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 ك السعودي البرٌطانً البن

 الموحدة المرحلٌة  المركز المالً قائمة

 مارس 13

2133 

 غٌر مدققة

 تالف الرٌاالآب

 عودٌــةالس

 دٌسمبر 13 

2133 

 مدققة

 بآالف الرٌاالت

 السعودٌــة

 مارس 13 

2132 

 غٌر مدققة

 تالف الرٌاالآب

 عودٌـــةالس
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 المرحلٌة الموحدة  الدخلقائمة 

 مارس 13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

   غٌر مدققة

 

 

       

2133 

 ف الرٌاالتالآب

 ودٌـــةالسع
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 ف الرٌاالتالآب

 ودٌـةالسع
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 المرحلٌة الموحدة  الشامل الدخلقائمة 

 مارس 13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

   غٌر مدققة

 

 

       

2133 

 ف الرٌاالتالآب

 ودٌـــةالسع

 2132 

 الرٌاالت فالآب

 ودٌـةالسع

  

 

 

 

 

 

   صافً دخل الفترة    .813638  2.35121

       

 اإلٌرادات الشاملة األخرى       

 موجودات مالٌة متاحة للبٌع      
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31252.1) ( 2236711     

0305011 
 

361.76173 
  

 إجمالً الدخل الشامل للفترة
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 المرحلٌة الموحدة  المساهمٌنقوق التغٌرات فً حقائمة 

 مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

   غٌر مدققة

 

 

 أس المـالر 

 اإلحتٌاطً

 النظــامً

 اإلحتٌاطٌات

 األرباح المبقاة األخـــرى

أرباح مقترح 

 اإلجمالــً توزٌعها

بآالف الرٌاالت  

 السعودٌة

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة
             

2132       

 6213..3.63 1.2.111 163386317 (2216.31) 638167.2. 111.111.. لرصٌد فً بداٌة الفترة  ا

       إجمالً الدخل الشامل للفترة

 .813638 - .813638 - - - صافً دخل الفترة   -

 2236711 - - 2236711 - - خرىأشاملة إٌرادات   -

 - - (261116111) - - 261116111 (31)إٌضاح  أسهم مجانٌةإصدار 

 (1.26111) (1.26111) - - - - 2133أرباح نهائٌة مدفوعة لعام توزٌعات 
             

 3.6.826.72 - 361126.21 (811) 638167.2. 3161116111 لرصٌد فً نهاٌة الفترة   ا
             

2133       

 3.53235.12 025.11. 35.115031 31.5.23 51.05001. 25.115111 لرصٌد فً بداٌة الفترة  ا

       إجمالً الدخل الشامل للفترة

 2.35121 - 2.35121 - - - صافً دخل الفترة   -

 (31252.1) - - (31252.1) - - إٌرادات شاملة أخرى  -

 (025.11.) (025.11.) - - - - 2131أرباح نهائٌة مدفوعة لعام توزٌعات 
             

 3.52205103 - 252.05112 (.20503) 51.05001. 25.115111 لرصٌد فً نهاٌة الفترة   ا
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 المرحلٌة الموحدة  التدفقات النقدٌةقائمة 

 مارس  13للثالثة أشهر المنتهٌة فً 

   غٌر مدققة

    2133 

 التاٌرف الالآب

 ودٌـــةسعلا

      2132 

 التاٌرف الالآب

 ودٌـــةسعلا

  

 

 إٌضاح

 

 األنشطة التشغٌلٌة :     

 دخل الفترة صافً   .813638  2.35121
      
 دٌالت لتسوٌة صافً الدخل إلى صافً النقدٌةالتع     

 تجة من )المستخدمة فً( األنشطة التشغٌلٌة :نالا

   لغٌر أغراضالخصم على اإلستثمارات المقتناه العالوة وإطفاء       

 المتاجرة، صافً       813 ) (25322

 هالك وإطفاءإست    216.28  2.52.3

 الحصة فً أرباح شركات زمٌلة، صافً      ) (316181 ) (315.32

 ص خسائر اإلئتمان، صافًمخص        1.6.21  .23522

 أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات، صافً    -      ) (02

 اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة األخرى عكس قٌد    ) (3.3 ) (1..15

 التغٌر فً القٌمة الدفترٌة لسندات الدٌن المصدرة     26837  .331502

.115011  8..6331         

 ٌلٌة :لتشغ) الزٌادة ( النقص فً الموجودات ا صافً     

 ودٌعة نظامٌة لدى مإسسة النقد العربً السعودي   ) (1.86883 ) (15311.

 استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة    ) (.  305202

 ض وسلفقرو   ) (63316.12. ) (251015.11

 ودات أخرىموج    .1716.8 ) (2125300
      
 : الزٌادة )النقص( فً المطلوبات التشغٌلٌة صافً     

 األخرىة المالٌ سساتدة للبنوك والمإأرص   ) (368.36.31 ) (350.15232

  ئع العمالءودا    61316.13.  252115.13

 وبات أخرىمطل    3736182 ) (3125010

 النقدٌة المستخدمة فً األنشطة التشغٌلٌة صافً  ) (3633167.7 ) (351115.21
      

 األنشطة االستثمارٌة :     
 ات مقتناة لغٌر    ارصالت من بٌع وإستحقاق إستثممتح        

 أغراض المتاجرة           161276733  .25121502

 ء إستثمارات لغٌر أغراض المتاجرة   شرا   ) (62126181. ) (.05222512

 ء ممتلكات ومعداتشرا   ) (.38611 ) (3.53.2

 متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات     -       02

2035201  
363716781) 

 الناتجة من األنشطة االستثمارٌة)المستخدمة فً( لنقدٌة ا ًفاص  )

      
 التموٌلٌة :األنشطة      

 سندات دٌن مصدرة 0  1116111  -

 ٌعات أرباح مدفوعةتوز  ) (1.26131 ) (0..1.25

 النقدٌة المستخدمة فً األنشطة التموٌلٌة صافً  ) (26131. ) (0..1.25
      

 النقص فً النقدٌة وشبه النقدٌة   ) (2617362.2 ) (..352.152

 وشبه النقدٌة فً بداٌة الفترةالنقدٌة    21671267.3  305.125011

  ة الفترة اٌالنقدٌة وشبه النقدٌة فً نه 33  3861186.32  3.50.25113

      

 عمولة خاصة مستلمة خالل الفترة    8176.11  0105112

 عمولة خاصة مدفوعة خالل الفترة   3126323  31.5000

      

 معلومات إضافٌة غٌر نقدٌة     

 إٌرادات شاملة أخرى    2236711 ) (31252.1
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 الموجزة   الموحدة ضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة إٌ

 2132مارس  13

 

 

 عــام    - 3
 

 23الموافاق  هاـ31.0صافر  32بتاارٌ   1(، شاركة مسااهمة ساعودٌة ، بموجاب المرساوم الملكاً رقام م/ساابتؤسس البنك السعودي البرٌطاانً ) 

عملٌاات البناك البرٌطاانً للشارق  م( بعاد أن إنتقلات إلٌاه3.20ٌولٌاو  3هاـ )31.0رجاب  20أعمالاه رسامٌاب بتاارٌ   ساابوقاد بادأ  .م3.20ٌناٌر 

 31هاـ الموافااق ..31ذي القعادة  22بتاارٌ   .313112.22بموجااب الساجل التجااري رقام  ساابٌعمال  .األوساط فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة

بلا  عادد ماوظفً  .فرعااب ( فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة 03: 2133فرعااب )  01م كبنك تجاري مان خاالل شابكة فروعاه وعاددها .3.2توبر أك

 -هو كما ٌلً: لسابإن عنوان المركز الرئٌسً  .موظف( 1.201: 2133)  2132 مارس 13كما فً  موظفاب  15123 ساب

 البنك السعودي البرٌطانً  

  101.ص ب       

 33131  الرٌاض    

 المملكة العربٌة السعودٌة   
  

بتقادٌم منتجاات مصارفٌة متوافقاة ماع مبادأ تجناب الفوائاد، معتمادة  ساابكماا ٌقاوم  .فاً تقادٌم كافاة أناواخ الخادمات المصارفٌة  ساابتتمثل أهداف  

 .سابوتحت إشراف هٌئة شرعٌة مستقلة تؤسست من قبل 
 

%( من رأس مال الشركة التابعة / شركة ساب لألوراق المالٌة، شركة ذات مسئولٌة محدودة تؤسست بموجاب 311: 2133% )311ٌمتلك ساب  

، ومساجلة فاً المملكاة العربٌاة 2112ٌونٌاو  .2هاـ الموافاق 3120جماادي الثاانً  31وتاارٌ   2 – .1 – 2112قرار هٌئة الساوق المالٌاة  رقام 

( . كانت النشااطات الرئٌساٌة للشاركة التابعاة تتمثال 2112ٌولٌو  22هـ ) 3120رجب  0وتارٌ   02..313121السعودٌة بالسجل التجاري رقم 

، تام تحوٌال موجاودات ومطلوباات الشاركة إلااى 2133ٌولٌاو  3فاً القٌاام بؤعماال الحفاظ والعمال كوكٌال بءساتثناء عملٌاات التغطٌاة. واعتبااراب مان 

(. سٌتم تصفٌة الشاركة حاال إتماام 0شركة زمٌلة لساب مقابل حصص إضافٌة )أنظر إٌضاح شركة إتش إس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة، 

 اإلجراءات النظامٌة المتعلقة بتحوٌل أعمال الشركة.

%( من الحصص فً رأس مال شركة وكالة ساب للتاؤمٌن )شاركة تابعاة(، شاركة ذات مسائولٌة محادودة 311:  2133% )311 سابكما ٌمتلك  

ٌمتلاك  .(2112ٌولٌاو  1هـ )الموافق 3120الثانً  ىجماد 30وتارٌ   313121.302ة العربٌة السعودٌة بالسجل التجاري رقم مسجلة فً المملك

% بصورة غٌر مباشرة من الحصص فً رأس ماال الشاركة التابعاة )الحصاة غٌار المباشارة مملوكاة مان خاالل 2% و 0.بصورة مباشرة  ساب

فاً العمال كوكٌال تاؤمٌن وحٌاد لشاركة التابعاة ٌتمثل النشاط الرئٌسً للشاركة  .المملكة العربٌة السعودٌة(شركة ذات مسئولٌة محدودة، مسجلة فً 

إن عقااد التؤساٌس ال ٌحظاار علااى  .( داخال المملكااة العربٌااة الساعودٌة طبقاااب لاتفاقٌااة المبرماة معهااا0أنظاار إٌضاااح  –سااب للتكافاال )شااركة زمٌلاة 

 .ٌن أخرى فً المملكة العربٌة السعودٌةالشركة من العمل كوكٌل ألي شركة تؤم

%( ماان الحصااص فااً رأس مااال شااركة ساااب إنشااورانس سٌرفٌسااز المحاادودة )شااركة تابعااة(، شااركة ذات 3.: 2133% )3. سااابكمااا ٌمتلااك  

دٌسامبر  1)الموافاق  هاـ3120ذي القعدة  21وتارٌ   .313121321مسئولٌة محدودة مسجلة فً المملكة العربٌة السعودٌة بالسجل التجاري رقم 

وقااد باشاارت الشااركة  .ٌتمثاال النشاااط الرئٌسااً فااً العماال كوسااطاء وإستشااارًٌ تااؤمٌن للعمااالء العاااملٌن فااً المملكااة العربٌااة السااعودٌة .(2112

سٌرفساٌز إن سااب حالٌااب بصادد بٌاع كامال اساتثماره فاً شاركة سااب انشاورانس  .(2112دٌسمبر  1هـ )الموافق 3120ذي القعدة  1عملٌاتها فً 

 .2132المحدودة إلى شركة مارش العربٌة السعودٌة. وٌتوقع إتمام الصفقة خالل عام 
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 تتمه -الموجزة الموحدة ضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة إٌ

 2132مارس  13

 
 

 أسس اإلعداد -  2
 

ودي، إعداد هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحادة الماوجزة طبقااب لمعااٌٌر المحاسابة للمإسساات المالٌاة الصاادرة عان مإسساة النقاد العرباً الساع تم 

تمشاى ماع نظاام قوائمه المالٌة المرحلٌة الموحدة الماوجزة لت سابكما ٌعد  .المتعلق بـ " القوائم المالٌة المرحلٌة " 11ومعٌار المحاسبة الدولً رقم 

ال تشااتمل هااذه القااوائم المالٌااة المرحلٌااة الموحاادة المااوجزة علااى كافااة المعلومااات  .مراقبااة البنااوك ونظااام الشااركات بالمملكااة العربٌااة السااعودٌة

 13للسانة المنتهٌاة فاً  لساابالموحادة جنباب إلى جنب ماع القاوائم المالٌاة  واالفصاحات المطلوبة فً القوائم المالٌة الموحدة السنوٌة، وٌجب أن تقرأ

   .تظهر هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة باللاير السعودي، وٌتم تقرٌبها ألقرب ألف .2133دٌسمبر 

 )وٌشاار إلٌهماا جمٌعااب  ، والشركة التابعة له/ شركة ساب لألوراق المالٌاةلسابتشتمل القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة على القوائم المالٌة 

بتوحٌاد القاوائم البناك لام ٌقام  .، باساتخدام سٌاساات محاسابٌة مماثلاةلساابٌتم إعداد القاوائم المالٌاة للشاركة التابعاة لانفس الفتارة المالٌاة  ."البنك"( بـ

ن إجماالً موجوداتهاا ومطلوباتهاا المالٌة للشركات التابعة له وهً/ شاركة وكالاة سااب للتاؤمٌن، وشاركة سااب إنشاورانس سٌرفٌساز المحادودة، أل

 .وإٌراداتها ومصارٌفها غٌر هامة بالنسبة للقوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة ككل للبنك

على سٌاسااتها المالٌاة والتشاغٌلٌة للحصاول علاى مناافع مان نشااطاتها، وٌمتلاك فٌهاا حصاة تزٌاد  سابالشركة التابعة هً تلك المنشؤة التً ٌسٌطر 

وٌاتم  ساابٌاتم توحٌاد الشاركة التابعاة إعتبااراب مان تاارٌ  إنتقاال الساٌطرة علاى تلاك الشاركة إلاى  .رأس المال الذي ٌحاق لاه التصاوٌتعن نصف 

   .عن مثل هذه السٌطرة سابالتوقف عن التوحٌد اعتباراب من تارٌ  تخلً 

   .وشركته التابعة عند إعداد هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة سابتداخلة بٌن األرصدة المالمعامالت وٌتم حذف  

 

 السٌاسات المحاسبٌة - 1

 

ماع تلاك المساتخدمة فاً إعاداد القاوائم المالٌاة الموحادة فً إعداد هذه القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الماوجزة تتمشى السٌاسات المحاسبٌة المتبعة 

  .2133دٌسمبر  13السنوٌة للسنة المنتهٌة فً 

 

 ستثمارات   صافً إلا - 3

 

 تصنف اإلستثمارات كاآلتً: 

 

 2133 مارس 13

 غٌر مدققة ()  

 2133دٌسمبر  13

 مدققة ()    

 2132 مارس 13

 غٌر مدققة ()  

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ

 االستثمارات:   

 مقتناه لتدرج قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل  31.3.8 315122 315120

 متاحة للبٌع   2261126137 .2532..215 2251205.11

 إستثمارات أخرى مسجلة بالتكلفة المطفؤة 363116831 3510.5322 153.0..35

 مقتناه حتى تارٌ  االستحقاق 3116228 ..31152 3115.30

 جمالً اإل 21617.6131 2252115322 215.1150.1

 

 .االستثمارات المقتناة لتدرج قٌمتها العادلة فً قائمة الدخل استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة تمثل

  



 

 
. 

 ك السعودي البرٌطانً البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة إٌ

 2132مارس  13

 

  القروض والسلف  صافً  - 1

 -تتكون القروض والسف من اآلتً: 

 2112مارس  13  2133مارس  13

 غٌر مدققة () 

 2133دٌسمبر  13

 مدققة ()

 2132مارس  13

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ غٌر مدققة () 
       

 بطاقات إئتمان  .36.336.3 3.0.1.113 .352.2510

 قروض شخصٌة 3161116221 10.1.0..31 3151105223

 قروض تجارٌة وحسابات جارٌة مدٌنة   16137..36. 03.112..00 035.1352.1
       

 القروض والسلف العاملة ، إجمالً 736.3.6781 10..231..0 2051115131

 القروض والسلف غٌر العاملة ، صافً   36181..36 350205101 25.025.22
       

 إجمالً القروض والسلف 7162.861.1 0050.25131 2050015102

 مخصص خسائر اإلئتمان )خاص وجماعً( (261886113) (251015221) (.25023502)
       

 القروض والسلف   صافً ..73637161 0150335202 20521352.2
       

    

 

 زمٌلة الشركات الستثمار فً إلا - .

 2112مارس  13  2133 مارس 13

 غٌر مدققة () 

 2133دٌسمبر  13

 مدققة ()

 2132مارس  13

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ غٌر مدققة () 
       

 اتش اس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة   

 رصٌد بداٌة الفترة     87..311 3315111 3315111

 السنة/الفترةخالل إضافً إستثمار  -     22.51.1 -    

 الحصة فً األرباح غٌر الموزعة    3167.1 ..0353 3152.1
       

    
32152.1 1.1500. 3736.12  

       

 ساب للتكافل    

 رصٌد بداٌة الفترة   3336112 3105.12 3105.12

 غٌر الموزعةاألرباح الحصة فً )الخسائر(  (181) 25.21 230
       

31052.1 3335.12 3336322  
       

 اإلجمالً 3..116. 0.53.3. 2125111
       

 

، تام تحوٌاال موجااودات 2133وخاالل عااام إن شاركة ساااب لاألوراق المالٌااة المحاادودة )شاركة تابعااة لسااب( هااً قٌااد التصافٌة حالٌاااب مان قباال ساااب.  

ونات  عان ذلاك  2133ٌولٌو  3العربٌة السعودٌة المحدودة اعتباراب من  بً سً سإلى شركة إتش اومطلوبات شركة ساب لألوراق المالٌة المحدودة 

الحصاص فقاط بعاد إتماام اإلجاراءات  تحوٌال%. ساٌتم 3.% إلاى 11زٌادة حصة ساب فً شركة اتش اس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة مان 

ٌة المحادودة فاً قوائماه المالٌاة لعادم ممارساته أي ساٌطرة علاى النظامٌة ذات العالقة. لم ٌقم البناك بتوحٌاد شاركة اتاش اس باً ساً العربٌاة الساعود

 السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة لشركة اتش اس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة. 

ت التغطٌاة تقوم شركة اتش اس بً سً العربٌة السعودٌة المحدودة بتقدٌم الخدمات البنكٌة االستثمارٌة وأعمال الحفظ والعمل كوكٌال باساتثناء عملٌاا 

 فً المملكة العربٌة السعودٌة. 

% من األسهم فً رأس مال شركة ساب تكافل، شركة مساهمة ساعودٌة. تقاوم هاذه الشاركة بتقادٌم خادمات تاؤمٌن متوافقاة ماع .125كما ٌمتلك البنك  

 الشرٌعة اإلسالمٌة، ومنتجات تكافل عام وعائلٌة.
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 تتمه -المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة  ضاحات حول القوائمإٌ

 2132مارس  13

 

    ودائع العمالء - .

 2112مارس  13  2133مارس  13

 غٌر مدققة () 

 2133دٌسمبر  13

 مدققة ()

 2132مارس  13

 غٌر مدققة () 

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ

       

 تحت الطلب .7621..1.6 .152135.3. 105.035030

 إدخار 16.886.23 .221.50.. .531.511.

 ألجل 13..713..3 1052015121 13520.5101

 أخرى 362116213 3512.53.1 351315101
       

 اإلجمالً .3336.3.637 31.5.205.12 050215100.
       

    

 

 

 سندات الدٌن المصدرة - 0

وتستحق  ،2132مارس  20)صكوك( صادرة عن ساب بتارٌ   ملٌون لاير سعودي 35.11مبل  قدره بصكوك ثانوٌة مدتها خمس سنوات و ٌشتمل هذا البند على 

ملٌون لاير سعودي مقابل  35111لى قرض ثانوي وبمبل  قدره رض رئٌسً إق. تم إصدار الصكوك كتبادل تجاري جزئً لقرض من 2132خالل شهر مارس 

وقد تم االكتتاب فً الجزء  .2131ٌولٌو  23ملٌون لاير سعودي، وتستحق فً  .3521رها السندات بعمولة عائمة وباللاير السعودي قداإلصدار الحالً من 

 ملٌون لاير سعودي بالكامل نقداب.  11.المتبقً وقدره 

مضمونة، ومسجلة  نقطة أساس، وهً غٌر 321أشهر وفقاب للمعدالت السائدة بٌن البنوك فً المملكة العربٌة السعودٌة زائداب  1تحمل الصكوك عمولة خاصة لمدة  

 فً سوق األسهم السعودٌة )تداول(.
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 السعودي البرٌطانً  كالبن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة إٌ

 2132مارس  13

 

 المشتقات     - 7
  

ال تعكس  ،الت القائمة فً نهاٌة الفترةمإن المبال  اإلسمٌة، التً تعتبر مإشراب على حجم المعا .بها عكس الجدول أدناه القٌمة العادلة اإلٌجابٌة والسلبٌة لألدوات المالٌة المشتقة التً تم إثباتها إضافة إلى المبال  اإلسمٌة المتعلقةٌ 

لعادلة اإلٌجابٌة للمشتقات، كما أنها ال تعكس مخاطر وبالتالً، فءن هذه المبال  اإلسمٌة ال تعكس مخاطر اإلئتمان التً ٌتعرض لها البنك والتً تقتصر عادةب على القٌمة ا .بالضرورة مبال  التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المتعلقة بها 

  .السوق

  

 2133مارس  13 فً

 () غٌر مدققة 

 2133دٌسمبر  13 فً

 ) مدققة ( 

 2132مارس  13 فً

 () غٌر مدققة 

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ

 المبال  

 اإلسمٌة

القٌمااااااااة العادلااااااااة  القٌمة العادلة السلبٌة المبال  اإلسمٌة القٌمة العادلة اإلٌجابٌة القٌمة العادلة السلبٌة

 اإلٌجابٌة

القٌمةةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةةة  المبالغ اإلسمٌة

 السلبٌة

القٌمةةةةةةةةة العادلةةةةةةةةة 

 اإلٌجابٌة

 

 المقتناة ألغراض المتاجرة :          

 مقاٌضات أسعار العموالت الخاصة 3631.6112 (361116137) 1163126212 5213..353 (353315032) .1251.1520 5231..353 (3531.5311) 151025110.

 مقاٌضات العمالت - - - - - - 2015.01 - 3512.52.2

 العقود المستقبلٌة الخاصة بؤسعار العموالت          

 الخاصة، والخٌارات   136223 (136223) 363186112 105301 (105301) 2..1510.5 25012. (25012.) 153.25.11

 عقود الصرف األجنبً الفورٌة واآلجلة .3.688 (3.6.21) 1163186.13 .311522 (...3125) 3..1150335 25001. (.0510.) .115131512

 خٌارات العمالت .33688. (.33688.) 11638162.8 1251.1. (1251.1.) 3.51325100 105.21 (105.21) 05.3.5210

 أخــــرى 3..36. (3...3.) 361.16111 1.5000 (1.5000) 351115111 05011 (05011) 351215111

 المقتناة لتغطٌة مخاطر القٌمة العادلة :         

 مقاٌضات أسعار العموالت الخاصة 326813 (163.1.) 6213...36 115200 (025.02) 152215220 - (3215213) 1511.5.02

 المقتناة لتغطٌة مخاطر التدفقات النقدٌة :         

 مقاٌضات أسعار العموالت الخاصة  833 (2.6112) 361716.11 .35.2 (225.01) 3511152.1 15023 (2051.2) 3511152.1

 جمالً اإل 261176381 (367816171) .321681.632 5202...35 (35.3.5021) 31252.15301 350005.21 (351025020) 3115.115112
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة إٌ

 2132مارس  13

 

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان  - 31
  : المحتملة المتعلقة باالئتمان للبنك التعهدات واإللتزاماتب فٌما ٌلً بٌاناب  

 2133مارس  13 فً

 غٌر مدققة () 

دٌسمبر  13 فً

2133 

 ) مدققة ( 

 2132مارس  13 فً

 غٌر مدققة () 

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ

 إعتمادات مستندٌة  3.611.62.3 31521.50.1 .335112500

 خطابات ضمان  3368116121 115.1.50.1 1153105012

 قبوالت  .16113611 .151.0501 153.15211

 إلتزامات غٌر قابلة للنقض لمنح اإلئتمان  3618.6873 15031..35 2115011

 جمالً اإل .267.7.28. 50215301.. 1.51215301

 
 النقدٌة وشبه النقدٌة  - 33

   -من اآلتً :المرحلٌة الموحدة تتكون النقدٌة وشبه النقدٌة المدرجة فً قائمة التدفقات النقدٌة  

 

 2133مارس  13 فً

 غٌر مدققة () 

دٌسمبر  13 فً

2133 

 ) مدققة ( 

 2132مارس  13 فً

 غٌر مدققة () 

 الف الرٌاالت السعودٌةبآ

 ما عدا فٌ ،نقدٌة وأرصدة لدى مإسسة النقد العربً السعودي   

 الودٌعة النظامٌة   763.163.1 0..305.0.5 253215111

 أرصدة لدى البنوك والمإسسات المالٌة األخرى وفترة إستحقاقها    

 تارٌ  اإلقتناءمن األصلٌة تسعٌن ٌوماب من أو أقل    .761.8611 151125130 05.2250.2

 جمالً اإل 3861186.32 215.125.21 3.50.25113

 

 المعلومات القطاعٌة  - 32
 

ً رئٌس صانعإدارة البنك كراجعتها بءنتظام من قبل التقارٌر الداخلٌة المتعلقة بقطاعات البنك التً ٌتم مٌتم تحدٌد القطاعات التشغٌلٌة على أساس  

إن كافة القطاعات التشغٌلٌة المستخدمة من قبل البنك تفً بشروط تحدٌد  .القرار فً البنك وذلك لتوزٌع الموارد على القطاعات وتقوٌم أدائها

 . 0ارٌر بشؤنها بموجب المعٌار الدولً الخاص بالتقارٌر المالٌة رقم القطاعات التً ٌتم إعداد التق

تقاس  .التشغٌلٌةقطاعات الال توجد هناك إٌرادات أو مصارٌف جوهرٌة بٌن  .وفقاب لألحكام والشروط اإلعتٌادٌة التشغٌلٌةقطاعات التتم المعامالت بٌن  

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من  .درجة فً قائمة الدخل المرحلٌة الموحدةاإلٌرادات من األطراف الخارجٌة بطرٌقة مماثلة لتلك الم

 .الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة، وتمثل غالبٌة الرصٌد

 .2133دٌسمبر  13لم ٌطرأ أي تغٌٌر على أساس تحدٌد القطاعات أو قٌاس أرباح أو خسائر القطاعات منذ  
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 تتمه -حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة ضاحات إٌ

 2132مارس  13

 

 تتمة  –المعلومات القطاعٌة  - 32

  -الرئٌسٌة التالٌة : التشغٌلٌةقطاعات التؤلف البنك من ٌ 

 .ً اإلحتٌاجات البنكٌة الشخصٌة لألفراد وعمالء المصرفٌة الخاصةاسٌلبً بشكل أسو :    طاع التجزئةق -

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

كما أنه مسئول عن تموٌل عملٌات البنك  .عمالت والعموالت الخاصةالٌدٌر السٌولة، ومخاطر أسعار و : الخزٌنة        قطاع  -

 .المركز المالً ووإدارة المحفظة اإلستثمارٌة 

 .شتمل على نشاطات شركة ساب لألوراق المالٌة واإلستثمار فً شركات زمٌلةوت : أخــــرى -
 

، وإجمالً دخل ومصارٌف العملٌاات وصاافً الادخل لفترتاً  2133و  2132مارس  13ت ومطلوبات البنك كما فً دافٌما ٌلً تحلٌالب بءجمالً موجو 

   -:التشغٌلٌةقطاعات اللكل قطاخ من  الثالثة أشهر المنتهٌتٌن فً هذٌن التارٌخٌن

 

 

 إلجمالًا

 

 أخـــرى

 

 لخزٌنة اقطاع 

 

 طاع الشركات ق

 

 اع التجزئةقط

 2132مارس  13

 بآالف الرٌاالت السعودٌة 

 )غٌر مدققة(

 مالً الموجودات إج 21631.6311 1612361.1. 1162836121 3..116. 333613.6171

 مالً المطلوبات إج 3367126118 6133..1.61 2361.36723 - 32.61.36811

 إجمالً دخل العملٌات  18367.1 1836711 2.863.1 - 362116131

 إجمالً مصارٌف العملٌات  21362.3 .31.671 .27.23 - .323631

 الحصة فً أرباح الشركات الزمٌلة، صافً - - - 316181 316181

 فً دخل الفترةصا .32.6.1 33.6733 2186711 316181 .813638

 مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض      

 فً القٌمة، صافً   .116.3 .3611 (3.3) - 1.6317

      

      

 

 إلجمالًا

 

 أخـــرى

 

 لخزٌنة اقطاخ 

 

 طاخ الشركات ق

 

 اخ التجزئةقط

 2133مارس  13

 بآالف الرٌاالت السعودٌة 

 )غٌر مدققة(

 مالً الموجودات إج 235.115203 2532151.0. .125100511 2115211 32051315002

 مالً المطلوبات إج .135022501 5023..1251 205.215201 1151.0 33152005203

 إجمالً دخل العملٌات  1.15202 1.5003. 2215231 .11501 3523.5.10

 إجمالً مصارٌف العملٌات  1..2115 22150.0 235310 1..225 1..1205

 أرباح الشركات الزمٌلة، صافًالحصة فً  - - - 315.32 315.32

 فً دخل الفترةصا 31.5200 1215011 2.15100 225202 2.35121

 مخصص خسائر اإلئتمان واإلنخفاض      

 فً القٌمة، صافً   (1151.2) 3335203 (1..15) - 025210
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 ك السعودي البرٌطانً البن

 تتمه -ضاحات حول القوائم المالٌة المرحلٌة الموحدة الموجزة إٌ

 2132مارس  13

 
 

   رأس المال وربح السهم  -31

 صادار أساهم مجانٌاة وذلاك بواقاع ساهم، على إ2132مارس  31ي عقد بتارٌ  لقد صادق المساهمون، خالل إجتماخ الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة الذ 

لاير ساعودي للساهم وذلاك برساملة األربااح  31إسامٌة قادرها ملٌاون ساهم بقٌماة  2.1مجانً واحد لكل ثالثة أسهم مملوكة. ونتٌجاة لاذلك، تام إصادار 

   .المبقاة

وذلك بقسمة صاافً دخال الفتارة العائاد علاى المسااهمٌن  2133و  2132مارس  13تم احتساب الربح األساسً والمعدل للسهم للفترتٌن المنتهٌتٌن فً  

 .اد نتٌجة إلصدار األسهم المجانٌةلتغٌر فً عدد األسهم الذي إزدوذلك إلظهاره بؤثر رجعً ل ،سهمملٌون  35111على 
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، عند إدارة رأس المال فً اإللتزام بمتطلبات رأس المال الموضوعة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي، والحفاظ على مقدرة سابتتمثل أهداف  

 فً العمل وفقاب لمبدأ اإلستمرارٌة، والحفاظ على وجود رأس مال قوي. البنك على اإلستمرار

بً السعودي ٌتم مراقبة كفاٌة رأس المال واستخدام رأس المال النظامً بءنتظام من قبل إدارة البنك. تتطلب التعلٌمات الصادرة عن مإسسة النقد العر 

إجمالً رأس المال النظامً إلى الموجودات المرجحة المخاطر عند أو تزٌد عن الحد اإلحتفاظ بحد أدنى من رأس المال النظامً، وأن تكون نسبة 

 %.0األدنى المتفق علٌه وهً 

قٌاس مدى  ٌقوم البنك بمراقبة مدى كفاٌة رأسماله وذلك بءستخدام المنهجٌة والمعدالت المحددة من قبل مإسسة النقد العربً السعودي، وبموجبها ٌتم 

لك بمقارنة بنود رأس المال المإهل مع الموجودات، والتعهدات واإللتزامات المحتملة والمبال  اإلسمٌة للمشتقات بءستخدام كفاٌة رأس المال وذ

 األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبٌة. 

 

 2132 سمار 13 

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

 2133دٌسمبر  13

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

 2133مارس  13

بآالف الرٌاالت 

 السعودٌة

 )غٌر مدققة( )مدققة( )غٌر مدققة( 
       

    الموجودات المرجحة المخاطر

 31251025032 31.5.1.5110 32.211..331 مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 500.5021. 50015000. 768.86333 المخاطر التشغٌلٌة المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر

 1..251015 0105111 363236.21 مخاطر السوق المتعلقة بالموجودات المرجحة المخاطر
       

 33152.252.3 32151305011 32..111..32 إجمالً الموجودات المرجحة المخاطر

    

 5.32..3153 .315301501 ..3.6.1363 رأس المال األساسً 

    

 5.00..351 5311..151 36.13..26 رأس المال المساند 

    

 5101...3.5 .32501.520 3761316.78 رأس المال األساسً ورأس المال المساند

    

    نسبة كفاٌة رأس المال %

 %32.43 %33502 %31.33 نسبة رأس المال األساسً   

 %.3150 %31521 %31.23 نسبة رأس المال األساسً + رأس المال المساند   

 

 

  




