القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 2302

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي البريطاني
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

إيضاح

 03سبتمبر
2302
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 00ديسمبر
2300
مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

 03سبتمبر
2300
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

03,300,836

22,033,526

00,202,033

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

00,390,083

1,017,303

7,573,163

استثمارات ،صافي

3

29,003,202

22,233,022

21,367,353

قروض وسلف ،صافي

3

93,633,303

31,300,237

32,061,375

إستثمار في شركات زميلة

8

882,292

656,090

667,707

ممتلكات ومعدات ،صافي

329,263

605,922

609,229

موجودات أخرى

0,933,033

0,305,013

0,622,020

إجمالي الموجودات

038,208,836

003,567,636

000,900,059

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

8,806,633

6,391,365

1,779,030

ودائع العمالء

3

009,893,383

036,675,612

033,762,033

سندات دين مصدرة

6

3,303,390

0,973,553

0,931,635

اقتراض

038,233

070,376

037,633

مطلوبات أخرى

8,303,300

6,373,070

6,753,003

إجمالي المطلوبات

003,303,333

020,190,031

006,170,736

حقوق المساهمين
رأس المال

03,333,333

7,633,333

7,633,333

إحتياطي نظامي

8,063,932

5,033,972

6,163,350

إحتياطيات أخرى

()33,230

أرباح مبقاة

0,330,033

أرباح مقترح توزيعها

00

-

( )226,703
0,013,109
652,633

( )276,211
0,777,756
-

إجمالي حقوق المساهمين

09,099,330

07,055,230

05,150,031

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

038,208,836

003,567,636

000,900,059
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البنك السعودي البريطاني
قوائم الدخل المرحلية الموحدة
غير مدققة
للثالثة أشهر المنتهية في

إيضاح

للتسعة أشهر المنتهية في

 03سبتمبر

 03سبتمبر

 03سبتمبر

 03سبتمبر

2302

2300

2302

2300

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديـة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديـة

دخل العموالت الخاصة

0,303,636

390,790

2,933,333

2,533,253

مصاريف العموالت الخاصة

030,033

035,325

383,833

005,703

صافي دخل العموالت الخاصة

630,880

735,957

2,330,033

2,290,603

دخل أتعاب وعموالت  ،صافي

003,268

273,559

0,320,830

905,675

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

88,303

66,760

083,202

206,303

دخل المتاجرة  ،صافي

30,369

51,393

230,303

261,332

توزيعات أرباح

08,303

06,369

02,686

19,750

(خسائر) مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض
()993

المتاجرة  ،صافي
دخل العمليات األخــرى

5,593

08,903

5,593

009

0,130

330

22,130

0,023,393

0,239,606

0,906,280

0,775,305

رواتب وما في حكمها

245,082

266,725

721,933

773,699

إيجار ومصاريف مباني

23,333

20,076

30,306

73,006

إجمالي دخل العمليات

استهالك وإطفاء

29,060

22,360

38,039

70,770

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

98,759

90,352

304,402

295,999

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي

266,233

095,653

309,986

090,360

عكس قيد مخصص اإلنخفاض في قيمة
الموجودات المالية األخرى

()330

إجمالي مصاريف العمليات

868,233

633,095

0,802,230

0,695,300

صافي الدخل من األنشطة التشغيلية

809,209

520,009

2,028,323

2,033,330

08,320

3,307

96,693

60,019

833,332

503,065

2,323,903

2,200,062

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

8

صافي دخل الفترة

( )0,033

( )0,369

( )5,712

الربح األساسي والمخفض للسهم
(باللاير السعودي)

00

3488

3.50

2432

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  0إلى  01جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قوائم الدخل الشامل المرحلية الموحدة
غير مدققة

للثالثة أشهر المنتهية في

صافي دخل الفترة

للتسعة أشهر المنتهية في

 03سبتمبر2302

 03سبتمبر 2300

 03سبتمبر2302

 03سبتمبر 2300

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعوديـة

السعوديـة

السعوديـة

السعوديـة

833,332

503,065

2,323,903

2,200,062

اإليرادات الشاملة األخرى
موجودات مالية متاحة للبيع
 -صافي التغير في القيمة العادلة

38,033

( )016,573

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

993

( )0,096

033,906
( )08,903

( )050,397
( )0,096

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -صافي التغير في القيمة العادلة

8,003

0,076

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

()383

( )2,051

60,333

( )017,352

إجمالي الدخل الشامل للفترة

306,363

132,291

08,239
( )3,333
033,333

( )02,032
( )5,120
( )030,206

2,393,032

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  0إلى  01جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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0,360,907

البنك السعودي البريطاني
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
غير مدققة

اإلحتياطي

اإلحتياطيات

األرباح المقترح

رأس المـال

النظــامي

األخـــرى

األرباح المبقاة

توزيعها

اإلجمالــي

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

2302
الرصيد في بداية الفترة

3,333,333

8,063,932

()223,303

0,036,309

382,333

03,088,230

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة

-

-

إيرادات شاملة أخرى

-

-

إصدار أسهم مجانية (إيضاح )00

2,333,333

-

033,333
-

2,323,903
()2,333,333

-

2,323,903

-

033,333

-

-

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة
لعام 2300

-

-

-

-

الرصيد في نهاية الفترة

03,333,333

8,063,932

()33,230

0,330,033

الرصيد في بداية الفترة

7,633,333

6,163,350

036,970

0,611,500

()382,333
-

()382,333
09,099,330

2300
652,633

06,070,917

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة
إيرادات شاملة أخرى

-

-

-

-

()030,206

2,200,062
-

-

2,200,062

-

()030,206

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة
لعام 2303
الرصيد في نهاية الفترة

7,633,333

6,163,350

()276,211

0,777,756

()652,633
-

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  0إلى  01جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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()652,633
05,150,031

البنك السعودي البريطاني
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
غير مدققة
إيضاح
األنشطة التشغيلية :
صافي دخل الفترة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلى صافي النقدية
الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة والخصم على اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض
المتاجرة ،صافي
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إستهالك وإطفاء
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
(مكاسب) خسائر بيع ممتلكات ومعدات ،صافي
عكس قيد مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى
التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدره

2302
بآالف الرياالت
السعوديـــة

2300
بآالف الرياالت
السعوديـــة

2,323,903

2,200,062

00,633

صافي ( الزيادة ) النقص في الموجودات التشغيلية :
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
قروض وسلف
موجودات أخرى

( )08,903
38,039
( )96,693
309,986
( )33
( )0,369
00,600
2,683,039

( )5,593
70,770
( )60,019
090,360
201
( )5,712
( )06,370
2,500,307

( )0,206,339
02,333
( )00,329,300
( )63,303

( )066,026
03,796
( )3,199,110
( )005,922

صافي الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

333,396
03,020,323
088,036
0,063,003

األنشطة االستثمارية:
متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناة لغير
أغراض المتاجرة
شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة
إستثمار في شركات زميلة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

9,069,030
( )08,080,339
0,393
( )86,336
33

صافي النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

( )3,309,306

األنشطة التمويلية :
سندات دين مصدرة
إقتراض
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
النقص في النقدية وشبه النقدية خالل الفترة
النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة
عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة
معامالت إضافية غير نقدية
إيرادات شاملة أخرى

6

00

( )6,190

333,333
( )03,823
( )383,308
( )63,330
( )0,906,929
23,902,933
08,993,333
2,330,009
330,233
033,333

003,230
5,379,026
655,960
232,526

07,636,560
( )07,360,013
( )230,305
( )62,309
201
093,552
( )0,176,297
( )651,917
( )2,313,211
( )0,503,967
05,917,533
06,033,510
2,563,376
020,336
( )030,206

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  0إلى  01جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 03سبتمبر 2302
-0

عــام
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) ،شركة مساهمة سعودية  ،بموجب المرسووم الملكوي رقوم م  1بتواري  02صوفر
0093هـ الموافق  20يناير 0973م .وقد بدأ ساب أعمالوه رسوميا ب بتواري  25رجوب 0093هوـ ( 0يوليوو 0973م) بعود أن
إنتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق األوسط في المملكة العربيوة السوعودية .يعمول سواب بموجوب السوجل التجواري
رقم  0303326779بتاري  22ذي القعدة 0099هـ الموافق  00أكتووبر 0979م كبنوك تجواري مون خوالل شوبكة فروعوه
وعددها  79فرعا ب (  32 :2300فرعا ب ) في المملكة العربية السعودية .بلغ عدد موظفي ساب  0,306موظفا ب كموا فوي 03
سبتمبر  0,360 :2300 ( 2302موظف) .إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي-:
البنك السعودي البريطاني
ص ب 9331
الرياض 00100
المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخودمات المصورفية  .كموا يقووم سواب بتقوديم منتجوات مصورفية متوافقوة موع مبودأ
تجنب الفوائد ،معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.
يمتلك ساب  )% 033: 2300( %033من رأس مال الشركة التابعة شركة سواب لوروراق الماليوة ،شوركة ذات مسوئولية محودودة
تأسست بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم  7 – 06 – 2337وتاري  03جمادي الثاني 0123هـ (الموافق  26يونيوو ،)2337
ومسووجلة فووي المملكووة العربيووة السووعودية بالسووجل التجوواري رقووم  0303206932وتوواري  3رجووب 0123هووـ ( 22يوليووو . )2337
واعتباراب من  0يوليو  ، 2300تم تحويول موجوودات ومطلوبوات الشوركة إلوى شوركة إتو إس بوي سوي العربيوة السوعودية المحودودة،
شركة زميلة لساب مقابل حصص إضافية (أنظر إيضاح  .)5إن الشركة هي تحت التصفية حالياب .كانت النشاطات الرئيسية للشركة
التابعة تتمثل في القيام بأعمال الحفظ والعمل كوكيل بإستثناء عمليات التغطية.

كما يمتلك ساب  )%033 : 2300( %033من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتأمين (شركة تابعة) ،شركة
ذات مسئولية محدودة مسجلة فوي المملكوة العربيوة السوعودية بالسوجل التجواري رقوم  0303206037وتواري  03جموادى
الثاني 0123هـ (الموافق  0يوليو  .)2337يمتلك ساب بصورة مباشرة  %93و  %2بصورة غير مباشرة من الحصص
في رأس مال الشركة التابعة (الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شركة ذات مسئولية محودودة ،مسوجلة فوي المملكوة
العربية السعودية) .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة فوي العمول كوكيول توأمين وحيود لشوركة سواب للتكافول (شوركة زميلوة –
أنظر إيضاح  )5داخل المملكة العربية السعودية .إن عقد التأسيس ال يحظور علوى الشوركة مون العمول كوكيول ألي شوركة
تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.
كما يمتلك ساب  %60من الحصوص فوي رأس موال شوركة سواب إنشوورانس سيرفيسوز المحودودة (شوركة تابعوة) ،شوركة
ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقوم  0303210239وتواري  21ذي القعودة
0123هـ (الموافق  1ديسمبر  .)2337وخالل عام  ،2302باع ساب كامل إستثماره في شركة ساب إنشورانس سيرفسيز
ليمتد إلى شركة مار العربية السعودية .كان النشاط الرئيسي لشركة ساب إنشوورانس سيرفسويز ليمتود يتمثول فوي العمول
كوسطاء وإستشاريي تأمين للعمالء العاملين في المملكة العربية السعودية.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302
- 2

أسس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة المووجزة طبقوا ب لمعوايير المحاسوبة للمؤسسوات الماليوة الصوادرة عون مؤسسوة
النقد العربي السعودي ،ومعيار المحاسبة الدولي رقوم  01المتعلوق بوـ ا القووائم الماليوة المرحليوة ا .كموا يعود سواب قوائموه
المالية المرحلية الموحدة الموجزة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات بالمملكوة العربيوة السوعودية .ال تشوتمل
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية،
ويجب أن تقرأ جنبا ب إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية لساب للسنة المنتهية في  00ديسومبر  .2300تظهور هوذه
القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف.
تشتمل القوائم المالية المرحل ية الموحدة المووجزة علوى القووائم الماليوة لسواب ،والشوركة التابعوة لوه شوركة سواب لوروراق
الماليوة (ويشوار إليهموا جميعوا ب بوـ االبنكا) .يوتم إعوداد القووائم الماليوة للشوركة التابعوة لونفس الفتورة الماليوة لسواب ،باسووتخدام
سياسووات محاسووبية مماثلووة .لووم يقووم البنووك بتوحيوود القوووائم المالي وة لشووركة وكالووة سوواب للتووأمين ،ألن إجمووالي موجوداتهووا
ومطلوباتها وإيراداتها ومصاريفها غير هامة بالنسبة للقوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للبنك ككل.
الشركة التابعة هي تلك المنشأة التي يسيطر ساب علوى سياسواتها الماليوة والتشوغيلية للحصوول علوى منوافع مون نشواطاتها،
ويمتلك فيها حصة تزيد عن نصف رأس المال الذي يحق له التصويت.
يتم توحيد الشركة التابعة إعتباراب من تاري إنتقال السيطرة على تلك الشركة إلى ساب ويتم التوقوف عون التوحيود اعتبواراب
من تاري تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة.
يوتم حوذف المعووامالت و األرصودة المتداخلووة بوين سوواب وشوركته التابعوة عنوود إعوداد هووذه القووائم الماليووة المرحليوة الموحوودة
الموجزة.

-0

السياسات المحاسبية
تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة فوي إعوداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للبنك للسنة المنتهية في  00ديسمبر  2011باستثناء إتباع التعديالت علوى معيوار المحاسوبة
الدولي رقم ( – )0اعرض القوائم الماليةا والتي يتعلوق بوبعض بنوود اإليورادات الشواملة األخورى ولوم يكون لوذلك أي أثور
مالي على هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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اإلستثمارات صافي
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

 03سبتمبر
2302
( غير مدققة )

 00ديسمبر
2300
(مدققة )

 03سبتمبر
2300
( غير مدققة )

االستثمارات:
مقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل

0,306

00,172

00,150

متاحة للبيع ،صافي

26,063,938

23,697,079

22,160,593

إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة ،صافي

0,333,083

0,139,072

0,139,627

مقتناه حتى تاري االستحقاق

033,360

033,299

033,072

اإلجمالي

29,003,202

22,233,022

21,367,353

تمثل االستثمارات المقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302
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القروض والسلف صافي
تتكون القروض والسلف من اآلتي-:
(بآالف الرياالت السعودية)

-8

في  03سبتمبر
2302
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
2300
( مدققة )

في  03سبتمبر
2300
( غير مدققة )

بطاقات إئتمان
قروض شخصية
قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

0,360,283
08,368,339
39,996,833

0,591,110
01,603,193
53,930,337

0,716,956
01,017,635
55,310,736

القروض والسلف العاملة – إجمالي
القروض والسلف غير العاملة ،صافي

96,383,983
0,830,330

36,200,915
0,573,351

32,706,005
2,033,765

إجمالي القروض والسلف

033,209,333

35,392,303

36,005,392

مخصص خسائر إئتمان (خاص و جماعي)

()2,306,933

()2,333,720

()2,752,305

القروض والسلف صافي

93,633,303

31,300,237

32,061,375

اإلستثمار في الشركات الزميلة
(بآالف الرياالت السعودية)

 03سبتمبر
2302
( غير مدققة )

 00ديسمبر
2300
(مدققة )

 03سبتمبر
2300
( غير مدققة )

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
رصيد بداية الفترة
إستثمار إضافي خالل الفترة السنة
تسويات
الحصة في األرباح غير الموزعة

شركة ساب للتكافل
رصيد بداية الفترة السنة
الحصة في األرباح غير الموزعة
اإلجمالي

330,869
()0,393
93,603

000,333
279,191
50,096

000,333
230,305
60,073

333,302

160,539

117,235

000,332
0,336

033,602
2,973

033,602
0,979

003,363

000,632

003,600

882,292

656,090

667,707

3

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302
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اإلستثمار في الشركات الزميلة – تتمة
ب
إن شووركة سوواب لووروراق الماليووة المحوودودة (شووركة تابعووة لسوواب) هووي قيوود التصووفية حاليوا .وخووالل عووام  ،2300تووم تحويوول
موجووودات ومطلوبووات شووركة سوواب لووروراق الماليووة المحوودودة إلووى شووركة إتو اس بووي سووي العربيووة السووعودية المحوودودة
اعتباراب من  0يوليو  2300مقابل حصص إضافية ،ونتج عن ذلك زيادة حصة سواب فوي شوركة اتو اس بوي سوي العربيوة
السعودية المحدودة من  %13إلى  .%60ال يقووم البنوك بتوحيود شوركة اتو اس بوي سوي العربيوة السوعودية المحودودة فوي
قوائمووه الماليووة لعوودم ممارسووته أي سوويطرة علووى السياسووات الماليووة والتشووغيلية لشووركة اتو اس بووي سووي العربيووة السووعودية
المحدودة.
تقوم شركة ات اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية وأعموال الحفوظ والعمول كوكيول
باستثناء عمليات التغطية في المملكة العربية السعودية.
كما يمتلك البنك  %02.6من األسهم في رأس مال شركة ساب للتكافل ،شركة مسواهمة سوعودية .تقووم هوذه الشوركة بتقوديم
خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،ومنتجات تكافل عام وعائلية.
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ودائع العمالء
(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
2302
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
2300
( مدققة )

في  03سبتمبر
2300
( غير مدققة )

تحت الطلب
إدخار

39,393,263
3,603,009

63,710,609
6,220,637

13,136,131
6,000,337

ألجل
أخرى

30,203,032
0,032,389

13,231,020
0,029,090

15,333,972
0,015,707

اإلجمالي

009,893,383

036,675,612

033,762,033

سندات الدين المصدرة
يشتمل هذا البند على صكوك ثانوية مدتها خمس سنوات وبمبلغ قدره  0,633مليون لاير سعودي (صكوك) صادرة عن
ساب بتاري  23مارس  ،2302وتستحق خالل شهر مارس  .2307تم إصدار الصكوك كتبادل تجاري جزئي من قرض
رئيسي إلى قرض ثانوي وبمبلغ قدره  0,333مليون لاير سعودي مقابل اإلصدار الحالي من السندات بعمولة عائمة
باللاير السعودي .وقد تم االكتتاب في الجزء المتبقي وقدره  633مليون لاير سعودي بالكامل نقداب.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لردوات المالية المشتقة التي تم إثباتها إضافة إلى المبالغ اإلسمية المتعلقة بها .إن المبالغ اإلسمية ،التي تعتبر مؤشراب على حجم
المعام الت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  .وبالتالي ،فإن هذه المبالغ اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك
والتي تقتصر عاد بة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
في  03سبتمبر 2302

بآالف الرياالت السعودية

في  00ديسمبر 2300

( غير مدققة )
القيمةةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةةة

القيمةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةة

اإليجابية

السلبية

0,008,360

()0,323,663

في  03سبتمبر 2300

( مدققة )
المبالغ اإلسمية

القيمووووووووووووة العادلووووووووووووة

القيمة العادلة السلبية

( غير مدققة )
المبالغ اإلسمية

القيمة العادلة اإليجابية

القيمة العادلة السلبية

اإليجابية

المبالغ
اإلسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة :
0,099,210

()0,003,507

17,191,259

0,071,066

08,382

()08,382

3,393,932

03,050

()03,050

0,159,662

13,373

عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة

30,022

()08,300

23,936,303

031,779

()037,666

00,300,960

039,290

خيارات العمالت

630,366

()630,366

30,389,308

607,363

()607,363

06,107,035

633,603

أخــــرى

32,039

()32,039

0,083,333

06,533

()06,533

83,336

()80,233

3,333,890

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

30,900,230

()0,279,922

13,730,331

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
الخاصة ،والخيارات

()13,373
()30,900
()633,603

0,159,662
00,097,351
07,119,052

0,113,333

06,309

()06,309

0,113,333

10,255

()52,937

1,770,275

10,663

()73,132

1,055,260

()00,338

0,233,333

0,676

()27,651

0,010,763

2,552

()2,338,333

023,336,333

0,969,752

()0,909,521

037,763,031

2,000,606

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

2,039,222

03

()07,750
()2,366,557

0,010,763
033,057,736

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302

 - 03التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
فيما يلي بيانا ب بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالبنك :
(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
2302
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
2300
( مدققة )

في  03سبتمبر
2300
( غير مدققة )

إعتمادات مستندية

03,036,223

00,706,391

02,912,710

خطابات ضمان

33,398,303

13,606,361

09,339,051

قبوالت

0,063,339

0,095,536

0,092,395

إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان

2,060,333

0,961,303

2,690,100

اإلجمالي

83,833,336

69,520,050

63,607,101

 - 00النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي -:
(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
2302
( غير مدققة )

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا
0,333,663
الوديعة النظامية
أرصوووودة لوووودى البنوووووك والمؤسسووووات الماليووووة األخوووورى وفتوووورة
استحقاقها
00,390,083
األصلية تسعين يوم أو اقل من تاري اإلقتناء
اإلجمالي

- 02

08,993,333

في  00ديسمبر
2300
( مدققة )

في  03سبتمبر
2300
( غير مدققة )

05,636,965

7,503,036

1,017,303

7,573,163

23,902,971

06,033,510

المعلومات القطاعية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية المتعلقة بقطاعات البنك التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل إدارة
البنك كرئيس صانعي القرار في البنك وذلك لتوزيع الموارد على القطاعات وتقويم أدائها .إن كافة القطاعات التشغيلية
المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط تحديد القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص
بالتقارير المالية رقم .3
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ب لرحكام والشروط اإلعتيادية .ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين
القطاعات التشغيلية .تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية ،وتمثل غالبية الرصيد.
لم يطرأ أي تغيير على أساس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات منذ  00ديسمبر .2300

00

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302
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المعلومات القطاعية – تتمة
يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية -:
-

قطاع التجزئة

:

ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لرفراد وعمالء المصرفية الخاصة.

-

قطاع الشركات

:

وهو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات .

-

قطاع الخزينة

:

ويدير السيولة ،ومخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة .كما أنه مسئول عن تمويل

-

أخــــرى

:

عمليات البنك وإدارة المحفظة اإلستثمارية والمركز المالي .
وتشتمل على نشاطات شركة ساب لروراق المالية واإلستثمار في شركات زميلة.

فيمووا يلووي تحلوويالب بإجمووالي موجووودات ومطلوبووات البنووك كمووا فووي  03سووبتمبر  2302و  ، 2300وإجمووالي دخوول ومصوواريف
العمليات وصافي الدخل لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:
 03سبتمبر ( 2302غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخــــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

23,283,303

33,822,363

33,863,233

882,292

038,208,836

إجمالي المطلوبات

38,983,238

39,230,326

03,620,930

-

003,303,333

إجمالي دخل العمليات

0,238,338

0,693,900

603,822

-

0,906,280

إجمالي مصاريف العمليات

630,290

326,230

63,893

-

0,802,230

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي دخل الفترة

-

-

0,083,862

330,300

333,923

96,693

96,693

96,693

2,323,903

مخصص خسائر االئتمان وعكس قيد مخصص اإلنخفاض في
القيمة ،صافي

023,303

003,330

()0,369

-

306,039

 03سبتمبر ( 2300غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

23,326,637

50,075,203

17,070,506

667,707

000,900,059

إجمالي المطلوبات

10,399,709

17,610,325

25,303,223

إجمالي دخل العمليات
إجمالي مصاريف العمليات

0,311,500

0,303,119

300,705

032,323

0,775,305

579,530

730,909

30,300

62,233

0,695,300

-

-

60,019

60,019

032,339

2,200,062

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي دخل الفترة

-

006,170,736

-

0,305,603

056,323

723,736

مخصص خسائر االئتمان وعكس قيد مخصص اإلنخفاض في
القيمة ،صافي

-00

()03,066

131,235

()5,712

-

037,039

رأس المال والربح األساسي والمخفض للسهم
لقد صادق المساهمون ،خالل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد بتاري  00مارس  ،2302علوى إصودار أسوهم
مجانية وذلك بواقع سهم مجاني واحد لكل ثالثة أسهم مملوكة .ونتيجة لذلك ،تم إصدار  263مليون سوهم بقيموة إسومية قودرها
 03لاير سعودي للسهم وذلك برسملة األرباح المبقاة.
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتوين فوي  03سوبتمبر  2302و  2300وذلوك بقسومة صوافي دخول
الفترة العائد على المساهمين على  0,333مليون سهم ،وذلك إلظهار ،بأثر رجعي ،التغير في عدد األسوهم الوذي إزداد نتيجوة
إلصدار األسهم المجانية.

02

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 03سبتمبر 2302

- 03

كفاية رأس المال
تتمثل أهداف البنك ،عند إدارة رأس المال في اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي ،والحفاظ على مقدرة البنك على اإلستمرار في العمل وفقا ب لمبدأ اإلستمرارية ،والحفاظ على وجود رأس مال قوي.
يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بشكل دوري من قبل إدارة البنك .تتطلب التعليمات الصادرة عن
مؤسسة النقد العربي السعودي اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامي ،وأن تكون نسبة إجمالي رأس المال النظامي إلى
الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزيد عن الحد األدنى المتفق عليه وهي .%3
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاي ة رأسماله وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،
وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل للبنك مع الموجودات ،والتعهدات
واإللتزامات المحتملة والمبالغ اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
 03سبتمبر 2302
بآالف الرياالت
السعودية
)غير مدققة)

 00ديسمبر 2300
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 03سبتمبر 2300
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

023,633,896
9,960,039
0,383,066

039,636,013
9,351,335
513,133

037,030,731
9,370,702
2,603,000

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

008,328,303

023,303,501

009,190,719

رأس المال األساسي

08,363,333

01,031,519

00,902,793

رأس المال المساند

3,238,800

0,166,013

2,773,333

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

23,380,060

07,509,739

05,700,535

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي
نسبة رأس المال األساسي  +نسبة رأس المال المساند

%02436
%03422

00

%00.32
%01.73

%00.55
%00.99

