البنك السعودي البريطاني

القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 3300

البنك السعودي البريطاني
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

إيضاح

 03سبتمبر
3300
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 00ديسمبر
3303
مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

 03سبتمبر
3303
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

01,000,118

33,330,683

03,300,836

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

4,390,293

6,390,303

00,390,083

استثمارات ،صافي

3

00,330,004

33,363,063

39,003,303

قروض وسلف ،صافي

3

030,104,092

98,396,038

93,633,303

إستثمار في شركات زميلة

8

831,833

803,303

883,393

ممتلكات ومعدات ،صافي

800,931

833,339

339,363

موجودات أخرى

0,103,824

0,333,600

0,933,033

إجمالي الموجودات

088,309,339

038,833,003

038,308,836

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
0,004,038

3,900,633

8,806,633

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

039,902,340

033,300,308

009,893,383

سندات دين مصدرة

0,012,438

3,333,363

3,303,390

اقتراض

032,333

033,833

038,333

مطلوبات أخرى

8,000,800

3,333,639

8,303,300

إجمالي المطلوبات

044,000,123

008,368,603

003,303,333

ودائع العمالء

3

حقوق المساهمين
رأس المال

03,333,333

03,333,333

03,333,333

إحتياطي نظامي

8,990,320

8,990,330

8,063,933

إحتياطيات أخرى

09,040

أرباح مبقاة

4,108,910

أرباح مقترح توزيعها

-

( )3,333
3,336,838
0,333,333

( )33,330
0,330,033
-

إجمالي حقوق المساهمين

30,930,009

33,383,333

09,099,330

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

088,309,339

038,833,003

038,308,836

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قوائم الدخل المرحلية الموحدة
غير مدققة
للثالثة أشهر المنتهية في
 03سبتمبر
3300
إيضاح

بآالف الرياالت
السعوديــة

للتسعة أشهر المنتهية في

 03سبتمبر

 03سبتمبر

 03سبتمبر

3303

3300

3303

بآالف الرياالت
السعوديـة

بآالف الرياالت
السعوديــة

بآالف الرياالت
السعوديـة

دخل العموالت الخاصة

0,300,033

0,303,636

0,083,208

3,933,333

مصاريف العموالت الخاصة

030,134

030,033

011,483

383,833

صافي دخل العموالت الخاصة

949,908

630,880

3,004,304

3,330,033

دخل أتعاب وعموالت  ،صافي

000,380

003,368

0,310,903

0,330,830

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

003,822

88,303

039,113

083,303

-

-

دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة
الدخل ،صافي

9,002

-

دخل المتاجرة  ،صافي

43,910

30,369

020,043

330,303

توزيعات أرباح

01,388

08,303

01,839

03,686

( )993

43,309

08,903

084

009

0,042

330

0,404,332

0,033,393

4,400,301

0,906,380

رواتب وما في حكمها

390,430

333,363

102,913

330,900

إيجار ومصاريف مباني

31,030

33,333

00,909

30,306

استهالك وإطفاء

34,328

39,060

89,090

38,039

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

90,433

96,339

000,032

033,333

308,084

366,333

020,004

309,986

مكاسب (خسائر) استثمارات مقتناه لغير أغراض
04,904

المتاجرة  ،صافي
دخل العمليات األخــرى
إجمالي دخل العمليات

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
اإلنخفاض (عكس قيد اإلنخفاض) في قيمة

( )0,083

الموجودات المالية األخرى

( )330

80,122

( )0,369

إجمالي مصاريف العمليات

823,303

868,333

0,899,848

0,803,330

صافي الدخل من األنشطة التشغيلية

133,300

809,309

3,000,293

3,038,333

الحصة في أرباح شركات زميلة

8

صافي دخل الفترة

30,082

08,330

14,000

96,693

142,001

833,333

3,091,032

3,333,903

الربح األساسي والمخفض للسهم
(باللاير السعودي)

03

0.85

0.66

2.80

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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2.42

البنك السعودي البريطاني
قوائم الدخل الشامل المرحلية الموحدة
غير مدققة

للثالثة أشهر المنتهية في

صافي دخل الفترة

للتسعة أشهر المنتهية في

 03سبتمبر3300

 03سبتمبر 3303

 03سبتمبر3300

 03سبتمبر 3303

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعوديـة

السعوديـة

السعوديـة

السعوديـة

142,001

833,333

3,091,032

3,333,903

اإليرررررادات الشرررراملة األخرررررد المررررراد إ ررررادة
تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترة الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع
 -صافي التغير في القيمة العادلة

98,911

38,033

4,120

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

()04,904

993

39,030

033,906
( )08,903

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -صافي التغير في القيمة العادلة

0,309

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

()333

إجمالي الدخل الشامل للفترة

8,003
( )383

9,212
( )293

08,339
( )3,333

13,120

60,333

40,280

033,333

931,800

306,363

3,140,103

3,393,033

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
للتسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
غير مدققة

رأس المـال

اإلحتياطي

اإلحتياطيرررررررررررررررررررررات

النظــامي

األخرد

األرباح المبقاة

األرباح المقترح

اإلجمالــي

توزيعها

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

3300
الرصيد في بداية الفترة

03,333,333

8,990,320

()4,333

3,301,808

0,333,333

33,382,230

-

-

-

3,091,032

-

3,091,032

-

-

9,212

-

-

9,212

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
-

-

4,120

-

-

4,120

المتاحة للبيع

-

-

39,039

-

-

39,039

-

-

40,280

3,091,032

-

3,140,103

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 3303

-

-

-

-

()0,333,333

()0,333,333

الرصيد في نهاية الفترة

03,333,333

8,990,320

09,040

4,108,910

-

30,930,009

3,333,333

8,063,933

()333,303

0,036,309

383,333

03,088,330

-

-

-

3,333,903

-

3,333,903

محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

3303
الرصيد في بداية الفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة
صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية

-

-

08,339

-

-

08,339

-

-

033,906

-

-

033,906

-

-

()30,833

-

-

()30,833

-

-

033,333

3,333,903

-

3,393,033

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع
محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

إصدار أسهم مجانية

3,333,333

-

-

()3,333,333

-

-

أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 3300

-

-

-

-

()383,333

()383,333

الرصيد في نهاية الفترة

03,333,333

8,063,933

()33,330

0,330,033

-

09,099,330
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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
(المستخدمة في) الناتجة من األنشطة التشغيلية:
إطفاء العالوة على اإلستثمارات المقتناة لغير أغراض
المتاجرة ،صافي
إستهالك وإطفاء
أرباح األدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل ،صافي
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة
مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
مكاسب بيع ممتلكات ومعدات ،صافي
اإلنخفاض (عكس قيد االنخفاض) في قيمة الموجودات المالية األخرى
التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدره

3300
بآالف الرياالت
السعوديـــة

3303
بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,091,032

3,333,903

30,308
89,090
( )9,002
( )43,309
( )14,000
020,004
( )042
80,122
( )02,004
0,089,100

00,633
38,039
( )08,903
( )96,693
309,986
( )33
( )0,369
00,600
3,683,039

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

( )013,490
0,900
( )03,390,130
( )222,130

( )0,306,339
03,333
( )00,339,300
( )63,303

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

( )3,020,034
9,410,000
0,091,309
( )0,008,042

333,396
03,030,333
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
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

08,910,040
( )33,430,000
11,042
( )01,010
0,933

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

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

( )0,404,393

( )3,309,306

( )032,333
( )02,832
( )0,330,330
( )0,030,123
( )8,403,319
30,293,930
02,033,804
0,042,131
431,098

333,333
( )03,833
( )383,308
( )63,330
( )0,906,939
33,903,933
08,993,333
3,330,009
330,333

األنشطة التمويلية :
سندات دين مصدرة
إقتراض
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
صافي 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

03

40,280

033,333
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 03سبتمبر 3300
-0

ــام
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) ،شركة مساهمة سعودية  ،بموجب المرسوم الملكيي رقيم م  3بتياري  03صيفر
0096هـ الموافق  30يناير  .0936وقد بدأ ساب أعماله رسميا ً بتاري  38رجب 0096هـ ( 0يوليو 0936م) بعد أن
إنتقلت إليه عمليات البنك البريطاني للشرق األوسط في المملكة العربيية السيعودية .يعميل سياب بموجيب السيجل التجياري
رقييم  0303333339بتيياري  33ذي القعييدة 0099هييـ (الموافييق  00أكتييوبر  )0939كبنييك تجيياري مين خييالل شييبكة
فروعييه وعييددها  39فرع يا ً ) 03سييبتمبر  79 :3303فرع يا ً ) فييي المملكيية العربييية السييعودية .بلييع عييدد مييوظفي سيياب
 0,033موظفا ً كما في  03سبتمبر  03( 3300سبتمبر  0,303 :3303موظف) ,إن عنيوان المركيز الرئيسيي لسياب
هو كما يلي-:
البنك السعودي البريطاني
ص ب 9363
الرياض 00300
المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف ساب في تقديم كافة أنواع الخيدمات المصيرفية  ,كميا يقيوم سياب بتقيديم منتجيات مصيرفية متوافقية ميع مبيدأ
تجنب الفوائد ،معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.
يمتلييك سيياب  )%033: 3303( %033ميين رأس مييال الشييركة التابعيية شييركة سيياب لييةوراق المالييية ،شييركة ذات
مسئولية محدودة تأسست بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم  3 – 03 – 3333وتاري  03جمادى الثاني 0336هـ
(الموافق  33يونيو  ،)3333ومسجلة في المملكة العربية السعودية بالسيجل التجياري رقيم  0303303963وتياري 6
رجب 0336هـ (الموافق  33يوليو  . )3333إن الشركة التابعة ال تقوم بأي نشاطات وهي حاليا ً تحت التصفية.
كما يمتلك سياب  )% 033 : 3303( %033مين الحصيص فيي رأس ميال شيركة وكالية سياب للتيأمين (شيركة تابعية)،
شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربيية السيعودية بالسيجل التجياري رقيم  0303303063وتياري 06
جمادى الثاني 0336هـ (الموافق  0يوليو  .)3333يمتلك ساب بصورة مباشرة  %96و  %3بصورة غير مباشرة من
الحصص في رأس مال الشركة التابعة (الحصة غير المباشرة مملوكة من خالل شركة تابعة ،مسجلة في المملكة العربية
السعودية) .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في العمل كوكيل تأمين وحيد لشركة ساب للتكافل (شيركة زميلية لسياب
– أنظر إيضاح  )8داخل المملكة العربية السعودية طبقا ً لإلتفاقية المبرمة بين الشركة التابعة والزميلية .إن عقيد التأسييس
ال يحظر على الشركة التابعة من العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.
كمييا يمتلييك سيياب  )% 033 : 3303( %033ميين الحصييص فييي رأس مييال شييركة عقييارات العربييية المحييدودة (شييركة
تابعيية) ،شييركة ذات مسييئولية محييدودة مسييجلة فييي المملكيية العربييية السييعودية بالسييجل التجيياري رقييم 0303066033
وتاري  03جمادى األول 0333هـ (الموافق  03يولييو  .)3330يمتليك سياب بصيورة مباشيرة  %99و  %0بصيورة
غير مباشرة من الحصص في رأس مال الشركة التابعة (الحصة غير المباشيرة مملوكية مين خيالل شيركة تابعية ،مسيجلة
فييي المملكيية العربييية السييعودية) .يتمثييل النشيياط الرئيسييي للشييركة التابعيية فييي شييراء وبيييع وتييأجير األراضييي والعقييارات
ألغراض االستثمار.
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أسس اإل داد
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحليية الموحيدة الميوجزة طبقيا ً لمعيايير المحاسيبة للمؤسسيات الماليية الصيادرة عين مؤسسية
النقد العربي السعودي ،ومعيار المحاسبة اليدولي رقيم  03المتعليق بيـ ا القيوائم الماليية المرحليية ا .كميا يعيد سياب قوائميه
المالية المرحلية الموحدة الموجزة لتتمشى مع نظام مراقبة البنوك ونظيام الشيركات بالمملكية العربيية السيعودية .ال تشيتمل
هذه القوائم الماليية المرحليية الموحيدة الميوجزة عليى كافية المعلوميات واالفصياحات المطلوبية فيي القيوائم الماليية الموحيدة
السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة لساب للسنة المنتهية في  00ديسمبر .3303
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضيات التيي قيد تيؤثر
على تطبيق السياسات المحاسبية ومبيالع الموجيودات والمطلوبيات المسيجلة ،ومبيالع اإلييرادات والمصياريف .وقيد تختليف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .وعند إعداد هذه القيوائم الماليية المرحليية الموحيدة الميوجزة ،كانيت األحكيام الهامية التيي
أجرتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنيك والمصيادر األساسيية لعيدم التأكيد مين التقيديرات هيي نفسيها المطبقية
على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في  00ديسمبر ,3303
تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف.

 0-3أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب ،والشركات التابعية ليه (ويشيار إليهميا جميعيا ً بيـ
االبنكا) .يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب ،باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .يسيطر ساب على منشأة ميا
(الشركة المستثمر فيها) والتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المسيتثمر
فيها ولديه المقدرة على التأثير على العائدات من خالل ممارسة سلطاته على الشركة المسيتثمر فيهيا .ييتم توحييد الشيركات
التابعة إعتباراً من تاري إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلى ساب ويتم التوقيف عين التوحييد اعتبياراً مين تياري تخليي
ساب عن مثل هذه السيطرة.
ييتم حييذف المعييامالت واألرصيدة المتداخليية بييين سياب وشييركاته التابعيية عنيد إعييداد هييذه القيوائم المالييية المرحلييية الموحييدة
الموجزة.
-0

السياسات المحاسبية
تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة ميع تليك المسيتخدمة فيي إعيداد
القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  00ديسمبر  ،3303فيما عدا إتباع المعايير الجديدة والتعديالت األخرى
على المعايير الحالية المذكورة أدناه ،والتي لهيا اثير غيير هيام لييس لهيا اثير ميالي عليى القيوائم الماليية المرحليية الموحيدة
الموجزة للبنك للفترة الحالية أو الفترة السابقة ،وال يتوقع بأن يكون لها أثر هام على الفترات المستقبلية.

أ ) المعايير الجديدة
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )03القوائم المالية الموحدة
لقد قام هذا المعيار بإستبدال المتطلبات السابقة التيي نيص عليهيا سيابقا ً معييار المحاسيبة اليدولي رقيم  – 33القيوائم الماليية
الموحدة والمستقلة ،والرأي رقم ( )03الصادر عن لجنة التفسير الدائمة – المنشآت ذات األغراض الخاصة .لقد إستحدث
هذا المعيار طريقة واحدة لتوحيد القوائم الماليية ل كافية المنشيآت عليى اسياس السييطرة بصيرف النظير عين طبيعية الشيركة
المسييتثمر فيهييا (أي سييواءاً كانييت المنشييأة مسيييطرة عليهييا ميين خييالل حقييوق التصييويت للمسييتثمرين أو ميين خييالل ترتيبييات
تعاقدية أخرى وذلك كما هو شائعا ً بالنسبة للمنشآت ذات األغراض الخاصة).
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )00الترتيبات المشتركة
لقد حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )00الحصص في المشاريع المشتركة .يتطلب هيذا المعييار مين
األطييراف المشيياركة فييي المشيياريع المشييتركة تحديييد نييوع الترتيبييات المشييتركة التييي تييم القيييام بهييا وذلييك بتقييويم حقوقهييا
وإلتزاماتها ومن ثم المحاسبة عن الحقوق وااللتزامات حسب نوع الترتيب المشترك.
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السياسات المحاسبية -تتمة

أ ) المعايير الجديدة – تتمة
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – 03اإلفصاح ن الحصص في المنشآت األخرد
يتطلب هذا المعيار اإلفصاح الشامل عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقويم طبيعة الحصص في
المنشآت األخرى والمخاطر المصاحبة لها ،وآثارها على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )00قياس القيمة العادلة
حدد هذا المعيار مصدراً واحد لإلسترشاد به بموجب المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية بشأن كافة طرق قياس
القيمة العادلة ،فيما عدا المتطلبات المتعلقة بالدفعات المحسوبة على أساس األسهم ،ومعامالت اإليجار ،وطرق قياس القيمة
العادلة التي تشتمل على بعض أوجه التشابه ولكن لم يتم تحديدها بالقيمة العادلة ,لم يقم المعيار الدولي الخاص بالتقارير
المالية رقم ( )00بتعديل المتطلبات عندما يكون مطلوبا ً من المنشأة إستخدام القيمة العادلة ،وبدالً من ذلك قدم إرشادات
بشأن قياس القيمة العادلة.
كما ي تطلب المعيار تقديم إفصاحات محددة بشأن القيمة العادلة والتي حل بعضها محل متطلبات االفصاح الحالية
المنصوص عليها في المعايير األخرى بما في ذلك المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – 3األدوات المالية:
االفصاحات .كما أن بعض هذه االفصاحات مطلوبة تحديداً بخصوص األدوات المالية وذلك طبقا ً للفقرة -08أ (ي) من
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )03مما أثر ذلك على القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة للفترة.
ب ) التعديالت لى المعايير الحالية
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 0عرض القوائم المالية – تعدل هذه التعديالت من طريقة عرضاإليرادات الشاملة األخرى.
 التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – 3األدوات المالية :االفصاحات ،وبموجب هذهالتعديالت ،تم تعديل متطلبات االفصاح المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )3وذلك
باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بكافة األدوات المالية المثبتة طبقا ً للفقرة ( )33من معيار المحاسبة الدولي رقم
( )03وكذلك االفصاح عن المعلومات المتعلقة باألدوات المالية المثبتة الخاضعة لترتيبات وإتفاقيات مقاصة رئيسية
ملزمة حتى لو لم يتم مقاصتها طبقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (.)03
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 09مزايا الموظفين (التعديالت)لقد ألغت هذه التعديالت الخيار المتعلق بتأجيل إثبات األرباح والخسائر االكتوارية (أي اإلجراءات االنتقالية) .سيتم
إثبات كافة التغيرات في قيمة البرامج المحددة المزايا في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 33القوائم المالية المستقلة (لعام  :)3300يتناول هذا المعيار اآلن فقط المتطلباتالمتعلقة بالقوائم المالية المستقلة والمستمدة من معيار المحاسبة الدولي رقم  33غير المعدل – القوائم المالية الموحدة
والمستقلة :تم اآلن إدراج المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم
 – 03القوائم المالية الموحدة.
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 36االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (لعام :)3300نتجت غالبية هذه التعديالت عن إدراج المشاريع المشتركة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( 36لعام  ،)3300ولم
يطرأ أي تعديل على الطريقة األساسية لمحاسبة االستثمارات وفقا ً لطريقة حقوق الملكية.
 لقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية – دورةالتحسينات لةعوام من  3339حتى  3300والتي تشتمل على التعديالت على المعايير التالية والتعديالت على
المعايير األخرى الناتجة عن ذلك:
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 0عرض القوائم المالية – بيانات المقارنة بالزيادة عن الحد األدنى من
المتطلبات ،وعرض األرصدة االفتتاحية في قائمة المركز المالي واإليضاحات المتعلقة بها.
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 08الممتلكات واآلالت والمعدات :تصنيف معدات الخدمة.
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 03عرض األدوات المالية :اآلثار الضريبية للتوزيعات.
 معيار المحاسبة الدولي رقم  – 03القوائم المالية المرحلية – موجودات ومطلوبات القطاعات.
لقد إرتأى البنك عدم االتباع المبكر ألي معيار آخر أو رأي أو تعديل صادر وغير ساري المفعول بعد.
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اإلستثمارات  ،صافي
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
 03سبتمبر
3300
( غير مدققة )

بآالف الرياالت السعودية

 00ديسمبر
3303
(مدققة )

 03سبتمبر
3303
( غير مدققة )

االستثمارات:
مقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل

0,303

3,930

0,306

متاحة للبيع ،صافي

03,038,132

38,303,093

36,063,938

إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة ،صافي

399,929

939,680

0,333,083

مقتناه حتى تاري االستحقاق

-

033,300

033,360

اإلجمالي

00,330,004

33,363,063

39,003,303

تمثل االستثمارات المقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة.
-2

القروض والسلف ،صافي
تتكون القروض والسلف من اآلتي-:
(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
3300
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
3303
( مدققة )

بطاقات إئتمان
قروض شخصية
قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

0,983,842
09,200,012
18,910,001

0,383,033
03,000,333
36,303,369

0,360,383
08,368,339
39,996,833

القروض والسلف العاملة – إجمالي
القروض والسلف غير العاملة ،صافي

031,413,081
0,803,009

98,900,003
0,396,333

96,383,983
0,830,330

إجمالي القروض والسلف
مخصص خسائر اإلئتمان (جماعي وخاص)

003,393,310
()3,320,493

96,300,893
()3,300,063

033,309,333
()3,306,933

القروض والسلف ،صافي

030,104,092

98,396,038

93,633,303
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اإلستثمار في الشركات الزميلة
(بآالف الرياالت السعودية)

 03سبتمبر
3300
( غير مدققة )

 00ديسمبر
3303
(مدققة )

 03سبتمبر
3303
( غير مدققة )

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
رصيد بداية الفترة
الحصة في األرباح غير الموزعة
توزيعات أرباح مستلمة
تسويات

شركة ساب للتكافل
رصيد بداية الفترة
الحصة في األرباح
اإلجمالي

498,300
10,034
()11,042
-

330,869
038,303
()83,093
()0,393

330,869
93,603
()0,393

419,308

398,303

333,303

002,992
0,019

000,333
3,390

000,333
0,336

009,014

003,993

003,363

831,833

803,303

883,393

كما ورد في اإليضاح ( ،)0فإن شركة ساب لةوراق المالية المحدودة (شركة تابعة لساب) هي قيد التصفية حالييا ً .وخيالل
عام  ،3300قامت ساب بتحويل موجودات ومطلوبات شركة ساب لةوراق المالية المحدودة إلى شركة إتي اس بيي سيي
العربية السعودية المحدودة ،ونتج عن ذلك زيادة حصة ساب في شركة اتي اس بيي سيي العربيية السيعودية المحيدودة مين
 %33إلييى  .%30ال يقييوم سيياب بتوحيييد شييركة ات ي اس بييي سييي العربييية السييعودية المحييدودة فييي قوائمييه المالييية لعييدم
ممارسته أي سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية لشركة ات اس بي سي العربية السعودية المحدودة.
تقوم شركة ات اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية وأعميال الحفيظ والعميل كوكييل
باستثناء عمليات التغطية في المملكة العربية السعودية.
كما يمتلك البنك  %03,3من األسهم في رأس مال شركة ساب للتكافل ،شركة مساهمة سيعودية .تقيوم هيذه الشيركة بتقيديم
خدمات تأمين متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،ومنتجات تكافل عام وعائلية.
-0

ودائع العمالء
(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
3300
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
3303
( مدققة )

في  03سبتمبر
3303
( غير مدققة )

تحت الطلب
إدخار
ألجل
أخرى

00,404,099
8,300,190
48,220,280
0,002,094

80,303,339
8,398,689
39,338,933
0,093,338

39,393,363
3,603,009
30,303,033
0,033,389

اإلجمالي

039,902,340

033,300,308

009,893,383
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لةدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالع اإلسمية المتعلقة بها .إن المبالع اإلسمية ،التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في
نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة مبالع التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  .وبالتالي ،فإن هذه المبالع اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عاد ًة على
القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.
في  03سبتمبر 3300

بآالف الرياالت السعودية

في  00ديسمبر 3303

( غير مدققة )

في  03سبتمبر 3303

( مدققة )
المبالغ اإلسمية

القيمررررررررررة العادلررررررررررة

القيمرررررررررة العادلرررررررررة

اإليجابية

السلبية

مقايضات أسعار العموالت الخاصة

031,020

()231,400

42,400,200

مقايضات العمالت

34,002

()34,002

408,900

القيميييييييييييية العادليييييييييييية

القيمة العادلة السلبية

( غير مدققة )
المبالع اإلسمية

القيمة العادلة اإليجابية

القيمة العادلة السلبية

اإليجابية

المبالع
اإلسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة :
0,333,300
-

()908,336
-

33,860,903
-

0,008,360
-

()0,333,663
-

30,900,330
-

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
42,420

()42,420

3,842,998

03,060

()03,060

3,393,933

08,383

عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة

04,044

()01,440

31,381,394

03,309

()30,333

33,893,366

30,033

خيارات العمالت

041,080

()041,080

000,303,484

333,303

()333,303

أخــــرى

98,000

()98,000

0,400,233

33,086

()33,086

الخاصة ،والخيارات

()08,383
()08,300

3,393,933
33,936,303

03,333,386

630,366

()630,366

30,389,308

0,066,338

33,039

()33,039

0,083,333

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

42,024

()30,830

4,002,203

83,808

()33,033

3,333,630

-

()9,363

0,333,333

()0,636,303

030,989,893

83,336

()80,333

3,333,890

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

0,033,029

()939,019

092,023,011

0,983,800
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3,039,333

()00,338

0,333,333

()3,338,333

033,336,333

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
 03سبتمبر 3300

-9

التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
فيما يلي بيانا ً بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان الخاصة بالبنك :

(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
3300
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
3303
( مدققة )

في  03سبتمبر
3303
( غير مدققة )

إعتمادات مستندية

08,900,903

03,600,666

03,036,333

خطابات ضمان

21,020,001

33,830,660

33,398,303

قبوالت

0,308,181

0,038,833

0,063,339

إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان

0,923,109

0,393,390

3,060,333

اإلجمالي

13,030,022

30,833,663

83,833,336

 - 03النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي -:
(بآالف الرياالت السعودية)

في  03سبتمبر
3300
( غير مدققة )

في  00ديسمبر
3303
( مدققة )

في  03سبتمبر
3303
( غير مدققة )

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ما عدا
الوديعة النظامية
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاري اإلقتناء

03,139,343

00,330,300

0,333,663

4,390,293

6,390,303

00,390,083

اإلجمالي

02,033,804

30,393,930

08,993,333

- 00

المعلومات القطا ية
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 .6
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً لةحكام والشروط اإلعتيادية .ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين
القطاعات التشغيلية .تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية التي يتم االبالغ عنها لصانع القرار 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 التشغيلية منذ  00ديسمبر .3303
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
 03سبتمبر 3300
- 00

المعلومات القطا ية – تتمة
يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية -:
-

قطاع التجزئة

:

ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لةفراد 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

-

أخــــرد

:

عمليات البنك وإدارة المحفظة اإلستثمارية والمركز المالي.
وتشتمل على اإلستثمار في شركات زميلة.

فيميا يليي تحليييالً بإجميالي موجيودات ومطلوبييات البنيك كمييا فيي  03سيبتمبر  3300و  ، 3303وإجمييالي دخيل ومصيياريف
العمليات وصافي الدخل لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:
 03سبتمبر ( 3300غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخــــرد

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

00,002,494

01,180,200

20,490,833

831,833

088,309,339

إجمالي المطلوبات

24,098,339

82,933,893

30,803,939

-

044,000,123

إجمالي دخل العمليات

0,420,843

3,300,981

110,803

-

4,400,301

إجمالي مصاريف العمليات

939,390

893,380

033,394

-

0,899,848

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي

-

-

-

14,000

14,000

243,049

0,010,930

010,008

14,000

3,091,032

صافي دخل الفترة
مخصص خسائر االئتمان واالنخفاض (عكس قيد اإلنخفاض) في
القيمة ،صافي

320,103

083,012

8,293

432,019

-

 03سبتمبر ( 3303غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

883,393

038,308,836

33,383,303

33,833,363

33,863,333

إجمالي المطلوبات

38,983,338

39,330,336

03,630,930

-

003,303,333

إجمالي دخل العمليات

0,338,338

0,693,900

603,833

-

0,906,380

630,390

336,330

63,893

-

إجمالي مصاريف العمليات
الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي دخل الفترة

-

-

0,083,863

330,300

333,933

0,803,330

96,693

96,693

96,693

3,333,903

مخصص خسائر االئتمان واالنخفاض (عكس قيد اإلنخفاض) في
القيمة ،صافي

-03

033,303

003,330

()0,369

-

306,039

الربح األساسي والمخفض للسهم
تم احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم للفترتين المنتهيتين في  03سبتمبر  3300و  3303وذلك بقسيمة صيافي دخيل
الفترة العائد على المساهمين على  0,333مليون سهم.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
 03سبتمبر 3300
- 00

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 ً 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 .%6
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية 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 والمبالع اإلسمية للمشتقات بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
 03سبتمبر
3300
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

 00ديسمبر
3303
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 03سبتمبر
3303
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

040,210,008
03,410,920
0,092,311

038,308,339
03,333,030
0,639,933

033,633,896
9,960,039
0,383,066

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

022,484,022

003,633,333

008,338,303

رأس المال األساسي

30,930,009

08,300,090

08,363,333

رأس المال المساند

0,189,418

3,033,393

3,338,800

إجمالي رأس المال األساسي ورأس المال المساند

30,008,182

30,800,863

33,380,060

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

%04,39
%02,39

%00,99
%03,89

%03,36
%03,33

تيم إحتسياب المبيالع والنسيب المفصيح عنهيا للفتيرة المنتهييية فيي  03سيبتمبر  3300وفقيا ً لتوصييات لجنية بيازل  ،0بينميا تييم
إحتساب بيانات المقارنة وفقا ً لتوصيات لجنة بازل .3
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
 03سبتمبر 3300
 - 04القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية تتم في
السوق الرئيسي (أو أسواق أكثر فائدة) بين أطراف مشاركة في السوق بتاري القياس وتمت وفق الظروف السائدة حاليا ً في
السوق ،بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره بإستخدام طرق تسعير أخرى وبالتالي يمكن
أن تنشا فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة.
إن القيمة العادلة لةدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء.
وانه ليس غير العملي تحديد القيمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء بصورة موثوق بها فيما عدا ما هو مذكور أدناه.
تحديد القيمة العادلة ومستوياتها
يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لةدوات المالية واإلفصاح عنها:
المستوى األول

:

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

المستوى الثاني

:

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تسعير
أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.

المستوى الثالث

:

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

بآالف الرياالت السعودية

المستود األول

المستود الثاني

المستود الثالث

اإلجمالي

 03سبتمبر 3300
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل
إستثمارات مالية متاحة للبيع
قروض وسلف – بالقيمة العادلة المغطاة

0,303
6,303,830
-

0,033,339
33,030,083
830,383

39,330
-

0,033,029
0,303
03,891,434
800,383

اإلجمالي

1,208,800

30,109,010

09,440

03,402,300

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة
سندات دين مصدرة – بالقيمة العادلة المغطاة
اإلجمالي

3,363,338
3,312,438

939,069
939,019

-

939,019
3,312,438
0,094,292

تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى ( )3من مقايضات أسعار العموالت الخاصة تمت خارج األسواق النظامية،
ومقايضات العمالت ،والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت الخاصة والخيارات ،وعقود الصرف األجنبي الفورية
واآلجلة ،وخيارات العمالت واألدوات المالية المشتقة األخرى .يتم تحديد المشتقات بالقيمة العادلة بإستخدام طرق التسعير
الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد مدخالت البيانات لهذه الطرق بإستخدام المؤشرات
القابلة للمالحظة في السوق التي يتم فيها تداولها ،ويتم الحصول عليها من مقدمي خدمات البيانات المستخدمة في السوق.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( )3على سندات لم يتوفر بشأنها أسعار في السوق ،ويتم تحديدها
بالقيمة العادلة بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة التي تستخدم البيانات القابلة للمالحظة في السوق بشأن منحنيات العائد
وهوام القروض .خالل الفترة تم تحويل مبلع  0,0مليار لاير سعودي من المستوى األول إلى المستوى الثاني على حساب
بعض سندات الشركات المحلية لعدم تأثر أسعارها المتداولة في السوق.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( )0على صناديق أسهم خاصة ،تحدد قيمتها العادلة على أساس
آخر صافي قيمة موجودات مصرح عنها بتاري قائمة المركز المالي .يتعلق التغير في المستوى الثالث لةدوات المالية
خالل الفترة بتسوية القيمة العادلة فقط.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمة
 03سبتمبر 3300
-02

هيكل رأس المال – لجنة بازل 0
يجب نشر بعض االفصاحات المتعلقة بهيكل رأس المال على موقع البنك على الشبكة العنكبوتية سييتم نشير هيذه االفصياحات
على موقع البنك على اإلنترنت ،www,sabb,com :طبقا ً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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