مدققة () 

 3133ديسمبر  13

 مدققة ()

 3131مارس  13

 غير مدققة () 

 الف الرياالت السعوديةبآ

       

 تحت الطلب 37,341,373 31,135,119 15,539,315

 إدخار 3,433,784 3,193,439 1,344,531

 ألجل 41,718,443 19,133,913 13,911,111

 أخرى 3,311,718 3,193,113 3,311,313
       

 اإلجمالي 333,174,433 331,111,533 333,335,393
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 المشتقات     - 8
  

ال تعكس  ،الت القائمة في نهاية الفترةمإن المبال  اإلسمية، التي تعتبر مؤشراب على حجم المعا .بها عكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة التي تم إثباتها إضافة إلى المبال  اإلسمية المتعلقةي 

للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر وبالتالي، فإن هذه المبال  اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عادةب على القيمة العادلة اإليجابية  .لتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها بالضرورة مبال  ا

  .السوق

  

 3133مارس  13 في

 () غير مدققة 

 3133ديسمبر  13 في

 ) مدققة ( 

 3131مارس  13 في

 () غير مدققة 

 الف الرياالت السعوديةبآ

القيمااااااااة العادلااااااااة  القيمة العادلة السلبية المبال  اإلسمية القيمة العادلة اإليجابية القيمة العادلة السلبية المبال  اإلسمية

 اإليجابية

القيمرررررررررة العادلرررررررررة  المبالغ اإلسمية

 السلبية

القيمررررررررة العادلررررررررة 

 اإليجابية

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة :          

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 781,487 (817,413) 13,117,113 3,131,111 (933,514) 15,343,915 3,315,113 (3,111,139) 11,313,313

 العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت          

 الخاصة، والخيارات   13,311 (13,311) 1,471,771 11,143 (11,143) 1,191,953 11,331 (11,331) 1,114,113

 عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة 43,131 (11,111) 33,374,341 13,139 (31,111) 31,393,144 15,443 (15,531) 11,114,313

 خيارات العمالت 188,333 (188,333) 11,343,711 511,131 (750,414) 15,113,534 531,445 (531,445) 11,341,334

 أخــــرى 31,313 (31,313) 3,131,111 15,134 (15,134) 3,144,153 53,533 (53,533) 3,131,111

 المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة 11,137 (41,734) 4,111,718 33,333 (11,311) 1,115,413 13,413 (31,151) 1,353,311

 المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :         

 مقايضات أسعار العموالت الخاصة  -     (1,433) 3,311,111 -     (9,141) 3,311,111 411 (33,113) 3,191,511

 جمالي اإل 3,731,733 (3,177,437) 343,718,311 3,933,313 (3,414,131) 333,939,393 3,119,141 (3,941,191) 331,415,135
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 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  - 7

  : التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنكب فيما يلي بياناب  

 3133مارس  13 في

 غير مدققة () 

 3133ديسمبر  13 في

  ) مدققة (

 3131مارس  13 في

 غير مدققة () 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 إعتمادات مستندية  33,773,311 31,431,444 33,115,351

 خطابات ضمان  13,837,777 11,313,443 13,411,131

 قبوالت  1,473,781 1,113,331 1,113,113

 إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  3,833,873 3,591,193 3,145,493

 جمالي اإل 81,313,131 53,313,441 33,959,433

 
 النقدية وشبه النقدية  - 31

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

 

 3133مارس  13 في

 غير مدققة () 

 3133ديسمبر  13 في

  ) مدققة (

 3131مارس  13 في

 غير مدققة () 

 الف الرياالت السعوديةبآ

 ما عدا في ،النقد العربي السعودينقدية وأرصدة لدى مؤسسة    

 الوديعة النظامية   8,144,433 31,113,131 9,151,351

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة إستحقاقها    

 تاري  اإلقتناءمن األصلية تسعين يوماب من أو أقل    4,787,771 4,193,131 9,134,115

 جمالي اإل 31,314,183 33,193,931 34,114,533

 

 المعلومات القطادية  - 33
 

ي رئيس صانعإدارة البنك كراجعتها بإنتظام من قبل يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات البنك التي يتم م 

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

 . 4القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

تقاس  .التشغيليةقطاعات الال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين  .وفقاب لألحكام والشروط اإلعتيادية التشغيليةقطاعات التتم المعامالت بين  

تتكون  .بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدةالتي يتم إبالغ رئيس صانعي القرار بها اإليرادات من األطراف الخارجية 

 .يلية، وتمثل غالبية الرصيدموجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغ

 .3133ديسمبر  13منذ  التشغيلية لم يطرأ أي تغيير على أساس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات 
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 تتمة  –المعلومات القطادية  - 33

  -الرئيسية التالية : التشغيليةقطاعات التألف البنك من ي 

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

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

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

 .المركز المالي ووإدارة المحفظة اإلستثمارية 

 .شتمل على نشاطات شركة ساب لألوراق المالية واإلستثمار في شركات زميلةوت : أخــــر  -
 

، وإجمالي دخل ومصاريف العملياات وصاافي الادخل لفترتاي  3133و  3131مارس  13ت ومطلوبات البنك كما في دافيما يلي تحليالب بإجمالي موجو 

   -:التشغيليةقطاعات اللكل قطاخ من  الثالثة أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين

 

 3131مارس  13

 بآالف الرياالت السعودية 

 )غير مدققة(

 

 اع التجزئةقط

 

 طاع الشركاتق

 

 لخزينةاقطاع 

 

 أخـــر 

 

 إلجماليا

 314,549,341 311,334 11,331,344 51,111,991 11,149,341 مالي الموجودات إج

 314,533,159 -     31,199,199 31,554,191 11,144,543 مالي المطلوبات إج

 3,115,113 -     134,111 339,133 119,513 إجمالي دخل العمليات 

 133,153 -     13,511 331,313 351,151 إجمالي مصاريف العمليات 

 13,143 13,143 -     -     -     الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي

 915,433 13,143 343,314 111,351 359,315 في دخل الفترةصا

 مخصص )عكس قيد(مخصص خسائر اإلئتمان و

 311,151 -    1,111 51,313 31,411 اإلنخفاض في القيمة، صافي 

 

 

 

 إلجماليا

 

 أخـــرى

 

 لخزينة اقطاخ 

 

 طاخ الشركات ق

 

 اخ التجزئةقط

 3133مارس  13

 بآالف الرياالت السعودية 

 )غير مدققة(

 مالي الموجودات إج 31,313,311 51,131,131 11,343,131 311,551 311,115,191

 مالي المطلوبات إج 11,913,114 15,135,113 31,131,931 - 333,131,411

 إجمالي دخل العمليات  143,951 141,911 334,351 - 3,311,111

 إجمالي مصاريف العمليات  311,331 315,913 39,335 - 133,115

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة، صافي - - - 11,141 11,141

 في دخل الفترةصا 335,513 113,911 314,911 11,141 411,343

13,119 - (331) 3,113 11,335 

 مخصص )عكس قيد(مخصص خسائر اإلئتمان و

 اإلنخفاض في القيمة، صافي 

  



 

 
31 

 ك السعودي البريطاني البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة إي

 3131مارس  13

 
 

   ربح السهم  -33

وذلك بقسمة صاافي دخال الفتارة العائاد علاى المسااهمين  3133و  3131مارس  13تم احتساب الربح األساسي والمعدل للسهم للفترتين المنتهيتين في  

 .سهممليون  3,111على 

 
 كفاية رأس المال            - 31

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

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

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

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

 %.4األدنى المتفق عليه وهي 

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

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

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية. 

 

 3131 سمار 13 

الرياالت بآالف 

 السعودية

 3133ديسمبر  13

بآالف الرياالت 

 السعودية

 3133مارس  13

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
       

    الموجودات المرجحة المخاطر

 331,533,411 333,113,339 313,441,733 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 9,434,331 31,111,151 31,378,148 المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 3,131,531 3,439,911 3,311,131 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 335,111,313 315,451,113 348,734,377 إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

    

 33,313,335 33,113,393 31,113,341 رأس المال األساسي 

    

 3,331,313 1,311,191 3,811,113 رأس المال المساند 

    

 39,131,594 33,313,341 33,813,373 رأس المال األساسي ورأس المال المساند

    

    نسبة كفاية رأس المال %

 %31833 %33899 %31941 نسبة رأس المال األساسي   

 %31833 %31839 %34938 نسبة رأس المال األساسي + رأس المال المساند   

 

(، بينما تم حساب بيانات المقارنة وفقاب لما نصت 1وفقاب لما نصت عليه توصيات لجنة بازل ) 3131مارس  13تم حساب المبال  والنسب أعاله عن 

 .3 عليه توصيات لجنة بازل
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 تحديد القيمة العادلة ومستوياتهاوالقيمة العادلة لألدوات المالية  - 34
 

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

الب أكثر فائدة( بين أطراف مشاركة في السوق بتاري  القياس وتمت وفق الظروف السائدة حالياب في السوق، بصرف النظر عما إذا كان السعر قاب

 ت بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة.ستخدام طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن أن تنشا فروقالمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره بإل

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

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

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

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

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

 مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.
   

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

 

 اإلجمالي المستو  الثالث المستو  الثاني  األولالمستو   بآالف الرياالت السعودية

      3131مارس  13
     

     الموجودات المالية

 3,731,733 - 3,731,733 - أدوات مالية مشتقة

 3,131 - - 3,131 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

 13,833,417 73,418 33,411,177 31,188,414 بالقيمة العادلة المغطاهإستثمارات مالية متاحة للبيع 

 8743873 - 8743873 - بالقيمة العادلة المغطاهقروض وسلف 

 1434783331 73,418 3431133173 31,187,434 اإلجمالي 

     

     المطلوبات المالية

 3,177,437 - 3,177,437 - أدوات مالية مشتقة

 3,374,173 - - 3,374,173 بالقيمة العادلة المغطاه  –سندات دين مصدره 

 1,874,131 - 3,177,437 3,374,173 اإلجمالي 

( من مقايضات أسعار العموالت الخاصة تمت خارج األسواق النظامية، والعقود المستقبلية الخاصة 3تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى )

الخاصة والخيارات، وعقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة، وخيارات العمالت واألدوات المالية المشتقة األخرى. يتم تحديد بأسعار العموالت 

ستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد مدخالت البيانات لهذه إالمشتقات بالقيمة العادلة ب

 .ستخدام المؤشرات القابلة المالحظة في السوق التي يتم فيها تداولها، ويتم الحصول عليها من مقدمة خدمات البيانات المستخدمة في السوقإالطرق ب

ستخدام إأسعار في السوق، ويتم تحديدها بالقيمة العادلة ب يتوفر بشأنها( على سندات لم 3تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى )

 العائد وهوامش القروض. منحنياتالتدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن 

خر صافي قيمة موجودات من صناديق أسهم خاصة، تحدد قيمتها العادلة على أساس آ (1توى )ستشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن الم

 لم يكن التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية هاماب خالل هذا الربع من السنة. ري  قائمة المركز المالي.بتا مصرح عنها
 

 
 


