القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 4132

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي البريطاني
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

إيضاح

 13مارس
4132
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

 13ديسمبر
4131
مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

 13مارس
4131
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

الموجودات
31,411,777

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

31,211,151

62,163,313

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,111,553

3,682,313

2,787,771

استثمارات ،صافي

2

13,311,244

33,333,113

14,243,331

قروض وسلف ،صافي

1

311,114,413

132,111,333

313,384,817

إستثمار في شركات زميلة

3

411,115

213,313

322,338

ممتلكات ومعدات ،صافي

431,131

233,212

317,117

موجودات أخرى

1,315,421

3,163,336

1,881,123

إجمالي الموجودات

315,234,141

133,336,633

318,787,381

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
2,321,411

3,323,213

2,771,811

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

314,111,112

138,321,133

344,172,243

سندات دين مصدرة

5,421,113

1,686,833

2,277,173

اقتراض

311,115

133,331

321,341

مطلوبات أخرى

5,131,331

2,312,313

7,131,887

إجمالي المطلوبات

354,114,341

111,123,131

318,733,177

ودائع العمالء

7

حقوق المساهمين
رأس المال

31,111,111

13,333,333

31,111,111

إحتياطي نظامي

1,112,512

3,331,131

3,773,113

إحتياطيات أخرى

311,311

أرباح مبقاة

2,331,551

أرباح مقترح توزيعها

-

( )13,338
3,833,333
1,133,333

1,438
1,143,117
-

إجمالي حقوق المساهمين

41,141,314

66,836,333

41,144,813

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

315,234,141

133,336,633

318,787,381

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قائمة الدخل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
غير مدققة

4132

4131

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

دخل العموالت الخاصة

3,331,525

3,144,341

مصاريف العموالت الخاصة

354,143

317,187

صافي دخل العموالت الخاصة

141,532

881,412

دخل أتعاب وعموالت ،صافي

223,331

,131,717

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

11,311

73,231

دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

1,151

7,111

دخل المتاجرة  ،صافي

333,151

18,213

توزيعات أرباح

3,144

-

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة  ،صافي

4,434

42,813

دخل العمليات األخــرى

541

3,138

3,441,124

3,217,113

رواتب وما في حكمها

413,553

434,112

إيجار ومصاريف مباني

45,444

41,137

استهالك

43,533

43,737

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

331,124

331,332

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي

333,514

11,738

إيضاح

إجمالي دخل العمليات

( )121

مخصص (عكس قيد) اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

38,313

إجمالي مصاريف العمليات

544,412

144,173

صافي الدخل من األنشطة التشغيلية

3,152,423

731,271

44,413

14,183

3,131,544

727,833

3013

1971

الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي

3

صافي دخل الفترة
الربح األساسي والمعدل للسهم (باللاير السعودي)
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البنك السعودي البريطاني
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
غير مدققة

4132

صافي دخل الفترة

4131

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,131,544

727,833

اإليرررادات الشرراملة األخرررل المطلرروت إيررادة تصررنيفها إلررف قائمررة الرردخل فرري
الفترة الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع
 -صافي التغير في القيمة العادلة

411,132

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

4,434

( )17,371
21,327

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 صافي التغير في القيمة العادلة -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

( )315

2,317
( )371

411,313

7,218

3,411,111

717,477

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

البنك السعودي البريطاني
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
غير مدققة

األرباح المقترح

اإلحتياطي
رأس المـال

النظــامي

اإلحتياطات األخرل

األرباح المبقاة

توزيعها

اإلجمالــي

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

السعوديــة

4132
الرصيد في بداية الفترة

31,111,111

1,112,512

()31,113

-

1,311,111

3,311,111

44,314,111

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة

-

-

3,131,544

-

3,131,544

-

-

-

-

-

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
-

-

411,132

-

-

411,132

-

-

4,231

-

-

4,231

المتاحة للبيع

-

-

411,313

3,131,544

-

3,411,111

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 4131

-

-

-

-

()3,311,111

()3,311,111

الرصيد في نهاية الفترة

31,111,111

1,112,512

311,311

2,331,551

-

41,141,314

تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

4131
الرصيد في بداية الفترة

31,111,111

3,773,113

()2,441

4,178,373

3,111,111

41,131,117

-

-

-

727,833

-

727,833

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

-

-

2,317

-

-

2,317

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
-

-

()17,371

-

-

()17,371

-

-

22,712

-

-

22,712

المتاحة للبيع

-

-

7,218

727,833

-

717,477

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 4134

-

-

-

-

()3,111,111

()3,111,111

الرصيد في نهاية الفترة

31,111,111

3,773,113

1,438

1,143,117

-

41,144,813

تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
غير مدققة

إيضاح
األنشطة التشغيلية :
صافي دخل الفترة
التعديالت لتسوية صافي الدخل إلف صافي النقدية
الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية :
إطفاء العالوة والخصم على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض
المتاجرة ،صافي
إستهالك
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
الحصة في أرباح شركات زميلة ،صافي
مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
مكاسب إستبعاد ممتلكات ومعدات ،صافي
مخصص (عكس قيد) اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى
التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة

4132
بآالف الرياالت
السعوديـــة

4131
بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,131,544

727,833

3,351
43,533
( )4,434
( )44,413
333,514
( )121
( )11,545
3,344,144

7,873
43,737
( )42,813
( )14,183
11,738
( )71
38,313
( )3,387
3,138,772

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

( )334,433
1
( )1,115,311
( )43,435

( )7,132
1,713
( )1,341,237
( )311,431

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

111,111
( )3,133,144
( )213,125

( )723,111
3,321,731
3,283,313

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

( )5,111,314

( )4,111,317

األنشطة االستثمارية :
متحصالت من بيع وإستحقاق إستثمارات مقتناة لغير
أغراض المتاجرة
شراء إستثمارات لغير أغراض المتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

3,353,212
( )1,132,411
( )13,313
-

2,871,782
( )7,773,173
( )43,737
71

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

( )545,141

( )2,717,483

األنشطة التمويلية :
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

( )3,311,233
( )3,311,233

( )3,111,341
( )3,111,341

صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

( )4,413,431

( )8,218,123

43,434,324
32,132,351

43,174,741
31,312,184

عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة
عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

3,144,513
351,341

728,773
323,771

معلومات إضافية غير نقدية
إيرادات شاملة أخرى

411,313

7,218

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

31

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 13مارس 4132

-3

يــام
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) ،شركة مساهمة سععودية  ،بموجعب المرسعوم الملكعي رقعم م  2بتعاري  34صعفر 3178هعـ الموافعق 43
يناير 3778م 9وقد بدأ ساب أعماله رسميا ً بتاري  43رجعب 3178هعـ ( 3يوليعو 3778م) بععد أن إنتقلعت إليعه عمليعات البنعك البريطعاني للشعرق
األوسط في المملكة العربية السعودية 9يعمل ساب بموجب السعجل التجعاري رقعم  3131141777بتعاري  44ذي القععدة 3177هعـ الموافعق 31
أكتوبر 3777م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها  81فرععا ً (  77 :4131فرععا ً ) فعي المملكعة العربيعة السععودية 9بلعم ععدد معوظفي
ساب  1,413موظفا ً كما في  13مارس  1,123 :4131 ( 4132موظف) 9إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي-:
البنك السعودي البريطاني
صب

7182

الرياض

33231

المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف سعاب فعي تقعديم كافعة أنعواد الخعدمات المصعرفية  9كمعا يقعوم سعاب بتقعديم منتجعات مصعرفية متوافقعة معع مبعدأ تجنعب الفوائعد ،معتمعدة
وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب9
يمتلععك سععاب  )%311: 4131( %311مععن رأس مععال الشععركة التابعععة شععركة سععاب ل ع وراق الماليععة ،شععركة ذات مسععئولية محععدودة تأسسععت
بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم  7 – 11 – 4117وتاري  31جمادي الثاني 3248هـ الموافق  41يونيعو  ،4117ومسعجلة فعي المملكعة
العربيععة السعععودية بالسععجل التجععاري رقععم  3131411784وتععاري  8رجععب 3248هععـ (  44يوليععو  9)4117لععم تقععم الشععركة التابعععة حاليعا ً بععأي
نشاطات وهي تحت التصفية9
كما يمتلك ساب  )%311 : 4131( %311من الحصص في رأس مال شركة وكالة ساب للتأمين (شركة تابعة) ،شركة ذات مسعئولية محعدودة
مسجلة في المملكة العربية السععودية بالسعجل التجعاري رقعم  3131411387وتعاري  38جمعادى الثعاني 3248هعـ (الموافعق  1يوليعو 9)4117
يمتلك ساب بصورة مباشرة  %78و  %4بصورة غير مباشرة من الحصص في رأس معال الشعركة التابععة (الحصعة غيعر المباشعرة مملوكعة معن
خعالل شعركة تابععة ،مسعجلة فععي المملكعة العربيعة السععودية) 9يتمثعل النشععاط الرئيسعي للشعركة التابععة فعي العمععل كوكيعل تعأمين وحيعد لشعركة سععاب
للتكافل (شركة زميلة – أنظر إيضاح  )3داخل المملكة العربية السعودية طبقا ً لإلتفاقية المبرمة معها 9إن عقد التأسيس ال يحظر على الشعركة معن
العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية9
كما يمتلك ساب  )%311 : 4131( %311من الحصص في رأس مال شركة عقارات العربيعة المحعدودة (شعركة تابععة) ،شعركة ذات مسعئولية
محدودة مسجلة في المملكة العربيعة السععودية بالسعجل التجعاري رقعم  3131388111وتعاري  34جمعادي األول 3242هعـ (الموافعق  34يوليعو
 9)4111يمتلك ساب بصورة مباشعرة  %77و  %3بصعورة غيعر مباشعرة معن الحصعص فعي رأس معال الشعركة التابععة (الحصعة غيعر المباشعرة
مملوكة من خالل شركة تابعة ،مسجلة في المملكعة العربيعة السععودية) 9يتمثعل النشعاط الرئيسعي للشعركة التابععة فعي شعراء وبيعع وتعأجير األراضعي
والعقارات ألغراض االستثمار9
- 4

أسس اإليداد
تم إعداد هذه القعوائم الماليعة المرحليعة الموحعدة المعوجزة طبقعا ً لمععايير المحاسعبة للمؤسسعات الماليعة الصعادرة ععن مؤسسعة النقعد العربعي السععودي،
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12المتعلق بـ " القوائم المالية المرحلية " 9كما يعد ساب قوائمه المالية المرحليعة الموحعدة المعوجزة لتتمشعى معع نظعام
مراقبععة البنععوك ونظععام الشععركات بالمملكععة العربيععة السعععودية 9ال تشععتمل هععذه القععوائم الماليععة المرحليععة الموحععدة المععوجزة علععى كافععة المعلومععات
واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية ،ويجب أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحعدة للسعنة المنتهيعة فعي  13ديسعمبر
94131
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة معن اإلدارة إجعراء األحكعام والتقعديرات واالفتراضعات التعي قعد تعؤثر علعى تطبيعق السياسعات
المحاسبية ومبالم الموجودات والمطلوبات المسجلة ،ومبالم اإليرادات والمصاريف 9وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات 9وعنعد إععداد هعذه
القوائم المالية المرحلية الموحعدة المعوجزة ،كانعت األحكعام الهامعة التعي أجرتهعا اإلدارة عنعد تطبيعق السياسعات المحاسعبية للبنعك والمصعادر األساسعية
لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في  13ديسمبر 94131
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أسس اإليداد – تتمة
يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالية من حيث السيولة9
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك
نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد 9ال يتم مقاصة اإليرادات
والمصاريف في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل أي معيار محاسبي أو رأي ،وطبقا ً لما تم االفصاح عليه
بشكل محدد في السياسات المحاسبية للبنك9
تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف9

 3-4أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب ،والشركات التابعة له (ويشار إليهما جميعا ً بـ "البنك") 9يعتم إععداد القعوائم
المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية لساب ،باستخدام سياسات محاسبية مماثلة9
الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها ساب سواءاً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 9يسيطر ساب على منشأة ما (الشعركة المسعتثمر فيهعا)
والتي يتعرض بشأنها ولديه حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقته بالشركة المستثمر فيها ولديه المقدرة على التأثير علعى العائعدات معن
خالل ممارسة سلطاته على الشركة المستثمر فيها 9يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من تاري إنتقال السيطرة على تلك الشركات إلعى سعاب ويعتم
التوقف عن التوحيد اعتباراً من تاري تخلي ساب عن مثل هذه السيطرة9
يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين ساب وشركاته التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة9
-1

السياسات المحاسبية الهامة
تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليعة المرحليعة الموحعدة المعوجزة معع تلعك المسعتخدمة فعي إععداد القعوائم الماليعة الموحعدة
السنوية للسنة المنتهية في  13ديسمبر  ،4131فيما عدا إتباد التععديالت األخعرى علعى المععايير الحاليعة المعذكورة أدنعاه ،والتعي لهعا اثعر غيعر هعام
ليس لهعا اثعر معالي علعى القعوائم الماليعة المرحليعة الموحعدة المعوجزة للبنعك للفتعرة الحاليعة أو الفتعرة السعابقة ،وال يتوقعع بعأن يكعون لهعا أثعر هعام علعى
الفترات المستقبلية9
التعديالت يلف المعايير الحالية
-

تعديالت على المعايير الخاصة بالتقارير المالية رقم ( )31و ( )34ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )47والذي يعفي من توحيد الصناديق
االستثمارية اعتباراً من  3يناير  9 4132ينص هذا االعفاء االلزامي على أنه يتعين على المنشأة االستثمارية المؤهلة المحاسبة عن
االستثمارات في المنشآت المسيطر عليها وكذلك االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط وبإستثناء الشركات التابعة التي تعتبر إمتداداً للنشاطات االستثمارية للمنشأة االستثمارية9

-

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )14والذي يطبق اعتباراً من  3يناير  94132ينص المعيار على (أ) أنه يوجد للمنشأة حاليا ً حق
نظامي ملزم للمقاصة إذا كان ذلك الحق ال يتوقف على حدث مستقبلي وملزم خالل دورة األعمال العادية ،وفي حالة تعثر أو حل أو إفالس
المنشاة و كافة األطراف األخرى ،و (ب) أن إجمالي التسوية يعادل صافي التسوية وذلك فقط إذا كان إلجمالي آلية التسوية خصائص يتم
بموجبها حذف أو ينتج عنها مخاطر إئتمان وسيولة غير هامة ويتم بموجبها إجراء الذمم المدينة والدائنة في عملية أو دورة تسوية واحدة9

-

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )13والذي يطبق بأثر رجعي اعتباراً من  3يناير  94132تتناول هذه التعديالت االفصاح عن
المعلومات المتعلقة بالقيمة القابلة لإلسترداد للموجودات المنخفضة القيمة بموجب هذه التعديالت ،وأنه يحق االفصاح عن القيمة العادلة
لإلسترداد لكل وحدة مدرة ل لنقدية خصصت إليها الشهرة أو الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد وذلك فقط عند إثبات خسارة
االنخفاض أو عكس قيدها9

-

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17والذي يطبق اعتباراً من  3يناير  ،4132والذي قدم إستثناءاً محدوداً لتطبيق معيار المحاسبة
الدولي رقم ( ) 17والذي يعفي من محاسبة تغطية المخاطر الحالية وذلك عندما ال يتوقع بأن تفي مستندات تغطية المخاطر األصلية بمعايير
محددة9
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اإلستثمارات  ،صافي
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

 13مارس 4132
( غير مدققة )

 13ديسمبر 4131
(مدققة )

 13مارس 4131
( غير مدققة )

االستثمارات:
مقتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل

3,112

3,117

3,141

متاحة للبيع ،صافي

13,114,221

17,178,181

13,871,784

إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة ،صافي

11,134

477,774

127,833

اإلجمالي

13,311,244

17,177,117

14,243,331

تمثل االستثمارات المقتناة لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة9
-5

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

 13مارس 4132
( غير مدققة )

 13ديسمبر 4131
(مدققة )

 13مارس 4131
( غير مدققة )

بطاقات إئتمان

3,143,112

3,717,178

3,811,431

قروض شخصية

44,344,531

43,733,378

37,441,873

قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

35,312,132

84,772,118

81,713,118

القروض والسلف العاملة  ،إجمالي

331,411,143

313,828,112

314,111,332

القروض والسلف غير العاملة  ،صافي

3,545,113

3,141,431

3,313,877

إجمالي القروض والسلف

334,315,111

318,171,177

311,334,123

مخصص خسائر اإلئتمان (خاص وجماعي)

()4,411,113

()4,418,337

()4,247,382

القروض والسلف  ،صافي

311,114,413

313,332,711

313,384,817
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اإلستثمار في الشركات الزميلة
 13مارس 4132
( غير مدققة )

بآالف الرياالت السعودية

 13ديسمبر 4131
(مدققة )

 13مارس 4131
( غير مدققة )

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
رصيد بداية الفترة

544,114

273,417

273,417

الحصة في األرباح غير الموزعة

45,333

338,231

13,177

-

()88,121

-

553,211

143,114

147,833

سات للتكافل
رصيد بداية الفترة

341,155

331,771

331,771

الحصة في األرباح غير الموزعة

3,111

2,731

817

343,325

341,711

333,814

411,115

327,117

322,338

توزيعات أرباح مستلمة

اإلجمالي

يمتلك ساب  %11من الحصص في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة .لم يقم ساب بتوحيد هذه المنشأة لعددم وجدود سدي رة إداريدة
له عليها أو المقدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لها.
تقوم شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة بتقديم الخدمات البنكية االستثمارية وتمويل المشعاريع والتمويعل االسعالمي 9كمعا يقعوم بعإدارة
الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية9
كما يمتلك ساب حصة قدرها  %3621من رأس مال شركة ساب للتكافل ،شركة مساهمة سعودية ،تقوم بتقدديم دددمات تدأمين متوافقدة مدر الشدريعة،
وت در منتجدات تكافدل عدائلي وعدام .تبلددا القيمدة السدوقية لمسدتفمار فدي شدركة سدداب للتكافدل كمدا فدي  31مدارس  6311مبلدا  16823مليددون
سعودي ( 116.3 :6313مليون
-1

سعودي).

ودائع العمالء
بآالف الرياالت السعودية

 13مارس 4132
( غير مدققة )

 13ديسمبر 4131
(مدققة )

 13مارس 4131
( غير مدققة )

تحت الطلب

31,341,241

72,737,371

37,321,474

إدخار

4,112,212

3,383,371

3,233,782

ألجل
تأمينات نقدية

24,111,151

12,131,781

21,718,224

4,145,211

1,423,337

4,411,718

اإلجمالي

314,111,112

318,733,271

344,172,243
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية ل دوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالم اإلسمية المتعلقة بها 9إن المبالم اإلسمية ،التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة
مبالم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  9وبالتالي ،فإن هذه المبالم اإلسمية ال تعكس مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك والتي تقتصر عاد ًة على القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق9
في  13مارس 4132

بآالف الرياالت السعودية

في  13ديسمبر 4131

( غير مدققة )
القيمررررررررة العادلررررررررة

القيمرررررررررة العادلرررررررررة

اإليجابية

السلبية

في  13مارس 4131

( مدققة )
المبالغ اإلسمية

القيمععععععععة العادلععععععععة

القيمة العادلة السلبية

( غير مدققة )
المبالم اإلسمية

القيمة العادلة اإليجابية

القيمة العادلة السلبية

اإليجابية

المبالم
اإلسمية

المقتناة ألغراض المتاجرة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

413,124

()224,314

21,411,321

183,341

()218,111

22,118,873

781,287

()817,213

14,117,113

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
الخاصة ،والخيارات

23,314

()23,314

4,411,111

13,111

()13,111

4,321,777

13,311

()13,311

1,271,771

عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة

45,453

()41,112

41,411,411

13,373

()43,374

41,747,127

24,131

()11,111

43,372,321

خيارات العمالت

55,511

()54,131

351,441,313

17,718

()14,741

311,811,277

188,343

()188,343

11,324,711

مقايضات العمالت

42,114

()42,114

214,255

47,118

()47,118

271,271

أخــــرى

324,111

()321,111

3,321,412

347,817

()347,778

3,144,734

31,314

()31,314

3,131,111

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

12,131

()33,111

1,321,111

22,118

()43,214

1,843,113

11,137

()21,742

2,111,718

-

()1,243

3,411,111

()3,177,237

323,718,311

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

114,133

()141,121

411,331,133

713,132

16

()728,431

384,487,211
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التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان
فيما يلي بيانا ً بالتعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنك :

بآالف الرياالت السعودية

في  13مارس

في  13ديسمبر

في  13مارس

4132

4131

4131

إعتمادات مستندية

( غير مدققة )
32,223,153

( مدققة )
33,117,811

( غير مدققة )
43,773,411

خطابات ضمان

54,114,111

13,143,171

14,837,777

قبوالت

4,153,315

4,212,471

1,273,781

إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان

4,141,114

1,244,113

3,834,873

اإلجمالي

14,113,315

78,281,712

81,413,131
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النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة من اآلتي -:

بآالف الرياالت السعودية

في  13مارس

في  13ديسمبر

في  13مارس

4132

4131

4131

( غير مدققة )

( مدققة )

( غير مدققة )

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،فيما عدا
الوديعة النظامية

33,532,413

38,173,787

8,122,234

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفترة إستحقاقها
األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاري اإلقتناء
اإلجمالي
- 33

1,111,553

1,483,111

2,787,771

32,132,351

43,384,824

31,312,184

المعلومات القطايية
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 9إن كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط تحديد
القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 9 8
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً ل حكام والشروط اإلعتيادية 9ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين القطاعات التشغيلية9
تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية التي يتم إبالغ رئيس صانعي القرار بها بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة9
تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية ،وتمثل غالبية الرصيد9
لم يطرأ أي تغيير على أساس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات التشغيلية منذ  13ديسمبر 94131
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المعلومات القطايية – تتمة
يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية -:
-

قطاع التجزئة

:

ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية ل فراد وعمالء المصرفية الخاصة9

-

قطاع الشركات

:

وهو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات 9

-

قطاع الخزينة

:

ويدير السيولة ،ومخاطر أسعار العمالت والعموالت الخاصة 9كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك

-

أخــــرل

:

وإدارة المحفظة اإلستثمارية والسيولة9
وتشتمل على اإلستثمار في الشركات الزميلة9

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  13معارس  4132و  ، 4131وإجمعالي دخعل ومصعاريف العمليعات وصعافي العدخل
لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاد من القطاعات التشغيلية-:
 13مارس 4132
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

12,111,411

31,424,544

41,241,314

411,115

315,234,141

إجمالي المطلوبات

51,311,354

13,511,214

44,135,311

-

354,114,341

إجمالي دخل العمليات

541,143

145,353

113,154

-

3,441,124

إجمالي مصاريف العمليات

111,111

411,153

14,441

-

544,412

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي دخل الفترة

-

-

515,511

441,455

415,111

44,413

44,413

44,413

3,131,544

مخصص خسائر اإلئتمان ومخصص (عكس قيد)
اإلنخفاض في القيمة ،صافي

14,145

24,433

()121

-

331,531
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بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

11,187,482

72,211,771

11,342,488

322,338

318,787,381

إجمالي المطلوبات

12,288,783

31,778,272

41,277,177

-

318,733,177

إجمالي دخل العمليات

227,714

337,233

138,211

-

3,217,113

إجمالي مصاريف العمليات

471,171

431,423

13,711

-

144,173

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي دخل الفترة

-

-

212,371

377,317

483,328

14,183

14,183

14,183

727,833

مخصص خسائر اإلئتمان ومخصص (عكس قيد)
اإلنخفاض في القيمة ،صافي

72,423

42,811
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ربح السهم األساسي والمعدل
تععم احتسععاب الععربح األساسععي والمعععدل للسععهم للفتععرتين المنتهيتععين فععي  13مععارس  4132و  4131وذلععك بقسععمة صععافي دخععل الفتععرة العائععد علععى
المساهمين على  3,111مليون سهم9

- 31

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 قوي9
يتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي بإنتظام من قبل إد ارة البنك 9تتطلب 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 9%8
يقوم البنك بمراقبة مدى كفاية رأسما له وذلك بإستخدام المنهجية والمعدالت المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،وبموجبها يتم قياس
مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة بنود رأس المال المؤهل مع الموجودات ،والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالم اإلسمية للمشتقات
بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية9
 13مارس 4132

 13ديسمبر 4131

 13مارس 4131

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر
مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

324,144,114

317,438,381

313,221,733

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

31,114,114

31,338,427

31,378,128

مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

1,411,311

3,311,188

4,311,131

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

354,313,314

313,283,141

328,742,377

رأس المال األساسي

41,141,314

44,814,777

41,113,421

رأس المال المساند

1,311,324

1,214,243

3,811,114

رأس المال األساسي ورأس المال المساند

44,344,124

43,411,441

43,813,474

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي

%32041

%31917

%31921

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

%34045

%37914

%32938

31

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 13مارس 4132
- 32

القيمة العادلة لألدوات المالية وتحديد القيمة العادلة ومستوياتها
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة نظامية يتم 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 العادلة9
يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن المعاملة ستتم إما:
-

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو

-

في حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق فائدة ل صل أو المطلوبات9

إن القيمة العادلة ل دوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء9
وانه ليس غير العملي تحديد القيمة العادلة للقروض والسلف وودائع العمالء بصورة موثوق بها فيما عدا ما هو مذكور أدناه9
يستخدم البنك المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة ل دوات 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

المستوى الثالث

:

مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة9
طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة9

بآالف الرياالت السعودية

المستول األول

المستول الثاني

المستول الثالث

اإلجمالي
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الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

114,133

-

114,133

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

3,112

-

-

3,112

إستثمارات مالية متاحة للبيع

3,112,211

41,314,444

14,112

13,143,141

إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

-

311,111

-

311,111

قروض وسلف – بالقيمة العادلة المغطاه

-

213,121

-

213,121

اإلجمالي

3,115,211

11,412,131

14,112

11,524,511

أدوات مالية مشتقة

-

141,121

-

141,121

سندات دين مصدره – بالقيمة العادلة المغطاه

4,441,113

-

-

4,441,113

اإلجمالي

4,441,113

141,121

-

1,143,541

المطلوبات المالية
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القيمة العادلة لألدوات المالية وتحديد القيمة العادلة ومستوياتها – تتمة
بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

 13مارس 4131
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

3,731,744

-

3,731,744

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

3,141

-

-

3,141

إستثمارات مالية متاحة للبيع

31,188,212

43,211,177

74,218

13,833,217

إستثمارات مقتناه بالتكلفة المطفأة

-

131,771

-

131,771

قروض وسلف – بالقيمة العادلة المغطاه

-

872,874

-

872,874

اإلجمالي

31,187,242

42,314,133

74,218

11,132,371

أدوات مالية مشتقة

-

3,177,237

-

3,177,237

سندات دين مصدره – بالقيمة العادلة المغطاه

4,472,173

-

-

4,472,173

اإلجمالي

4,472,173

3,177,237

-

1,872,131

المطلوبات المالية

تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى ( ) 4من 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 9يتم تحديد المشتقات بالقيمة ا لعادلة بإستخدام طرق التسعير الخاصة بالبنك وعلى أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة 9يتم
تحديد مدخالت البيانات لهذه الطرق بإستخدام المؤشرات القابلة للمالحظة في السوق التي يتم تداولها فيها ،ويتم الحصول عليها من مقدمي
خدمات البيانات المستخدمة في السوق9تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( ) 4على 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
وهوامش القروض9
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( )1على صناديق أسهم خاصة ،حددت قيمتها العادلة على أساس آخر صافي قيمة
موجودات مصرح عنها بتاري قائمة المركز المالي 9يتعلق التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية بتسوية القيمة العادلة
فقط9
كان إجمالي التغير في القيمة العادلة المثبتة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة والذي تم تقديره بإستخدام طرق التقويم – إيجابيا ً بمبلم 21917
مليون لاير سعودي ( :4131إيجابيا ً مبلم وقدره  4394مليون لاير سعودي)9
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كفاية رأس المال – لجنة بازل 4
يجب نشر بعض اإلفصاحات المتعلقة بهيكل رأسمال البنك على موقع البنعك علعى االنترنعت 9سعيتم نشعر هعذه اإلفصعاحات علعى موقعع البنعك علعى
اإلنترنت ،www.sabb.com :طبقا ً لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي9
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