القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
للثالثة أشهر المنتهية في  13مارس 5132

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي البريطاني
قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة
 13مارس
5132
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

إيضاح

 13ديسمبر
5132
مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

 13مارس
5132
غير مدققة
بآالف الرياالت
السعوديــة

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

31,331,311

31,131,677

31,211,121

أرصده لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,113,111

5,274,463

1,111,223

استثمارات ،صافي

2

74,541,321

22,541,437

14,316,257

قروض وسلف ،صافي

2

351,717,311

332,551,616

311,115,513

إستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة

7

313,171

723,762

761,112

ممتلكات ومعدات ،صافي

112,123

771,213

731,131

موجودات أخرى

7,111,134

2,111,121

1,312,726

إجمالي الموجودات

311,331,311

346,711,574

362,237,151

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات
5,311,231

2,142,154

2,321,711

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

371,115,711

322,461,216

317,161,612

سندات دين مصدرة

2,521,214

2,572,764

2,521,114

اقتراض

41,352

64,352

311,162

مطلوبات أخرى

4,241,474

7,514,454

2,131,431

إجمالي المطلوبات

337,121,114

373,214,127

325,115,456

ودائع العمالء

6

حقوق المساهمين
رأس المال

32,111,111

31,111,111

31,111,111

إحتياطي نظامي

3,213,131

1,113,131

6,112,212

إحتياطيات أخرى

353,231

73,732

311,311

أرباح مبقاة

7,741,437

2,424,261

2,441,221

أرباح مقترح توزيعها

-

3,321,111

إجمالي حقوق المساهمين

53,313,511

57,163,535

51,151,317

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

311,331,311

346,711,574

362,237,151

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

5132

5132

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

دخل العموالت الخاصة

3,322,531

3,331,222

مصاريف العموالت الخاصة

351,421

325,173

صافي دخل العموالت الخاصة

3,113,731

171,242

دخل أتعاب وعموالت ،صافي

735,153

223,431

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صافي

314,511

16,416

دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

-

1,621

دخل المتاجرة  ،صافي

353,315

333,121

توزيعات أرباح

-

3,675

مكاسب استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة  ،صافي

11,234

5,745

دخل العمليات األخــرى

325

276

3,434,311

3,751,125

رواتب وما في حكمها

121,123

513,224

إيجار ومصاريف مباني

51,147

52,757

استهالك

51,133

53,243

مصاريف عمومية وإدارية

332,134

331,125

مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي

332,211

334,217

عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

()315

إجمالي مصاريف العمليات

373,131

277,712

الدخل من األنشطة التشغيلية

3,142,133

3,122,524

11,147

57,564

3,332,312

3,141,257

0.74

0.72

إيضاح

إجمالي دخل العمليات

الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة

7

صافي دخل الفترة
الربح األساسي والمعدل للسهم (باللاير السعودي)

35

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  11جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
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( )121

البنك السعودي البريطاني
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
غير مدققة

5132

صافي دخل الفترة

5132

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,332,312

3,141,257

اإليرررادات الشرراملة األخرررل المطلرروت إيررادة تصررنيفها إلررف قائمررة الرردخل فرري
الفترة الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع
 صافي التغير في القيمة العادلة -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

314,171
( )11,234

516,142
5,745

تغطية مخاطر التدفقات النقدية
 -صافي التغير في القيمة العادلة

( )5,111

 -محول إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

( )312

إجمالي الدخل الشامل للفترة

( )312

37,113

511,463

3,311,113

3,511,116

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
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  13مارس
غير مدققة

رأس المـال
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلحتياطي
النظــامي
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلحتياطات األخرل
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المبقاة
بآالف الرياالت
السعوديــة

األرباح المقترح
توزيعها
بآالف الرياالت
السعوديــة

اإلجمالــي
بآالف الرياالت
السعوديــة

5132
الرصيد في بداية الفترة

31,111,111

1,113,131

33,337

-

2,121,241

3,321,111

53,143,535

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة

-

-

3,332,312

-

3,332,312

-

-

()5,111

-

-

()5,111

-

-

314,171

-

-

314,171

-

-

()11,435

-

-

()11,435

-

-

37,113

3,332,312

-

3,311,113

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية
صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع
تحويالت إلى قائمة الدخل المرحلية الموحدة

إصدار أسهم مجانية (إيضاح )35

2,111,111

()5,211,111

-

()5,211,111

-

-

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 5132

-

-

-

-

()3,321,111

()3,321,111

الرصيد في نهاية الفترة

32,111,111

3,213,131

353,231

7,741,437

-

53,313,511

5132
الرصيد في بداية الفترة

31,111,111

6,112,212

()31,614

1,411,111

3,311,111

55,415,611

إجمالي الدخل الشامل للفترة
صافي دخل الفترة

-

-

-

3,141,257

-

3,141,257

صافي التغيرات في القيمة العادلة لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية

-

-

-

-

-

-

صافي التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات
-

-

516,142

-

-

516,142

-

-

5,246

-

-

5,246

المتاحة للبيع

-

-

511,463

3,141,257

-

3,511,116

توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 5131

-

-

-

-

()3,311,111

()3,311,111

الرصيد في نهاية الفترة

31,111,111

6,112,212

311,311

2,441,221

-

51,151,317

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 على اإلستثمارات المقتناه لغير أغراض المتاجرة ،صافي
إستهالك
مكاسب إستثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ،صافي
الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة
مخصص خسائر اإلئتمان ،صافي
عكس قيد اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى
التغير في القيمة الدفترية لسندات الدين المصدرة
صافي ( الزيادة ) النقص في الموجودات التشغيلية :
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
قروض وسلف
موجودات أخرى

5132
بآالف الرياالت
السعوديـــة

5132
بآالف الرياالت
السعوديـــة

3,332,312

3,141,257

31,121
51,133
()11,234
()11,147
332,211
()315
()2,343
3,315,372

4,426
53,243
( )5,745
( )57,564
334,217
( )121
( )11,272
3,377,157

()511,231
()2,151,717
()151,147

( )345,534
1
( )1,112,416
( )74,732

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

()3,173,121
1,313,175
3,131,721

161,111
( )3,143,677
( )213,622

()5,333,171

( )2,111,315

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

31,314,517
()35,317,115
()532,153

4,423,262
( )1,142,711
( )13,414

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

()5,343,131

( )272,171

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

()3,351,213

( )3,311,244

()3,351,213

( )3,311,244

صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

()2,734,311

( )7,714,741

31,135,173

53,745,425

4,277,175

32,142,321

عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة

3,141,143

3,155,264

عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة

311,511

321,451

معلومات إضافية غير نقدية
إيرادات شاملة أخرى

37,113

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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511,463

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة
 13مارس 5132
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يــام
تأسس البنك السعودي البريطاني (ساب) ،شركة مساهمة سععودية  ،بموجعب المرسعوم الملكعي رقعم م  2بتعاري  35صعفر 3114هعـ الموافعق 53
يناير 3164م .وقد بدأ ساب أعماله رسميا ً بتاري  57رجعب 3114هعـ ( 3يوليعو 3164م) بععد أن إنتقلعت إليعه عمليعات البنعك البريطعاني للشعرق
األوسط في المملكة العربية السعودية .يعمل ساب بموجب السعجل التجعاري رقعم  3131152661بتعاري  55ذي القععدة 3111هعـ الموافعق 31
أكتوبر 3161م كبنك تجاري من خالل شبكة فروعه وعددها  43فرععا ً (  41 :5132فرععا ً ) فعي المملكعة العربيعة السععودية .بلعم ععدد معوظفي
ساب  1,231موظفا ً كما في  13مارس  1,517 :5132 ( 5132موظف) .إن عنوان المركز الرئيسي لساب هو كما يلي-:
البنك السعودي البريطاني
صب

1142

الرياض

33231

المملكة العربية السعودية
تتمثل أهداف سعاب فعي تقعديم كافعة أنعواع الخعدمات المصعرفية  .كمعا يقعوم سعاب بتقعديم منتجعات مصعرفية متوافقعة معع مبعدأ تجنعب الفوائعد ،معتمعدة
وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل ساب.
يمتلك ساب  )%311: 5132( %311من رأسمال الشركة التابعة شركة ساب لألوراق المالية ،شركة ذات مسئولية محدودة تأسسعت بموجعب
قرار هيئة السوق المالية رقم  6 – 12 – 5116وتاري  31جمادي الثاني 3254هـ الموافعق  52يونيعو  ،5116ومسعجلة فعي المملكعة العربيعة
السععودية بالسعجل التجعاري رقعم  3131512145وتعاري  4رجعب 3254هعـ (  55يوليعو  .)5116لعم تقعم الشعركة التابععة حاليعا ً بعأي نشععاطات
وهي تحت التصفية.
كما يمتلك ساب  )%311 : 5132( %311من الحصص في رأسمال شركة وكالة سعاب للتعأمين (شعركة تابععة) ،شعركة ذات مسعئولية محعدودة
مسجلة في المملكة العربية السععودية بالسعجل التجعاري رقعم  3131512346وتعاري  34جمعادى الثعاني 3254هعـ (الموافعق  1يوليعو .)5116
يمتلك ساب بصورة مباشرة  %14و  %5بصورة غيعر مباشعرة معن الحصعص فعي رأسعمال الشعركة التابععة (الحصعة غيعر المباشعرة مملوكعة معن
خعالل شعركة تابععة ،مسعجلة فععي المملكعة العربيعة السععودية) .يتمثعل النشععاط الرئيسعي للشعركة التابععة فعي العمععل كوكيعل تعأمين وحيعد لشعركة سععاب
للتكافل (شركة زميلة – أنظر إيضاح  )7داخل المملكة العربيعة السععودية طبقعا ً لاتفاقيعة المبرمعة معهعا .إن عقعد تأسعيس الشعركة التابععة ال يحظعر
عليها العمل كوكيل ألي شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية.
كما يمتلك ساب  )%311 : 5132( %311من الحصعص فعي رأسعمال شعركة عقعارات العربيعة المحعدودة (شعركة تابععة) ،شعركة ذات مسعئولية
محدودة مسجلة في المملكة العربيعة السععودية بالسعجل التجعاري رقعم  3131344121وتعاري  35جمعادي األول 3252هعـ (الموافعق  35يوليعو
 .)5111يمتلععك سععاب بصععورة مباشععرة  %11و  %3بصععورة غيععر مباشععرة مععن الحصععص فععي رأسععمال الشععركة التابعععة (الحصععة غيععر المباشععرة
مملوكة من خالل شركة تابعة ،مسجلة في المملكعة العربيعة السععودية) .يتمثعل النشعاط الرئيسعي للشعركة التابععة فعي شعراء وبيعع وتعأجير األراضعي
والعقارات ألغراض االستثمار.
كمععا يمتلععك سععاب  %311مععن الحصععص فععي رأسععمال شععركة سععاب العقاريععة المحععدودة (شععركة تابعععة) ،شععركة ذات مسععئولية محععدودة مسععجلة فععي
المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  3131254241وتاري  35صفر 3217هـ (الموافق  2ديسمبر  .)5132يمتلك سعاب بصعورة
مباشعرة  %11.4و  %1.5بصععورة غيععر مباشععرة معن الحصععص فععي رأسععمال الشعركة التابعععة (الحصععة غيععر المباشعرة مملوكععة مععن خععالل شععركة
تابعة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية) .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة التابعة في تسجيل العقارات بإسمها.
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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 " .كما يعد ساب قوائمه المالية المرحليعة الموحعدة المعوجزة لتتمشعى معع نظعام
مراقبععة البنععوك ونظععام الشععركات بالمملكععة العربيععة السعععودية .ال 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 السعنوية للسعنة المنتهيعة فعي 13
ديسمبر .5132
يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المعوجزة معن اإلدارة إجعراء األحكعام والتقعديرات واالفتراضعات التعي قعد تعؤثر علعى تطبيعق السياسعات
المحاسبية ومبالم الموجودات والمطلوبات المسجلة ،ومبالم اإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وعنععد إعععداد هععذه القععوائم الماليععة المرحليععة الموحععدة المععوجزة ،كانععت األحكععام الهامععة التععي أجرتهععا اإلدارة عنععد تطبيععق السياسععات المحاسععبية للبنععك
والمصادر األساسية لععدم التأكعد معن التقعديرات هعي نفسعها المطبقعة علعى القعوائم الماليعة الموحعدة السعنوية كمعا فعي وللسعنة المنتهيعة فعي  13ديسعمبر
.5132
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أسس اإليداد – تتمة
يقوم البنك بعرض قائمة مركزه المالية من حيث السيولة.
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي المرحلية 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 .ال يتم مقاصة
اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل المرحلية 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 للبنك.
تظهر هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،ويتم تقريبها ألقرب ألف.

 3-5أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة على القوائم المالية لساب ،والشركات التابعة له المذكورة فعي اإليضعاح ( 3ويشعار إليهمعا جميععا ً بعـ
"البنك") .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 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 .يتم 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 السيطرة.
يتم حذف المعامالت واألرصدة المتداخلة بين ساب وشركاته التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة.
-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  ،5132فيما عدا إتباع 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 المستقبلية.
تم تعديل هذا المعيار ،ويطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .4112ينطبق هعذا المعيعار علعى البعرامج المحعددة المزايعا المتعلقعة
باشتراكات الموظفين و أو األطراف األخرى .وشريطة الوفاء بشروط ومععايير محعددة ،فعإن التععديل الحعالي لمعيعار المحاسعبة العدولي رقعم ()11
يقدم إعفاءاً من المتطلبات المقترحة في التعديالت لعام  4111بخصوص نسب اشتراكات الموظفين األطراف الثالثعة لفتعرات الخدمعة وفعق معادلعة
برامج المزايا أو طريقة القسط الثابت .يمنح التعديل الحالي الخيار ،في حالة الوفاء بالشروط ،لتخفيض تكلفة الخدمة خعالل الفتعرة التعي تقعدم خاللهعا
الخدمة المعنية.
تطبععق دورة التحسععينات السععنوية علععى المعععايير الدوليععة الخاصععة بالتقععارير الماليععة لألعععوام مععن  ،4114 – 4111و  4112 – 4111علععى الفتععرات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .4112تتلخص هذه التحسينات السنوية في اآلتي:


المعيار الدولي المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)1إتباع المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ألول مرة.
يوضععح التعععديل بأنععه يسععمح وال يعتبععر إلزاميعا ً لمتبعععي المعععايير الدوليععة الخاصععة بالتقععارير الماليععة ألول مععرة إتبععاع المعععايير الدوليععة الخاصععة
بالتقارير المالية الجديدة أو المعدلة والتي ال تعتبر إلزامية ولكن يفضل إتباعها بشكل مبكر.



المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ()2
تم تعديل المعيار ليوضح تعريف "شروط المنح" وذلك بتعريف "شروط األداء" و "شروط الخدمة" بصورة مستقلة.



المعاير الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)3عمليات تجميع األعمال
تم تعديل المعيار لتوضيح تصنيف وقياس العوض المحتمل لعملية تجميع األعمال وأن هذا المعيار ال يطبق على محاسبة تأسيس كافة أنواع
الترتيبات المشتركة المذكورة في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (.)11



المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)8القطاعات التشغيلية
تم تعديل المعيار الذي يطلب بوضوح االفصاح عن األحكام التي أجرتها اإلدارة عند تطبيق أسس ومعايير التجميع.
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السياسات المحاسبية الهامة – تتمة


المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( :)13قياس القيمة العادلة
تم تعديل المعيار ليوضح بأنه يجب قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل غير المرتبطة بعمولة بمبلم الفاتورة وبدون خصم إذا كان أثر
الخصم غير جوهري .كما تم تعديله أيضا ً ليوضح بأن االستثناء المتعلق بالمحفظة يمكن أن يطبق على العقود المذكورة في نطاق معيار
المحاسبة الدولي رقم ( ) 21والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( ) 1بصرف النظر عما إذا كانت تفي بشروط تعريف الموجودات
أو المطلوبات المالية التي نص عليها معيار المحاسبة الدولي رقم (.)24



معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)11الممتلكات واآلالت والمعدات ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)38الموجودات غير الملموسة
توضح هذه التعديالت متطلبات طرق إعادة التقييم بعد األخذ بعين االعتبار بأن تعديل االستهالك أو اإلطفاء المتراكم ال يتم دوما ً بالتناسب
مع التغير في إجمالي القيمة الدفترية لألصل.



معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)22االفصاح عن الجهات ذات العالقة
يمتد تعريف الجهة ذات العالقة ليشتمل على منشأة اإلدارة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا للمنشأة المعدة للقوائم المالية بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.



معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)24االستثمارات العقارية
يوضح هذا المعيار بأنه يجب على المنشأة التأكد فيما إذا كانت الممتلكات المشتراه تعتبر "استثمارات عقارية" وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
رقم ( )21وأن تقوم بإجراء تقييم مستقل وفقا ً للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( )2للتأكد فيما إذا كانت عملية الشراء تعتبر
عملية تجميع أعمال.
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اإلستثمارات  ،صافي
تصنف اإلستثمارات كاآلتي:
بآالف الرياالت السعودية

 13مارس 5132
( غير مدققة )

 13ديسمبر 5132
(مدققة )

 13مارس 5132
( غير مدققة )

االستثمارات:
مقتناه لتدرج قيمتها العادلة في قائمة الدخل
متاحة للبيع ،صافي
إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفأة ،صافي
اإلجمالي

-

74,541,321
74,541,321

3,112

22,341,437

14,117,221

311,111

11,145

22,541,437

14,316,257

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

 13مارس 5132
( غير مدققة )

 13ديسمبر 5132
(مدققة )

 13مارس 5132
( غير مدققة )

بطاقات إئتمان

5,123,755

5,113,652

3,174,612

قروض شخصية

57,341,535

52,156,111

55,457,241

قروض تجارية وحسابات جارية مدينة

12,111,145

11,111,767

42,462,632

القروض والسلف العاملة  ،إجمالي

353,131,423

337,354,231

331,761,154

القروض والسلف غير العاملة  ،صافي

3,211,511

3,212,115

3,252,163

إجمالي القروض والسلف

355,131,137

336,751,125

335,312,111

مخصص خسائر اإلئتمان (خاص وجماعي)

()5,117,543

()5,215,222

()5,511,614

القروض والسلف  ،صافي

351,717,311

332,551,616

311,115,513
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اإلستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة
 13مارس 5132
( غير مدققة )

بآالف الرياالت السعودية

 13ديسمبر 5132
(مدققة )

 13مارس 5132
( غير مدققة )

اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة
رصيد بداية الفترة

253,553

257,115

257,115

الحصة في األرباح غير الموزعة

11,112

312,622

52,344

توزيعات أرباح مستلمة

()312,417

-

-

232,353

257,553

223,211

سات للتكافل
رصيد بداية الفترة

352,721

351,622

351,622

الحصة في األرباح غير الموزعة

731

2,714

3,111

352,155

352,221

353,422

313,171

723,762

761,112

اإلجمالي

يمتلك اككا  %51مككن الح ك

فك شككر ة إتكس إي بك اك العربيككة الاككعودية المحككدودة ،مشكرو مشككتر مككو مجمونككة هككونغ ككونغ شككن ا

الم رفيه .لم يقم اا بتوحيد هذه المنشأة لعكدم وجكود اكي رة إداريكة لكه نلي كا أو المقكدرة نلكى الكتح م فك الايااكات الماليكة والتشك يلية ل كا .تقعوم
شعركة اتععس اس بععي سععي العربيععة السعععودية المحععدودة بتقععديم الخععدمات البنكيعة االسععتثمارية وتمويععل المشععاريع والتمويععل االسععالمي .كمععا تقععوم بععإدارة
الصناديق االستثمارية والمحافظ االختيارية.
ما يمتل اا

ح ة قدرها  %3125من رأامال شر ة اا للت افكل ،شكر ة ماكاهمة اكعودية ،تقكوم بتقكديم مكدمات تكأمين متوافقكة مكو الشكريعة،

وت كر منتجكات ت افكل نكائل ونكام .تبلككا القيمكة الاكوقية لماكتفمار فك شكر ة اككا للت افكل مكا فك  31مكاري  1115مبلكا  38123مليككون
اعود ( 41827 :1114مليون
-4

اعود ).

ودائع العمالء
بآالف الرياالت السعودية

 13مارس 5132
( غير مدققة )

 13ديسمبر 5132
(مدققة )

 13مارس 5132
( غير مدققة )

تحت الطلب

13,132,331

47,241,212

41,471,251

إدخار

4,235,431

7,472,533

7,112,212

ألجل

74,755,711

21,512,222

27,611,126

تأمينات نقدية

5,525,513

5,347,317

5,152,211

اإلجمالي

371,115,711

322,461,216

317,161,612
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المشتقات
يعكس الجدول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة إضافة إلى المبالم اإلسمية المتعلقة بها .إن المبالم اإلسمية ،التي تعتبر مؤشراً على حجم المعامالت القائمة في نهاية الفترة ،ال تعكس بالضرورة
مبالم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بها  .وبالتالي ،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 السوق.
في  13مارس 5132

بآالف الرياالت السعودية

في  13ديسمبر 5132

( غير مدققة )
القيمررررررررة العادلررررررررة

القيمرررررررررة العادلرررررررررة

اإليجابية

السلبية

في  13مارس 5132

( 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

241,117

()233,111

21,131,532

224,133

()272,122

23,152,611

713,125

()227,315

26,711,421

العقود المستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
الخاصة ،والخيارات

13,171

()13,171

5,513,141

21,164

()21,164

5,521,151

24,315

()24,315

5,561,116

عقود الصرف األجنبي الفورية واآلجلة

41,741

()41,154

53,131,331

71,321

()73,232

57,712,413

52,724

()51,612

56,561,761

خيارات العمالت

571,451

()527,443

553,125,313

323,261

()322,572

311,327,162

22,261

()27,141

326,571,313

مقايضات العمالت

71,723

()71,723

771,531

16,176

()16,176

273,533

52,167

()52,167

267,222

أخــــرى

521,471

()521,471

3,317,311

377,114

()377,114

411,272

327,116

()326,161

3,321,712

المقتناة لتغطية مخاطر القيمة العادلة :
مقايضات أسعار العموالت الخاصة

33,721

()37,141

1,141,413

36,577

()24,311

2,353,526

12,146

()34,111

1,421,611

المقتناة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية :
مقايضات العموالت
اإلجمالي

3,571,311

)(2,390

511,311

()3,571,412

113,313,752

3,152,447
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564,641,261

117,143

()671,621

511,446,144
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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

5132

5132

5132

إعتمادات مستندية

( غير مدققة )
32,553,415

( مدققة )
32,313,246

( غير مدققة )
32,223,623

خطابات ضمان

35,552,113

73,224,364

27,165,116

قبوالت

1,372,551

1,311,316

5,624,312

إلتزامات غير قابلة للنقض لمنح اإلئتمان

3,442,114

3,635,152

5,671,115

اإلجمالي

15,134,411

43,215,316

67,113,412
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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

5132

5132

5132

( غير مدققة )

( مدققة )

( غير مدققة )

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

7,573,311

31,717,151

33,242,714

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

1,111,371

5,162,353

1,111,223

اإلجمالي

4,277,175

31,135,123

32,142,321
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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 .إن كافة القطاعات التشغيلية المستخدمة من قبل البنك تفي بشروط تحديد
القطاعات التي يتم إعداد التقارير بشأنها بموجب المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم . 4
تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً لألحكام والشروط التجارية اإلعتيادية .ال توجد هناك إيرادات أو مصاريف جوهرية بين القطاعات
التشغيلية .تقاس اإليرادات من األطراف الخارجية التي يتم إبالغ رئيس صانعي القرار بها بطريقة مماثلة لتلك المدرجة في قائمة الدخل المرحلية
الموحدة .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية ،وتمثل غالبية الرصيد.
لم يطرأ أي تغيير جوهري على أساس تحديد القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاعات التشغيلية منذ  13ديسمبر .5132
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المعلومات القطايية – تتمة
يتألف البنك من القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية -:
-

قطاع التجزئة

:

ويلبي بشكل أساسي اإلحتياجات البنكية الشخصية لألفراد وعمالء المصرفية الخاصة.

-

قطاع الشركات

:

وهو مسئول عن المنتجات والخدمات التي تطلبها الشركات .

-

قطاع الخزينة

:

ويدير السيولة ،ومخاطر لعمالت وأسعار العموالت الخاصة .كما أنه مسئول عن تمويل عمليات البنك

-

أخــــرل

:

وإدارة المحفظة اإلستثمارية والسيولة.
وتشتمل على اإلستثمار في مشروع مشترك وشركة زميلة.

فيما يلي تحليالً بإجمالي موجودات ومطلوبات البنك كما في  13معارس  5132و  ، 5132وإجمعالي دخعل ومصعاريف العمليعات وصعافي العدخل
لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات التشغيلية-:
 13مارس 5132
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

12,313,371

11,141,413

37,715,411

313,171

311,331,311

إجمالي المطلوبات

31,512,131

44,241,217

51,511,141

-

337,121,114

إجمالي دخل العمليات

223,311

437,113

113,711

-

3,434,311

إجمالي مصاريف العمليات

113,474

555,343

14,723

-

373,131

-

11,147

11,147

121,151

11,147

3,332,312

الحصة في أرباح مشروع مشترك وشركة زميلة
صافي دخل الفترة

-

-

273,151

347,135

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

73,213

31,114

()315

-

337,123

 13مارس 5132
بآالف الرياالت السعودية
(غير مدققة)

قطاع التجزئة

قطاع الشركات

قطاع الخزينة

أخـــرى

اإلجمالي

إجمالي الموجودات

12,115,257

41,521,161

71,271,415

761,112

362,237,151

إجمالي المطلوبات

71,416,212

74,231,522

55,142,361

-

325,115,456

إجمالي دخل العمليات

211,165

621,732

113,127

-

3,751,125

إجمالي مصاريف العمليات

112,355

557,111

17,571

-

277,712

-

57,564

57,564

57,564

3,141,257

الحصة في أرباح الشركات الزميلة ،صافي
صافي دخل الفترة

-

-

251,112

512,421

512,111

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

67,152

25,533
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الربح األساسي والمعدل للسهم
صادق المساهمون في ساب على إصدار أسهم مجانية بواقع سهم واحعد لكعل سعهمين وذلعك خعالل الجمعيعة العموميعة غيعر العاديعة المنعقعدة بتعاري
 33مععارس  .5132ونتيجععة لععذلك ،تععم إصععدار  211مليععون سععهم ،بقيمععة إسععمية قععدرها  31لاير سعععودي للسععهم وذلععك برسععملة األربععاح المبقععاة
واالحتياطي النظامي.
تععم احتسععاب الععربح األساسععي والمعععدل للسععهم للفتععرتين المنتهيتععين فععي  13مععارس  5132و  5132وذلععك بقسععمة صععافي دخععل الفتععرة العائععد علععى
المساهمين على  3,211مليون سهم وذلك إلظهار ،بأثر رجعي ،أثر التغير في عدد األسهم الذي ازداد نتيجة لألسهم المجانية المصدرة.
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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 بإنتظام 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 .%4
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 مع الموجودات ،والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبالم اإلسمية للمشتقات
بإستخدام األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.
 13مارس 5132

 13ديسمبر 5132

 13مارس 5132

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

(غير مدققة)

(مدققة)

(غير مدققة)

الموجودات المرجحة المخاطر
323,576,635

325,657,117

33,744,246

31,115,617

مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

5,512,142

1,423,562

1,511,311

إجمالي الموجودات المرجحة المخاطر

345,517,431

377,616,262

327,413,465

رأس المال األساسي

53,313,511

57,163,535

51,151,317

إجمالي رأس المال المساند

5,147,153

1,354,317

1,311,327

رأس المال األساسي ورأس المال المساند

51,142,331

51,311,134

57,357,125

المخاطر التشغيلية المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

321,311,314
33,113,773

نسبة كفاية رأس المال %
نسبة رأس المال األساسي

%32,32

%32,71

%32,76

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

%33,15

%36,23

%37,72
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القيمة 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 متعاملين 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 لألدوات المالية التي تم إثباتها ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية فيما عدا القروض والسلف وودائع العمالء.وانه 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 لألدوات 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 للمالحظة.
طرق تسعير لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات السوق القابلة للمالحظة.

بآالف الرياالت السعودية

المستول األول

المستول الثاني

المستول الثالث

اإلجمالي

 13مارس 5132
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

3,571,311

-

3,571,311

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

-

-

-

-

إستثمارات مالية متاحة للبيع

1,121,333

14,144,153

71,154

74,543,131

إستثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

-

-

-

-

قروض وسلف – بالقيمة العادلة المغطاه

-

371,475

-

371,475

اإلجمالي

1,121,333

11,433,533

71,154

71,331,117

أدوات مالية مشتقة

-

3,571,412

-

3,571,412

سندات دين مصدره – بالقيمة العادلة المغطاه

5,521,214

-

-

5,521,214

اإلجمالي

5,521,214

3,571,412

-

1,211,115

المطلوبات المالية

11

البنك السعودي البريطاني
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة  -تتمه
 13مارس 5132
- 37

القيمة العادلة لألدوات المالية– تتمة
بآالف الرياالت السعودية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمالي

 13مارس 5132
الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

117,143

-

117,143

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

3,112

-

-

3,112

إستثمارات مالية متاحة للبيع

4,662,261

51,367,755

67,112

14,154,151

إستثمارات أخرى مقتناه بالتكلفة المطفأة

-

311,111

-

311,111

قروض وسلف – بالقيمة العادلة المغطاه

-

264,126

-

264,126

اإلجمالي

4,662,266

11,712,141

67,112

11,227,211

أدوات مالية مشتقة

-

671,621

-

671,621

سندات دين مصدره – بالقيمة العادلة المغطاه

5,571,664

-

-

5,571,664

اإلجمالي

5,571,664

671,621

-

1,153,256

المطلوبات المالية

تتكون المشتقات المصنفة ضمن المستوى ( )5من مقايضات أسعار عموالت خاصة 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 هذه المشتقات ب القيمة 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 تداولها فيها ،ويتم الحصول عليها من مقدمي
خدمات البيانات المستخدمة في السوق.
تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع المصنفة ضمن المستوى ( ) 5على 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 وهوامس القروض.
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 .يتعلق التغير في القيمة العادلة للمستوى الثالث من األدوات المالية بالحركة في القيمة
العادلة فقط.
كان إجمالي التغير في القيمة العادلة المثبتة في قائمة الدخل المرحلية الموحدة والذي تم تقديره بإستخدام طرق التقويم – سلبيا ً بمبلم 7.13
مليون لاير سعودي ( :5132إيجابيا ً وبمبلم قدره  21.16مليون لاير سعودي).
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االفصاحات بموجت أطر العمل التي نصت يليها توصيات لجنة بازل 1
يجب القيام ببعض اإلفصاحات االضافية بموجب أطر العمعل التعي نصعت عليهعا توصعيات لجنعة بعازل  .1سعتكون هعذه اإلفصعاحات موجعودة علعى
موقع البنك على اإلنترنت ، www.sabb.com.:خالل الفترة النظامية المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

-33

أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع تبويب الفترة الحالية.
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