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خادم احلرمني ال�رشيفـني

�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود

�ساحب ال�سمو امللكي

�لأمري نايف بن عبد�لعزيز �آل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
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��ستعر��س �لن�ساط

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�سافـي �لدخل
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ال�سنوات  

2007  2008  2009  2010  2011 مباليني الرياالت ال�سعودية 

71,848  92,678  89,187  94,673  105,577 ودائع العمالء  

10,425  11,634  13,045  15,172  17,166 حقوق امل�شاهمني 

14,859  29,604  23,818  24,972  22,200 �شافـي ال�شتثمارات 

62,001  80,237  76,382  74,248  84,811 �شافـي القرو�س وال�شلف 

98,213  131,661  126,838  125,373  138,658 اإجمايل املوجودات 

2,607  2,920  2,032  1,883  2,888 �شافـي الدخل  

1,500  660  660  563  563 اإجمايل الأرباح املوزعة 
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كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ال�شادة م�شاهمي البنك الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

فـي املنتهية  املالية  لل�شنة  الربيطاين(  ال�شعودي  )البنك  ل�شاب  ال�شنوي  التقرير  لكم  اأقدم  اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عن  بالنيابة   ي�شرين 

31 دي�شمرب 2011م.

فـي العام 2011، حقق �شاب جناحا جديدًا حيث رفع اأرباحه بن�شبة 53.4% من 1,883 مليون ريال �شعودي اإىل 2,888 مليون ريال �شعودي.   

وهذا الجناز يعك�س قوة م�شادر دخل البنك وجهوده املتوا�شلة خلف�س امل�شاريف الت�شغيلية والعامة بالتزامن مع انخفا�س م�شتوى خم�ش�شات 

الديون امل�شكوك فـي حت�شيلها، خا�شة واأن البنك وا�شل جهوده احلثيثة لتحقيق املزيد من النمو فـي اأعمال البنك الرئي�شية من خالل ال�شتمرار 

فـي تطوير وطرح منتجات وخدمات جديدة مدعومة باأحدث ما تو�شلت اإليه التقنية امل�شرفـية، وهو ما دعانا اإىل التو�شية للجمعية العامة غري 

العادية لزيادة راأ�س مال البنك من 7.5 مليار ريال �شعودي اإىل 10 مليار ريال �شعودي.

بناء على النتائج املالية للعام، فاإن جمل�س الإدارة يو�شي بتوزيع ربح اإجمايل قدره 75 هللة لل�شهم الواحد، باإجمايل قدره 562,5 مليون ريال   

�شعودي للعام املايل 2011، ليبلغ �شايف الربح املوزع 65 هللة لل�شهم الواحد، بعد خ�شم الزكاة امل�شتحقة على امل�شاهمني املحليني، وبعد موافقة 

اجلمعية العامة للم�شاهمني على ذلك.

اخلطط  بتنفـيذ  والتزامها  البنك  اأق�شام  كافة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  بت�شافر  النتائج  تلك  حتقيق  فـي  البنك  جنح  فقد  عام  وب�شكل   

الإ�شرتاتيجية والت�شغيلية.

فقد وا�شلت م�شرفـية ال�شركات وامل�شرفـية التجارية عام 2011م منوها م�شتفـيدة من العالقة املتينة مع �شريكنا العاملي جمموعة ات�س ا�س   

بي �شي، والذي �شكل دعمًا اإ�شافـيًا لل�شركات ال�شعودية فـي الأ�شواق العاملية وال�شركات العاملية العاملة فـي اململكة العربية ال�شعودية.

” التي ت�شتقطب املزيد  من جهة اأخرى وا�شلت اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية واإدارة الرثوات تطوير برامج مميزة، ومنها منتجات “اأمانة  

من العمالء اأ�شحاب املراكز املالية العالية فـي ال�شوق ال�شعودية، وتو�شيع هذه الربامج لت�شمل �شرائح اأخرى من العمالء.

ال�شركات  من  الدخل  اإىل  بالإ�شافة  البنك،  نتائج  لإجمايل  جيدة  اإ�شهامات  اخلا�شة  امل�شرفـية  واخلدمات  اخلزينة  من  كل  قدمت  كما   

الزميلة، وخا�شة �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية.

والإف�شاح، فقد  ال�شفافـية  البنك، وتعميق �شور  فـي كافة تعامالت  املهنية والأخالقية  املعايري  واإتباع  الر�شيدة  ولتاأ�شيل مبادئ احلوكمة   

” مبا يتوافق مع املتطلبات التي ت�شمنتها “لئحة حوكمة ال�شركات” ال�شادرة  وافق جمل�س الإدارة خالل العام 2011م على “�شيا�شة احلوكمة

عن هيئة ال�شوق املالية، وم�شودة مبادئ احلوكمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، كما اأن البنك ملتزم ن�شًا وروحًا بكافة الأحكام 

والتوجيهات الإلزامية والإر�شادية التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة من قبل هيئة ال�شوق املالية.

وا�شتمرارًا لتبوء مركزه الريادي فـي اململكة فقد فاز �شاب خالل العام بعدد من اجلوائز الرئي�شية من موؤ�ش�شات عاملية مرموقة �شملت   

” و  “اأف�شل بنك فـي جمال الإنرتنت للموؤ�ش�شات وال�شركات”.  ”، و “اأف�شل مقدم للتمويالت الإ�شالمية “اأف�شل مقدم خلدمات التمويل التجارية
وهذه اجلوائز ما هي اإل دليل وا�شح على جودة ومتيز اخلدمات التي يقدمها �شاب لعمالئه.
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خالل العام اأي�شًا نفذ البنك العديد من املبادرات حتت مظلة �شعاره احلايل “�شاب فـي خدمة املجتمع” خا�شة فـي حقول التعليم والبيئة   

” الهادف اإىل رفع الوعي مبفهوم ال�شياحة البيئية، و�شاعد فـي اإعادة تاأهيل عدد  والربامج الجتماعية، حيث �شارك فـي برنامج “ل ترتك اأثرا

من املنازل املت�شررة من ال�شيول فـي جدة، كما تعاون البنك مع عدد من اجلمعيات اخلريية لدعم ال�شم واملعاقني والأ�شخا�س الذين بحاجة 

للرعاية. كما رعى �شاب اأي�شا الرحالت والأبحاث العلمية لطالب ق�شم علوم الأر�س بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

وتقديري  للبنك،  ودعمهم  لولئهم  البنك  �شكري اخلال�س جلميع م�شاهمي  اأعرب عن  اأن  اأود  الإدارة  وبالنيابة عن جمل�س  وفـي اخلتام   

كما  الدائمة،  وم�شاندتهم  لثقتهم  لعمالئنا  الكبري  وامتناننا  النجاح،  هذا  بتحقيق  وتفانيهم  بالتزامهم  اأ�شهموا  الذين  البنك  ملن�شوبي  الكبري 

اأود اأن اأعرب عن �شكري وتقديري الكبريين حلكومة خادم احلرمني ال�شريفـني ممثلة بوزارة املالية ووزارة التجارة وال�شناعة وموؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي وهيئة ال�شوق املالية لتوجيهاتهم ودعمهم املتوا�شل للقطاع امل�شرفـي فـي اململكة العربية ال�شعودية. وكموؤ�ش�شة رائدة فـي خدمة 

املجتمع، فاإنني اأوؤكد التزام �شاب بال�شتمرار فـي امل�شاهمة فـي م�شرية التنمية والعمل �شمن خطط القت�شاد الوطني حتت رعاية وتوجيهات 

خادم احلرمني ال�شريفـني و�شمو ويل عهده الأمني.

واهلل املوفق،،،

خالد �شليمان العليان

رئي�س جمل�س الإدارة
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ي�شر جمل�س الإدارة اأن يقدم مل�شاهمي البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب( التقرير ال�شنوي عن اأداء ون�شاطات البنك لل�شنة املالية املنتهية فـي 

31 دي�شمرب 2011م.

مقدمة

وهو ع�شو 1978م،  يناير   21 املوافق  1398هـ  �شفر   12 وتاريخ  رقم م/4  امللكي  املر�شوم  )�شاب( مبوجب  الربيطاين  ال�شعودي  البنك   تاأ�ش�س 

جمموعة HSBC، وتتمثل الأهداف الرئي�شية للبنك فـي تقدمي جمموعة متعددة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات امل�شرفـية للعمالء الأفراد 

مثل  التقليدية  امل�شرفـية  املنتجات  ت�شمل  والتي  ال�شعودية،  العربية  اململكة  فـي  املنت�شرة  وفروعه  اأعماله  وقطاعات  اإداراته  عرب  وال�شركات 

اخلزينة  اأعمال  النقد،  اإدارة  التجارة،  متويالت  وال�شكنية،  ال�شخ�شية  والقرو�س  التمويالت  لأجل،  الودائع  والإدخارية،  اجلارية  احل�شابات 

وبطاقات الإئتمان.  كما يقدم البنك منتجات م�شرفـية متوافقة مع مبداأ جتنب الفائدة وحتت اإ�شراف هيئة �شرعية م�شتقلة.

ريال  مليون   250 البالغ  املحدودة«  املالية  لالأوراق  �شاب  »�شركة  التابعة  ال�شركة  مال  راأ�س  من   )%100  :  2010(  %100 البنك  ميلك   

1428هـ الثانية  جمادى   10 وتاريخ   2007-35-7 رقم  املالية  ال�شوق  هيئة  قرار  مبوجب  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  وهي   �شعودي، 

)25 يونيو 2007م( وم�شجلة ومتار�س اأن�شطتها فـي اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010235982 وتاريخ 8 رجب 1428هـ 

)22 يوليو 2007م(. وتتوزع هذه امللكية بن�شبة 98% كملكية مبا�شرة للبنك و 2% كملكية غري مبا�شرة من خالل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية، وتتمثل الأن�شطة الرئي�شية لهذه ال�شركة فـي توفـري خدمات احلفظ واملقا�شة ب�شفة وكيل با�شتثناء �شمان 

الكتتابات. هذا وبتاريخ 1 يوليو 2011م مت حتويل موجودات ومطلوبات هذه ال�شركة اإىل �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، 

وهي �شركة ي�شارك البنك فـي ملكيتها وذلك عو�شًا عن اأ�شهم اإ�شافـية. و�شوف يتم ت�شفـية ال�شركة حاملا يتم ا�شتكمال الإجراءات الر�شمية 

والقانونية لتحويل الأعمال.

وميلك البنك 100% )2010 : 100%( من راأ�س مال ال�شركة التابعة “�شركة وكالة �شاب للتاأمني املحدودة” البالغ 500 األف ريال �شعودي،   

وهي �شركة ذات م�شئولية م�شجلة ومتار�س اأن�شطتها فـي اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادى 

2% كملكية غري مبا�شرة من خالل �شركة ذات  و  للبنك  98% كملكية مبا�شرة  بن�شبة  امللكية  وتتوزع هذه  2007م(.  يوليو  1428هـ )3  الثانية 

م�شوؤولية حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية. ويتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�شي فـي العمل كوكيل تاأمني وحيد ل�شركة �شاب للتكافل فـي 

اململكة العربية ال�شعودية ح�شب التفاقية املربمة بني الطرفـني. اإل اأن النظام الأ�شا�شي لل�شركة ل مينع ال�شركة من العمل كوكيل لأي �شركة تاأمني 

اأخرى فـي اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميلك البنك 51% )2010 : 51%( من راأ�س مال ال�شركة التابعة »�شركة �شاب خلدمات التاأمني املحدودة« البالغ 3 مليون ريال �شعودي،   

 وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة ومتار�س اأن�شطتها فـي اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010241209 وتاريخ

2007م(. ويتمثل ن�شاط هذه ال�شركة فـي العمل كو�شيط تاأمني وم�شت�شار للم�شتهلكني املقيمني فـي اململكة  1428هـ )4 دي�شمرب  24 ذو القعدة 

العربية ال�شعودية. وكانت ال�شركة قد با�شرت ن�شاطها اعتبارًا من 24 ذو القعدة 1428هـ )4 دي�شمرب 2007(. هذا واإن �شاب فـي الوقت احلا�شر 

ب�شدد بيع كامل ح�شته فـي �شركة �شاب خلدمات التاأمني املحدودة اإىل �شركة مار�س العربية ال�شعودية. ومن املتوقع اأن يتم النتهاء من هذه 

املعاملة فـي الربع الأول من عام 2012م.

ول يوجد للبنك اأية فروع اأو �شركات تابعة موؤ�ش�شة اأو تعمل خارج اململكة العربية ال�شعودية.  

�أبرز �لنتائج �ملالية لفرتة �خلم�س �سنو�ت �لأخرية )مباليني �لريالت �ل�سعودية(:

ال�سنة  

2007  2008  2009  2010  2011 البند    

71,848  92,678  89,187  94,673  105,577 ودائع العمالء  

10,425  11,634  13,045  15,172  17,166 حقوق امل�شاهمني 

14,859  29,604  23,818  24,972  22,200 �شافـي ال�شتثمارات 

62,001  80,237  76,382  74,248  84,811 �شافـي القرو�س وال�شلف 

98,213  131,661  126,838  125,373  138,658 اإجمايل املوجودات 

2,607  2,920  2,032  1,883  2,888 �شافـي الدخل  

1,500  660  660  563  563 اإجمايل الأرباح املوزعة 

تقرير جمل�س �لإد�رة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي



13

�أبرز �لنتائج �ملالية لفرتة �خلم�س �سنو�ت �لأخرية - )تتمة(

يرادات: التحليل اجلغرافـي للإ

تتحقق معظم اإيرادات البنك ب�شكل اأ�شا�شي من ن�شاطاته داخل اململكة العربية ال�شعودية، ولي�س للبنك اأية فروع اأو �شركات تابعة اأو زميلة خارج 

اململكة العربية ال�شعودية، ويبني اجلدول التايل توزيع اإجمايل تلك الإيرادات ح�شب الت�شنيف اجلغرافـي ملناطق اململكة العربية ال�شعودية:

)ماليني �لريالت(

قطاعات / اأق�سام العمل الرئي�سية:

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من قطاعات / اأق�شام العمل الرئي�شية التالية:

امل�شرفـية  اخلدمات  وعمالء  لالأفراد  ال�شخ�شية  البنكية  الحتياجات  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويلبي  الرثوات:  واإدارة  الفردية  امل�سرفـية  اخلدمات 

اخلا�شة، مبا ي�شمل الودائع واحل�شابات اجلارية والإدخارية والتمويالت ال�شخ�شية وبطاقات الإئتمان.

اجلارية  واحل�شابات  الودائع،  وي�شمل  وال�شركات،  التجاريني  للعمالء  امل�شرفـية  املتطلبات  عن  م�شئول  وهو  لل�شركات:  امل�شرفـية  اخلدمات 

والقرو�س والتمويالت وما �شواها من ت�شهيالت اإئتمانية.

اخلزينة: ويت�شمن اأعمال عمليات اأ�شواق املال والعمالت الأجنبية واملتاجرة بامل�شتقات املالية، كما يعني هذا القطاع باإدارة ال�شيولة ، وخماطر 

اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة . كما اأنه م�شئول عن متويل عمليات البنك واإدارة املحفظة ال�شتثمارية وقائمة املركز املايل.

الأق�شام الأخرى: وت�شمل: اأن�شطة �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة وال�شتثمار فـي ال�شركات التابعة.

وت�شجل املعامالت التي تتم بني قطاعات واأق�شام العمل ح�شبما يتم قيدها من قبل نظام اأ�شعار التحويل بالبنك. وفـيما يلي حتلياًل لإجمايل   

دخل وم�شاريف العمليات والنتائج لل�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2011م ح�شب قطاع العمل:

قطاع قطاع اخلدمات         

اخلدمات امل�شرفـية         

قطاع امل�شرفـية  الفردية واإدارة        2011
الإجمايل اأخرى  اخلزينة  لل�شركات  الرثوات  باآالف الرياالت ال�سعودية   

4,898,591  102,020  1,029,286  2,370,371  1,396,914 اإجمايل دخل العمليات 

2,074,321  55,822  94,331  987,132  937,036 اإجمايل م�شاريف العمليات 

64,165  64,165  -  -  - اأرباح فـي ال�شركات الزميلة، �شافـي 

2,888,435  110,363  934,955  1,383,239  459,878 �شافـي الدخل  

ومتثل الأرباح فـي ال�شركات الزميلة ن�شيب البنك فـي اأرباح ال�شركات التالية:

�سركة �ساب لالأوراق املالية

ميتلك �شاب 100% )2010 : 100%( من راأ�س مال ال�شركة التابعة / �شركة �شاب لالأوراق املالية، �شركة ذات م�شئولية حمدودة تاأ�ش�شت مبوجب 

قرار هيئة ال�شوق املالية  رقم 2007 – 35 – 7 وتاريخ 10 جمادي الثاين 1428هـ املوافق 25 يونيو 2007، وم�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية 

بال�شجل التجاري رقم 1010235982 وتاريخ 8 رجب 1428هـ )22 يوليو 2007(. ميتلك �شاب ب�شورة مبا�شرة 98% و 2% ب�شورة غري مبا�شرة 

من احل�ش�س فـي راأ�س مال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية 

 ال�شعودية(. كانت الن�شاطات الرئي�شية لل�شركة التابعة تتمثل فـي القيام باأعمال احلفظ والعمل كوكيل باإ�شتثناء عمليات التغطية. واعتبارًا من

1 يوليو 2011، مت حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركة اإىل �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، �شركة زميلة ل�شاب مقابل ح�ش�س 

اإ�شافية )اأنظر اإي�شاح 7 من الإي�شاحات حول القوائم املالية املوحدة(. �شيتم ت�شفية ال�شركة حال اإمتام الإجراءات النظامية املتعلقة بتحويل 

اأعمال ال�شركة.

املنطقة الغربية  املنطقة ال�شرقية املنطقة الو�شطى  ال�شنة 

776  975  3,166  2011
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�أبرز �لنتائج �ملالية لفرتة �خلم�س �سنو�ت �لأخرية - )تتمة(

�سركة اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

تقوم �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، بتقدمي اخلدمات البنكية الإ�شتثمارية، اإ�شافة اإىل القيام باأعمال احلفظ والعمل كوكيل 

باإ�شتثناء عمليات التغطية فـي اململكة العربية ال�شعودية، وقد مت خالل ال�شنة حتويل موجودات ومطلوبات �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة، 

�شركة مملوكة بالكامل ل�شاب، اإىل �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة وذلك اإعتبارًا من 1 يوليو 2011. وقد اأدى ذلك اإىل زيادة 

ح�شة �شاب فـي �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة من 40% اإىل 51%. �شيتم حتويل احل�ش�س فقط بعد اإمتام الإجراءات 

النظامية. مل يقم البنك بتوحيد �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة لعدم ممار�شته �شيطرة على �شيا�شاتها املالية والت�شغيلية.

�شركة �شاب تكافل

وهي �شركة م�شاهمة �شعودية مدرجة فـي ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول(، وميتلك البنك ح�شة قدرها 32.5% من راأ�س مال ال�شركة البالغ 

340 مليون ريال �شعودي واملكون من 34 مليون �شهم بقيمة ا�شمية 10 ريال لكل �شهم، وتقدم ال�شركة خدمات تاأمني متوافقة مع اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية، وتطرح منتجات تكافل عائلية وعامة.

�لأرباح

ارتفعت اأرباح البنك فـي عام 2011م اإىل 2,888 مليون ريال �شعودي. بزيادة مببلغ 1,005 مليون ريال �شعودي ويعادل ارتفاعا بن�شبة %53.4 

عما كانت عليه اأرباح البنك فـي نهاية عام 2010م والتي بلغت 1,883 مليون ريال �شعودي وذلك كنتيجة لنخفا�س خم�ش�شات الديون الهالكة 

مببلغ 758 مليون ريال �شعودي وانخفا�س فـي امل�شروفات العامة وامل�شروفات الأخرى مببلغ 163 مليون ريال �شعودي. وقد بلغ دخل ال�شهم فـي 

 العام 2011م 3.85 ريال �شعودي مقارنة مببلغ 2.51 ريال �شعودي لل�شهم فـي عام 2010م. وقد ارتفع اإجمايل الأ�شول خالل عام 2011م اإىل

10.6% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية والتي بلغت اأو بن�شبة  13.3 مليار ريال �شعودي   138.7 مليار ريال �شعودي  وميثل زيادة مببلغ 

125,4 مليار ريال �شعودي. فـي حني ارتفع اإجمايل ودائع العمالء كما فـي نهاية ال�شنة اإىل 105.6 مليار ريال �شعودي بزيادة وقدرها 10.9 مليار 

ريال �شعودي ومتثل زيادة بن�شبة 11.5% عما كانت عليه فـي نف�س الفرتة من عام 2010 والتي بلغت 94,7  مليار ريال �شعودي. كما بلغت قرو�س 

و�شلف العمالء 84.8 مليار ريال �شعودي كما فـي 31 دي�شمرب 2011م بارتفاع وقدره 10.6 مليار ريال �شعودي  وميثل ارتفاعا بن�شبة 14.3% مقارنة 

اإىل  %11.2 اأو بن�شبة  2.8 مليار ريال �شعودي  ال�شنة املا�شية. وانخف�شت ال�شتثمارات مببلغ  74,2 مليار ريال كما فـي نف�س الفرتة من   مببلغ 

22.2 مليار ريال �شعودي كما فـي 31 دي�شمرب 2011م من 25.0 مليار ريال �شعودي كما فـي نهاية 2010م.

الأرباح النقدية واأ�سهم املنحة:

ال�شنوية الأرباح  �شافـي  توزيع  ويتم  البنوك.  مراقبة  نظام  اأحكام  مع  تتوافق  البنك  اأرباح  توزيع  �شيا�شة  فاإن  للبنك  الأ�شا�شي  للنظام  طبقا 

للبنك كالتايل:

الأجنبي ال�شريك  على  امل�شتحقة  وال�شريبة  ال�شعوديني  امل�شاهمني  على  امل�شتحقة  الزكاة  لدفع  الالزمة  املبالغ  وتخ�شي�س  اإحت�شاب  يتم   .1 

املوزعة الأرباح  اقتطاعها من �شافـي  بعد  املبالغ  تلك  بدفع  البنك  ويقوم  ال�شعودية.  العربية  اململكة  فـي  النافذة  والأحكام  للقواعد  طبقا    

لهذه الأطراف.  

يقتطع البنك ن�شبة 25% من الأرباح ال�شافـية وترحل لتدعيم الحتياطي النظامي اإىل اأن ي�شبح ذلك الحتياطي معادل وم�شاويًا على الأقل  .2 

لقيمة راأ�س املال املدفوع.  

بناًء على تو�شيات جمل�س الإدارة واإقرار اجلمعية العامة العادية يتم توزيع الأرباح على م�شاهمي البنك بح�شب عدد الأ�شهم التي ميتلكونها.  .3

يتم ترحيل �شافـي الأرباح غري املوزعة كاأرباح م�شتبقاة اأو يتم حتويلها اإىل الحتياطي النظامي.  .4
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�لأرباح - )تتمة(

توزيعات الأرباح املقرتحة للعام املايل 2011م والتي تبلغ 65 هللة لكل �شهم بعد ح�شم الزكاة وال�شريبة �شوف ُتعر�س على اجلمعية العامة غري 

العادية للبنك املزمع عقدها بتاريخ 2012/3/13م بهدف اإقرارها واملوافقة عليها، علمًا اأن جمل�س الإدارة اأو�شى بتوزيع الأرباح عن العام املايل 

2011م كما يلي:

باآلف الريالت           
ال�شعودية          

2,888,435 �شافـي دخل العام 2011     

1,544,613 الأرباح املبقاة من ال�شنة ال�شابقة     

4,433,048 املجموع        

توزع كما يلي: 

722,109 املحول اإىل الحتياطي النظامي     

272,300 الزكاة ال�شرعية و�شريبة الدخل     

290,200 توزيعات اأرباح      

3,148,439 الأرباح املبقاة لعام 2011     

وبالإ�شافة اإىل توزيعات الأرباح املقرتحة مل�شاهمي البنك عن العام املايل 2011م، وحيث اأن البنك ب�شدد رفع راأ�س ماله من 7.5 مليار ريال   

�شعودي اإىل 10 مليار ر�شال �شعودي، فقد اأو�شى جمل�س الدارة للجمعية العامة غري العادية التي �شتعقد بتاريخ 2012/3/13م اأن توافق على زيادة 

راأ�س مال البنك، وعلى اإقرار منح م�شاهمي البنك امل�شجلني كما بنهاية تداول يوم عقد اجلمعية �شهم جماين لكل ثالثة اأ�شهم مملوكة.

املدفوعات النظامية امل�شتحقة:

ال�شعوديني  امل�شاهمني  على  امل�شتحقة  ال�شرعية  الزكاة  من  جلها  فـي  2011م  العام  خالل  البنك  على  امل�شتحقة  النظامية  املدفوعات  تتكون 

فـي  تتمثل  والتي  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  للموؤ�ش�شة  واملدفوعة  امل�شتحقة  املبالغ  فـي  وكذلك  الأجنبي،  ال�شريك  على  امل�شتحقة  وال�شريبة 

ا�شرتاكات التاأمينات الجتماعية ملوظفـي ومن�شوبي البنك، وفق التايل:

باآلف الريالت           
ال�شعودية بلغت املدفوعات النظامية امل�شتحقة لل�شنة كما يلي:     

41,900 الزكاة ال�شرعية امل�شتحقة على امل�شاهمني ال�شعوديني عن عام 2011م     
230,400 �شريبة الدخل امل�شتحقة على ح�شة امل�شاهم غري ال�شعودي عن عام 2011م     

75,548 مدفوعات املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية      
3,015 مدفوعات اأخرى       

الغرامات واجلزاءات والقيود النظامية

ميار�س البنك اأعماله امل�شرفـية ان�شجامًا مع النظم امل�شرفـية واللوائح التنظيمية ووفق التعليمات واملتطلبات الإ�شرافـية ال�شادرة عن اجلهات 

الإ�شرافـية والرقابية فـي اململكه العربية ال�شعودية، ومل يتعر�س لأي عقوبات اأو جزاءات ذات تاأثري جوهري فـي اأعماله، على اأنه خالل العام 

2011م جرى فر�س غرامات من مقام موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ذات طابع عملياتي وت�شغيلي يبلغ اإجماليها )78,500( ريال �شعودي، جرى 

معاجلتها وت�شويبها فـي حينه، وتف�شيلها على النحو التايل:

مبلغ الغرامة اأ�شباب فر�س الغرامة      م 

23,500 ريال مالحظات ذات طابع عملياتي تتعلق بالرد على اإ�شتف�شارات تخ�س ح�شاب عميل للبنك    .1
20,000 ريال مالحظات ذات طابع عملياتي تتعلق بالرد على اإ�شتف�شارات تخ�س ح�شاب عميل للبنك    .2

5,000 ريال مالحظة تتعلق ب�شيك مرجتع تاأخر �شرف قيمته      .3
30,000 ريال مالحظات تتعلق بقواعد فتح احل�شابات امل�شرفـية      .4
78,500 ريال املجموع        
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لأرباح - )تتمة(

ترتيبات تنازل اأع�شاء جمل�س الإدارة عن الرواتب اأو التعوي�شات:

ل يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اإتفاقات ب�شاأن تنازل اأي من اأع�شاء جمل�س اإدارته اأو اأي من كبار التنفـيذيني فـيه عن اأي 

رواتب اأو مكافات اأو تعوي�شات.

ترتيبات تنازل اأي من م�شاهمي البنك عن حقوقهم فـي الأرباح:

ل يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اإتفاقات ب�شاأن تنازل اأي من م�شاهمي البنك عن اأي حقوق لهم فـي الأرباح.

الإ�شعار املتعلق مبلكيات امل�شاهمني الذين قاموا باإبالغ البنك بن�شب متلكهم:

مل يتلق البنك خالل العام اأي اإ�شعارات من امل�شاهمني والأ�شخا�س ذوي العالقة بخ�شو�س تغيري ن�شبة ملكيتهم فـي اأ�شهم البنك وذلك بح�شب 

ما تت�شمنه متطلبات الإف�شاح امل�شمنة فـي قواعد الت�شجيل والإدراج ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية، وتو�شح اجلداول اأدناه و�شفًا بامل�شالح 

التي تعود لكبار امل�شاهمني ولأع�شاء جمل�س اإدارة البنك وكبار التنفـيذيني اأو اأزواجهم واأولدهم الق�شر فـي ا�شهم اأو اأدوات الدين:

و�شف لأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اإكتتاب تعود لكبار امل�شاهمني: اأ( 

عدد الأ�شهم عدد الأ�شهم  كبار امل�شاهمني:    

فـي نهاية العام        �شافـي التغري خالل ال�شنة فـي بداية العام        

% عدد الأ�شهم  2011/12/31م  2011/1/1م  اإ�شم من تعود له امل�شلحة     

%0  –  300,000,000  300,000,000 �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�شرفـية القاب�شة بي فـي   

%0  _  127,496,250  127,496,250 �شركة العليان ال�شعودية لال�شتثمار املحدودة    

%0  _  71,493,750  71,493,750 املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية    

و�شف لأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اإكتتاب تعود لأع�شاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم واأولدهم الق�شر: ب( 

عدد الأ�شهم عدد الأ�شهم  اأع�شاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم واأبنائهم الق�شر:   

فـي نهاية العام        �شافـي التغري خالل ال�شنة فـي بداية العام        

% عدد الأ�شهم  2011/12/31م  2011/1/1م  اإ�شم من تعود له امل�شلحة     

%0  0  3,750  3,750 خالد �شليمان �شالح العليان    

%0.003  5,000  176,000  171,000 فوؤاد عبد الوهاب حممد علي  بحراوي    

%0  0  26,560  26,560 خالد عبد اهلل عبد العزيز امللحم    

%0  0  61,870  61,870 �شليمان عبد القادر عبد املح�شن املهيدب وافراد اأ�شرته   

%0  0  7,030,270  7,030,270 حممد عمران حممد العمران واأفراد اأ�شرته    

%0  0  12,000  12,000 ديفـيد روبرت ديو    

%0  0  0  0 روبن دي جونز ¹    

%0  0  0  0 حممد عبد الرحمن ال�شمحان )ممثاُل للموؤ�ش�شة العامة للتامينات الإجتماعية(   

%0  0  0  0   )HSBC زرير  كاما )ممثاُل لل�شريك الأجنبي جمموعة  

%0  0  0  0  )HSBC شاميون نايجل كوبر )ممثاُل لل�شريك الأجنبي جمموعة�  

%0  0  0  0  )HSBC حممد مزيد حممد التويجري ¹ )ممثاُل لل�شريك الأجنبي جمموعة  

 HSBC ¹ بتاريخ 2011/3/21م عني الأ�شتاذ حممد مزيد التويجري ع�شوًا غري تنفـيديًا مبجل�س الإدارة ، وممثال لل�شريك الأجنبي جمموعة   
خلفا لل�شيد روبن جونز.  

و�شف لأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اإكتتاب تعود لكبار التنفـيذيني فـي البنك وزوجاتهم واأولدهم الق�شر: ج( 

عدد الأ�شهم عدد الأ�شهم  كبار التنفـيذيني فـي البنك وزوجاتهم واأبنائهم الق�شر:   

فـي نهاية العام        �شافـي التغري خالل ال�شنة فـي بداية العام        

% عدد الأ�شهم  2011/12/31م  2011/1/1م  اإ�شم من تعود له امل�شلحة     

%0.0014  10,210  23,924  13,714 من�شور عبد العزيز الب�شيلي    

%0  0  12,000  12,000 ديفـيد روبرت ديو    

%0  0  0  0 ريحان اأحمد خان    
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�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

تقدم ال�شركة الأم لأحد امل�شاهمني بالبنك - �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�شرفـية القاب�شة بي فـي - خربات اإدارية متخ�ش�شة مبوجب اتفاقية 

اخلدمات الفنية. وقد جددت هذه التفاقية فـي 30 �شبتمرب 2007م ملدة خم�س �شنوات ميالدية.

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة وجمل�س الإدارة باأن هذه املعامالت قد متت بنف�س ال�شروط   

املطبقة على املعامالت مع الأطراف الأخرى. وتخ�شع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�شب املن�شو�س عليها فـي نظام مراقبة البنوك 

والتعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

كانت اأر�شدة نهاية ال�شنة املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل :

باآلف الريالت           

ال�شعودية كما فـي 31 دي�شمرب 2011     

جمموعة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�شرفـية:

2,230,796 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى       

845,806 ا�شتثمارات        

3,410 موجودات اأخرى       

م�شتقات )بالقيمة العادلة(      )557,228(  

4,165,841 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى       

2,068,672 تعهدات والتزامات حمتملة       

اأع�شاء جمل�س الإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�شاهمني الآخرين وال�شركات  املنت�شبة لهم:

3,463,838 قرو�س و�شلف       

8,922,735 ودائع العمالء       

776 م�شتقات - )بالقيمة العادلة(       

273,596 تعهدات والتزامات حمتملة       

نّف امل�شاهمون الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س املال للبنك على اأنهم من كبار امل�شاهمني. �شُ

باآلف الريالت           

ال�شعودية كما فـي 31 دي�شمرب 2011     

�شناديق البنك امل�شرتكة

31,064 قرو�س و�شلف       

1,406,178 ودائع العمالء       

فـيما يلي حتلياًل بالإيرادات وامل�شاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة:

باآلف الريالت           

ال�شعودية لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2011     

50,932 دخل عمولت خا�شة     

م�شاريف عمولت خا�شة      )197,639(

64,503 دخل ر�شوم وعمولت     

اتفاقية ترتيبات امل�شاركات فـي اأرباح الن�شاطات البنكية ال�شتثمارية     )6,099(

64,165 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة     

2,720 مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة     

فـيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�شات املدفوعة لكبار موظفـي الإدارة خالل ال�شنة:

باآلف الريالت           

ال�شعودية لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2011     

48,089 مزايا موظفـني ق�شرية الأجل )رواتب وبدلت(     

8,709 تعوي�شات نهاية اخلدمة     

يق�شد بكبار موظفـي الإدارة اأولئك الأ�شخا�س، مبن فـيهم املدراء التنفـيذيني، الذين لهم ال�شالحية وامل�شئولية للقيام باأعمال التخطيط   

والتوجيه والإ�شراف على اأن�شطة البنك ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

مينح البنك ملوظفـيه وبع�س موظفـي الإدارة العليا برامج حوافز حم�شوبة على اأ�شا�س الأ�شهم. يوجد هناك واحدًا من هذه الربامج القائمة   

كما فـي 31 دي�شمرب 2011م.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لقرت��س و�سند�ت �لدين �مل�سدرة

باآلف الريالت           

ال�شعودية كما فـي 31 دي�شمرب 2011     

2,273,660 �شندات بعمولة ثابتة مدتها 5 �شنوات مببلغ 600 مليون دولر 

1,705,000 �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 1,705 مليون ريال �شعودي 

171,875 القرتا�س 

4,150,535 الإجمايل 

�سندات بعمولة ثابتة مدتها 5 �شنوات مببلغ 600 مليون دولر

اأ�شدر البنك خالل عام 2010م �شندات بقيمة 600 مليون دولر بعمولة ثابتة وقدرها 3% ت�شتحق فـي 12 نوفمرب 2015م. وهذه ال�شندات غري 

للتحويل وغري م�شمونة وهي  ال�شندات غري قابلة  اأ�شا�س. وهذه  170 نقطة  3.148% ت�شمل هام�س دائن وقدره  م�شمونة، وحتمل عائد وقدره 

مدرجة فـي بور�شة لندن.

وقد متت حماية وتغطية خماطر �شعر العمولة على هذه ال�شندات باإ�شتخدام مقاي�شة اأ�شعار العمولت من عائمة  اإىل متغرية. وت�شكل مبادلة   

العمولة اخلا�شة جزءًا من عالقة حماية معينة وفعالة وتعترب مبثابة حماية بالقيمة العادلة فـي هذه القوائم املالية. وقد بلغت القيمة ال�شوقية 

ال�شلبية واملتعلقة باجلزء املحمي على هذه ال�شندات 35.5 مليون ريال �شعودي كما فـي نهاية ال�شنة احلالية.

�شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 1,705 مليون ريال �شعودي

مت اإ�شدار هذه ال�شندات خالل عام 2008، وت�شتحق ال�شداد فـي 21 يوليو 2013م. حتمل هذه ال�شندات عمولة خا�شة نافذة ملدة ثالثة اأ�شهر 

ح�شب املعدلت التجارية ال�شائدة بني البنوك فـي اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 80 نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن هذه 

ال�شندات غري م�شمونة، وغري قابلة للتحويل، ومدرجة فـي �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

لقد قام البنك بحماية خماطر اأ�شعار العمولة اخلا�شة ب�شكل جزئي من خالل مقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة ذات �شعر عائم اإىل ثابت   

للتدفقات  وتعترب مبثابة حماية  وفعالة  معينة  العمولت اخلا�شة جزءًا من عالقة حماية  مبادلة  وت�شكل  �شعودي.  ريال  مليون   1.250 اإىل حد 

النقدية فـي هذه القوائم املالية.

خالل عام 2011 مت �شداد �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 325 مليون يورو والتي ا�شتحقت فـي تاريخ 13 ابريل 2011.  

القتـرا�س

ميثل هذا البند قر�شًا بعمولة ثابتة ملدة 12 �شنة، ويحمل عمولة خا�شة بواقع 5.11%  تدفع ن�شف �شنويا. وقد مت احل�شول على هذا القر�س فـي 

7 يوليو 2005، وي�شتحق ال�شداد فـي 15 يونيو 2017. وقد مت �شداد مبلغ 10.3 ماليني ريال �شعودي كعمولت خالل العام.

مكافاآت وتعوي�سات �أع�ساء جمل�س �لإد�رة وكبار �لتنفـيذيني بالبنك
 

بلغت مكافاآت وتعوي�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة خالل عام 2011م، مبلغ 2,563,500 ريال �شعودي �شاملة مبلغ 283.500 ريال �شعودي بدل ح�شور 

املكافاآت  تف�شيل  التايل  ويو�شح اجلدول  واملكافاآت.  الرت�شيحات  وكذلك جلنة  املراجعة  التنفـيذية وجلنة  واللجنة  الإدارة  اجتماعات جمل�س 

والتعوي�شات التي جرى دفعها لأع�شاء املجل�س واللجان وكبار التنفـيذيني فـي البنك خالل العام:

بيانات التعوي�شات ل�شبعة من كبار        

امل�شئولني التنفـيذيني ممن تلقوا اأكرب اأع�شاء جمل�س        

تعوي�س من ال�شركة. وي�شمل ذلك الإدارة غري  اأع�شاء جمل�س       

ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب ورئي�س التنفـيذيني/  الإدارة  العام 2011   

الرقابة املالية امل�شتقلني  التنفـيذيني  باآالف الرياالت ال�سعودية 

7,432  2,720  2,504 رواتب وتعوي�شات 

1,930  –  103 بدلت    

11,571  –  1,689  * مكافاآت �شنوية ودورية

–  –  – برامج احلوافز** 

579  –  1,025 التعوي�شات واملزايا العينية الأخرى املدفوعة �شهريا اأو �شنوياً 

2011 با�شتثناء املكافاآت والأ�شهم حيث تكون مبنية على القيمة املقدمة للموظفـني  مالحظة: القيم حم�شوبة ح�شب التكلفة للبنك خالل عام 

خالل عام 2011م.

*املكافاآت امل�شتلمة فـي عام 2011م   **اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليني
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مز�يا وبر�مج �ملوظفـني

طبقًا لنظام العمل ال�شعودي النافذ فـي اململكة العربية ال�شعودية و�شيا�شات البنك الداخلية تدفع تعوي�شات نهاية اخلدمة للموظفـني عند انتهاء 

مدة خدمتهم، وقد بلغت تعوي�شات نهاية اخلدمة للموظفـني كما فـي نهاية �شهر دي�شمرب عام 2011م، 291 مليون ريال �شعودي.

هذا ويعتمد البنك برنامج ملنح اأ�شهم �شاب للموظفـني بلغت قيمة الدفرتية له 18.3 مليون ريال �شعودي كما فـي نهاية العام 2011م.  

وخالل العام 2011م اأجرى البنك مراجعة م�شتقلة لهياكل التعوي�شات لديه متا�شيا مع القواعد الإ�شرافـية التي اأ�شدرتها موؤ�ش�شة النقد العربي   

ال�شعودي املنظمة للتعوي�شات واملكافاآت، وتبني له اأن تلك الهياكل متوافقة مع تلك القواعد اإىل حد بعيد، وقدم البنك تقريرًا اإىل موؤ�ش�شة النقد 

مت�شمنًا خطة العمل اخلا�شة بالنواحي التي تتطلب التغيري. وجرى خالل العام 2011م تنفـيذ هذه اخلطة مبا يتما�شى مع املتطلبات الإ�شرافـية.

تاأكيد�ت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

يوؤكد جمل�س الإدارة للم�شاهمني والأطراف الأخرى ذات العالقة وح�شب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما يلي:

اأن �شجالت احل�شابات اأعدت بال�شكل ال�شحيح  
اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�س �شليمة ونفذ بفعالية  

اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر فـي قدرة البنك على موا�شلة ن�شاطاته  
ل يوجد عقد البنك طرف فـيه ويوجد فـيه اأو كانت توجد فـيه م�شلحة جوهرية لأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب   

اأو املدير املايل اأو لأي �شخ�س ذا عالقة بهم، ماعدا ما جرى ذكره فـي تبيان املعامالت مع الأطراف الأخرى فـي هذا التقرير  

الرقابة  �شوابط  مبراجعة  املالية،  القوائم  ب�شاأن  واجباتهم  اأداء  من  كجزء  تقريرهم،  فـي  املو�شح  ح�شب  احل�شابات  مراجعو  قام  كذلك   

الداخلية املتعلقة باإعداد والعر�س العادل للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من ت�شميم اإجراءات مراجعة مالئمة، ولكن لي�س لغر�س تكوين راأي 

حول فعالية ال�شوابط الداخلية بالبنك. وقد اأبلغ املراجعون جمل�س الإدارة ببع�س النواق�س اأو التو�شيات النا�شئة عن ذلك العمل. وبراأي الإدارة 

فاإن هذه البنود ل ت�شكل نواح جوهرية، ولذلك اأ�شدر املراجعون تقريرهم غري املتحفظ على القوائم املالية للبنك.

�ملعايري �ملحا�سبية

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�شبة للموؤ�ش�شات املالية وال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واملعايري الدولية اخلا�شة 

اأي  هناك  توجد  ول  للبنك،  الأ�شا�شي  والنظام  ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  البنوك  مراقبة  ونظام  ال�شركات  نظام  واأحكام  املالية  بالتقارير 

اختالفات جوهرية عن معايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني خالل العام املايل املنتهي فـي 31 دي�شمرب 2011 

بخالف تطبيق املعايري الدولية املذكورة فـي الإي�شاحات املرفقة بالقوائم املالية، والتي طبق فـيها البنك املعيار املعني باأثر رجعي وبدون اأي تاأثري 

على املركز املايل للبنك ونتائجه.

بازل 2

اإن بروتوكول بازل 2 هو معيار عمل دويل يهدف اإىل تعزيز ممار�شات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى املوؤ�ش�شات املالية حيث ي�شرتط حدًا نظاميًا 

اأدنى للمتطلبات الراأ�شمالية اآخذًا فـي العتبار و�شع خماطر ال�شركة ذات العالقة. وهذا املعيار تبنته موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

يتكون اإطار بروتوكول بازل 2 من ثالثة اأركان تعزز بع�شها البع�س، والتي تهدف جمتمعة اإىل امل�شاهمة فـي تقوية �شالمة ومتانة الأنظمة املالية:  

الركن الأول: ويتعلق باحلد الأدنى للمتطلبات الراأ�شمالية بالن�شبة للمخاطر الئتمانية وخماطر العمليات وخماطر الأ�شواق.

الركن الثاين: ويتعلق باملراجعة الإ�شرافـية ملوؤ�ش�شة النقد لإجراءات تقييم الكفاية الراأ�شمالية الداخلية ل�شاب.

الركن الثالث: ويتعلق ب�شلوكيات واأنظمة ال�شوق من خالل الإف�شاح العام.

�شممت اإجراءات تقييم الكفاية الراأ�شمالية الداخلية ملعرفة وحتديد املتطلبات الراأ�شمالية حتت �شيناريوهات ال�شغط واأي�شا راأ�س املال   

بالن�شبة ملخاطر الركن الثاين. وت�شري خماطر الركن الثاين اإىل املخاطر التي مل تقيد اأو حتدد مبوجب الركن الأول، كمخاطر الرتكز، مثاًل.

اإن اإجراءات تقييم الكفاية الراأ�شمالية الداخلية هي م�شتند �شامل م�شمم لتقييم بيانات خماطر البنك، واإجراءات حتديد وقيا�س ومراقبة   

املخاطر واملتطلبات الراأ�شمالية وم�شادر راأ�س املال. وتعك�س هذه الإجراءات طريقة حمافظة وواقعية لتقييم متطلبات �شاب الراأ�شمالية احلالية 

واملخططة على اأ�شا�س موحد بالكامل �شمن اإطار الركن الثاين من بازل 2 والو�شع املتوقع للبنك.

لقد مت اإعداد اإجراءات تقييم الكفاية الراأ�شمالية الداخلية مت�شيًا مع التوجيهات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ويتم حتديثها   

على اأ�شا�س �شنوي.

�شهر فـي  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  ال�شادرة عن   2 بازل  لقواعد  2 طبقا  بازل  املتعلقة بربوتوكول  الإف�شاح  بيانات  اإعداد  لقد مت    

مار�س 2008م.
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

بازل 3

مت حتقيق تقدم كبري خالل عام 2011 فـي اإنهاء بيانات املتطلبات الراأ�شمالية مبوجب بازل 3 جنبًا اإىل جنب مع جدول تنفـيذي ميتد حتى عام 

2019 وذلك لإعطاء وقت كاف حتى تتكيف ال�شناعة املالية العاملية تدريجيًا.

هذه متطلبات  �شاب  وي�شتوفـي  املال.  راأ�س  حفظ  عامل  �شاملة  العامة  الأ�شهم  من   1 للفئة  اأدنى  كحد   %7 ن�شبة  على  التفاق  مت  لقد    

الن�شبة بالكامل.

�شوف يوا�شل �شاب خالل عام 2012 امل�شاركة فـي جمموعات عمل موؤ�ش�شة النقد بخ�شو�س خمتلف اأوجه بازل 3 والتي تهدف لإنهاء تنفـيذ   

التقارير  اعتماد طريقة رفع  �شيتم  2012 حيث  واملراقبة خالل عام  تبداأ فرتة املالحظة  و�شوف  ال�شعودية.  العربية  اململكة  فـي  املعيار  قواعد 

للم�شاعدة فـي معايرة املتطلبات الدنيا.

جمل�س �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه

يتكون جمل�س اإدارة البنك ال�شعودي الربيطاين من ع�شرة اأع�شاء،  منهم �شتة اأع�شاء ميثلون امل�شاهمني ال�شعوديني يجري اإنتخابهم وتعيينهم 

من قبل اجلمعية العامة للبنك ملدة )3( �شنوات مع جواز اإعادة انتخابهم،  واأربعة اأع�شاء اآخرين يتم تعيينهم من قبل ال�شريك الأجنبي.

فـي 14 دي�شمرب 2010م مت اإنتخاب وتعيني اأع�شاء جمل�س الإدارة املمثلني للم�شاهمني ال�شعوديني التاليني من قبل اجلمعية العمومية لفرتة   

3 �شنوات تبداأ فـي 1 يناير 2011م:

الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل.  .1

الأ�شتاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل.  .2

الأ�شتاذ/ خالد عبد اهلل امللحم، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل.  .3

الأ�شتاذ/ �شليمان عبد القادر املهيدب، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي، ممثاًل عن �شركة عبدالقادر املهيدب واأولده.  .4

الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل.  .5

الأ�شتاذ/ حممد عبدالرحمن ال�شمحان، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي، ممثاًل عن املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية.  .6

العليان رئي�شا ملجل�س الإدارة لفرتة ثالث �شنوات ميالدية تبداأ من تاريخ اإختيار الأ�شتاذ/ خالد بن �شليمان  اأقر  اأن جمل�س الإدارة  على    

1 يناير 2011م.

 HSBC وفـي 21 مار�س 2011م عني الأ�شتاذ حممد مزيد التويجري ع�شوًا غري تنفـيذيًا مبجل�س الإدارة وممثاًل لل�شريك الأجنبي جمموعة  

خلفا لع�شو جمل�س الإدارة ال�شيد روبن جونز الذي اإنتهت فرتة اإعارته.

وعلى �شوء هذه التغريات، فاإن جمل�س الإدارة كما فـي 31 دي�شمرب 2011م يتكون من ال�شادة الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:  
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جمل�س �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه - )تتمة(

�لأ�ستاذ/ خالد �سليمان �لعليان، رئي�س جمل�س الإدارة – ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل

ع�شو جمل�س الإدارة – �شركة الزامل لال�شتثمار ال�شناعي

�لأ�ستاذ/ فوؤ�د عبد �لوهاب بحر�وي، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل

ع�شو جمل�س الإدارة – �شركة �شاب للتكافل

�ملهند�س/ خالد عبد �هلل �مللحم، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اإعمار املدينة الإقت�شادية

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اإ�شمنت الريا�س

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اأمالك العقارية

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين

�لأ�ستاذ/ حممد عمر�ن �لعمر�ن، ع�شو جمل�س اإدارة م�شتقل

ع�شو جمل�س اإدارة – كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة الت�شالت ال�شعودية

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اأوريك�س ال�شعودية للتاأجري التمويلي

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة الراجحي للتاأمني التعاوين

�لأ�ستاذ/ �سليمان عبد�لقادر �ملهيدب، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي

رئي�س جمل�س اإدارة – جمموعة �شركات عبد القادر املهيدب واأولده

رئي�س جمل�س اإدارة – �شركة �شويكورب

ع�شو جمل�س اإدارة – ال�شركة العربية لالأنابيب

ع�شو جمل�س اإدارة – ال�شركة العقارية الأوىل للتنمية )ممثاًل عن �شركة عبد القادر املهيدب واأولده(

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة اليمامة لل�شناعات احلديدية )ممثاًل عن �شركة عبد القادر املهيدب واأولده(

ع�شو جمل�س اإدارة – جمموعة �شافول )ممثاًل عن �شركة عبد القادر املهيدب واأولده(

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة الت�شنيع الوطنية )ممثاًل عن �شركة عبد القادر املهيدب واأولده(

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة املراعي )ممثاًل عن �شركة عبد القادر املهيدب واأولده(

�لأ�ستاذ/ حممد عبد �لرحمن �ل�سمحان، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي

ممثاًل للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الإجتماعية

�ل�سيد/ زرير كاما، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي

HSBC ممثاًل لل�شريك الأجنبي جمموعة

�ل�سيد/ �ساميون كوبر، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي

HSBC ممثاًل لل�شريك الأجنبي جمموعة

�لأ�ستاذ/ حممد مزيد حممد �لتويجري، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفـيذي

HSBC ممثاًل لل�شريك الأجنبي جمموعة

�ل�سيد/ ديفـيد ديو، ع�شو جمل�س اإدارة تنفـيذي، ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب

ع�شو جمل�س اإدارة – �شركة �شاب للتكافل 
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�جتماعات جمل�س �لإد�رة

خالل العام 2011م عقد جمل�س اإدارة البنك ال�شعودي الربيطاين “�شاب” )5( اإجتماعات، ويبني اجلدول التايل بيانات تلك الإجتماعات و�شجل 

ح�شور اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك لها خالل العام:

13 دي�شمرب 11 �شبتمرب  18 يوليو  24 مايو  15 مار�س    

2011م 2011م  2011م  2011م  2011م  ع�شو جمل�س الإدارة  م�شل�شل 

P  P  P  P  – الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان   .1

P  P  P  P  P الأ�شتاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي   .2

P  –  P  P  P الأ�شتاذ/ خالد عبد اهلل امللحم   .3

P  P  P  P  P الأ�شتاذ/ �شليمان عبد القادر املهيدب   .4

P  P  P  P  P الأ�شتاذ/ حممد عبد الرحمن ال�شمحان   .5

P  P  P  P  P الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران   .6

P  P  P  P  P ال�شيد/ زرير كاما   .7

–  –  –  –  P ال�شيد/ روبن دي. جونز   .8

–  P  P  P  P ال�شيد/ �شاميون كوبر   .9

P  P  P  P  P ال�شيد/ ديفـيد ديو   .10

P  P  P  P  – الأ�شتاذ/ حممد التويجري   .11

9  9  10  10  9 عدد احلا�شرين   
%90  %90  %100  %100  %90 ن�شبة احلا�شرين   

كما يو�شح اجلدول ادناه �شجل ح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة واأع�شاء اللجان املنبثقة عن املجل�س خالل العام 2011م:

جلنة       

الرت�شيحات جمل�س  اللجنة  جلنة     

واملكافاآت الإدارة  التنفـيذية  املراجعة  ال�شم   م�شل�شل 

3  4  –  – الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان    .1

2  5  11  4 الأ�شتاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي    .2

4  4  9  – الأ�شتاذ/ خالد عبد اهلل امللحم    .3

–  5  –  – الأ�شتاذ/ �شليمان عبد القادر املهيدب    .4

–  5  –  4 الأ�شتاذ/ حممد عبد الرحمن ال�شمحان    .5

5  5  11  – الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران    .6

–  5  –  – ال�شيد/ زرير كاما    .7

–  1  2  –   
1
ال�شيد/ روبن دي. جونز   .8

–  4  –  – ال�شيد/ �شاميون كوبر    .9

–  5  11  – ال�شيد/ ديفـيد ديو    .10

–  4  8  –   
1
الأ�شتاذ/ حممد التويجري   .11

–  –  –  4   
2
الأ�شتاذ/ حممد العماج   .12

–  –  –  4   
2
ال�شيد/ جيم�س ماد�شن   .13

–  –  –  4   
2
الأ�شتاذ/ طالل الزامل   .14

1  بتاريخ 2011/3/21م عني الأ�شتاذ حممد مزيد التويجري ع�شوًا غري تنفيذيًا مبجل�س الإدارة، وممثاًل لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC خلفًا 

     لل�شيد روبن جونز

2  ت�شم جلنة املراجعة بح�شب ت�شكيلها ثالثة اأع�شاء من خارج جمل�س الإدارة
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�للجنة �لتنفـيذية

املنتدب  الع�شو  فـي ع�شويتها  وت�شم  للبنك  الأ�شا�شي  النظام  للمادة )26( من  الإدارة طبقا  قبل جمل�س  للبنك من  التنفـيذية  اللجنة  �شكلت 

)رئي�شًا( واأربعة اأع�شاء اآخرين يتم اختيارهم من بني اأع�شاء املجل�س. وتتمثل املهام الرئي�شية لهذه اللجنة فـي م�شاعدة الع�شو املنتدب �شمن 

ال�شالحيات املخولة لها من قبل جمل�س الإدارة فـي معاجلة امل�شائل املحالة لها من قبل الع�شو املنتدب اأو من قبل جمل�س الإدارة. وتقوم اللجنة 

التنفـيذية مبراجعة كافة التقارير ال�شهرية املقدمة من خمتلف روؤ�شاء الفعاليات وقطاعات الأعمال فـي البنك وجتتمع اثنتي ع�شرة مرة فـي 

ال�شنة. وقد عني جمل�س الإدارة فـي اجتماعه املنعقد فـي 14 دي�شمرب 2010م  اأع�شاء اللجنة التنفـيذية اعتبارًا من 1 يناير 2011م وهم: ال�شيد 

ديفـيد ديو )رئي�شًا( وع�شوية كل من الأ�شتاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي، املهند�س/ خالد عبد اهلل امللحم، الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران 

والأ�شتاذ حممد التويجري والذي عني خلفًا لل�شيد روبن جونز.

بقي الأع�شاء املذكورين اأعاله دون تغيري كما فـي 31 دي�شمرب 2011م.  

عقدت اللجنة التنفـيذية 11 اجتماعًا خالل عام 2011م.  

جلنة �ملر�جعة

اأن�شاأت جلنة املراجعة بالبنك فـي عام 1992م، وتت�شكل بح�شب لئحة عملها من ثالثة اإىل خم�شة اأع�شاء من داخل وخارج املجل�س، وترفع اللجنة 

اأربع مرات فـي ال�شنة، ويتمثل دورها فـي مراقبة فعاليات املراجعة الداخلية واخلارجية للبنك  تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س الإدارة وجتتمع 

ومراجعة نواحي ال�شعف فـي املراقبة وق�شور الأنظمة. كما اأنها م�شئولة عن درا�شة القوائم املالية ل�شمان اأعلى نوعية من البيانات املالية حيث 

تركز على اأمور العمل الهامة وذلك ل�شمان تركيز مراجعي ح�شابات البنك والإدارة على النواحي ذات املخاطر الأكرب بالن�شبة لالأعمال.  وتقوم 

اللجنة كذلك مبهمة التو�شية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�شبني القانونيني وحتديد اأتعابهم، ومراجعة خطة املراجعة ومتابعة اأعمالهم ودرا�شة 

ملحوظات املحا�شب القانوين.

وقد عني جمل�س الإدارة فـي اجتماعه املنعقد فـي 14 دي�شمرب 2010م اأع�شاء اللجنة اعتبارا من 1 يناير 2011م، بحيث �شمت كل من:  

الأ�شتاذ/ فوؤاد بحراوي ع�شو جمل�س الإدارة امل�شتقل رئي�شًا، الأ�شتاذ حممد عبدالرحمن ال�شمحان ع�شو جمل�س الإدارة  غري التنفـيذي   

ع�شوًا، وع�شوية كل من ال�شيد/ اإيان ا�شتيوارد مارتن )والذي حل حمله ال�شيد/ جيم�س ماد�شني اإعتبارًا من 1 مار�س 2011م(  والأ�شتاذ  حممد 

مطلق العماج والأ�شتاذ طالل اأحمد الزامل وهم اأع�شاء من خارج املجل�س.

وقد بقي الأع�شاء املذكورين اأعاله دون تغيري كما فـي 31 دي�شمرب 2011م. هذا على اأن اللجنة قد عقدت )4( اجتماعات خالل عام 2011م،   

ورغبة من املجل�س فـي مواءمة قواعد عمل اللجنة مع التوجيهات الإ�شرافـية، فقد روعي العمل على تعديل القواعد التنظيمية ولئحة عمل اللجنة 

و�شرتفع لإقرارها من قبل اجلمعية العامة التي �شتعقد فـي 2012/3/13م.

جلنة �ملمتلكات

املوافقات  فـي  بالنظر  اللجنة  هذه  وتخت�س  خم�شة،  اإىل  ثالثة  بني  ما  عددهم  يبلغ  اأع�شاء  من  املجل�س  عن  املنبثقة  املمتلكات  جلنة  تت�شكل 

امل�شاندة مثل  وتكاليف م�شاريع وم�شاريف اخلدمات  اإيجارات  واملمتلكات من  بالعقارات  يتعلق  فـيما  البنك  والتزامات  بامل�شروفات  اخلا�شة 

الأمن وال�شالمة.  ويتم تدار�س املوا�شيع املحالة اإىل جلنة املمتلكات واملوافقة عليها بالتمرير ما مل يطلب رئي�س اللجنة اجتماعا لالأع�شاء. وقد 

عني جمل�س الإدارة فـي اجتماعه املنعقد فـي 14 دي�شمرب 2010م ال�شادة التالية اأ�شماءهم اأع�شاء فـي جلنة املمتلكات اعتبارًا من 1 يناير 2011م 

 وهم: الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان رئي�شًا وع�شوية كل من:  الأ�شتاذ/ �شليمان عبد القادر املهيدب وال�شيد/ ديفـيد ديو، والأ�شتاذ/ حممد

عبد الرحمن ال�شمحان.

مل يتم تعيني اأي ع�شو بدًل من ال�شيد/ روبن دي. جونز، بعد اإنتهاء ع�شويته فـي املجل�س.  

بقي الأع�شاء املذكورين اأعاله دون تغيري كما فـي 31 دي�شمرب 2011م.  

فـي حني مل تعقد اللجنة اأي اإجتماعات خالل العام 2011م.  
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت )�لتعوي�سات(

�شكلت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت )التعوي�شات( بالبنك من قبل جمل�س الإدارة، وجرى اإعتماد تعديل قواعدها التنظيمية ولئحة عملها فـي 

اجتماع اجلمعية العامة املنعقد فـي 15 مار�س 2011م مبا يتفق والتوجيهات الإ�شرافـية. وجتتمع اللجنة مرتني على الأقل خالل ال�شنة، وتتكون 

من ثالثة اأع�شاء م�شتقلني يتم اختيارهم من قبل املجل�س، وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س الإدارة.

وتخت�س اللجنة برفع تو�شياتها اإىل املجل�س ب�شاأن املر�شحني لع�شوية املجل�س، كما تقوم �شنويا مبراجعة احتياجات املهارات والإمكانيات   

املطلوبة واملالئمة لع�شوية املجل�س مبا فـي ذلك الوقت املطلوب اأن يكر�شه ع�شو جمل�س الإدارة من اأجل اأعمال املجل�س، ومراجعة هيكل املجل�س 

ومن ثم تقدمي التو�شيات الالزمة، وو�شع �شيا�شات التعوي�شات لأع�شاء املجل�س وكبار التنفـيذيني املرتبطة بالأداء فـي البنك.

وقد عني جمل�س الإدارة فـي اجتماعه املنعقد فـي 14 دي�شمرب 2010م اأع�شاء اللجنة وهم كل من )الأ�شتاذ خالد �شليمان العليان )رئي�شًا(،   

الأ�شتاذ حممد عمران العمران، الأ�شتاذ خالد عبداهلل امللحم(.

ووفق التوجيهات الإ�شرافـية ال�شادرة عن مقام موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، فقد روعي اأن يتم اإعادة ت�شكيل اللجنة لتتوافق مع هذه   

املتطلبات واأ�شبحت برئا�شة الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران، وع�شوية كل من الأ�شتاذ خالد �شليمان العليان، الأ�شتاذ خالد عبداهلل امللحم، 

على اأنه قد جرى اإخطار مقام هيئة ال�شوق املالية بذلك التغري بتاريخ 2011/11/26م.

وخالل العام 2011م عقدت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت )التعوي�شات( 5 اجتماعات.  

لئحة حوكمة �ل�سركات

اإتباع املعايري املهنية  ي�شتتبع  اأن ذلك  الر�شيدة، ومن  الكبري لالأخذ مببادئ ومعايري احلوكمة  “�شاب”الأثر  ال�شعودي الربيطاين  البنك  يدرك 

والأخالقية فـي جميع التعامالت، وال�شفافـية والإف�شاح ومبا ي�شاهم فـي تعميق وتطوير كفاءة عمل املن�شاأة وعالقاتها مع جميع اأ�شحاب امل�شالح 

�شواء العاملني، املودعني اأو ما عداهم، كما اأن البنك يوؤمن باأن ال�شري فـي هذا النهج يعزز ثقة امل�شتثمرين بالبنك من جهة وبقطاع ال�شناعة 

امل�شرفـية ال�شعودية من جهة اأخرى، وهو بالتايل ما �شينعك�س على تاأمني و�شالمة وا�شتقرار القطاع امل�شرفـي فـي اململكة العربية ال�شعودية.

وحر�شًا من البنك للتم�شي مع املتطلبات الإ�شرافـية التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات ول�شمان الوفاء بهذه املتطلبات فـي اإطار ومنهجية   

موثقة، فقد روعي العمل على و�شع “وثيقة �شيا�شة احلوكمة اخلا�شة بالبنك ال�شعودي الربيطاين” والتي جرى اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة 

ب�شفة  الوثيقة  هذه  مبراجعة  �شيقوم  البنك  اأن  على  الر�شيدة،  للحوكمة  الرئي�شة  واملبادئ  ال�شرتاطات  تناولت  بحيث  2011/12/13م  بتاريخ 

م�شتمرة ل�شمان توافق متطلباتها مع مبادئ احلوكمة التي �شت�شدرها موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

البنك ال�شعودي الربيطاين “�شاب” التزم روحًا ون�شًا بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة   

عن مقام هيئة ال�شوق املالية،  بحيث انعك�س هذا اللتزام ب�شمول فـي ت�شمني املتطلبات الإلزامية فـي نظام البنك الأ�شا�س ولوائح عمل جلان 

جمل�س الإدارة بالإ�شافة اإىل ال�شيا�شات الداخلية واأدلة العمل املنظمة لأعمال قطاعات البنك املختلفة، والتي تت�شمن اإثبات حقوق امل�شاهمني 

فـي ال�شهم وامل�شاركة فـي اجلمعيات العامة وتوفـري جميع املعلومات التي تكفل للم�شاهمني ممار�شة حقوقهم، والإف�شاح عن البيانات املالية وغري 

املالية والتم�شي التام مع متطلبات ال�شفافـية وفق احلدود النظامية، وكذلك حتديد واجبات جمل�س الإدارة وم�شئوليات اأع�شائه وت�شكيل جلانه 

املختلفة وفق لوائح عمل تتفق مع التوجيهات الإ�شرافـية.

اإىل جانب ذلك فاإن البنك التزم اأي�شًا بالأخذ بغالبية الأحكام ذات الطابع ال�شرت�شادي التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات، با�شتثناء   

الأحكام التالية:
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اأ�شباب عدم مت�شي البنك وتطبيقه اإياها متطلبات املادة    املادة  

على الرغم من عدم وجود ن�س �شريح فـي نظام ت�شمنت اأحكام هذه املادة عددًا من املتطلبات  املادة الثالثة 

البنك الأ�شا�شي بهذا املتطلب، اإل اأن املادة )52( املتعلقة بحقوق امل�شاهم، ومن �شمنها احلق فـي    

من هذا النظام قد تناولت ما يتعلق بت�شفـية احل�شول على ن�شيب من موجودات ال�شركة    

ال�شركة والإجراءات الكفـيلة بذلك وفق ما يت�شمنه عند الت�شفـية.      

نظام ال�شركات، اإىل جانب اأن وثيقة احلوكمة      

التي اأقرها جمل�س اإدارة البنك فـي دي�شمرب 2011م      

قد ت�شمنت الن�س على اأحقية امل�شاهم فـي ن�شيب      

من موجودات البنك عند الت�شفـية.      

نظام البنك الأ�شا�شي ين�س على حق الت�شويت وجوب اإتباع الت�شويت الرتاكمي عند   الفقرة )ب( من 

العادي وفق ما جاء فـي نظام ال�شركات ال�شعودي. الت�شويت لختيار اأع�شاء جمل�س الإدارة  املادة ال�شاد�شة 

ولذلك فلم يتم التم�شي بعد مع متطلب الت�شويت فـي اجلمعية العامة.     

الرتاكمي، بحكم اأنه من �شمن املتطلبات      

ال�شرت�شادية التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات،      

ل�شيما واأن الأخذ بذلك املتطلب ي�شتتبع تعديل      

النظام الأ�شا�شي للبنك، على اأن البنك خالل      

الفرتات ال�شابقة قد قام بالتوا�شل مع اجلهات      

الإ�شرافـية بهذا ال�شاأن، و�شيتم تعديل نظام البنك      

الأ�شا�شي فـي اجلمعية املزمع عقدها فـي      

2012/3/13م مبا يفـي بالتم�شي مع هذا املتطلب.      

لي�س للبنك �شفه لإلزام امل�شتثمرين ذوي ال�شفة وجوب قيام امل�شتثمرين ذوي ال�شفة العتبارية  الفقرة )د( من  

العتبارية الذين يت�شرفون بالنيابة عن غريهم، الذين يت�شرفون بالنيابة عن غريهم، مثل  املادة ال�شاد�شة 

باأن يف�شحوا عن �شيا�شاتهم فـي الت�شويت. �شناديق ال�شتثمار - الإف�شاح عن �شيا�شاتهم    

فـي الت�شويت وت�شويتهم الفعلي فـي تقاريرهم    

ال�شنوية، وكذلك الإف�شاح عن كيفـية التعامل    

مع اأي ت�شارب جوهري للم�شالح قد يوؤثر على    

ممار�شة احلقوق الأ�شا�شية اخلا�شة با�شتثماراتهم.   

�شيا�شات الإف�شاح التي يلتزم بها البنك م�شمنة على ال�شركة اأن ت�شع �شيا�شات الإف�شاح  املادة الثامنة  

وموجودة فـي �شيا�شات البنك الداخلية واإجراءاته، واإجراءاته  واأنظمته الإ�شرافـية ب�شكل مكتوب    

كما جرى ت�شمني وثيقة احلوكمة التي اأقرها جمل�س وفقًا للنظام.      

اإدارة البنك بتاريخ 2011/12/13م مبلحق لوثيقة      

تت�شمن ال�شيا�شات والإجراءات التي يتبعها البنك      

فـي الإف�شاح وت�شتعر�س جوانبه واآلياته ونطاق      

امل�شئوليات املحددة به.      

البنك حر�س على �شياغة �شيا�شات مكتوبة ومعايري وجوب و�شع �شيا�شات ومعايري واإجراءات وا�شحة  الفقرة )د( من 

للع�شوية فـي املجل�س والتي جرى اإقرارها من جمل�س وحمددة للع�شوية فـي جمل�س الإدارة وو�شعها مو�شع  املادة العا�شرة 

الإدارة فـي 2009/10/20م، فـي حني مل يتم عر�س التنفـيذ بعد اإقرار اجلمعية لها.     

هذه ال�شيا�شات واملعايري على اجلمعية بعد،      

و�شرياعي البنك ذلك فـي امل�شتقبل القريب.      

القواعد التنظيمية املنظمة للوائح عمل اللجان وجوب اأن يقر جمل�س الإدارة لوائح عمل جميع  الفقرة )ب( من 

الدائمة املنبثقة عن املجل�س مقرة جميعُا من جمل�س اللجان املنبثقة عنه.    املادة الثالثة ع�شر 

الإدارة، كما اأن اجلمعية العامة قد اأقرت القواعد       

التنظيمية لكل من جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات       

واملكافاآت، وا�شتثناء من ذلك فاإن لئحة عمل جلنة       

املمتلكات واملوكول لها اأمر النظر فـي املوافقات       

اخلا�شة بامل�شروفات والتزامات البنك فـيما يتعلق       

بالعقارات من اإيجارات وتكاليف م�شاريع وم�شاريف       

امل�شاندة �شيجري اإقرارها من املجل�س خالل الربع       

الأول من العام 2012م.      
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لتم�سي مع �ملتطلبات �لإ�سر�فـية و�لدولية

العمل امل�شرفـي،   اأ�شعد  ال�شعودي فـي جميع  العربي  النقد  ال�شادرة من مقام موؤ�ش�شة  الإ�شرافـية  والتوجيهات  التعليمات  التزم �شاب بجميع 

ويوا�شل اللتزام فـي نف�س الوقت مببادئ بروتوكول بازل 2 فـيما يخت�س بقيا�س املخاطر والكفاية الراأ�شمالية والإف�شاح. وتوا�شل جلنة املخاطر 

التي مت ت�شكيلها من قبل اإدارة البنك �شمان ا�شتمرار اللتزام بكافة التوجيهات والتعليمات املو�شوعة طبقًا لأف�شل املمار�شات الدولية. هذا وقد 

و�شع �شاب �شيا�شاته الداخلية اخلا�شة على �شوء املتطلبات النظامية املختلفة.

�خلدمات �مل�سرفـية �ل�سخ�سية و�إد�رة �لرثو�ت

حافظ �شاب على مركزه خالل عام 2011م  كرائد فـي تقدمي اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية واإدارة الرثوات فـي اململكة.

افتتحت اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية فرعني جديدين خالل ال�شنة مما يرفع عدد منافذ اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية فـي �شاب اإىل   

105 )80 فرعًا و 25 ق�شمًا خم�ش�شًا لل�شيدات(. ومن بني املجموع هناك 82 منفذًا تقدم خدمات الأمانة )املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية(  

بينما يقدم 23 منفذًا اخلدمات امل�شرفـية التقليدية.

وقد مت اختيار كافة املواقع اجلديدة للفروع اآخذين فـي العتبار القرب من و�شهولة الو�شول اإىل تلك الفروع من قبل عمالء البنك الكرام.  

متثل اأ�شول اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية لالأمانة حاليا ن�شبة 86% من اإجمايل حمفظة الأ�شول امل�شرفـية ال�شخ�شية بالبنك و %74   

من اإجمايل ودائع اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية. وقد بلغت ن�شبة دخل خدمات الأمانة امل�شرفـية ال�شخ�شية 76% من اإجمايل دخل اخلدمات 

امل�شرفـية ال�شخ�شية ل�شاب فـي عام 2011م.

كما اأولت الإدارة خالل عام 2011 املزيد من الهتمام لإعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي للفروع من اأجل حتقيق الفائدة لكبار العمالء مع   

الرتكيز ب�شكل خا�س على زيادة اأعداد مراكز الربمييري فـي اململكة، والتي يبلغ عددها الآن 12 مركزا. وتقدم هذه املراكز املخ�ش�شة ح�شرًا 

والعاملية من خالل �شبكة  واأي�شا معاجلة كافة احتياجاتهم املحلية  ال�شريحة،  لتلك  ب�شكل خا�س  لعمالء الربمييري منتجات وخدمات مطورة 

HSBC العاملية.

وانطالقا من النجاح الذي حققه برنامج الربمييري احلايل الذي تتم اإدارته من خالل مدراء عالقات الربمييري املتفرغني يوا�شل �شاب   

تو�شيع برنامج الأمانه اأدفان�س والذي يعمل به  فـي 33 �شوقًا اأخرى فـي العامل. وهذه اخلدمة التي تعترب مبثابة ال�شريحة الثانية لعر�س الربمييري 

متكن عمالء البنك من احل�شول على خدمات م�شرفـية فـي اململكة العربية ال�شعودية مع ميزة اإ�شافـية وهي توفرها فـي الأ�شواق الأخرى عرب 

العامل. وبف�شل الربنامج اجلديد فاإن عمالء �شريحة اأدفان�س لدى �شاب وجمموعة HSBC ميكنهم الآن الو�شول اإىل نطاق وا�شع من املنتجات 

ي�شتطيعون  اأدفان�س ممن  اأعمال  ويقدم هذه اخلدمة اجلديدة موظفون مدربون على  باأولوية اخلدمة.  العاملية مقرونة  ال�شخ�شية  امل�شرفـية 

تقدمي حلول اإدارة مالية للعمالء الأفراد مبا يتالءم مع احتياجاتهم اخلا�شة. اإ�شافة لذلك فاإن برنامج �شاب اأمانة اأدفان�س ي�شتخدم العرو�س 

اجلديدة وذات القنوات املتعددة ليمكن العمالء من اإدارة �شئونهم املالية فـي اأي وقت ومن اأي مكان وباأ�شلوب يتالءم واحتياجاتهم على اأف�شل 

اأهدافهم  حتقيق  من  ميكنهم   مبا  املالية  اآفاقهم  وتو�شيع  ا�شتك�شاف  من  العمالء  متكن  التي  وامل�شورة  للمعرفة  مدخال  يوفر  اأنه  كما  وجه.  

امل�شتقبلية، كما يعمل الربنامج كو�شيلة ت�شهيل للخدمات املطلوبة بالن�شبة للعمالء ذوي الحتياجات العاملية.

ولتو�شيع نطاق توفر عرو�س اإدارة الرثوات لديه، فقد عزز �شاب من قدرات واإمكانيات اأق�شام املبيعات على م�شتوى �شبكة الفروع وذلك من   

خالل �شمان ح�شول م�شئويل اأدفان�س ومدراء عالقات الربمييري فـي الفروع على تاأهيل ر�شمي فـي اإدارة الرثوات مبا ميكنهم من بيع بع�س 

منتجات التكافل العائلي فـي �شاب ب�شكل اأف�شل.

وقد اأدى تو�شيع وتعزيز م�شتوى هذه  الأن�شطة مقرونًا مببادرات الت�شويق واملبيعات املركزة اإىل زيادة قاعدة عمالء الربمييري فـي �شاب   

بن�شبة 19% مقارنة بال�شنة املا�شية.

كما قام البنك خالل عام 2011م برتكيب 32 جهاز �شراف اآيل جديد لريتفع  اإجمايل عدد اأجهزة ال�شراف الآيل التابعة للبنك اإىل 522،   

ولتحقيق املزيد من التعزيز لأمن عمالء البطاقات فقد اأدخل �شاب تقنية البطاقة الذكية والرقم ال�شري وذلك بعد جناحه فـي طرح بطاقات 

احل�شم فـي عام 2010م.

حافظ البنك خالل عام 2011 على مركزه الرائد فـي اأعمال البطاقات الئتمانية فـي اململكة العربية ال�شعودية من ناحية الإنفاق بوا�شطة   

البطاقات الئتمانية. وفـي هذه الأثناء وا�شلت بطاقات الأمانة الئتمانية منوها الكبري فـي عمليات املبيعات املنفذة ومتثل الآن 98% من اإجمايل 

املبيعات املنفذة فـي كل �شهر.
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كما وا�شل �شاب تقييمه لحتياجات العمالء واإدخال احللول املبتكرة خالل عام 2011م، فقد مت ا�شتكمال اإ�شدار الرموز الأمنية وخدمة   

ر�شائل التنبيه عرب الهاتف اجلوال باإدخال خيار رمز اجلهاز الأمني، مما مكن �شاب من حت�شني خدمات العمالء وتقليل اخل�شائر الناجتة عن 

اأن�شطة الحتيال.

كما وا�شل �شاب تو�شيع اإدخال الك�شوف الإليكرتونية للعمالء خالل ال�شنة مما يوفر لهم و�شوًل �شريعًا واآمنًا لبياناتهم املالية ويحقق وفرًا   

كبريًا فـي امل�شروفات وتقلي�س ا�شتخدام الورق.

�خلدمات �مل�سرفـية �خلا�سة

املناخ  ت�شود  التي  الكبرية  التحديات  من  الرغم  على  وذلك  املا�شية  بال�شنة  مقارنة  ربحيتها  فـي  زيادة  اخلا�شة  امل�شرفـية  اخلدمات  حققت 

ال�شتثماري فـي الوقت احلا�شر.

وتوا�شل اخلدمات امل�شرفـية اخلا�شة اأن�شطتها للرتكيز على تقدمي حلول م�شرفـية وا�شتثمارية  م�شممة ح�شب احلاجة لالأفراد والعائالت   

�شي  بي  ا�س  ات�س  �شركة  فـي  املحافظ  واإدارة  ال�شت�شارية  ال�شتثمارية  مع اخلدمات  الوثيق  بالتن�شيق  وذلك  املرموقة  املالية  املراكز  ذوي  من 

ال�شعودية املحدودة.

وكان عمالء اخلدمات امل�شرفـية اخلا�شة من بني امل�شرتكني الرئي�شيني فـي املنتجات ال�شتثمارية اجلديدة التي طرحتها �شركة ات�س ا�س   

بي �شي ال�شعودية املحدودة خالل ال�شنة.

كما اأدى تعزيز الرتكيز على �شرائح العمالء اإىل ارتفاع ن�شاط اإحالت الأعمال ب�شكل عام مع وحدات العمل الأخرى فـي �شاب.  

فـي الكبري  الفرع  مبنى  فـي  حديثا  جمدد  مبنى  اإىل  بالريا�س  اخلا�شة  امل�شرفـية  اخلدمات  فريق  انتقل  العام  من  �شبتمرب  �شهر  وفـي    

العليا بالريا�س.

�خلدمات �مل�سرفـية لل�سركات

اخلدمات امل�سرفـية العاملية

الرئي�شي  والهدف  وتدار مركزيًا �شمن �شاب.  2011م ك�شريحة عمل م�شتقلة  الأول من عام  الربع  العاملية خالل  اأن�شاأت اخلدمات امل�شرفـية 

لوحدة اخلدمات امل�شرفـية العاملية هو اأن تكون م�شئولة بالكامل عن اإدارة العالقات مع ال�شركات ال�شعودية الكبرية امل�شجلة والتي تتم اإدارتها 

عامليا من قبل �شاب، وال�شركات متعددة اجلن�شيات التي تعمل فـي اململكة العربية ال�شعودية وتدار عامليًا من قبل جمموعة ات�س ا�س بي �شي، 

والعمالء من املوؤ�ش�شات �شمن احلكومة ووزاراتها ووكالتها واأق�شامها واأي�شا املوؤ�ش�شات �شمن القطاع املايل اأو اأي قطاع اآخر.

اأدى تزايد الإنفاق خالل ال�شنة من قبل احلكومة ال�شعودية على م�شاريع البنية التحتية واملرافق العامة والنقل والبرتول والغاز والبرتوكيماويات   

واأي�شا على امل�شت�شفـيات واملنازل اإىل منح عدد من العقود الهند�شية وعقود الإن�شاءات وم�شاريع الت�شليم باملفتاح اإىل �شركات متعددة اجلن�شيات 

وخا�شة الكورية وال�شينية والفرن�شية والهندية. ومعظم تلك ال�شركات هي من قدامى عمالء جمموعة ات�س ا�س بي �شي وهناك العديد منها 

م�شنف �شمن اأكرب 500 �شركة بينما اأ�شحاب امل�شاريع هم �شركات �شعودية اأو �شركائهم الذين هم عمالء �شاب منذ فرتات طويلة.

لقد لعب تطور القت�شاد ال�شعودي ب�شكل عام دورًا رئي�شيًا فـي تطور وتقدم دور �شاب، وخا�شة اخلدمات امل�شرفـية العاملية، خالل فرتة   

الثني ع�شر �شهرًا مو�شوع التقرير، حيث اأدت الإ�شرتاتيجية امل�شتخدمة فـي هذا الإطار اإىل تعزيز عالقة جمموعة ات�س ا�س بي �شي مع جمموعة 

�شركات �شاب ك�شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة و�شركة �شاب تكافل مبا يدعم ال�شركات ال�شعودية التي ت�شعى اأي�شا ب�شكل 

مبا�شر اأو غري مبا�شر اإىل حتقيق نف�س الهدف.

وقد �شمل ذلك الدعم تقدمي امل�شاعدة مبا يوؤدي اإىل �شمان تنفـيذ امل�شاريع فـي اململكة فـي الأوقات املحددة وباجلودة املتفق عليها، اإ�شافة   

اإىل م�شاعدة ال�شركات ال�شعودية فـي طموحاتها التو�شعية وخطط ال�شتحواذ عامليًا اأو فـي توفـري ال�شيولة من خالل موؤ�ش�شات مالية غري �شعودية 

عن طريق متويل ECA وال�شندات العاملية.

ت�شمل  �شعودي  ريال  مليون   15,000 فـي جمموعها  بلغت  ت�شهيالت  توفـري  اإىل  ال�شنة  العاملية خالل  امل�شرفـية  اأن�شطة اخلدمات  اأدت  وقد   

ت�شهيالت متويل ال�شادرات والت�شهيالت امل�شرتكة والتي ت�شم قرو�شًا طويلة املدى غري قابلة للنق�س وقرو�س راأ�شمالية جت�شريية وحلول خزينة 

و�شكوك والأخرية خا�شة للعمالء ال�شعوديني، و�شمانات وراأ�شمال عامل وحلول خزينة لل�شركات العاملية التي تقوم بتنفـيذ عقود خا�شة، وتاأكيد 

من  متكاملة  مبجموعة  املوفرة  الت�شهيالت  نطاق  ا�شتكمل  وقد  البرتولية.  بال�شادرات  يتعلق  فـيما  وخا�شة  الت�شدير  اعتماد  خطابات  وح�شم 

احللول املالية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية.

حققت اخلدمات امل�شرفـية العاملية اأ�شول ممولة وخارج امليزانية العمومية بلغت 30.6 مليار ريال �شعودي مقابل اإجمايل مطلوبات وقدرها   

توفـري حلول مبتكرة طورت  العمالء من خالل  لل�شعي نحو حتقيق ولء ور�شا  نتيجة مبا�شرة  الإجنازات هي  �شعودي. وهذه  ريال  21.8 مليار 

بالتعاون الوثيق مع ال�شرائح الأخرى فـي �شاب وجمموعة ات�س ا�س بي �شي.
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�خلدمات �مل�سرفـية �لتجارية

مع بلوغ عدد عمالئها 26,000 عمياًل والقرو�س التي منحتها 53 مليار ريال �شعودي والدخل الذي حققته والبالغ 1.8 مليار ريال �شعودي ت�شبح 

اخلدمات امل�شرفـية التجارية فـي �شاب لعبًا قويًا فـي �شوق اخلدمات امل�شرفـية التجارية فـي اململكة العربية ال�شعودية. وتبلغ الن�شبة الإجمالية 

للح�شة ال�شوقية للخدمات امل�شرفـية التجارية فـي �شاب 12.7% وتعترب حاليًا ثالث اأكرب بنك فـي اململكة العربية ال�شعودية بالن�شبة ل�شريحة 

اخلدمات امل�شرفـية التجارية.

وكبنك متكامل اخلدمات، يقدم �شاب حلوًل م�شرفـية تقليدية واإ�شالمية من اأجل الوفاء باحتياجات عمالء اخلدمات امل�شرفـية التجارية.   

ويغطي فريق العالقات وامل�شاندة املتخ�ش�س واملكون من 210 موظفا كافة متطلبات العمالء من اخلدمات امل�شرفـية لل�شركات اإ�شافة اإىل تاأمني 

مدخل اإىل الفرق املتخ�ش�شة فـي اخلزينة واإدارة النقد واخلدمات امل�شرفـية التجارية وال�شتثمارات امل�شرفـية. ويتميز �شاب فـي اأنه �شريك حملي 

قوي لعمالئه فـي اململكة العربية ال�شعودية كما اأنه البوابة للو�شول اإىل الأ�شواق املالية العاملية واخلدمات من خالل جمموعة  ات�س اأ�س بي �شي.

تعتمد اخلدمات امل�شرفـية التجارية طريقة “الأمانة اأول” فـي تقدمي اخلدمات امل�شرفـية املالية لعمالئها ولكنها حتتفظ باملرونة مبا ميكنها   

من تقدمي خدمات تقليدية طبقا ملتطلباتهم واحتياجاتهم. اإن جميع منتجات �شاب الإ�شالمية متوافقة بالكامل مع ال�شريعة الإ�شالمية ومنف�شلة 

عن اأن�شطتها امل�شرفـية التقليدية، ويعترب �شاب اأحد رواد تقدمي املنتجات الإ�شالمية وخا�شة بالن�شبة لتقدمي منتجات عاملية، وهو البنك الوحيد 

فـي اململكة الذي يقدم منتجات خزينة متوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية كعقود ال�شرف الآجلة واخليارات ومبادلت اأ�شعار الفائدة. اإ�شافة لذلك 

فقد كان �شاب البنك الأول الذي يقوم باإدخال حل اإ�شالمي لل�شحب على املك�شوف كما اأنه رائد ال�شوق فـي امل�شتندات ال�شرعية  وفرتات الإجناز. 

و�شاب اأي�شا واحدا من بني البنوك الثالثة الوحيدة فـي اململكة التي توفر منتجات التورق لدعم ال�شلع العاملية.

اإن التطور التقني الداخلي مقرونا باإمكانية الو�شول لأنظمة جمموعة ات�س ا�س بي �شي ي�شمن اأن يتمكن البنك من تقدمي اأحدث الو�شائط   

والقنوات امل�شرفـية لعمالئه مبا فـي ذلك خمتلف حلول الدفع واإدارة النقد من اأجل الوفاء بالحتياجات املعقدة واملهيكلة للعمالء. كما ت�شمن 

الرتتيبات القوية لتاأمني ا�شتمرارية الأعمال لعمالء �شاب وجود مدخل موثوق لأموالهم. وتركز اإ�شرتاتيجية البنك املتعلقة باخلدمات امل�شرفـية 

لل�شركات عرب الإنرتنت على تقدمي قاعدة متعددة الأوجه للعمالء عرب خمتلف خطوط العمل تغطي جمموعة وا�شعة من اخلدمات بطرق ميكن 

تعديلها لتتالءم واحتياجاتهم ال�شخ�شية الفريدة. وتقدم جمموعات منتجات البنك من خالل نافذة واحدة تخدم العديد من العمالء من خالل 

بوابة اإليكرتونية موحدة. اإن اعتماد نافذة واحدة للمدفوعات واأوراق القب�س والتمويل والأ�شواق وال�شرف الأجنبي ميثل اأحد اأهداف الو�شائط 

املبا�شرة فـي �شاب وهو توفـري خدمات عمالء متجان�شة عامليا جنبًا اإىل جنب مع فعالية حملية قوية. ومن اجلدير بالذكر اأن البنك ميلك فـي 

الوقت احلا�شر نظامني للتعامل عرب الإنرتنت يلبيان جممل احتياجات عمالء اخلدمات التجارية. وتعترب �شبكة ات�س ا�س بي �شي نت نظاما عامليا 

ي�شتهدف ب�شكل رئي�شي ال�شركات والعمالء التجاريني املتو�شطني واملوؤ�ش�شات املالية من ذوي الحتياجات املالية املتعددة، بينما تعترب �شبكة �شاب 

نت للخدمات التجارية حاًل �شهل ال�شتخدام لل�شركات ال�شغرية اإىل املتو�شطة ذات الحتياجات امل�شرفـية املحلية.

مت�شيا مع التوجيهات الإ�شرتاتيجية بتقدمي عرو�س رائدة وات�شالت عاملية وخدمات ا�شتثنائية للعمالء، فقد طرحت اخلدمات امل�شرفـية   

التجارية فـي �شاب عددًا من املبادرات اجلديدة وحققت اإجنازات بارزة هامة خالل عام 2011م �شملت تعزيز العالقات اخلارجية مع جمموعة 

ات�س ا�س بي �شي فـي 85 بلدًا تعمل فـيها املجموعة مما اأدى اإىل تكوين حجم عمل كبري من الإحالت املتبادلة وتقوية روابط �شاب مع ال�شني من 

خالل اإن�شاء مكتب ال�شني، وهو الأول من نوعه من قبل بنك �شعودي، من اأجل ت�شجيع التدفقات التجارية املتبادلة.

وكان جزء من الرتكيز الرئي�شي للخدمات امل�شرفـية التجارية فـي �شاب قد ان�شب على ال�شركات متو�شطة اإىل �شغرية احلجم.  

ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  بنك  اأول  وكان  ال�شغرية،  التجارية  امل�شالح  العمالء من ذوي  اللتزام جتاه  بتاريخ طويل من  �شاب  يتمتع   

ي�شارك فـي برنامج كفالة، وهو برنامج �شمانات حكومية لت�شجيع البنوك على اإقرا�س امل�شالح التجارية ال�شغرية. وبالرغم من حالة التقلب 

القت�شادي التي �شادت خالل العام اإل اأن �شاب عزز اإىل حد كبري التزامه بدعم امل�شالح التجارية ال�شغرية. فقد مت اإعادة طرح اخلدمات 

ال�شركات  على  املتزايد  الرتكيز  ي�شمن  مما  التجارية  امل�شرفـية  اخلدمات  �شمن  عملي  ب�شكل  وتدار  م�شتقلة  ك�شريحة  لالأعمال  امل�شرفـية 

املتو�شطة وال�شغرية من خالل ف�شل اإدارتها عن كبار العمالء من ال�شركات. ويدير ق�شم اخلدمات امل�شرفـية لالأعمال والذي ي�شم فريقًا من 

46 موظفًا فـي الوقت احلا�شر عالقات مع اأكرث من 23,000 م�شلحة جتارية تقل الإيرادات ال�شنوية لكل منها عن 100 مليون ريال �شعودي.

ويرى �شاب اأنه يجب توفـري اأف�شل واأرقى خدمات العمالء اإىل عمالئه من �شغار ال�شركات وامل�شالح التجارية. ومبوجب ذلك فاإن هوؤلء   

24 �شاعة فـي اليوم اإ�شافة اإىل مراكز ا�شتثمار  7 اأيام فـي الأ�شبوع و  العمالء يح�شلون على مدخل جماين اإىل الو�شائط املبا�شرة على مدار 

متطورة فـي كل منطقة من مناطق اململكة وذلك للوفاء باأية متطلبات قد يحتاجها العمالء. وبالإ�شافة لذلك فقد طرح �شاب اأكادميية الأعمال 

امل�شرفـية لتطوير موؤهالت ومهارات املوظفـني كما تتطلع اإىل تنمية �شريحة اخلدمات امل�شرفـية لالأعمال فـي الوقت الذي تعمل فـيه على تقدمي 

حلول خا�شة للعمالء. هذا وتعتزم اإدارة اخلدمات امل�شرفـية لالأعمال فـي امل�شتقبل طرح عرو�س منتجات الأعمال لدعم هذه ال�شريحة فـي كافة 

دورات حياتها املختلفة.
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�لأمـــانــــة

الأمانة  ارتفع عدد فروع  الإ�شالمية، وقد  ال�شريعة  املتوافقة مع  اأن�شطتها امل�شرفـية  فـي كافة  2011 منوًا متوا�شاًل  الأمانة خالل عام  �شهدت 

105 منفذًا منت�شرة حول اململكة. وكنتيجة لذلك فقد ارتفعت م�شاهمة الأمانة فـي  82 منفذًا من اأ�شل  2011 اإىل  العاملة كما فـي نهاية عام 

النتائج التي �شجلها البنك خالل هذا العام.

لقد كان تقدمي خدمة متويل املنازل اأحد اخل�شائ�س الرئي�شية لأن�شطة الأمانة خالل العام مع توفـري العديد من اخليارات املتنوعة للعمالء   

اأو مباين قيد البناء اإ�شافة اإىل بيع العقارات واإعادة تاأجريها، مع اللتزام  اأو اأرا�شي  الأفراد مبا فـي ذلك ا�شتئجار عقارات جاهزة لل�شكن 

للعمالء بالتمليك فـي نهاية مدة عقد الإيجار بالن�شبة لكافة اخليارات.

كما اأولت الأمانة اهتمامًا بالغًا فـي تلبية احتياجات العمالء من ال�شركات حيث قامت بتطوير عرو�س وخدمات متقدمة للخدمات امل�شرفـية   

اأمانة املرن، البديل ال�شرعي لل�شحب على املك�شوف/  لل�شركات واخلدمات امل�شرفـية التجارية. و�شمن هذه اجلهود فقد طور البنك ح�شاب 

اجلاري مدين التقليدي، وهو منتج قائم على مبداأ التمويل بالتورق وال�شتثمار بامل�شاربة . ويعترب �شاب اأول بنك يطرح هذا املنتج فـي اململكة 

العربية ال�شعودية. كما طرحت الأمانة منتجات حماية خم�ش�شة متوافقة مع ال�شريعة وذلك حلماية العمالء من ال�شركات مقابل تقلبات اأ�شعار 

الفائدة واأ�شعار �شرف العمالت.

ومن بني العنا�شر الرئي�شية التي �شاهمت فـي جناح الأمانة الرتكيز على وتقدمي التدريب ال�شرعي املالئم ملوظفـي �شاب حيث مت تدريب 300   

موظفا فـي 25 برناجما تدريبيا مت تنظيمها خالل ال�شنة، واأي�شا ا�شتقطاب كوادر �شعودية موؤهلة تاأهياًل عاليًا و�شمهم اإىل فريق ال�شريعة وتطوير 

املنتجات. وقد �شمنت هذه الأن�شطة تقدمي حلول وخدمات مالية نوعية جلميع العمالء. وبالنظر لتوا�شل طرح خدمات جديدة وا�شتمرارا منو 

�شبكة فروع الأمانة فاإن من املتوقع روؤية املزيد من النمو فـي اأعمال الأمانة فـي اململكة خالل ال�شنة القادمة.

�لـخـــزيـنــــة

�شهدت اخلزينة �شنة قوية ومربحة اأخرى على الرغم من التحديات الكبرية التي متيز البيئة القت�شادية احلالية حيث حافظت اأ�شعار الفائدة 

اإدارة  اأمام اخلزينة فـي  ال�شوق حتديات خمتلفة  ال�شيولة فـي  واأ�شواق الئتمان على تقلبها. وقد و�شعت ارتفاعات  على م�شتوياتها املنخف�شة 

ال�شيولة اإل اأن امليزانية العمومية حافظت على م�شتويات �شيولة �شحية وقوية. كما اأن اإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة اإدارة فعالة وتبواأ مراكز رائدة 

فـي حقل ال�شرف الأجنبي �شاهم م�شاهمة كبرية فـي تعزيز دخل العمليات بالبنك.

كما وا�شلت اخلزينة زيادة ح�شتها ال�شوقية من منتجات احلماية وال�شتثمار من خالل زيادة تقدمي احللول التف�شيلية داخليًا وخارجيًا   

اإدخال طراز التغطية املتخ�ش�شة للمناطق الو�شطى  لعمالء اخلدمات املتوافقة مع ال�شريعة واخلدمات التقليدية على حد �شواء. وقد وا�شل 

والغربية وال�شرقية مقرونة مبنتجات متنوعة م�شاهمته فـي تعزيز عالقات �شاب اإىل حد كبري.

�خلطط �مل�ستقبلية

�شاب هو موؤ�ش�شة تقدم خدمات مالية متنوعة ذات نطاق وا�شع من اأن�شطة العمل وخطوط الدخل. وقد حقق البنك هذا املركز من خالل موا�شلة 

ال�شتثمار فـي البنية التحتية الرئي�شية للعمل مع توزيع راأ�س املال فـي خمتلف الأعمال الإ�شرتاتيجية. وتت�شمن خطوط العمل الرئي�شية فـي �شاب 

امل�شرفـية اخلا�شة  لل�شركات، اخلدمات  امل�شرفـية  العاملية، اخلدمات  امل�شرفـية  الرثوات، اخلدمات  واإدارة  ال�شخ�شية  امل�شرفـية  اخلدمات 

وخدمات اخلزينة. ويقدم �شاب خدمات م�شرفـية متوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية �شمن كافة خطوط العمل الرئي�شية حتت �شعار “الأمانة”. 

ويقوم �شاب على الدوام بتقييم فر�س العمل اجلديدة من اأجل تو�شيع نطاق اخلدمات واملنتجات امل�شرفـية واملالية التي يقدمها لعمالئه. وتكمل 

هذه العرو�س ال�شركات التابعة والتي توفر خدمات التكافل وال�شتثمارات امل�شرفـية واإدارة الأ�شول وخدمات الو�شاطة والأوراق املالية.

وكان جمل�س اإدارة �شاب قد اعتمد فـي �شهر دي�شمرب 2010م اإ�شرتاتيجية جديدة )اإ�شرتاتيجية املدى املتو�شط( للفرتة2011م - 2013م تتمحور   

حول اأن هدف البنك  الإ�شرتاتيجي هو اأن نبقى لعبًا رئي�شيًا فـي �شناعة اخلدمات املالية فـي اململكة العربية ال�شعودية وذلك من خالل ال�شعي 

احلثيث والدوؤوب فـي طرح وتقدمي جمموعة �شاملة من العرو�س امل�شرفـية، على اأنه وفـي عام 2011 مت حتقيق تقدم كبري مقابل هذه اخلطة.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�خلطط �مل�ستقبلية - )تتمة(

وقد ت�شمنت اخل�شائ�س الرئي�شية للخطة البنود واملحاور التالية:  

ال�شتثمار فـي املوظفـني: اإدارة قوية للمهارات، خطط التعاقب الوظيفـي، عرو�س تعلم وتدريب متطورة.  .1

زيادة ال�شتثمار فـي املعامالت امل�شرفـية العاملية.  .2

اخلدمات من  الدخل  على  الوا�شع  الرتكيز  مع  املبيعات  على  مبنية  فعالية  اإىل  التداول  على  مبنية  فعالية  من  للخزينة  بالن�شبة  التحول   .3 

غري التمويلية.  

تعزيز اخلدمات امل�شرفـية التجارية / اخلدمات امل�شرفـية لل�شركات للرتكيز على اأربع �شرائح رئي�شية، وهي:  ال�شركات، ال�شوق املتو�شطة،  .4 

اخلدمات امل�شرفـية التجارية واخلدمات امل�شرفـية للموؤ�ش�شات.  

التحول اإىل اإ�شرتاتيجية مبنية على ال�شرائح فـي اخلدمات امل�شرفـية لالأفراد مع اإعطاء الأولوية ل�شرائح الربمييري واأدفان�س.  .5

تطوير عرو�س اإدارة ثروات قوية من خالل العمل الوثيق مع ال�شركات التابعة.  .6

ا�شتمرار الرتكيز على عرو�س اخلدمات امل�شرفـية الإ�شالمية عرب كافة جمموعات العمالء مع زيادة ن�شبة الدخل املتحققة من هذه الأعمال  .7 

خالل فرتة اخلطة.  

حتويل الأعمال - الرتكيز امل�شتمر على الفعالية الت�شغيلية.  .8

اإ�شرتاتيجية ت�شويقية جديدة لتح�شني موؤ�شر جودة العالمة التجارية.  .9

تطوير و�شائط بديلة ومراجعة �شبكة الفروع احلالية.  .10

اإعادة هيكلة فعالية اإدارة املخاطر لتواكب عن قرب جمموعات العمالء.  .11

�لئتمان و�ملخاطر

تنطوي كافة اأن�شطة �شاب، بدرجات متفاوتة، على قيا�س وتقييم وقبول واإدارة املخاطر اأو جمموعات املخاطر. وت�شم اأهم فئات املخاطر التي 

الأ�شواق )وت�شمل خماطر  البلدان اخلارجية(، وخماطر  املقابلة وخماطر  البنك املخاطر الئتمانية  )وت�شمل خماطر الأطراف  لها  يتعر�س 

ال�شرف الأجنبي واأ�شعار الفائدة واأ�شعار الأ�شهم(، وخماطر العمليات باأ�شكالها املتعددة وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شمعة وخماطر حماية 

البيئة )املخاطر البيئية والجتماعية(.

اإن حوكمة املخاطر وهيكل امللكية  املعدة اإعدادًا جيدًا ت�شمن الإ�شراف اجليد وامل�شئولية عن الإدارة الفعالة للمخاطر. وانطالقًا من ذلك   

وتفوي�س  امل�شئولني،  كبار  وتعيني  املخاطر،  تقبل  حدود  و�شع  ت�شمل  والتي  الأداء  واأهداف  واخلطط  املخاطر  اإطار  يعتمد  الإدارة  جمل�س  فاإن 

ال�شالحيات للمخاطر الئتمانية واملخاطر الأخرى واأي�شا و�شع اإجراءات املراقبة الفعالة.

تنفـيذ  خالل  تبنيها  ل�شاب  ميكن  التي  املخاطر  واأنواع  كم  يو�شح  والذي  �شاب  فـي  املخاطر  تقبل  اإطار  تعزيز  ال�شنة  خالل  مت  ولقد  هذا   

اإ�شرتاتيجيته اخلا�شة. ويعد هذا الإطار جزءًا اأ�شا�شيًا من النهج املتكامل للبنك نحو املخاطر، واإدارة راأ�س املال والعمل، كما اأنه يدعم البنك 

من الثاين  الركن  مبوجب  البنك  بالتزامات  الوفاء  فـي  اأ�شا�شيًا  عن�شرًا  كونه  اإىل  اإ�شافة  امل�شاهمني  حقوق  اأهداف  على  العائد  حتقيق   فـي 

بروتوكول بازل 2.

وا�شل البنك اعتماد فعالية اإدارة خماطر م�شتقلة توفر اإ�شرافا واإدارة عالية امل�شتوى للمخاطر الئتمانية وخماطر الأ�شواق ل�شاب. وت�شمل   

البنك لالنك�شاف  تقبل  بالن�شبة لدرجة  العمل  والأنظمة املحلية، توجيه �شرائح  للقواعد  ل�شاب طبقا  ال�شيا�شة الئتمانية  م�شئولياتها: �شياغة 

ملخاطر الأ�شواق واملخاطر الئتمانية لقطاعات �شوقية حمددة اأو اأن�شطة ومنتجات بنكية حمددة، مراقبة املخاطر للكيانات ال�شيادية والبنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى، وتبني مراجعة م�شتقلة وتقييما مو�شوعيا للمخاطر.

ويغطي اإطار اإدارة خماطر العمليات التي مت اعتماده حتديد وتقييم املخاطر الرئي�شية، وحتديد ومراقبة �شوابط املراقبة الرئي�شية وحتديد   

واإدارة املخاطر الرئي�شية بالبنك. ومن اأجل زيادة م�شتوى الوعي مبخاطر العمليات فقد طور �شاب طريقة مبنية على املخاطر تنطوي على رفع 

م�شتوى التكامل بني كافة الفعاليات والأق�شام وتطوير التدريب املالئم فـي هذا احلقل.

وعلى ال�شعيد امل�شتقبلي �شوف ت�شمل التعزيزات الرئي�شية لهذا الإطار تطوير نظام اإدارة املخاطر مبا ي�شمن اأنها تدعم الأق�شام ومتكنها   

من اإدارة والتحكم باملخاطر الهامة لديها وفـي نف�س الوقت ت�شجيع انتهاج طريقة م�شتقبلية جتاه خماطر العمليات من خالل حتديد احلقول 

التي ت�شم خماطر كبرية حمتملة.

لقد كيف �شاب ال�شيولة القوية لديه واإطار اإدارة خماطر التمويل بحيث ت�شتجيب للتغريات احلا�شلة فـي خليط الأعمال التي يتبناها واآثار   

الأحداث العاملية على مراكز ال�شيولة. و�شوف يوا�شل البنك تطوير اإطار اإدارة خماطر ال�شيولة والتمويل لديه وذلك من خالل ا�شتيعاب املعرفة 

واخلربة من الأحداث اجلارية فـي ال�شوق والعرو�س النظامية احلالية التي تغطي خماطر ال�شيولة الواردة فـي اإطار بروتوكول بازل 3.
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�ملر�جعة �ل�سنوية لفعالية �إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية

اإن اإدارة �شاب م�شئولة عن تنفـيذ ومراجعة فعالية اإطار الرقابة الداخلية املعتمد من قبل جمل�س الإدارة، وقد و�شع البنك معايري وا�شحة يتعني 

على جميع املوظفـني وقطاعات الأعمال التقيد بها.

ولتحقيق هذا الهدف قامت الإدارة بو�شع عدد من الإجراءات والأنظمة الالزمة بهدف حتديد ومراقبة والإبالغ عن املخاطر الكبرية مبا فـي   

ذلك املخاطر الئتمانية، والتغري فـي اأ�شعار ال�شوق بالن�شبة لالأدوات املالية،  وال�شيولة، واأخطاء العمليات، وخمالفة الأنظمة والقوانني، والأن�شطة 

غري املفو�شة اأوالإحتيال ، بالإ�شافة للمراجعة امل�شتمرة من قبل الإدارة، تتم مراقبة النك�شاف لهذه املخاطر من خالل جلان اإدارية مت اإن�شاوؤها 

بهدف �شمان فعالية اإطار الرقابة الداخلية وكذلك املحافظة على اإ�شراف نوعي على املخاطر الرئي�شية كالئتمان، واإدارة الأ�شول واخل�شوم، 

واللتزام، والحتيال.

تنفـيذها  ويتم  امل�شاندة  والفعاليات  الهامة  واملنتجات  العمالء  ملجموعات  الإ�شرتاتيجية  اخلطط  دوري  اأ�شا�س  وعلى  الإدارة  ت�شع  كما   

ومراقبتها من خالل اخلطط الت�شغيلية ال�شنوية التي يتم اإعدادها واعتمادها من قبل جميع اإدارات الأعمال والإدارات امل�شاندة والتي تو�شح 

اأن�شطة الأعمال الرئي�شية والآثار املالية املحتملة لتلك الأن�شطة.

تخ�شع  كافة عمليات تطوير نظم الت�شغيل بالبنك للرقابة املركزية. وت�شتخدم الأنظمة املوحدة حيثما اأمكن فـي قطاعات الأعمال املتماثلة.   

ويتم قيا�س املخاطر الئتمانية وخماطر الأ�شواق والإبالغ عنها وجتميعها بهدف مراجعة الرتكزات الئتمانية على نطاق البنك ككل. ويتم منح 

�شالحيات �شمن حدود معينة للدخول فـي املخاطر الئتمانية وخماطر الأ�شواق اإىل الإدارة املعنية. كما اأن من م�شئوليات الإدارات والأق�شام 

و�شع ال�شيا�شات والإجراءات واملعايري جلميع املخاطر مبا فـي ذلك الئتمان والأ�شواق وال�شيولة والعمليات وتقنية املعلومات واملحا�شبة وال�شئون 

لكافة  ال�شيا�شات  اأطر  ال�شنة مراجعة  وقد مت خالل  وامل�شرتيات.  ال�شمعة  الب�شرية وخماطر  واملوارد  والتعليمات  بالقواعد  واللتزام  القانونية 

الفعاليات الرئي�شة.

وتعمل فعالية اإدارة املخاطر مبثابة اأداة رقابة ثانوية ت�شرف على خماطر الئتمان والأ�شواق وخماطر ال�شمعة بجانب  الفعاليات الأخرى   

مثل فعالية �شمان ا�شتمرارية الأعمال وخماطر الأمن والحتيال، ويجري حتليل جوانب املخاطر ب�شكل عام بينما يتم حتليل خماطر العمليات 

بطرق كمية يتم قيا�شها والرفع بها من خالل جلان العمل الداخلية كلجنة املخاطر، جلنة خماطر العمليات، جلنة مكافحة اجلرائم املالية 

وجلنة اللتزام. وترفع النتائج لإطالع اأع�شاء املجل�س عليها من خالل تقارير دورية يجري تزويد اأع�شاء جلنة املراجعة بها. وت�شرف اإدارة 

اللتزام على عمليات الأق�شام والإجراءات الإدارية وذلك ل�شمان التوافق مع املتطلبات النظامية وعلى وجه اخل�شو�س قواعد فتح احل�شابات 

امل�شرفـية وقواعد مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب واللوائح التنظيمية ال�شادرة عن ال�شوق املالية. وتعمل هذه الإدارة جنبًا اإىل جنب مع 

كافة قطاعات البنك واأق�شامه ل�شمان توافق �شيا�شات البنك  واإجراءات العمل فـيه مع املتطلبات الإ�شرافـية من خالل برنامج �شنوي ُيعد من قبل 

اإدارة اللتزام ويقر من جلنة املراجعة، وتتابع عملية ما حتقق من خطط فـي تقارير ربع �شنوية وتقرير �شنوي �شامل يرفع ملجل�س الإدارة ويوجه 

ملقام موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

اإ�شافة  املال.  راأ�س  ال�شنوية ودورة تخطيط  الت�شغيلية  الإ�شرتاتيجي واخلطة  التخطيط  اأن�شطة  اإدارة املخاطر مت�شقة متامًا مع  اإن عملية   

لذلك، يتوقع من كل موظف اأن يكون م�شئول عن اإدارة املخاطر �شمن امل�شئوليات امل�شندة له وذلك بناء على مبادئ احلوكمة التي يتبناها البنك 

والتي يتم اإي�شاحها خالل الربامج التدريبية.

العام خالل  البنك  يواجهها  التي  الرئي�شية  املخاطر  واإدارة  وتقييم  حتديد  با�شتمرار  املتعلقة  والإجراءات  بالأنظمة  العمل  مت  ولقد  هذا    

الذي يغطيه هذا التقرير. وقد مكنت هذه الإجراءات �شاب من اأداء واجباته والتزاماته مبوجب القواعد والأنظمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي.

وقد عملت هذه  �شاب.  فـي  ثالثي  رقابة  نظام  من  يتجزاأ  ل  اللتزام جزءًا  واإدارة  املخاطر  اإدارة  بجانب  الداخلية  املراجعة  اإدارة  ت�شكل   

الفعاليات خالل العام 2011، كال فـي اإطار وحدود م�شئولياته، واأعّدت لذلك العديد من املراجعات واأعمال التدقيق والفح�س التي �شملت جوانب 

عديدة من ن�شاطات البنك املختلفة بهدف قيا�س مدى التوافق مع النظم املرعية وال�شيا�شات والإجراءات املعتمدة، كما قامت تلك الفعاليات 

مبراجعة جميع عمليات الفح�س والتفتي�س التي اأجرتها اجلهات الإ�شرافـية خالل العام 2011 بحيث متت معاجلة املالحظات الواردة فـي تلك 

التقارير وفق خطط عمل مت التوا�شل فـيها مع تلك اجلهات.

م�شتقل  بتقومي  املراجعة-  جلنة  خالل  من   - الإدارة  وجمل�س  العليا  الإدارة  بتزويد  م�شتقلة  رقابة  كجهة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  وتقوم   

ومو�شوعي حول كفاية وفعالية اإطار اإدارة املخاطر واإجراءات الن�شباط واحلوكمة.

املو�شوعة  وال�شيا�شات  الداخلية  املراقبة  لأنظمة  والت�شغيل  الت�شميم  لفاعلية  م�شتقلة   مراجعة  باإجراء  الداخلية  املراجعة  اإدارة  وتقوم   

كالرقابة  امل�شاندة  فعاليات  الذي متار�شه  الإ�شراف  اإىل  اإ�شافة  لذلك  كاأ�شا�س  املخاطر  باعتماد درجة  وذلك  البنك  اإدارة  قبل  واملعتمدة من 

الداخلية واللتزام واإدارة املخاطر وذلك ل�شمان اأن البنك يعمل �شمن م�شتويات تقبل املخاطر املعتمدة وطبقا لإطار املتطلبات النظامية.
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�ملو�رد �لب�سرية

كان عام 2011 عام حتول بالن�شبة للموارد الب�شرية حيث اأ�شبح تطوير كافة الأهداف الإ�شرتاتيجية للموارد الب�شرية يتم بالتوافق مع اإ�شرتاتيجية 

البنك. وللوفاء باأهداف وحتديات العمل فقد بذلت املوارد الب�شرية اهتمامًا تف�شيليًا لتطوير كافة اأدوات وحلول املوارد الب�شرية ل�شمان تعزيز 

املعرفة العامة والقدرة ملوظفـي �شاب.

انطالقًا من جهود �شاب فـي و�شع اإ�شرتاتيجية منو م�شتدامة فقد مت ا�شتكمال عملية تقييم املهارات جلميع امل�شئولني التنفـيذيني من اأجل   

امل�شاعدة فـي حتديد املوظفـني من ذوي القدرات العالية ممن ي�شتطيعون تنفـيذ الإ�شرتاتيجيات احلالية وامل�شتقبلية للبنك. وهذا الن�شاط يكمل 

اأهداف البنك فـي اإعداد اأفراد �شعوديني من ذوي القدرات واملهارات العالية بحيث يكونوا قادرين على تويل اأدوار قيادية هامة فـي البنك فـي 

ال�شنوات القادمة.

العاملية  التعليم  واأف�شل طرق وممار�شات  للموظفـني  العامة  الإ�شرتاتيجية  مع  بالتوافق  �شاب  فـي  والتعليم  التطوير  كما مت حتويل طريقة   

جمموعة لدى  املعتمدة  املمار�شات  اأف�شل  من  ال�شتفادة  على  قدرته  وهي  اإ�شافـية  ميزة  ميلك  �شاب  فاإن  ال�شعيد  هذا  وعلى   ال�شائدة. 

ات�س ا�س بي �شي. وكجزء من طريقة التطوير اجلديدة فقد مت ت�شميم العديد من احللول وتنفـيذها من اأجل تعزيز القدرات القيادية واملعرفة 

وتقدمي اخلدمات جلميع املوظفـني بحيث يتم مبوجب ذلك توفـري قاعدة يبني عليها هوؤلء املوظفون تطورهم الوظيفـي ب�شكل عام. وكجزء من 

الطريقة اجلديدة فقد ا�شتثمر �شاب فـي تنفـيذ برنامج تعليم متطور عرب الإنرتنت )My e-learning( والذي ي�شمل جمموعة وا�شعة من برامج 

التعليم عرب الإنرتنت. هذا وقد بلغ عدد اأيام التدريب التي ح�شرها موظفو �شاب 13,433 يومًا تدريبيًا اإ�شافة اإىل ا�شتكمال 3,660 برناجمًا 

تدريبيًا عرب الإنرتنت.

العمل  اأهداف  العمل املطلوبة من خالل ربط  نتائج  اأن ي�شمن حتقيق  �شاأنه  الأداء مما من  ا�شتثماره فـي نظام قوي لإدارة  يوا�شل �شاب   

بخطط اأداء الأفراد. وقد �شمل ذلك تنفـيذ عملية معايرة لالأداء على م�شتوى البنك. هذا، واتبع البنك اإ�شرتاتيجية مكافاآت مبنية على الأداء 

وطبقا لالأو�شاع ال�شائدة فـي ال�شوق �شملت امل�شاركة فـي ال�شتبيانات ال�شنوية للتعوي�شات واملزايا فـي اململكة وهو ما مكّن البنك من مواكبة 

الجتاهات ال�شائدة فـي ال�شوق. اإ�شافة لذلك وبناء على تعليمات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وجمل�س ال�شتقرار املايل قام البنك بتعديل 

هياكل التعوي�شات لديه لتكون متم�شية بالكامل مع الإدارة احلكيمة للمخاطر.

و�شمن التزامه التام بخطط ال�شعودة نظم البنك �شمن هذا الإطار عددًا من مبادرات ال�شعودة الإ�شرتاتيجية التي �شملت امل�شاركة فـي   

عدد من حمالت التوظيف حمليًا وخارجيًا خالل العام. وقد �شمل ذلك امل�شاركة فـي اأيام املهنة الرئي�شية فـي اململكة العربية ال�شعودية واململكة 

بربامج  اللتحاق  ي�شتطيعون  ممن  العالية   املوؤهالت  ذوي  من  ال�شعوديني  اخلريجني  حتديد  من  التمكّن  اأجل  من  املتحدة  والوليات  املتحدة 

التطوير فـي �شاب. اإ�شافة لذلك فاإن توفـري برامج التدريب للخريجني من ذوي الكفاءات العالية �شمن برنامج كفالة الطالب اأو ت�شجيع طالب 

اآخرين على الن�شمام للدورات التدريبية ال�شيفـية ياأتي تاأكيدًا للتزامنا املتوا�شل بتنمية وتطوير اخلريجني ال�شعوديني.

422 من ال�شيدات. وقد بلغت ن�شبة ال�شعوديني من  3,123 موظفا من بينهم  ال�شنة  اإجمايل عدد موظفـي البنك كما بنهاية  هذا وقد بلغ   

اإجمايل عدد املوظفـني 85.6 % كما فـي 31 دي�شمرب 2011م.

م�ساندة �لأعمال

“م�شاندة الأعمال” خالل العام، وهي املمتلكات  اإدارات حتت مظلة واحدة  ال�شامل« فقد مت دمج خم�س  الت�شغيل  مت�شيا مع تو�شيات »طريقة 

العقارية، ال�شئون الإدارية، امل�شرتيات، الأمن، ال�شالمة والعالقات احلكومية واإدارة الأزمات وا�شتمرارية الأعمال.

اململوكة  للمباين  الأمثل  ال�شتخدام  �شمان  اإىل  ذلك  وراء  من  هادفة  املكتبي  لال�شتيعاب  �شاملة  تخطيط  عملية  املمتلكات  اإدارة  نفذت   

وامل�شتاأجرة. وكنتيجة لذلك فقد مت اإخالء مبنيني رئي�شيني وهما مركز خدمات امل�شاندة وفرع بريدة ، كما مت اإخالء مبنى اآخر ب�شكل جزئي فـي 

املنطقة الو�شطى وحتويله اإىل موقع طوارئ ملقابلة حالت الطوارئ وا�شتمرارية الأعمال. وقد مت بيع مبنى اخلدمات امل�شاندة �شابقا بينما ل يزال 

مبنى معرو�شا فـي ال�شوق حتى 31 دي�شمرب 2011م، ومتت اإعادة هيكلة مباين الإدارة العامة والإدارة الإقليمية ل�شتيعاب الفعاليات التي مت نقلها 

من املباين التي مت اإخالئها وللوفاء مبتطلبات املكان امل�شرتك التي ت�شتدعيها احتياجات التعاون الأوثق بني الأق�شام والفعاليات. وكنتيجة لذلك 

فقد انخف�شت ن�شبة ال�شواغر من 18.5% اإىل 7.9% وهبطت ن�شبة الكثافة من 12.1 اإىل 8.5 مرت مربع للموظف وانخف�شت اإجمايل امل�شروفات 

ن�شبة  ناحية  الأخرى من  البنوك  ل�شاب �شمن  ال�شدارة  املحافظة على مركز  ال�شنة وهو ما ي�شمن  فـي   %10 اإىل  اململوكة  للمباين  الت�شغيلية 

اإجمايل م�شروفات الت�شغيل / راأ�س املال )2.57%( ون�شبة م�شروفات الت�شغيل / املوجودات )%0.15(.
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فـي فقط  جديدين  فرعني  بناء  مت  فقد  لذلك  وكنتيجة  الفروع،  �شبكة  تو�شعة  اأعمال  تباطاأت  فقد  احلالية  القت�شادية  للظروف  بالنظر    

اأق�شاما  2011م، وهما فرع ال�شليمانية اجلديد فـي جدة ومبنى فرع بريدة اجلديد. ومت بناء هذين الفرعني كمبنيني م�شتقلني وي�شمان  عام 

لل�شيدات ومرافق اأجهزة �شراف لال�شتخدام من داخل ال�شيارة مع مواقف ف�شيحة لل�شيارات. كما مت اإن�شاء 28 جهاز �شراف اآيل جديد خارج 

مقار الفروع وجتديد 8 فروع و 3 مباين عرب اململكة وتغيري �شكلها اإىل ال�شورة اجلديدة للبنك وتزويد بع�شها مبواقف مظللة من اأجل راحة 

العمالء واملوظفـني.

وكان قد مت خالل العام املبا�شرة فـي وتنفـيذ م�شروع  “CRE Gold Suite Project”،  املت�شمن توريد وتركيب وت�شغيل اأجهزة الكرتوميكانيكية   

جديدة )كاملولدات واأجهزة اإمداد الطاقة غري املنقطعة واملحولت واأجهزة التكييف ولوحات التوزيع الرئي�شية( وذلك بهدف توفـري ا�شتطاعة 

وقدرة تربيد احتياطية للمراكز الرئي�شية ومراكز الطوارئ. اإ�شافة لذلك فقد مت تركيب لوحات توفـري الطاقة فـي 64 فرعا عرب اململكة مما نتج 

عنه حتقيق وفر بن�شبة 12.9% فـي ا�شتهالك الكهرباء مقارنة بال�شنة املا�شية. ومت اأي�شا تركيب اأنظمة طاقة م�شاندة اإ�شافـية فـي 4 فروع اأخرى 

بحيث اأ�شبح 46 فرعًا من فروع البنك مزّود بهذه الأنظمة التي توفر طاقة احتياطية فـي حال تعطل التيار الكهربائي التجاري.

قدمت اإدارة ال�شئون الإدارية خالل العام م�شاندة اإدارية كبرية لأق�شام العمل مما مكنها من تقدمي خدمات عمالء اأكرث فعالية عالوة على   

حت�شني الفعالية وخف�س امل�شروفات وخمالفات خماطر املعلومات، كما �شاعدت فـي حماية البيئة من خالل تقلي�س حجم م�شروفات الربيد 

املر�شل واملعاد وحتديد الأر�شيف وتقطيع واإعادة تدوير الأوراق وخا�شة بالن�شبة للم�شتندات ال�شرية. كما مت تقلي�س اأعداد ال�شيارات امل�شتخدمة 

للبنك بن�شبة 23% تقريبا وتخ�شع الآن ملراقبة دقيقة فـي جميع الأوقات.

بقيت اإدارة الأمن وال�شالمة من احلريق متيقظة وا�شتخدمت كافة الإجراءات الأمنية املادية والإليكرتونية ل�شمان توفـري بيئة عمل اآمنة   

حيث مل ت�شجل اأية حوادث خالل ال�شنة. وقد مت تنفـيذ تركيب حمطة املراقبة املركزية اجلديدة وهي الأحدث من نوعها وتعمل ب�شكل جيد حيث 

تغطي جميع الفروع واأجهزة ال�شراف خارج مقار الفروع عرب اململكة. كما مت تنفـيذ جتربتي اإخالء حريق خالل ال�شنة جلميع املباين الرئي�شية 

وذلك بالتن�شيق مع الدفاع املدين والهالل الأحمر وال�شرطة املحلية.

لقيت اأعمال اإدارة الأزمات وا�شتمرارية الأعمال اهتمامًا بالغًا خالل العام. حيث مت ا�شتكمال جتربة كبرية فـي حت�شني ال�شتعداد للتعامل   

مع الأحداث الكبرية التي قد توؤدي اإىل انقطاع الأعمال، كما مت اإجراء عملية “حتليل الآثار” على كافة الفعاليات الرئي�شية واملباين والأنظمة. 

ومت اإن�شاء موقع طوارئ ي�شم 300 مقعد جمهزة مباآخذ كمبيوتر مت�شلة جاهزة لال�شتخدام فـي مبنى الإدارة العامة للمنطقة الو�شطى حيث مت 

اختبارها بكامل احلمولة فـي �شهر دي�شمرب من خالل نقل كامل املعامالت عن طريق مركز احتياطي لتقنية املعلومات فـي جدة على افرتا�س 

عدم توفر موقع الإدارة العامة. وكان اختبار مقابلة الطوارئ ناجحًا من الناحية اللوج�شتية كما وفر الراحة والطمئنان لالإدارة باأن هناك مرافق 

خم�ش�شة لهذا الغر�س ل�شتخدام جميع فعاليات �شاب فـي حالة ح�شول اأية كوارث. وقد بداأت تقنية املعلومات مبعاجلة نتيجة الختبار و�شوف 

يتم اإجراء التجارب ب�شكل دوري م�شتقبال ل�شمان ال�شتعداد التام فـي حالة حدوث اأي حالة طارئة ل �شمح اهلل.

�لعمليات و�لإجر�ء�ت

الفعالية  الق�شوى فـي تعزيز  الأهمية  تنفـيذ كافة م�شاريع الأمتتة ذات  الرئي�شي فـي  ال�شنة دورها  العمليات والإجراءات خالل  اإدارة  وا�شلت 

وخف�س امل�شروفات الت�شغيلية والإجراءات اليدوية وتعزيز اأداء املوظفـني وفـي نف�س الوقت امل�شاهمة فـي مبادرات وم�شاريع احلماية البيئية.

تقنية �ملعلومات

فـي عام 2011 ان�شب اهتمام تقنية املعلومات على اللتزام باملتطلبات النظامية والتي ت�شرتط اأنه يجب على جميع البنوك ال�شعودية اأن ت�شم 

اأنظمة وخدمات م�شاندة فـي اململكة. وبناء على ذلك فقد كان هناك العديد من امل�شاريع من اأجل اإدخال الأنظمة حمليا قيد التنفـيذ فـي نهاية 

ال�شنة كنظام SWIFT Alliance Hosting ونظام GLEAM املحلي )FERMAT(، والتي يتوقع اأن يتم ت�شغيلها خالل عام 2012م. وقد �شملت 

�شريفر  واإدخال  الإئتمان  لبطاقات  الحتيال  مراقبة  نظام  وا�شتبدال   GSI الر�شائل   و�شيط  ا�شتبدال  حمليا  تطبيقها  مت  التي  الأنظمة  بع�س 

.Moody’s Risk Advisory

كما وا�شلت اإدارة تقنية املعلومات خالل العام  م�شاندتها وتقدميها حللول تقنية متطورة لكافة كيانات جمموعة �شاب املالية مبا ميكنها من   

تقدمي خدمات متطورة لعمالئها من خالل كافة الو�شائط الإليكرتونية. كما مت اإ�شافة لذلك تنفـيذ العديد من م�شاريع تعزيز البنية التحتية 

الكبرية مما نتج عنه زيادة كبرية فـي ن�شبة توفر الأنظمة لت�شل اإىل %99.5.

وكانت تقنية املعلومات فـي �شاب فـي الطليعة بالن�شبة لإدخال الأمتتة �شعيًا من البنك ل�شتبعاد الإجراءات اليدوية املكثفة وحت�شني مبادرات   

التي مت تطبيقها  املتعددة  الرئي�شية  الأنظمة  اليدوية. ومن بني  املبا�شرة مما نتج عنه حتقيق وفر كبري فـي امل�شروفات والأعمال  الإجراءات 

للبطاقات، الفوري  لالإ�شدار   ANDIS نظام  تعزيز  البنك وعمالئه،  بني  الإلكرتونية  للر�شائل   SABB KANA نظام  كان  2011م  عام   خالل 

تعزيز نظام بوابة الر�شائل الن�شية الق�شرية ، نظام مراقبة اأحداث اأجهزة ال�شراف، تعزيز نظام اأوراكل تداول Oracle واإدخال نظام هاتفـي 

جديد للخزينة.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خدمة �ملجتمع

والبيئة التعليم  على  تركز  املجتمع”  خدمة  فـي  “�شاب  احلايل  �شعاره  مظلة  حتت  املبادرات  من  عددًا   2011 عام  فـي  البنك  ونفذ   خطط 

وخدمة املجتمع.

املبادرة  هذه  وتهدف  واملعادن.  للبرتول  فهد  امللك  بجامعة  البرتول،  جليولوجيا  الأر�س  علوم  ق�شم  طالب  العام  خالل  �شاب  رعى  حيث   

الأن�شطة  من  العديد  خالل  من  العايل  املهني  ال�شلوك  ودعم  التقنية  تعزيز  و  اجليولوجيا  علم  وتطوير  العلمي   البحث  تعزيز  اإىل  احل�شرية 

كالزيارات امليدانية وندوات العمل للكلية والطالب.

ورعى البنك برنامج “الر�شم والرعاية” وهي مبادرة ثقافـية اجتماعية تهدف اإىل ت�شجيع وتعزيز التعبري الفني من اأجل تغذية الثقافات   

والعادات املتنوعة ال�شائدة فـي اململكة.

وعلى �شعيد برامج الرعاية والتنمية البيئية فقد رعى �شاب برنامج “ل ترتك اأثرا”، وهي مبادرة وطنية تبنتها الهيئة ال�شعودية لل�شياحة   

والآثار وتهدف اإىل رفع الوعي مبفهوم ال�شياحة البيئية والذي اأ�شبح م�شدرًا اقت�شاديًا هامًا للمجتمعات املحلية فـي اململكة. وقد �شمل امل�شروع 

التدريب على تطبيق مبادئ “ل ترتك اأثرا” وهو م�شروع يدعو حلماية البيئة والطبيعة فـي املناطق التي تتم زيارتها من قبل ال�شياح والعامة.

وقد �شاركت جمموعة من موظفـي �شاب فـي املنطقة الغربية فـي اإعادة تاأهيل املنازل التي دمرتها فـي�شانات جدة، وهذه املبادرة مت تنفـيذها   

امل�شتلزمات كاأثاث جديد  العديد من  املبادرة توفـري  للتنمية واخلدمات الجتماعية. وقد مت خالل  العزيز  بالتعاون مع جمعية ماجد بن عبد 

واأجهزة كهربائية للمنازل التي اأ�شابتها الفـي�شانات. وقد لقت هذه املبادرة ا�شتح�شانًا وا�شعًا من قبل املواطنني واملقيمني فـي جدة.

كما تعاون البنك اأي�شا مع اجلمعية ال�شعودية لل�شم، ورعى برناجمًا تدريبيًا مهنيًا لل�شم من الإناث والذكور من اأجل تعزيز مهاراتهم فـي   

القراءة والكتابة مما ي�شاعدهم على الندماج واحلياة ب�شكل طبيعي فـي املجتمع ال�شعودي. كما قام البنك اأي�شا بتدريب عدد كبري من موظفـي 

عالقات العمالء على ا�شتخدام لغة الإ�شارة لتمكينهم من م�شاعدة ال�شم والعمالء الذين يعانون من م�شاكل فـي ال�شمع.

وعلى ال�شعيد ال�شحي والتاأهيل فقد رعى �شاب وحدة الت�شخي�س التقني فـي جممع الأمري �شلطان للتاأهيل فـي املنطقة ال�شرقية من خالل   

تزويد الوحدة باأحدث التجهيزات امل�شتخدمة فـي ت�شخي�س خمتلف اأنواع العجز.

العزيز  عبد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الوقف اخلريي  �شاب  رعى  فقد  املعوقني  ورعاية  بتاأهيل  املتعلقة  للربامج  وبالن�شبة   

فـي مكة. ويعترب هذا الربج املكون من 12 طابقًا و 90 �شقة وجممعًا جتاريًا وقفًا ا�شتثماريًا ل يهدف للربح بل لتحقيق الدخل لتمويل الأن�شطة 

امل�شتقبلية جلمعية الأطفال املعاقني. وتعك�س م�شاركة �شاب فـي هذا الوقف دور البنك البارز فـي خدمة املجتمع.

�لتقدير �لعاملي ل�ساب

فاز �شاب خالل العام بعدد من اجلوائز الرئي�شية من بع�س املجالت واملوؤ�ش�شات العاملية ذات ال�شهرة العاملية الوا�شعة. وتعترب هذه اجلوائز 

مبثابة �شاهد على النوعية العالية للخدمات التي يقدمها �شاب لعمالئه فـي اململكة العربية ال�شعودية والدليل على تعزيز رعاية العمالء وت�شهيل 

الأعمال اخلارجية.

وقد �شملت اجلوائز التي تلقاها البنك فـي اململكة العربية ال�شعودية خالل عام 2011م:

جائزة جلوبال فاينان�س لأف�شل بنك لتمويل التجارة فـي ال�شعودية  
جائزة جلوبال فاينان�س لأف�شل وكيل حفظ فرعي  

جائزة جلوبال فاينان�س لأف�شل بنك عاملي فـي امل�شرفـية الإ�شالمية لل�شركات واأف�شل ممول اإ�شالمي للم�شاريع  
جائزة جلوبال فاينان�س لأف�شل بنك مل�شرفـية الإنرتنت للموؤ�ش�شات وال�شركات فـي ال�شعودية  

جائزة يوروموين كاأف�شل بنك فـي اإدارة النقد  
جائزة يوروموين كاأف�شل بنك فـي امل�شرفية اخلا�شة  

جائزة اأريبيان بيزن�س كاأف�شل بنك للعام 2011  
جائزة التمويل الدويل من البنك الدويل لأف�شل بنك فـي دعم التبادل التجاري فـي ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا  

جوائز بانكر ال�شرق الأو�شط لأف�شل برنامج لولء العمالء  
جائزة موؤ�ش�شة التمويل الدولية لأف�شل بنك فـي ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا فـي دعم قطاع ال�شركات واملوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة  
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�سركة �ساب تكافل

�شركة �شاب تكافل هي مقدم رائد ملنتجات التكافل فـي اململكة العربية ال�شعودية.

وقد كانت ال�شركة التي يبلغ راأ�شمالها 340 مليون ريال �شعودي واحدة من اأوائل �شركات التكافل فـي اململكة التي يتم اإدراجها فـي �شوق   

الأ�شهم ال�شعودي، وميتلك البنك ح�شة قدرها 32.5% من راأ�س مال ال�شركة، ومتتلك جمموعة ات�س ا�س بي �شي وال�شركات التابعة لها ن�شبة 

32.5% من راأ�شمالها بينما ميتلك احل�ش�س الباقية عموم املواطنني وذلك بناء على الإ�شدار الأويل الذي مت فـي �شهر يوليو 2007م.

توفر �شركة �شاب تكافل جمموعة وا�شعة من منتجات التكافل فـي اململكة العربية ال�شعودية تركز على الأ�شواق التجارية وال�شوق ال�شخ�شية   

كما تقدم جمموعة وا�شعة من عرو�س اإدارة وحماية الرثوات. وتهدف عرو�س اإدارة الرثوات لالأفراد للوفاء باحتياجاتهم املالية لأغرا�س التعليم 

الدائم  العجز  اأو  الوفاة  فـي حالة  امل�شرتك  اأفراد عائلة  الربامج تنطوي على عن�شري الدخار وحماية  وال�شتثمار. وهذه  والتقاعد  والدخار 

ل �شمح اهلل. كما توفر عرو�س �شاب تكافل اخلا�شة باحلماية لالأفراد جمموعة من املنتجات املتعلقة بال�شفر، وبتاأ�شرية �شينغن، واحلوادث 

ال�شخ�شية واملنازل وحمتويات املنازل. اأما العرو�س التجارية التي تقدمها ال�شركة فتوفر احلماية مبوجب �شروط ال�شحن البحري اأو احلريق 

اأو كافة خماطر املمتلكات اأو انقطاع الأعمال وامل�شئولية العامة واأي�شا جمموعة اأعمال م�شرفـية م�شممة لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة. كما 

يتم توفـري مزايا املوظفـني للعمالء التجاريني من برامج حماية املجموعات لأ�شحاب العمل الراغبني فـي توفـري مزايا احلماية لأثمن اأ�شولهم، 

موظفـيهم، فـي حالة الوفاة اأو العجز الدائم ل �شمح اهلل. كما طرحت �شاب تكافل برنامج احلج والعمرة وهو منتج حديث لتوفـري التغطية مبا 

فـي ذلك امل�شاعدة الطبية فـي حالة الطوارئ لالأفراد واملجموعات. ومن املتوقع اأن ي�شكل املنتج اجلديد احلل الأمثل للحجاج واملعتمرين الذين 

يتطلعون للح�شول على تغطية متوافقة مع ال�شريعة.

وفـي �شهر يونيو اأدخلت �شاب تكافل نظام “الإجراءات املبا�شرة” لتعزيز اإمكانيات وقدرات التوزيع لديها، وهو برنامج خم�ش�س لتعزيز   

فعالية اإ�شدار برامج التكافل العائلي فـي نقاط البيع وذلك بهدف حت�شني خدمات العمالء عند �شرائهم منتجات �شاب تكافل.

ولكونها من بني اأوىل �شركات التكافل التي يتم ترخي�شها فـي ال�شوق، فقد �شهدت �شركة �شاب تكافل منوًا قويًا خالل فرتة ال�شنوات الأربعة   

منذ اأن با�شرت عملياتها واأ�شبحت فـي موقع جيد مبا ميكنها من موا�شلة العتماد على الآفاق الإيجابية على املدى الطويل لقطاع التاأمني. ومع 

تزايد النمو فـي ال�شوق وازدياد الوعي بحلول التاأمني املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية فقد اأ�شبحت ال�شركة فـي موقف قوي مبا ميكنها من زيادة 

قدرتها التناف�شية من اأجل زيادة ح�شورها فـي ال�شوق وتو�شيع نطاق اأعمالها واأن�شطتها.

وقد اعتربت �شركة �شاب تكافل كما فـي 31 دي�شمرب 2011 اأكرث �شركة رابحة تعمل من خالل )التاأمني البنكي(  فـي اململكة العربية ال�شعودية   

حيث بلغ حجم ال�شرتاكات املكتتب فـيها 268 مليون ريال �شعودي منها 233 مليون ريال �شعودي فـي اأعمال التكافل العائلي.

اإن �شاب تكافل، وبعد اأن طورت عرو�شًا مغرية ونطاقًا �شاماًل من املنتجات وعالمة جتارية قوية ترتبط جميعها بال�شتخدام العملي للتقنية،   

تتبع طراز عمل ناجح عرب التكافل البنكي مع الرتكيز على خدمة العمالء واإ�شرتاتيجيات الت�شويق احلديثة وفريقا عايل املوؤهالت والقدرات من 

املوظفـني واملوارد الب�شرية.
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�سركة HSBC �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة

ال�ستثمارات امل�رشفـية

ال�شت�شارات ال�شتثمارية امل�شرفـية

اإ�شتثماري رائد فـي اململكة العربية ال�شعودية فـي  HSBC العربية ال�شعودية املحدودة خالل ال�شنة على مركزها البارز كبنك  حافظت �شركة 

حقلي اأ�شواق راأ�س املال والندماج وال�شتحواذ. وقد قدم الق�شم خالل ال�شنة خدماته ال�شت�شارية مل�شروع اإعادة هيكلة �شركة التفاق للمنتجات 

احلديدية )بقيمة 2 مليار دولر اأمريكي(، والذي ميثل اأول معاملة اإعادة هيكلة ناجحة من نوعها من حيث احلجم والتعقيد فـي اململكة العربية 

ال�شعودية. اإ�شافة لذلك فقد عملت �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شعودية ب�شفة م�شت�شار مايل ومدير اإ�شدار و�شامن اكتتاب فـي الكتتاب الأويل 

بقيمة 396 مليون ريال �شعودي )105.6 مليون دولر اأمريكي( لل�شركة املتحدة لالإليكرتونيات )اإك�شرتا(، وهو اأحد اكتتابني رئي�شيني ح�شال فـي 

عام 2011. ومبا اأن �شوق الكتتابات الأولية فـي اململكة العربية ال�شعودية كان قد بداأ فـي عام 2003 فقد وا�شلت �شركة ات�س ا�س بي �شي ال�شعودية 

20 اإ�شدارا لالأ�شهم  �شيطرتها على معامالت الإ�شدارات من خالل الكتتابات الأولية واإ�شدارات احلقوق الالحقة حيث اأدارت حتى تاريخه 

بقيمة اإ�شدار زادت عن 24 مليار ريال �شعودي )6.4 مليار دولر اأمريكي(، وهو مبلغ يفوق ما توله اأي م�شت�شار مايل اآخر بكثري.

متويل ال�شتثمارات امل�شرفـية - اأ�شواق راأ�س املال والتمويالت امل�سرتكة

منذ  ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  امل�شرتكة  والتمويالت  املال  راأ�س  اأ�شواق  على  �شيطرتها  املحدودة  ال�شعودية  العربية   HSBC �شركة  توا�شل 

اإن�شائها حيث حافظت على الدوام على ترتيبها الأول بالن�شبة لالإ�شدارات املحلية والعاملية من قبل امل�شدرين ال�شعوديني. هذا وقد اأدار الق�شم 

خالل ال�شنة بنجاح اأربع معامالت اإ�شدار �شندات مالية لأربع عمالء رئي�شيني لتمكينهم من اإ�شدار �شكوك بقيمة 6,000 مليون ريال �شعودي 

امل�شدرين  العمالء  يخدم  ال�شعودية مبا  العربية  اململكة  فـي  العاملية  العرو�س  توزيع  فـي  الق�شم  �شاهم  فقد  لذلك  اإ�شافة  املحلية.  ال�شوق  فـي 

وامل�شتثمرين حمليًا وعامليًا، وقد �شملت تلك الإ�شدارات طرح �شكوك بنك اجلزيرة تالية ال�شداد )وهي اأول �شكوك تالية ال�شداد لبنك اإ�شالمي 

�شعودي( واأي�شا �شكوك جمموعة بن لدن املبتكرة ذات الأجل الق�شري.

تن�شيق  ذلك  فـي  مبا  ال�شنة  خالل  اململكة  فـي  امل�شرتكة  القرو�س  كافة  فـي  لل�شركة  القيادية  امل�شاركة  اإىل  اإ�شافة  املعامالت  تلك  وتاأتي   

الوطنية ال�شركة  عمر،  جبل  كيمانول،  ل�شركة  امل�شرتكة  القرو�س  فـي  و�شاب(  املحدودة  ال�شعودية  العربية   HSBC من  )لكل   املدفوعات 

لل�شحن البحري واإحدى ال�شركات  التابعة ل�شركة الت�شالت ال�شعودية )اأك�شي�س لالت�شالت فـي اإندوني�شيا(. وقد جتلت مهنية الق�شم عندما 

ال�شعودية  العربية   HSBC والتمويل فـي �شركة  املال  راأ�س  اأ�شواق  اأخرى فريق  بانكر” وهي جملة مالية عاملية رائدة، مرة  “ذي  اختارت جملة 

الت�شالت  ل�شركة  التابعة  الإندوني�شية  ال�شركة  فـي متويل م�شروع  بن�شاطها  يتعلق  فـيما  العاملي  امل�شتوى  لل�شهر” على  “اأف�شل فريق  املحدودة 

ال�شعودية والبالغ قيمته 1.2 مليار دولر اأمريكي حيث ذكرت اأن “املعاملة هامة لي�س فقط حلجم قيمتها، بل لأنها بالن�شبة للعديد من اجلهات 

امل�شاركة، كانت الأوىل املبنية على اأ�شا�س مبادئ ال�شريعة، مما و�شع على كاهل �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة وال�شركات التابعة 

لها مهمة �شعبة.

متويل امل�شاريع وال�شادرات

وا�شلت �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة مركزها الرائد فـي جمال متويل امل�شاريع وال�شادرات فـي اململكة العربية ال�شعودية وذلك على 

�شعيد الأن�شطة ال�شت�شارية واأن�شطة الرتتيب. وقد �شهد العام موا�شلة النجاح امللحوظ للق�شم فـي جمال ال�شت�شارات بحيث اأن عدد امل�شاريع 

التي قدم لها اخلدمات ال�شت�شارية بلغ 7 معامالت رئي�شية عرب قطاعات خمتلفة وطيف وا�شع من العمالء من الدرجة الأوىل مبا فـي ذلك �شركة 

اأرامكو ال�شعودية، جمموعة �شابك، معادن، الت�شنيع، �شيبكيم، �شحارى و�شركة حممد الراجحي واأولده. وعلى �شعيد اأعمال الرتتيب، فقد عمل 

�شاب و�شركة ات�س ا�س بي �شي ب�شفة مدير الرتتيب بالن�شبة ملعاملة متويل امل�شاريع البالغ قيمتها 2.100 مليون دولر اأمريكي ملحطة توليد الُقرّية 

التابعة لل�شركة ال�شعودية للكهرباء واأي�شا ملعاملة متويل امل�شاريع البالغ قيمتها 2.100 مليون دولر اأمريكي مل�شروع �شركة معادن لبناء م�شفاة  

الأملنيوم، اإ�شافة لذلك فقد لعب �شاب و�شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة اأدورا رائدة فـي الت�شهيالت التج�شريية املمنوحة للم�شاريع 

فـي بع�س املعامالت املحددة. وبالإ�شافة لذلك فقد اأبرم الق�شم معاملتي متويل م�شاريع وت�شدير كبريتني لبع�س العمالء البارزين مما ير�شخ 

قيادتها الوا�شحة فـي هذا احلقل من الأعمال وهما: م�شروع متويل مببلغ 435 مليون دولر اأمريكي ل�شركة �شابك من قبل وكالة متويل ال�شادرات 

990 مليون دولر اأمريكي لل�شركة ال�شعودية للكهرباء من قبل وكالة متويل ال�شادرات الفرن�شية فـيما يخ�س  الإيطالية وم�شروع متويل بقيمة 

م�شروع ال�شعيبة 3.

تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�سركة HSBC �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة - )تتمة(

اإدارة الأ�شول

اإدارة  HSBC العربية ال�شعودية املحدودة على مركز ال�شركة كواحدة من ال�شركات الرائدة فـي جمال  اإدارة الأ�شول فـي �شركة  حافظ ق�شم 

الأ�شول فـي اململكة خا�شة فـي ظل التقلب امل�شتمر لالأ�شواق العاملية، ويقدم الق�شم للعمالء جمموعة وا�شعة ومتكاملة من املنتجات ال�شتثمارية 

�شاملة الأ�شهم واأدوات الدخل الثابت وال�شيولة والإ�شرتاتيجيات البديلة. وقد وا�شل الق�شم اإدارة ال�شرتاتيجيات ال�شتثمارية املركزة التي تلبي 

احتياجات العمالء فـي الوقت الذي يحقق فـيه قيمة طويلة املدى. ومع الأخذ فـي العتبار املجموعة الوا�شعة من �شناديق ال�شتثمار واملحافظ 

حتت الإدارة فقد بلغت الأ�شول التي يديرها الق�شم اأكرث من 4 مليارات دولر اأمريكي كما فـي 31 دي�شمرب 2011م. و�شمن �شعيه املتوا�شل لتوفـري 

فر�س متنوعة للم�شتثمرين واأي�شا احلماية من الت�شخم فقد طرح الق�شم �شندوق ال�شلع املتوافق مع ال�شريعة الإ�شالمية فـي �شهر اأكتوبر 2011م 

واأي�شا �شندوق املتاجرة بال�شرف الأجنبي املدرج حمليًا، وهو اأول �شندوق من نوعه تطرحه ات�س ا�س بي �شي فـي املنطقة، اإ�شافة لذلك ففـي 

نطاق املحافظ حتت الإدارة فقد و�شعت ال�شركة تغطيتها لت�شمل اأ�شواق الدول اخلليجية وفـي نف�س الوقت تعيني موظفـني م�شت�شارين لتقدمي 

امل�شورة ال�شتثمارية للعمالء املميزين والعمالء من ذوي املراكز املالية املرموقة.

و�ساطة االأ�سهم

اندجمت خالل ال�شنة اأعمال الأوراق املالية التي كانت تقدمها �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة مع �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة 

وذلك �شمن �شعيها لتقدمي حلول متكاملة لأ�شواق املال اإىل العمالء. ويقدم ق�شم الو�شاطة �شل�شلة �شاملة من اخلدمات مبا فـي ذلك الأ�شهم 

اإ�شافة  اململكة،  تنت�شر عرب  ا�شتثماريًا  ت�شمل خم�شة ع�شر مركزًا  والتي  اإي�شال اخلدمات  و�شائط  الأ�شهم من خالل خمتلف  النقدية ومتويل 

اإىل خدمة التعامل عرب الإنرتنت من خالل �شبكة )�شاب تداول و �شاب مبا�شر( وخدمة الهاتف امل�شرفـي من خالل مركز ال�شتثمار املبا�شر. 

وي�شرف على تقدمي هذه اخلدمات فريق اأبحاث يقدم خدماته فـي الأوقات املحددة ويقوم باأبحاث �شاملة حول القطاعات وال�شركات.

كما توا�شل �شركة HSBC مركزها كواحدة من اأف�شل مقدمي خدمات اأك�شي�س للم�شتثمرين العامليني من املوؤ�ش�شات. ومتكن عرو�س مبادلت   

HSBC امل�شتثمرين الدوليني من املوؤ�ش�شات من امل�شاركة فـي منو الأ�شهم ال�شعودية الفردية املدرجة ب�شكل غري مبا�شر، وهو جمال تتمتع فـيه 

�شركة HSBC مبركز بارز ومتقدم.

�أبحاث �لأ�سهم

فـي اأقل من ثالث �شنوات حققت �شركة HSBC ال�شعودية املحدودة ح�شورًا حمليًا بارزًا حيث اأ�شبحت الآن تقدم الأبحاث حول �شركات متثل 

حوايل 80% من اإجمايل راأ�س مال ال�شوق لل�شركات املدرجة فـي تداول. وتعترب الأبحاث املنجزة من قبل ال�شركة الأف�شل من نوعها بحيث ميكن 

اأن تكون مبثابة املقيا�س ال�شتدليل لالأبحاث فـي املنطقة.

خدمات �لأور�ق �ملالية

حافظت خدمات الأوراق املالية فـي �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة على مركزها الرائد فـي �شوق اململكة العربية ال�شعودية كما وا�شلت 

مركزها كمقدم النخبة للم�شتثمرين الأجانب من املوؤ�ش�شات وللحكومة ال�شعودية وللموؤ�ش�شات �شبه احلكومية وال�شركات العائلية. وقد وا�شلت 

ال�شركة تركيزها على تطوير املنتجات والت�شويق الفعال لتلك املنتجات وفـي نف�س الوقت طرحت برناجمًا عمليًا ناجحًا لدعم  اأعمال ال�شناديق 

DPM وحفظ الأمانة. وقد �شهدت خدمات احلفظ العاملية وخدمات املبادلت والوكالة منوًا كبريًا من حيث قاعدة  املتداولة فـي �شوق املال و 

العمالء والزيادة املتوا�شلة فـي الأ�شول حتت احلفظ واأي�شا فـي الإيرادات. اإ�شافة لذلك فقد مت التوقيع على عدد من املعامالت والتي �شيكون 

لها اأثر كبري على الإيرادات.  ومتلك خدمات الأوراق املالية فـي HSBC نطاقًا وا�شعًا من املنتجات املرغوبة  ذات املاركة العاملية القوية يرافقها 

فريق قوي لدعم الأعمال. ومن املتوقع اأن يعطي فتح ال�شوق املرتقب للم�شتثمرين الأجانب دفعة قوية لأعمال احلفظ فـي اململكة.

�لتقدير �لعاملي ل�سركة HSBC �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة

فازت �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة خالل العام بعدد من اجلوائز الرئي�شية من جمالت ذات �شهرة عاملية وا�شعة. وقد �شملت هذه 

اجلوائز : اأف�شل بنك ا�شتثمار فـي اململكة العربية ال�شعودية، اأف�شل بنك فـي جمال متويل البنى التحتية وامل�شاريع، البنك الأكرث ابتكارا فـي 

متويل البنى التحتية وامل�شاريع، اأف�شل مدير �شناديق فـي منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. اأف�شل �شندوق حماية لل�شنة )�شندوق ات�س 

ا�س بي �شي اأمانة متعدد الأ�شول للنمو( واأف�شل �شندوق قطاعي لل�شنة )�شندوق ات�س ا�س بي �شي اأمانة لل�شركات ال�شناعية ال�شعودية(، واأف�شل 

وكيل حفظ فـي اململكة العربية ال�شعودية.
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تقرير مر�جعي �حل�سابات

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�إىل �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين - �ملوقرين )�سركة م�ساهمة �سعودية(

املايل  املركز  قائمة  على  ت�شتمل  والتي  له،  التابعة  وال�شركة  )البنك(  الربيطاين  ال�شعودي  للبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  راجعنا  لقد 

املوحدة كما فـي 31 دي�شمرب 2011، وقوائم الدخل والدخل ال�شامل والتغريات فـي حقوق امل�شاهمني والتدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية 

فـي ذلك التاريخ وملخ�شًا لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة والي�شاحات التف�شريية الأخرى من )1( اإىل )41(، وي�شتثنى من ذلك الإي�شاح رقم 

)38( والبيانات املتعلقة بالإف�شاحات التي ن�س عليها الركن الثالث من تو�شيات جلنة بازل )2( وامل�شار اإليها فـي الإي�شاح املذكور لأنها غري 

مطلوبة لأن تكون �شمن نطاق اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�شئولية الإدارة حول القوائم املالية املوحدة 

ال�شادرة عن  املالية  للموؤ�ش�شات  املحا�شبة  ملعايري  وفقًا  املوحدة وعر�شها ب�شورة عادلة  املالية  القوائم  اإعداد هذه  الإدارة م�شئولة عن  تعترب 

موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واملعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك فى اململكة العربية 

ال�شعودية وعقد تاأ�شي�س البنك. بالإ�شافة اإىل ذلك، تعترب الإدارة م�شئولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تعتربه الإدارة �شروريًا لإعداد قوائـم 

مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية، �شواءًا كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

م�شئولية مراجعي احل�شابات

اإن م�شئوليتنا هى اإبداء الراأى حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�شتنادًا اإىل اأعمال املراجعة التى قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة 

املتعارف عليها فـي اململكة العربية ال�شعودية ومعايري املراجعة الدولية والتي تتطلب منا الإلتزام مبتطلبات اأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ 

اأعمال املراجعة للح�شول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.

ت�شتمل اأعمال املراجعة على القيام باإجراءات للح�شول على الأدلة املوؤيدة للمبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنها القوائم املالية املوحدة. تعتمد 

الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقدير مراجعي احل�شابات مبا فـي ذلك تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية املوحدة، �شواءًا 

كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقومي هذه املخاطر، يقوم مراجعو احل�شابات بالأخذ بعني الإعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س باإعداد 

القوائم املالية املوحدة للبنك وعر�شها ب�شورة عادلة لغر�س ت�شميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقًا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول 

فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك. كما ت�شتمل اأعمال املراجعة على تقومي مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات 

املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقومي العر�س العام للقوائم املالية املوحدة.
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�إىل �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين - �ملوقرين )�سركة م�ساهمة �سعودية( - )تتمة(

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التى ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لأن تكون اأ�شا�شًا لإبداء راأينا.

الـــراأي

فـي راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للبنك وال�شركة التابعة له كما فـي 31 دي�شمرب 2011، واآدائهما املايل وتدفقاتهما  n 
ال�شعودي واملعايري النقد العربي  للموؤ�ش�شات املالية ال�شادرة عن موؤ�ش�شة  التاريخ وفقًا ملعايري املحا�شبة  لل�شنة املنتهية فـي ذلك  النقدية    

الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية  

القوائم وعر�س  باإعداد  يتعلق  فيما  البنك  تاأ�شي�س  وعقد  ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  البنوك  مراقبة  ونظام  ال�شركات  نظام  مع  تتفق   n 
املالية املوحدة  
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كما فـي 31 دي�سمرب 

2010  2011      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�ساح       

املوجودات

15,144,088  22,380,625  3 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

7,042,310  4,347,018  4 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

24,972,442  22,200,122  5 ا�شتثمارات، �شافـي 

74,248,486  84,811,287  6 قرو�س و�شلف، �شافـي 

221,532  565,191  7 ا�شتثمار فـي �شركات زميلة 

558,609  536,922  8 ممتلكات ومعدات، �شافـي 

3,185,399  3,816,340  9 موجودات اأخرى 

125,372,866  138,657,505 اإجمايل املوجودات  

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات

4,661,178  5,894,056  11 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

94,672,855  105,576,542  12 ودائع العمالء  

5,475,754  3,978,660  13 �شندات دين م�شدرة 

187,500  171,875  14 اقرتا�س   

5,203,632  5,870,171  15 مطلوبات اأخرى  

110,200,919  121,491,304 اإجمايل املطلوبات  

     

حقوق امل�شاهمني

7,500,000  7,500,000  16 راأ�س املال   

5,458,863  6,180,972  17 اإحتياطي نظامي 

105,971  )225,710(  18 اإحتياطيات اأخرى 

1,544,613  3,148,439 اأرباح مبقاة    

562,500  562,500  26 اأرباح مقرتح توزيعها 

15,171,947  17,166,201 اإجمايل حقوق امل�شاهمني  

125,372,866  138,657,505 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني  

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

2010  2011      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�ساح       

3,724,908  3,515,880  20 دخل العمولت اخلا�شة 

481,865  493,905  20 م�شاريف العمولت اخلا�شة 

3,243,043  3,021,975 �سافـي دخل �لعمولت �خلا�سة  

1,181,322  1,215,004  21 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي 

126,677  265,095 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �شافـي  

258,279  307,860  22 دخل املتاجرة، �شافـي 

3,707  51,474 توزيعات اأرباح   

-  4,192  23 مكا�شب ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة، �شافـي 

26,393  32,991 دخل العمليات الأخرى  

4,839,421  4,898,591 �إجمايل دخل �لعمليات  

      

969,583  996,169  24 رواتب وما فـي حكمها 

90,840  96,246 اإيجار وم�شاريف مباين  

113,114  94,995  8 ا�شتهالك   

580,633  417,762 م�شاريف عمومية واإدارية  

1,233,526  475,530  6 خم�ش�س خ�شائر الئتمان، �شافـي 

9,553  )6,742(  5 النخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى 

94  361 م�شاريف العمليات الأخرى  

2,997,343  2,074,321 �إجمايل م�ساريف �لعمليات  

1,842,078  2,824,270 �لدخل من �لأن�سطة �لت�سغيلية  

41,074  64,165  7 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة، �شافـي 

1,883,152  2,888,435 �سافـي دخل �ل�سنة  

2.51  3.85  25 �لربح �لأ�سا�سي و�ملعدل لل�سهم )بالريال �ل�سعودي( 

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة �لدخل �ملوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

2010  2011      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�ساح       

1,883,152  2,888,435 �شافـي دخل ال�شنة  

الإيرادات ال�شاملة الأخرى:

موجودات مالية متاحة للبيع

281,568  )315,714(  18 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة   

-  )4,192(  18 حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة   

تغطية خماطر التدفقات النقدية

)33,452(  )3,190(  18 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة   

)4,610(  )8,585(  18 حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة   

243,506  )331,681(       
2,126,658  2,556,754 اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة  

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

الأرباح املقرتح الأرباح  الحتياطيات  الحتياطي  راأ�س املال        

الإجمايل توزيعها  املبقاة  الأخرى  النظامي         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  اإي�ساح      2011
15,171,947  562,500  1,544,613  105,971  5,458,863  7,500,000 الر�شيد فـي بداية ال�شنة  

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

2,888,435  -  2,888,435  -  -  - �شافـي دخل ال�شنة     

)331,681(  -  -  )331,681(  -  - دخل �شامل اآخر     

-  -  )722,109(  -  722,109  -  17 حمول اإىل الحتياطي النظامي  

توزيعات اأرباح نهائية

)562,500(  )562,500(  -  -  -  - مدفوعة لعام 2010    

اأرباح نهاية مقرتح توزيعها

-  562,500  )562,500(  -  -  -  26 لعام 2011    

17,166,201  562,500  3,148,439  )225,710(  6,180,972  7,500,000 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة   

2010
13,045,289  -  694,749  )137,535(  4,988,075  7,500,000 الر�شيد فـي بداية ال�شنة  

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

1,883,152  -  1,883,152  -  -  - �شافـي دخل ال�شنة    

243,506  -  -  243,506  -  - دخل �شامل اآخر    

-  -  )470,788(  -  470,788  -  17 حمول اإىل الإحتياطي النظامي  

اأرباح نهاية مقرتح توزيعها

-  562,500  )562,500(  -  -  -  26 لعام 2010    

15,171,947  562,500  1,544,613  105,971  5,458,863  7,500,000 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة   

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة �لتغري�ت فـي حقوق �مل�ساهمني �ملوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

2010  2011      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�ساح       

الأن�سطة الت�سغيلية

1,883,152  2,888,435 �شافـي دخل ال�شنة  

 التعديالت لت�شوية �شافـي الدخل اإىل �شافـي النقدية

الناجتة من )امل�شتخدمة فـي( الأن�شطة الت�شغيلية:  

اإطفاء اخل�شم على ال�شتثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة   )6,638(  )7,821(

-  )4,192(  23 مكا�شب ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة، �شافـي 

113,114  94,995  8 ا�شتهالك    

94 )مكا�شب( خ�شائر بيع ممتلكات ومعدات، �شافـي   )3,362( 

)41,074(  )64,165(  7 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة، �شافـي  

1,233,526  475,530  6 خم�ش�س خ�شائر الئتمان، �شافـي 

9,553 النخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى    )6,742( 

التغري فـي القيمة الدفرتية ل�شندات الدين امل�شدرة   )21,797(  )233,733(

2,956,811  3,352,064       

�شافـي )الزيادة( النق�س فـي املوجودات الت�شغيلية:

)76,234(  )555,871(  3 وديعة نظامية لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي  

313,945  18,786 ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة، �شافـي  

899,587 قرو�س و�شلف    )11,038,331( 

59,436 موجودات اأخرى   )630,941( 

�شافـي الزيادة )النق�س( فـي املطلوبات الت�شغيلية:

)8,944,566(  1,232,878 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى  

5,485,994  10,903,687 ودائع العمالء    

111,250  670,185 مطلوبات اأخرى   

806,223  3,952,457 �شافـي النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية  

الأن�سطة ال�ستثمارية

26,753,333  24,706,666 متح�شالت من بيع وا�شتحقاق ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة   

�شراء ا�شتثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة    )22,267,241(  )27,980,396(

)78,438(  )79,238(  8 �شراء ممتلكات ومعدات 

-  )279,494(  7 ا�شتثمارات فـي �شركات زميلة 

663  9,292 متح�شالت من بيع ممتلكات ومعدات  

)1,304,838(  2,089,985 �شافـي النقدية الناجتة من )امل�شتخدمة فـي( الأن�شطة ال�شتثمارية  

الأن�شطة التمويلية

- �شندات دين م�شدرة   )1,475,297( 

- اقرتا�س     )15,625( 

توزيعات اأرباح مدفوعة   )566,146(  )10,699(

�شافـي النقدية امل�شتخدمة فـي الأن�شطة التمويلية   )2,057,068(  )10,699(

)509,314(  3,985,374 الزيادة )النق�س( فـي النقدية و�شبه النقدية   

17,456,914  16,947,600 النقدية و�شبه النقدية فـي بداية ال�شنة  

16,947,600  20,932,974  27 النقدية و�شبه النقدية فـي نهاية ال�شنة 

3,740,263  3,637,285 عمولة خا�شة م�شتلمة خالل ال�شنة  

568,217  511,660 عمولة خا�شة مدفوعة خالل ال�شنة   

معلومات اإ�سافـية غري نقدية     

243,506 اإيرادات �شاملة اأخرى   )331,681( 

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 41 جزءًاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة. 

قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

عام  .1

املوافق 1398هـ  �شفر   12 بتاريخ   4  / م  رقم  امللكي  املر�شوم  مبوجب   ، �شعودية  م�شاهمة  �شركة  )�شاب(،  الربيطاين  ال�شعودي  البنك   تاأ�ش�س 

الربيطاين  البنك  عمليات  اإليه  اإنتقلت  اأن  بعد  1978م(  يوليو   1( 1398هـ  رجب   26 بتاريخ  ر�شميًا  اأعماله  �شاب  بداأ  وقد  1978م.  يناير   21

1399هـ املوافق 22 ذي القعدة  1010025779 بتاريخ   لل�شرق الأو�شط فـي اململكة العربية ال�شعودية. يعمل �شاب مبوجب ال�شجل التجاري رقم 

13 اأكتوبر 1979م كبنك جتاري من خالل �شبكة فروعه وعددها 80 فرعًا )2010 : 81 فرعًا( فـي اململكة العربية ال�شعودية. بلغ عدد موظفـي 

�شاب 3,123 موظفًا كما فـي 31 دي�شمرب 2011م )2010 : 3,389 موظف(. اإن عنوان املركز الرئي�شي هو كما يلي:

البنك ال�شعودي الربيطاين  

�ص ب 9084  

الريا�س 11413  

اململكة العربية ال�شعودية   

تتمثل اأهداف �شاب فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�شرفـية. كما يقوم �شاب بتقدمي منتجات م�شرفـية متوافقة مع ال�شريعة، معتمدة   

وحتت اإ�شراف هيئة �شرعية م�شتقلة تاأ�ش�شت من قبل �شاب.

ميتلك �شاب 100% )2010 : 100%( من راأ�س مال ال�شركة التابعة / �شركة �شاب لالأوراق املالية، �شركة ذات م�شئولية حمدودة تاأ�ش�شت   

مبوجب قرار هيئة ال�شوق املالية  رقم 2007-35-7 وتاريخ 10 جمادي الثاين 1428هـ املوافق 25 يونيو 2007، وم�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية 

بال�شجل التجاري رقم 1010235982 وتاريخ 8 رجب 1428هـ )22 يوليو 2007( . ميتلك �شاب ب�شورة مبا�شرة 98% و 2% ب�شورة غري مبا�شرة 

من احل�ش�س فـي راأ�س مال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية 

 ال�شعودية(. كانت الن�شاطات الرئي�شية لل�شركة التابعة تتمثل فـي القيام باأعمال احلفظ والعمل كوكيل باإ�شتثناء عمليات التغطية. واعتبارًا من

1 يوليو 2011، مت حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركة اإىل �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، �شركة زميلة ل�شاب مقابل ح�ش�س 

اإ�شافـية )اأنظر اإي�شاح 7(. �شيتم ت�شفـية ال�شركة حال اإمتام الإجراءات النظامية املتعلقة بتحويل اأعمال ال�شركة.

للتاأمني )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شئولية  100% )2010 : 100%( من احل�ش�س فـي راأ�س مال �شركة وكالة �شاب  كما ميتلك �شاب   

حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادي الثاين 1428هـ )املوافق 3 يوليو 2007(. 

ميتلك �شاب ب�شورة مبا�شرة 98% و 2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س فـي راأ�س مال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من 

تاأمني وحيد  العمل كوكيل  فـي  لل�شركة  الرئي�شي  الن�شاط  يتمثل  ال�شعودية(.  العربية  اململكة  فـي  خالل �شركة ذات م�شئولية حمدودة، م�شجلة 

ل�شركة �شاب للتكافل )�شركة زميلة - اأنظر اإي�شاح 7( داخل اململكة العربية ال�شعودية طبقًا لالإتفاقية املربمة معها. اإن عقد التاأ�شي�س ل يحظر 

على ال�شركة من العمل كوكيل لأي �شركة تاأمني اأخرى فـي اململكة العربية ال�شعودية.

تابعة(، )�شركة  املحدودة  �شريفـي�شز  اإن�شوران�س  �شاب  �شركة  مال  راأ�س  فـي  احل�ش�س  من   )%51  :  2010(  %51 �شاب  ميتلك  كما    

1428هـ القعدة  ذي   24 وتاريخ   1010241209 رقم  التجاري  بال�شجل  ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  م�شجلة  حمدودة  م�شئولية  ذات   �شركة 

)املوافق 4 دي�شمرب 2007(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة فـي العمل كو�شطاء واإ�شت�شاريي تاأمني للعمالء العاملني فـي اململكة العربية 

ال�شعودية. وقد با�شرت ال�شركة عملياتها فـي 24 ذي القعدة 1428هـ )املوافق 4 دي�شمرب 2007(. اإن �شاب ب�شدد بيع كامل ح�شته فـي �شركة 

�شاب اإن�شوران�س �شريفـي�شز املحدودة اإىل �شركة مار�س العربية ال�شعودية. يتوقع اإمتام ال�شفقة خالل الربع الأول من عام 2012.

�أ�س�س �لإعد�د  .1.1

بيان اللتزام اأ( 

الدولية  وللمعايري  ال�شعودي،  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  املالية  للموؤ�ش�شات  املحا�شبة  ملعايري  طبقًا  املوحدة  املالية  القوائم  تعد   

اخلا�شة بالتقارير املالية. كما يعد �شاب قوائمه املالية املوحدة لتتم�شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�شركات باململكة العربية ال�شعودية 

والقطاع الأ�شا�شي للبنك.

اأ�ش�س القيا�س ب( 

مت اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فـيما عدا امل�شتقات، واملوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة   

الدخل، والإ�شتثمارات املتاحة للبيع، حيث يتم قيا�شها بالقيمة العادلة. بالإ�شافة اإىل ذلك، تقيد املوجودات واملطلوبات مغطاة املخاطر 

)املغطاة بالقيمة العادلة( بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطيتها.
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العملة الرئي�شية ج( 

وال�شركة ل�شاب  الرئي�شية  العملة  ال�شعودي  الريال  يعترب  األف.  لأقرب  تقريبها  ويتم  ال�شعودي،  بالريال  املوحدة  املالية  القوائم  تظهر    

التابعة له.

اأ�ش�س توحيد القوائم املالية  د( 

اإليهما ب�شكل جماعي  ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية ل�شاب وال�شركة التابعة له / �شركة �شاب لالأوراق املالية)وي�شار   

بـ “البنك”(. يتم اإعداد القوائم املالية لل�شركة التابعة لنف�س ال�شنة املالية ل�شاب، با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة. مل يقم البنك 

بتوحيد القوائم املالية لل�شركات التابعة له وهي/ �شركة وكالة �شاب للتاأمني، و�شركة �شاب اإن�شوران�س �شريفـي�شز املحدودة، لأن اإجمايل 

موجوداتها ومطلوباتها واإيراداتها وم�شاريفها غري هامة بالن�شبة للقوائم املالية املوحدة للبنك ككل.

ال�شركة التابعة هي تلك املن�شاأة التي ي�شيطر �شاب على �شيا�شاتها املالية والت�شغيلية للح�شول على منافع من ن�شاطاتها، وميتلك فـيها    

ح�شة تزيد عن ن�شف راأ�س املال الذي يحق له الت�شويت. يتم توحيد ال�شركة التابعة اإعتبارًا من تاريخ اإنتقال ال�شيطرة على تلك ال�شركة 

اإىل �شاب، ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارًا من تاريخ تخلي �شاب عن مثل هذه ال�شيطرة.

يتم حذف الأر�شدة واملعامالت املتداخلة عند توحيد القوائم املالية.   

الإفرتا�شات والتقديرات املحا�شبية الهامة هـ( 

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية، ا�شتخدام بع�س الأحكام والتقديرات والفرتا�شات   

تطبيق  عند  والتقدير  الأحكام  الإدارة ممار�شة  من  يتطلب  كما  امل�شجلة.  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ  على  توؤثر  التي  الهامة  املحا�شبية 

ال�شيا�شات املحا�شبية للبنك. يتم تقومي هذه التقديرات والفرتا�شات والأحكام ب�شورة م�شتمرة وذلك على اأ�شا�س خربة البنك وعوامل 

اأخرى ت�شتمل على احل�شول على امل�شورة املهنية وتوقعات لالأحداث امل�شتقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقا للظروف واملعطيات، ميكن اأن 

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. يتم اإثبات التعديالت على التقديرات املحا�شبية خالل الفرتة التي تعدل فـيها التقديرات وفـي 

الفرتات امل�شتقبلية. وفـيما يلي النواحي الهامة التي ا�شتخدمت فـيها الإدارة التقديرات والفرتا�شات اأو مار�شت فـيها الأحكام: 

خ�شائر انخفا�س قيمة القرو�س وال�شلف  )1

يقوم البنك، بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة، مبراجعة القرو�س وال�شلف غري العاملة لتحديد فـيما اذا كان من ال�شروري ت�شجيل 

خم�ش�س خا�س خل�شائر الإئتمان فـي قائمة الدخل املوحدة. وب�شكل خا�س، تقوم الإدارة بابداء التقديرات عند تقدير حجم وتوقيت 

التدفقات النقدية امل�شتقبلية من اأجل حتديد حجم املخ�ش�س املطلوب. يتم اإجراء هذه التقديرات بناءًا على العديد من الإفرتا�شات التي 

ت�شتمل على العديد من العوامل، واأن النتائج الفعلية قد تختلف، مما يرتتب على ذلك اإجراء تغريات م�شتقبلية فـي املخ�ش�س اخلا�س.

يقوم البنك، بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة، مبراجعة حمافظ الإقرا�س اخلا�شة به لتقومي املخ�ش�س اجلماعي الإ�شافـي.   

قابلة  بيانات  وجود  من  للتاأكد  والأحكام  التقديرات  باإبداء  البنك  يقوم  ت�شجيلها،  يجب  اإنخفا�س  خ�شائر  هناك  كان  اإذا  ما  ولتحديد 

للمالحظة ت�شري اإىل وجود اإنخفا�س قابل للقيا�س فـي التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة ناجت عن حمفظة القرو�س . وميكن اأن ي�شتمل 

هذا الدليل على بيانات قابلة للمالحظة ت�شري اإىل وجود تغري �شلبي فـي حالة ال�شداد من قبل جمموعة من املقرت�شني اأو فـي الظروف 

الإقت�شادية املحلية املرتبطة بحالت الإخفاق املتعلقة بالقرو�س. تقوم الإدارة با�شتخدام التقديرات  بناءا على اخلربات ال�شابقة ب�شاأن 

القرو�س  لتلك  انخفا�س مماثل  وجود  على  املو�شوعي  والدليل  الإئتمان  الإعتبار خ�شائ�س خماطر  بعني  الأخذ  بعد  القرو�س  خ�شائر 

وال�شلف التي ت�شمنتها املحفظة عند تقدير التدفقات النقدية. يتم، ب�شورة منتظمة، تقومي املنهجية والإفرتا�شات امل�شتخدمة فـي تقدير 

حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�شتقبلية لتقليل اأية فروقات بني اخل�شائر املقدرة والفعلية.

القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة فـي �شوق مايل ن�شط  )2

حتدد القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة فـي �شوق مايل ن�شط با�شتخدام طرق الت�شعري. وفـي حالة ا�شتخدام طرق الت�شعري 

)على �شبيل املثال، مناذج( فـي حتديد القيمة العادلة، فاإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفـني موؤهلني م�شتقلني عن اجلهة 

التي قامت باإ�شتحداثها. يتم امل�شادقة على كافة طرق الت�شعري قبل ا�شتخدامها، ويتم معايرتها للتاأكد باأن املخرجات تعك�س البيانات 

الفعلية واأ�شعار ال�شوق املقارنة. وبقدر امل�شتطاع، ت�شتخدم طرق الت�شعري البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي املتعلقة مبخاطر 

الإفرتا�شات  تغري  اأن  التقديرات.  اإجراء  الإدارة  من  تتطلب  املرتابطة  والأمور  والتقلبات  الآخر(  والطرف  بالبنك  )اخلا�شة  الإئتمان 

املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة امل�شجلة لالأدوات املالية.
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اإنخفا�س قيمة ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع  )3

يقوم البنك مبمار�شة الإفرتا�شات عند مراجعة الإنخفا�س فـي قيمة ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع . وي�شمل ذلك التاأكد فـيما اإذا كان 

الإنخفا�س اجلوهري اأو امل�شتمر فـي القيمة العادلة يقل عن التكلفة. يتم اإبداء التقدير للتاأكد فـيما اإذا كان الإنخفا�س فـي القيمة العادلة 

“جوهري” اأو “م�شتمر”، وفـي هذا ال�شدد، يقوم البنك بتقومي، من بني عوامل اأخرى، التغري العادي فـي اأ�شعار الأ�شهم. اإ�شافة اإىل ذلك، 
يقوم البنك بالتاأكد فـيما اإذا كان الإنخفا�س فـي القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فـي املركز املايل للجهة امل�شتثمر فـيها، واأداء 

ال�شناعة والقطاع، والتغريات فـي التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

ت�شنيف الإ�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�شتحقاق  )4

يتبع البنك الإر�شادات املذكورة فـي معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( عند ت�شنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعات املمكن 

حتديدها اأو الثابتة، والتي لها تاريخ ا�شتحقاق حمدد كــ “ا�شتثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�شتحقاق” . وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي 

نيته ومقدرته على الحتفاظ بهذا ال�شتثمارات حتى تاريخ الإ�شتحقاق.

ت�شنيف الإ�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  )5

يتبع البنك الأ�ش�س املن�شو�س عليها فـي معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( عند ت�شنيف املوجودات واملطلوبات املالية اإىل »اإ�شتثمارات 

مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل«. وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي مدى اإلتزامه بال�شروط املن�شو�س عليها فـي معيار املحا�شبة 

الدويل رقم )39(.

مبداأ الإ�شتمرارية و( 

لقد قامت الإدارة بتقومي مقدرة البنك على الإ�شتمرار فـي العمل  وفقًا ملبداأ الإ�شتمرارية، واأنها على قناعة باأنه يوجد لدى البنك املوارد   

الكافـية لالإ�شتمرار فـي اأعماله فـي امل�شتقبل املنظور. كما اأنه ل علم لدى الإدارة باأية اأمور هامة ميكن اأن تثري �شكوكًا حول مقدرة البنك 

على الإ�شتمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ الإ�شتمرارية. عليه، مت الإ�شتمرار فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ الإ�شتمرارية املحا�شبي.

ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية  .2

فـيما يلي بيانًا بال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة فـي اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة:

التغري فـي ال�شيا�شات املحا�شبية اأ( 

تتم�شى ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة مع تلك املتبعة فـي اإعداد القوائم املالية املوحدة لل�شنة املا�شية.

مل ينتج عن اتباع التعديالت على املعايري التالية اأي اأثر على ال�شيا�شات املحا�شبية، اأو املركز املايل للبنك اأو اأدائه املايل:  

معيار املحا�شبة الدويل رقم 24 – الإف�شاحات املتعلقة باجلهات ذات العالقة )املعدل لعام 2009(  

يعدل هذا املعيار تعريف اجلهة ذات العالقة وبع�س متطلبات الإف�شاح عن اجلهات ذات العالقة باحلكومة.  

)التعديالت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 7( - التعديالت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 7:   

الإف�شاحات املتعلقة بالأدوات املالية - حتويل املوجودات املالية.  

ا�شتحدثت هذه التعديالت اإف�شاحات جديدة ب�شاأن حتويل املوجودات املالية مبا فـي ذلك الإف�شاح عن:  

املوجودات املالية التي مل يتم اإثباتها بالكامل  
املوجودات املالية التي مت اإثباتها بالكامل وحتتفظ املن�شاأة بعالقة م�شتمرة معها  

:)7( رقم  املالية  بالتقارير  اخلا�س  الدويل  املعيار   -  2010 لعام  املالية  بالتقارير  اخلا�شة  الدولية  املعايري  على  التح�شينات    

الإف�شاحات املتعلقة بالأدوات املالية  

يتطلب هذا التعديل �شراحة باأن تتم الإف�شاحات النوعية جنبًا اإىل جنب مع الإف�شاحات الكمية وذلك لتمكني القارئ من اأن يقّيم ب�شورة   

بتعديل الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�س  قام  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  املالية.  الأدوات  عن  والناجتة  املن�شاأة  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  اأف�شل    

واإ�شتبعاد متطلبات الإف�شاح احلالية.  
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التغري فـي ال�شيا�شات املحا�شبية - )تتمة(  اأ( 

التح�شينات على املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية لعام 2010 - معيار املحا�شبة الدويل رقم )1( املتعلق بعر�س القوائم املالية  

مت تعديل هذا املعيار ليظهر باأن جتزئة التغريات فـي كل عن�شر من حقوق امللكية النا�شئة عن املعامالت املدرجة �شمن الإيرادات ال�شاملة   

الأخرى يجب اأي�شًا عر�شها فـي القوائم املالية، وذلك اإما فـي قائمة التغريات فـي حقوق امل�شاهمني اأو فـي الإي�شاحات.  

تعديالت اأخرى ناجتة عن التح�شينات على املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية واملتعلقة باملعايري التالية التي مل ينتج عنها   

اأي اأثر جوهري على ال�شيا�شات املحا�شبية اأو املركز املايل للبنك واأدائه املايل.  

معيار املحا�شبة الدويل رقم 27  
معيار املحا�شبة الدويل رقم 32  

تاريخ التداول ب( 

يتم اإثبات والتوقف عن اإثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول، اأي التاريخ الذي يلتزم فـيه 

تلك  ت�شليم  يتم  اأن  تتطلب  التي  العمليات  املالية هي  املوجودات  وبيع  ب�شراء  املتعلقة  الإعتيادية  العمليات  املوجودات.  وبيع  ب�شراء  البنك 

املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها فـي ال�شوق.

الأدوات املالية امل�شتقة وحما�شبة تغطية املخاطر ج( 

يتم قيا�س الأدوات املالية امل�شتقة والتي ت�شتمل على عقود ال�شرف الأجنبي، والعقود امل�شتقبلية املتعلقة باأ�شعار العمولت اخلا�شة، واإتفاقيات 

الأ�شعار الآجلة، ومقاي�شات اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة، وخيارات اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة )املكتتبة وامل�شرتاه( بالقيمة 

العادلة )العالوة امل�شتلمة عن اخليارات املكتتبة(. تقيد كافة امل�شتقات بقيمتها العادلة فـي املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلـــة 

اإيجابية، وفـي املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �شلبية.

ح�شبما الت�شعري،  وطرق  النقدية  التدفقات  خ�شم  وطرق  بال�شوق  املتداولة  الأ�شعار  اإىل  بالرجوع  العادة  فـي  العادلة  القيمة  حتدد    

هو مالئم.

تتوقف معاجلة التغريات فـي القيمة العادلة للم�شتقات على ت�شنيفها �شمن الفئات التالية:   

امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة  )1

امل�شتقات  ت�شتمل  لل�شنة.  املوحدة  الدخل  قائمة  فـي  مبا�شرة  املتاجرة  لأغرا�س  املقتناه  للم�شتقات  العادلة  القيمة  فـي  التغريات  تدرج 

املقتناه لأغرا�س املتاجرة على تلك امل�شتقات التي ل تخ�شع ملحا�شبة تغطية املخاطر.

امل�شتقات املدرجة �شمن اأدوات مالية اأخرى  )2

اإذا كانت خ�شائ�شها الإقت�شادية  تعترب امل�شتقات املدرجة �شمن الأدوات املالية الأخرى م�شتقات منف�شلة، وت�شجل بالقيمة العادلة 

مقتناة  م�شتقات  عقد  ذاته  بحد  يعترب  ل  الرئي�شي  العقد  واأن  الرئي�شي،  العقد  فـي  املذكورة  بتلك  وثيقة  ب�شورة  تتعلق  ل  وخماطرها 

الأخرى  املالية  الأدوات  �شمن  املدرجة  امل�شتقات  تقيد  الدخل.  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  مدرجة  مالية  اأدوات  اأو  املتاجرة،  لأغرا�س 

املنف�شلة عن العقد الرئي�شي بالقيمة العادلة فـي املحفظة التجارية، وتدرج التغريات فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة.

حما�شبة تغطية املخاطر   )3

يقوم البنك بت�شنيف بع�س امل�شتقات كاأدوات تغطية عند تاأهيلها ملحا�شبة تغطية املخاطر.

لأغرا�س حما�شبة تغطية املخاطر، ت�شنف تغطية املخاطر اإىل فئتني هما:- )اأ( تغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي خماطر   

التغريات فـي القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات التي مت اإثباتها، و )ب( تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات فـي 

التدفقات النقدية �شواء كانت متعلقة بخطر حمدد مرتبط باملوجودات اأو املطلوبات املغطاة اأو العمليات املتوقعة ب�شكل كبري التي ميكن 

توؤثر على �شافـي الدخل اأو اخل�شارة املعلن.
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الأدوات املالية امل�شتقة وحما�شبة تغطية املخاطر - )تتمة(  ج( 

حما�شبة تغطية املخاطر - )تتمة(   )3

عالية خالل فرتة  فعالية  ذات  املخاطر  تغطية  تكون  باأن  التوقع  يجب  فاإنه  املخاطر،  تغطية  ملحا�شبة  موؤهلة  امل�شتقات  تكون  ولكي   

التغطية، بحيث يتم ت�شوية التغريات فـي القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اخلا�شة باأداة تغطية املخاطر ب�شكل فعال مع التغريات التي 

طراأت على البند الذي متت تغطية خماطره، ويجب اأن تكون هذه التغريات قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق به. وعند بداية تغطية املخاطر، 

يجب توثيق اإ�شرتاتيجية واأهداف اإدارة املخاطر.

تغطية  فعالية  تقومي مدى  املغطاة وطريقة  املخاطر  تغطيته وطبيعة  �شيتم  الذي  والبند  املخاطر  تغطية  اأداة  فـي ذلك حتديد  مبا   

املخاطر. وتبعًا لذلك، يجب تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر ب�شورة م�شتمرة.

نا�شئة عن  اأو خ�شائر  اأية مكا�شب  تدرج   ، املخاطر  تغطية  ب�شرط حما�شبة  تفـي  التي  العادلة  القيمة  لتغطية خماطر  بالن�شبة  اأما   

اإعادة قيا�س اأدوات تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مبا�شرة فـي قائمة الدخل املوحدة. يتم اإثبات اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية 

خماطره فـي قائمة الدخل املوحدة . وفـي احلالت التي تتوقف فـيها تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعمولت 

خا�شة عن الوفاء ب�شرط حما�شبة تغطية املخاطر ، عندئذ يتم اإطفاء ت�شوية القيمة الدفرتية فـي قائمة الدخل املوحدة على مدى العمر 

املتبقي لالأداة املالية. وعند التوقف عن اإثبات البند الذي متت تغطية خماطره، يتم اإدراج ت�شوية القيمة العادلة غري املطفاأة مبا�شرة 

فـي قائمة الدخل املوحدة.

اأو  بالربح  اخلا�س  اجلزء  اإثبات  يتم  املخاطر،  تغطية  حما�شبة  ب�شرط  تفـي  التي  النقدية  التدفقات  خماطر  لتغطية  بالن�شبة  اأما   

اخل�شارة الناجمة عن اأداة تغطية املخاطر، التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة، فـي قائمة الدخل ال�شامل املوحدة، على اأن يتم 

اإثبات اجلزء غري الفعال، اإن وجد، فـي قائمة الدخل املوحدة. بالن�شبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها تاأثري على املعامالت 

امل�شتقبلية، يتم حتويل الربح اأو اخل�شارة املدرجة فـي الإحتياطيات الأخرى اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي توؤثر فـيها 

املعاملة املغطاة على قائمة الدخل املوحدة.

يتم التوقف عن حما�شبة تغطية املخاطر وذلك عند اإنتهاء �شريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهاوؤها اأو تنفـيذها اأو عند مل تعد تلك   

اأو  بالربح  الإحتفاظ  يتم  النقدية،  التدفقات  تغطية خماطر  اإتباع حما�شبة  التوقف عن  وعند  املخاطر.  تغطية  موؤهلة ملحا�شبة  الأداة 

اخل�شارة املرتاكمة - املثبتة �شابقًا فـي الإحتياطات الأخرى- �شمن حقوق امل�شاهمني حلني حدوث العملية املتوقعة . وفـي احلالت التي 

مل يعد فـيها توقع حدوث العملية املغطاة، يتم حتويل �شافـي الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة - املثبت �شمن الإحتياطيات الأخرى - اإىل 

قائمة الدخل املوحدة لل�شنة.

العمالت الأجنبية     د( 

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لريالت �شعودية باأ�شعار التحويل الفورية ال�شائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. كما حتول اأر�شدة   

املوجودات واملطلوبات النقدية امل�شجلة بالعمالت الأجنبية فـي نهاية ال�شنة لريالت �شعودية باأ�شعار التحويل ال�شائدة بتاريخ اإعداد القوائم 

بداية  فـي  الرئي�شية  بالعملة  املطفاأة  التكلفة  بني  الفرق  الأجنبية  بالعمالت  امل�شجلة  النقدية  البنود  حتويل  وخ�شائر  اأرباح  متثل  املالية. 

ال�شنة واملعدلة بالعمولة الفعلية واملبالغ امل�شددة خالل ال�شنة، والتكلفة املطفاأة بالعملة الأجنبية املحولة ب�شعر التحويل فـي نهاية ال�شنة. 

ترحل كافة فروقات التحويل الناجتة عن الأن�شطة غري التجارية اإىل الإيرادات غري الت�شغيلية الأخرى فـي قائمة الدخل املوحدة فـيما عدا 

الفروقات على القرو�س بالعمالت الأجنبية التي توؤمن تغطية فعالة على �شافـي الإ�شتثمار فـي املن�شاآت الأجنبية. تدرج اأرباح اأو خ�شائر 

حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�شجلة بالعمالت الأجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة، فـيما عدا الفروقات الناجتة عن اإعادة حتويل 

اإ�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع، اأو تلك املدرجة �شمن حقوق امل�شاهمني واخلا�شة بتغطية خماطر التدفقات النقدية و�شافـي الإ�شتثمار 

املوؤهلني لتغطية املخاطر. تدرج اأرباح اأو خ�شائر البنود غري النقدية امل�شجلة بالقيمة العادلة كجزء من ت�شوية القيمة العادلة فـي قائمة 

الدخل املوحدة اأو حقوق امل�شاهمني وذلك ح�شب املوجودات املالية املعنية.
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مقا�شــة الأدوات املالية هـ( 

تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�شافـي فـي قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم اأو عندما يكون لدى   

البنك نية لت�شوية املوجودات مع املطلوبات على اأ�شا�س ال�شافـي، اأو بيع املوجودات وت�شديد املطلوبات فـي اآن واحد.

اإثبات الإيرادات / امل�شاريف و( 

دخل وم�شاريف العمولت اخلا�شة  

»ا�شتثمارات مقتناة  كـ  امل�شنفة  تلك  بعمولة، عدا  املرتبطة  املالية  الأدوات  بكافة  املتعلقة  العمولت اخلا�شة  اإثبات دخل وم�شاريف  يتم   

لأغرا�س املتاجرة« اأو »ا�شتثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل«، فـي قائمة الدخل املوحدة باإ�شتخدام طريقة العائد الفعلي. 

ميثل معدل العمولة الفعلي املعدل الذي مت ا�شتخدامه فـي خ�شم املدفوعات واملقبو�شات النقدية امل�شتقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع 

للموجودات واملطلوبات املالية )اأو لفرتة اأق�شر، ح�شبما هو مالئم( اإىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية. وعند احت�شاب 

معدل العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية امل�شتقبلية بعد الأخذ بعني العتبار كافة ال�شروط التعاقدية لالإداة املالية، 

ولي�س خ�شائر الئتمان امل�شتقبلية.

املقبو�شات.  اأو  املدفوعات  ب�شاأن  تقديراته  بتعديل  البنك  قيام  فـي حالة  اأو مطلوبات مالية ما،  لأية موجودات  الدفرتية  القيمة  تعدل    

حت�شب القيمة الدفرتية املعدلة على اأ�شا�س معدل العمولة الفعلي، ويقيد التغري فـي القيمة الدفرتية كدخل اأو م�شاريف عمولت خا�شة.

وحال اإنخفا�س القيمة امل�شجلة لأ�شل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهه ب�شبب خ�شارة الإنخفا�س فـي القيمة، فانه ي�شتمر    

فـي اإثبات دخل العمولة اخلا�شة با�شتخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفرتية اجلديدة.

ياأخذ احت�شاب معدل العائد الفعلي بعني العتبار كافة ال�شروط التعاقدية املتعلقة بالأدوات املالية )مثل الدفعات املقدمة، واخليارات    

... الخ(، وي�شتمل على كافة التعاب املدفوعة اأو امل�شتلمة، وتكاليف املعامالت وكذلك اخل�شومات والعالوات التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من 

معدل العمولة الفعلي. تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عر�شية تتعلق مبا�شرًة ب�شراء اأو اإ�شدار اأو ا�شتبعاد موجودات اأو مطلوبات مالية ما.

وعند قيام البنك باإبرام اإتفاقية مقاي�شة اأ�شعار عمولت خا�شة لتبديل العمولة اخلا�شة مبعدل ثابت اإىل عائم )اأو العك�س(، يتم تعديل    

دخل اأو م�شاريف العمولة اخلا�شة ب�شافـي العمولة اخلا�شة على عملية املقاي�شة.

اأرباح / خ�شائر حتويل العمالت الأجنبية  

يتم اإثبات اأرباح / خ�شائر حتويل العمالت الأجنبية عند حتققها / حدوثها.  

دخل الأتعاب والعمولت  

يتم اإثبات دخل الأتعاب والعمولت، على اأ�شا�س مبداأ الإ�شتحقاق، عند تقدمي اخلدمة. يتم تاأجيل اأتعاب الرتباطات ملنح القرو�س التي   

غالبًا ما يتم ا�شتخدامها مع التكلفة املبا�شرة املتعلقة بها ويتم اإثباتها كت�شوية العائد الفعلي عن تلك القرو�س. يتم اإثبات اأتعاب املحافظ 

اإدارة  عن  امل�شتلمة  الأتعاب  اأما  املعنية.  اخلدمات  لعقود  طبقًا  زمني،   - ن�شبي  اأ�شا�س  على  الأخرى،  واخلدمات  ال�شت�شارية  واخلدمات 

املوجودات والأموال وخدمات التخطيط املايل وخدمات احلفظ والو�شاية واخلدمات املماثلة الأخرى التي يتم تقدميها على مدى فرتة 

معنية، فـيتم اإثباتها ب�شكل ن�شبي على مدى فرتة اخلدمة املقدمة. وفـي احلالت التي ل يتوقع فـيها باأن توؤدي الرتباطات املتعلقة بالقرو�س 

تتعلق م�شاريف  الرتباط.  فرتة  مدى  على  الثابت  الق�شط  بطريقة  القرو�س  ملنح  الرتباطات  اأتعاب  اإثبات  يتم  القر�س،  ا�شتخدام  اإىل 

الأتعاب والعمولت الأخرى اأ�شا�شًا باأتعاب املعامالت واخلدمات، ويتم قيدها كم�شاريف عند ا�شتالم اخلدمة.

توزيعات الأرباح  

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار باأحقية ا�شتالمها.  

�شافـي دخل املتاجرة  

ت�شتمل النتائج الناجمة عن الأن�شطة التجارية على كافة املكا�شب واخل�شائر الناجمة عن التغريات فـي القيمة العادلة، ودخل اأو م�شاريف   

العمولت اخلا�شة املتعلقة به، وتوزيعات الأرباح الناجتة عن املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة لأغرا�س املتاجرة وفروقات حتويل 

العمالت الأجنبية. ي�شتمل ذلك على عمليات التغطية غري الفعالة املدرجة فـي عمليات التغطية.
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اإتفاقيات البيع واإعادة ال�شراء ز ( 

اإعادة ال�شراء( فـي قائمة  اإثبات املوجودات املباعة مع الإلتزام باإعادة �شرائها فـي تاريخ م�شتقبلي حمدد )اإتفاقيات  ي�شتمر البنك فـي   

املركز املايل املوحدة، ويتم قيا�شها وفقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ب�شاأن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، 

اإظهار  يتم  املطفاأة.  بالتكلفة  املقتناه  الأخرى  والإ�شتثمارات  الإ�شتحقاق  تاريخ  حتى  املقتناة  والإ�شتثمارات  للبيع،  املتاحة  والإ�شتثمارات 

اأو ودائع  الإلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�شتلمة منه مبوجب هذه الإتفاقيات فـي الأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

العمالء، ح�شبما هو مالئم . يتم اإعتبار الفرق بني �شعر البيع واإعادة ال�شراء كم�شاريف عمولت خا�شة، ويطفاأ على مدى فرتة اإتفاقية 

اإعادة ال�شراء باإ�شتخدام طريقة العائد الفعلي.

ل يتم اإظهار املوجودات امل�شرتاة مع وجود اإلتزام لإعادة بيعها فـي تاريخ م�شتقبلي حمدد ) اإتفاقية اإعادة بيع( فـي قائمة املركز املايل    

املوحدة لعدم اإنتقال ال�شيطرة على تلك املوجودات اإىل البنك. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه الإتفاقيات فـي النقدية والأر�شدة لدى 

موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اأو الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى اأو القرو�س وال�شلف، ح�شبما هو مالئم . ويتم اإعتبار 

الفرق بني �شعر ال�شراء واإعادة البيع كدخل عمولت خا�شة، ويطفاأ على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع باإ�شتخدام طريقة العائد الفعلي.

ال�شتثمارات ح( 

يتم، فـي الأ�شل، اإثبات كافة ال�شندات الإ�شتثمارية بالقيمة العادلة والتي متثل املبلغ املدفوع، �شاملة م�شاريف ال�شراء املتعلقة بالإ�شتثمارات،   

فـيما عدا الإ�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل حيث ل يتم اإ�شافة م�شاريف ال�شراء اإىل التكلفة عند الإثبات الأويل لها، 

وحتمل على قائمة الدخل املوحدة. تطفاأ العالوة واخل�شم على اأ�شا�س العائد الفعلي، وتدرج فـي دخل العمولت اخلا�شة.

بالن�شبة لل�شندات التي يتم تداولها فـي الأ�شواق املالية النظامية، حتدد القيمة العادلة على اأ�شا�س الأ�شعار املتداولة بال�شوق عند اإنتهاء    

اأ�شا�س  على  الإ�شتثمارية  ال�شناديق  فـي  والإ�شتثمارات  املداره  للموجودات  العادلة  القيمة  حتدد  املالية.  القوائم  اإعداد  تاريخ  فـي  العمل 

�شافـي قيمة املوجودات املعلن.

لالأدوات  ال�شوقية احلالية  القيمة  اأ�شا�س  على  العادلة  للقيمة  منا�شب  تقدير  اإجراء  يتم  بال�شوق،  املتداولة  لل�شندات غري  بالن�شبة  اأما    

الأخرى امل�شابهة لها تقريبًا، اأو على اأ�شا�س التدفقات النقدية املتوقعة اأو على اأ�شا�س ما يخ�س تلك ال�شندات من �شافـي املوجودات ذات 

ال�شلة.

وبعد الإثبات الأويل ملختلف فئات ال�شندات الإ�شتثمارية، ل ي�شمح عادة باإجراء اأية حتويالت لحقة بني فئات الإ�شتثمار املختلفة. حتدد    

القيمة امل�شرح عنها لكل فئة من فئات الإ�شتثمار فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل:

الإ�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل   )1

قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  مدرجة  “اإ�شتثمارات  اأو  املتاجرة”  لأغرا�س  مقتناة  “اإ�شتثمارات  كـ  الفئة  هذه  �شمن  الإ�شتثمارات  ت�شنف 

الدخل”. وذلك عند ن�شاأتها اأو عند تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 املعدل. يتم �شراء الإ�شتثمارات امل�شنفة كـ “اإ�شتثمارات مقتناه 

لأغرا�س املتاجرة” ب�شكل اأ�شا�شي لغر�س البيع اأو اإعادة ال�شراء ملدد ق�شرية الأجل. ت�شنف الإ�شتثمارات كـ “اإ�شتثمارات مدرجة قيمتها 

العادلة فـي قائمة الدخل” من قبل الإدارة فـي حالة الوفاء باملعايري والأ�ش�س املذكورة اأدناه، )فـيما عدا اإ�شتثمارات الأ�شهم غري املتداولة 

فـي �شوق مايل ن�شط والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به(:

اأنها عبارة عن اأداة مالية ت�شتمل على نوع واحد اأو اأكرث من امل�شتقات املدرجة �شمن اأدوات مالية اأخرى والتي تعدل ب�شورة جوهرية   
التدفقات النقدية الناجتة عن الأداة املالية، اأو  

اأنها اأداة مالية ت�شتمل على م�شتقات يجب ف�شلها عن العقد الرئي�شي طبقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 39، ولكن البنك غري قادر على   
قيا�س امل�شتقات املدرجة �شمن اأدوات مالية اأخرى ب�شورة منف�شلة وب�شكل موثوق به عند ال�شراء اأو فـي تاريخ لحق بعد تاريخ اإعداد   

القوائم املالية املوحدة  

يتم ت�شنيف “القيمة العادلة” طبقًا لإ�شرتاتيجية اأدارة املخاطر املعتمدة من جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك، وهذا الت�شنيف غري 

قابل لالإلغاء. يتم اإثبات املوجودات املالية امل�شنفة عند اإبرام اإتفاقيات تعاقدية مع الأطراف الأخرى بتاريخ التداول، ويتم التوقف عن 

اإثباتها عند بيعها.

وبعد الإثبات الأويل لها، تقا�س الإ�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم اإدراج اأية تغريات فـي القيمة 

العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�شاأ فـيها تلك التغريات. يدرج فـي قائمة الدخل املوحدة دخل العمولت اخلا�شة وتوزيعات 

الأرباح امل�شتلمة عن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل كـ “دخل من الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي 

قائمة الدخل”.
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ال�شتثمارات - )تتمة(  ح( 

الإ�شتثمارات املتاحة للبيع  )2

اأو  الإ�شتثمارات املتاحة للبيع هي تلك التي يعتزم البنك الإحتفاظ بها ملدة غري حمددة، والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات ال�شيولة 

ملواجهة التغريات فـي اأ�شعار العمولت، اأو اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، اأ�شعار الأ�شهم.

“اإ�شتثمارات متاحة للبيع” لأحقًا بالقيمة العادلة. بالن�شبة لالإ�شتثمارات املتاحة للبيع التي مل يتم  تقا�س الإ�شتثمارات امل�شنفة كـ   

تغطية خماطر قيمتها العادلة، تدرج الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن التغريات فـي قيمتها العادلة مبا�شرة فـي “قائمة الدخل ال�شامل 

الدخل  قائمة  �شابقًا �شمن  املثبتة  اأو اخل�شارة املرتاكمة -  الربح  اإظهار  يتم  الإ�شتثمارات،  تلك  اإثبات  اأ�شباب  اإنتفاء  املوحدة”. وعند 

ال�شامل املوحدة - فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

تقيد ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع، التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به، بالتكلفة.  

الإ�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�شتحقاق  )3

ت�شنف الإ�شتثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها ولها تاريخ اإ�شتحقاق حمدد والتي ي�شتطيع البنك ولديه النية الإيجابية 

اإ�شتحقاقها - عدا تلك التي تفـي مبتطلبات تعريف الإ�شتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفاأة - كاإ�شتثمارات مقتناه  لإقتنائها حتى تاريخ 

حتى تاريخ الإ�شتحقاق. يتم قيا�س هذه الإ�شتثمارات بعد اإقتنائها بالتكلفة املطفاأة ناق�شًا خم�ش�س الإنخفا�س فـي قيمتها. يتم ح�شاب 

التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�شم اأو العالوة عند ال�شراء با�شتخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر 

ناجمة عن هذه الإ�شتثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند اإنتفاء اأ�شباب اإثبات تلك الإ�شتثمارات اأو اإنخفا�س قيمتها.

اإن الإ�شتثمارات امل�شنفة كـ “مقتناه حتى تاريخ الإ�شتحقاق”، ل ميكن عادة بيعها اأو اإعادة ت�شنيفها - دون اأن تتاأثر مقدرة البنك   

على اإ�شتخدام هذا الت�شنيف، ول ميكن ت�شنيفها كبند مغطى املخاطر ب�شاأن اأ�شعار العمولة اخلا�شة اأو ال�شداد املبكر، وبالتايل اإظهار 

النية لالإحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�شتحقاق.

املقتناه بالتكلفة املطفاأة  )4

بالتكلفة  اإ�شتثمارات مقتناه   « كـ  ن�شط،  �شوق مايل  فـي  املتداولة  املمكن حتديدها وغري  اأو  الثابتة  الدفعات  الإ�شتثمارات ذات  ت�شنف 

املطفاأة«. الإ�شتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفاأة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة ناق�شًا خم�ش�س 

الإنخفا�س فـي قيمتها. يتم ت�شوية الإ�شتثمارات املغطاه قيمتها العادلة فـي تغريات القيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطية خماطرها. 

تدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر ناجمة عن هذه الإ�شتثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند اإنتفاء اأ�شباب اإثبات تلك الإ�شتثمارات، ويتم 

الإف�شاح عنها كاأرباح اأو )خ�شائر( ا�شتثمارات مقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة. حت�شب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�شم 

اأو العالوة عند ال�شراء با�شتخدام طريقة العائد الفعلي. 

الإ�شتثمار فـي ال�شركات الزميلة ط( 

املتعلق  )28( رقم  الدويل  املحا�شبة  ملعيار  طبقًا  وذلك  امللكية  حقوق  طريقة  باإ�شتخدام  الزميلة  ال�شركة  فـي  الإ�شتثمار  حما�شبة  يتم    

اأو تابعة  �شركة  تعترب  ول  هامًا،  تاأثريًا  البنك  عليها  ميار�س  من�شاأة  هي  الزميلة  ال�شركة  الزميلة”.  ال�شركات  فـي  “الإ�شتثمار   بـ 

م�شروعًا م�شرتكًا.

ومبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم اإثبات الإ�شتثمار فـي ال�شركة الزميلة فـي قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة زائدًا التغريات التي    

تطراأ على ح�شة البنك فـي �شافـي موجودات ال�شركة الزميلة ملا بعد ال�شراء ناق�شًا اأي اإنخفا�س فـي القيمة. يقيد الإ�شتثمار فـي ال�شركات 

الزميلة فـي قائمة املركز املايل املوحدة على اأ�شا�س طريقة حقوق امللكية اأو بالقيمة القابلة لالإ�شرتداد، اأيهما اأقل.

اإن ال�شنة املالية لكل من البنك وال�شركة الزميلة تنتهي فـي 31 دي�شمرب من كل عام، وتتم�شى ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة مع    

تلك املتبعة من قبل البنك فـيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع فـي ظروف م�شابهه.

يتم حذف الأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني البنك وال�شركة الزميلة له بقدر ح�شته فـي ال�شركة الزميلة.  
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القرو�س وال�شلف ي( 

القرو�س وال�شلف هي موجودات مالية غري م�شتقة يتم منحها اأو اإقتناوؤها من قبل البنك، وذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها، وليتم   

تداولها فـي �شوق مايل ن�شط.

املتعلقة ال�شراء  م�شاريف  �شاملة  املدفوع،  للمبلغ  العادلة  القيمة  متثل  والتي  بالتكلفة  الأ�شل،  فـي  وال�شلف،  القرو�س  كافة  تقا�س    

بالقرو�س وال�شلف.

الإنحفا�س وخم�ش�س  م�شطوبة  مبالغ  اأية  ناق�شًا  املطفاأة،  بالتكلفة  مقتناه  و�شلف  كقرو�س  بالبنك  اخلا�شة  وال�شلف  القرو�س  ت�شنف    

فـي قيمتها.

فـي العادلة  قيمته  خماطر  تغطية  متت  الذي  بالبند  املتعلق  اجلزء  ت�شوية  يتم  خماطرها،  تغطية  متت  التي  وال�شلف  للقرو�س  بالن�شبة    

القيمة الدفرتية.

الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى ك( 

اأو  اأ�شواق املال، وذات دفعات ثابتة  اإيداعات  اأ�شا�شًا من  اأن الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى هي موجودات مالية تتكون 

ممكن حتديدها، ول يتم تداولها فـي الأ�شواق املالية الن�شطة. ل يتم اإبرام اإيداعات اأ�شواق املال بنية اإعادة بيعها مبا�شرًة اأو خالل فرتة 

ق�شرية. يتم، فـي الأ�شل، قيا�س الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى بالتكلفة، والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع.

وخم�ش�شات  م�شطوبة  مبالغ  اأية  ناق�شًا  بالتكلفة  الأخرى  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  لدى  الأر�شدة  تظهر  لها،  الأويل  الإثبات  وبعد   

الإنخفا�س فـي القيمة، اإن وجدت.

الإنخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية ل( 

يتم، بتاريخ اإعداد القوائم املالية، اإجـراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�شوعي على انخفا�س قيمة اأي من اأ�شل مايل اأو جمموعة مـن 

املوجودات املالية. وفـي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل، التي يتم ح�شابها على 

اأ�شا�س �شافـي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة، ويتم اإثبات اأية خ�شارة ناجمة عن ذلك الإنخفا�س فـي التغريات فـي 

قيمتها الدفرتية كالآتي:

وفـي حالة عدم اإمكانية حت�شيل اأي اأ�شل مايل، فانه يتم �شطبه من خم�ش�س خ�شائر الإنخفا�س فـي القيمة. ل يتم �شطب املوجودات   

املالية اإل بعد ا�شتنفاذ كافة و�شائل التح�شيل املمكنة وحتديد مبلغ اخل�شارة.

حال تخفـي�س املوجودات املالية اإىل قيمتها املقدرة القابلة لالإ�شرتداد، يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�شة بعد ذلك على اأ�شا�س �شعر   

العمولة اخلا�شة امل�شتخدم فـي خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�س قيا�س القيمة القابلة لالإ�شرتداد.

واإذا ما حدث لحقًا اإنخفا�س فـي مبلغ خ�شارة الإنخفا�س فـي قيمة الإ�شتثمارات عدا ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع واأن هذا الإنخفا�س   

يتعلق، ب�شورة مو�شوعية، بوقوع حدث بعد اإثبات الإنخفا�س )مثل حت�شن درجة ت�شنيف الإئتمان للجهة املقر�شة(، يتم عك�س قيد خ�شارة 

املوحدة �شمن خم�ش�س  الدخل  قائمة  فـي  القيد  اإثبات عك�س  يتم  املخ�ش�س.  بتعديل ح�شاب  وذلك  �شابقًا  اإثباتها  التي مت  الإنخفا�س 

خ�شائر انخفا�س الإئتمان.
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الإنخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية - )تتمة( ل( 

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالتكلفة املطفاأة  )1

ُت�شنف املوجودات املالية كموجودات منخف�شة القيمة عند وجود دليل مو�شوعي على وقوع الإنخفا�س املتعلق بالئتمان نتيجًة لوجود 

خ�شائر حدث اأو اأكرث بعد الإثبات الأويل لتلك املوجودات، واأن خل�شائر احلدث اأثر على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل 

املايل اأو ملجموعة من املوجودات  املالية والتي ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق به.

املقتناة  الأخرى  املالية  املوجودات  اأي من  اأو  اأي قر�س  انخفا�س قيمة  الناجتة عن  الإئتمان  لقاء خ�شائر  يجنب خم�ش�س خا�س   

بالتكلفة املطفاأة، مبا فـي ذلك تلك الناجمة عن خماطر ديون �شيادية، عند وجود دليل مو�شوعي ي�شري اإىل اأن البنك لن يكون قادرًا 

على حت�شيل املبالغ امل�شتحقة. ميثل مبلغ املخ�ش�س اخلا�س الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد. اإن القيمة 

املقدرة القابلة لال�شرتداد متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة مبا فـي ذلك القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد من ال�شمانات 

والكفالت املخ�شومة على اأ�شا�س اأ�شعار العمولة اخلا�شة الفعلية الأ�شلية.

اإ�شافة للمخ�ش�س اخلا�س، يجنب خم�ش�س جماعي لالإنخفا�س فـي القيمة على اأ�شا�س املحفظة لقاء خ�شائر الإئتمان وذلك فـي   

اإن املخ�ش�س اجلماعي مبنى على  املالية املوحدة.  القوائم  اإعداد  بتاريخ  حالة وجود دليل مو�شوعي على وجود خ�شائر غري حمددة 

اأ�شا�س اإنخفا�س فـي م�شتوى الت�شنيف الإئتماين )اإنخفا�س درجات ت�شنيف خماطر الإئتمان( للموجودات املالية منذ تاريخ منحها. 

يقدر هذا املخ�ش�س بناءًا على عدة عوامل تت�شمن ت�شنيفات الإئتمان املحددة للجهة / اجلهات املقرت�شة، والظروف الإقت�شادية 

احلالية وخربة البنك فـي التعامل مع اجلهة / اجلهات املقرت�شة، واأية معلومات اأخرى متاحة عن حالت الإخفاق ال�شابقة.

يتم ت�شوية القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ح�شاب املخ�ش�س، ويتم اإدراج مبلغ الت�شوية فـي قائمة الدخل املوحدة.  

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالقيمة العادلة  )2

بالن�شبة للموجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة، فاإنه فـي حالـة اإثبات اخل�شارة  مبا�شرة �شمن حقوق امل�شاهمني، يتم حتويل �شافـي 

اخل�شارة املرتاكمة املثبتة �شمن حقوق امل�شاهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة عندما يعترب الأ�شل منخف�شًا.

بالن�شبة ل�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع، فاإن النخفا�س اجلوهري اأو امل�شتمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة يعترب دليل مو�شوعي   

على النخفا�س فـي القيمة. وعلى عك�س �شندات الديون، ل ي�شمح با�شرتداد مبلغ اخل�شارة املثبتة �شابقًا والناجتة عن انخفا�س القيمة 

�شمن قائمة الدخل املوحدة طاملا ظل الأ�شل قائمًا بال�شجالت، وعليه فاأن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد اإدراج الإنخفا�س بال�شجالت 

يجب اأن ت�شجل فقط �شمن حقوق امل�شاهمني. وفـي حالة التوقف عن اإثباتها، يتم حتويل املكا�شب اأو اخل�شائر املرتاكمة املثبتة �شابقًا 

�شمن حقوق امل�شاهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

اإتخاذ هذا  يقوم البنك ب�شطب موجوداته املالية عندما تقرر وحدات العمل املعنية واإدارة املخاطر عدم اإمكانية حت�شيلها، ويتم   

القرار بعد الأخذ بعني الإعتبار بع�س املعلومات مثل حدوث تغريات هامة فـي املركز املايل للجهة املقرت�شة / امل�شدرة ت�شري اإىل عدم 

بعد  اإل  املالية  املوجودات  �شطب  ليتم  املخاطر.  كامل  ل�شداد  كافـية  غري  ال�شمان  متح�شالت  اأن  اأو  اإلتزاماتها  �شداد  على  مقدرتها 

اإ�شتنفاذ كافة الو�شائل املمكنة لتح�شيلها. وبالن�شبة للقرو�س ال�شخ�شية، ت�شدر قرارات ال�شطب فـي العادة بناءًا على حالت التاأخر 

املتعلقة ب�شداد منتج معني. وفـي حالة عدم اإمكانية حت�شيل اأي اأ�شل مايل، فانه يتم �شطبه من خم�ش�س الإنخفا�س فـي القيمة، اإن 

وجد، وحتمل اأية مبالغ بالزيادة عن املخ�ش�س املتوفر مبا�شرة على قائمة الدخل املوحدة.

ل تعترب القرو�س التي اأعيد التفاو�س ب�شاأن �شروطها قرو�شًا متاأخرة ال�شداد، بل يتم اعتبارها قرو�شًا جديدة. حتدد ال�شيا�شات   

واملمار�شات املتبعة ب�شاأن اإعادة جدولة القرو�س وفق معايري اأو موؤ�شرات توحي باأن عملية ال�شداد قد ت�شتمر فـي الغالب. وي�شتمر فـي 

اإخ�شاع القرو�س للتقومي للتاأكد من وجود اإنخفا�س على اأ�شا�س فردي اأو جماعي والذي يتم احت�شابه با�شتخدام معدل العمولة الفعلي 

الأ�شلي للقر�س.
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املمتلكات واملعدات م( 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�شم الإ�شتهالك املرتاكم. ل يتم اإ�شتهالك الأرا�شي اململوكة.

املتوقعة  الإنتاجية  الأعمار  اأ�شا�س  على  وذلك  الأخرى  واملعدات  املمتلكات  تكلفة  اإ�شتهالك  ح�شاب  فـي  الثابت  الق�شط  طريقة  تتبع   

للموجودات وكما يلي:

33 �شنة املباين 

على مدى فرتة عقد الإيجار حت�شينات املباين امل�شتاأجرة 

3 اإىل 4 �شنوات الأثاث واملعدات وال�شيارات 

حتدد مكا�شب وخ�شائر الإ�شتبعاد وذلك مبقارنة متح�شالت الإ�شتبعاد مع القيمة الدفرتية، ويتم اإدراجها فـي قائمة الدخل املوحدة.  

يتم مراجعة القيمة املتبقية وكذلك الأعمار الإنتاجية للموجودات للتاأكد من وجود اإنخفا�س فـي قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث   

اأو التغريات فـي الظروف اإىل عدم اإمكانية اإ�شرتداد قيمتها الدفرتية. يتم تخفـي�س القيمة الدفرتية للموجودات فورًا اإىل قيمتها القابلة 

لالإ�شرتداد، فـي حالة زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل عن القيمة القابلة لالإ�شرتداد املقدرة له.

املطلوبات ن( 

يتم، فـي الأ�شل، اإثبات كافة اإيداعات اأ�شواق املال وودائع العمالء، والقرو�س، و�شندات الدين امل�شدرة بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة 

للمبلغ امل�شتلم.

وبعد ذلك، يتم قيا�س كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعمولت، اأو التي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة، بالتكلفة املطفاأة والتي يتم   

ح�شابها بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�شم اأو العالوة. تطفاأ العالوات واخل�شومات على اأ�شا�س العائد الفعلي حتى تاريخ الإ�شتحقاق، وترحل 

اإىل م�شاريف العمولت اخلا�شة.

يتم ت�شوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة فـي تغريات القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره. وتدرج الأرباح   

اأو اخل�شائر الناجمة عن ذلك فـي قائمة الدخل املوحدة.

املخ�ش�شات �س( 

تتطلب  اأن  كبري  ب�شكل  املحتمل  ومن  �شابقة  اأحداث  عن  ناجمة  البنك  على  متوقعة  اأو  قانونية  اإلتزامات  وجود  عند  املخ�ش�شات  جتنب 

ا�شتخدام املوارد املالية ل�شداد هذا الإلتزام.

ال�شمانات ع( 

اإثبات ال�شمانات املالية �شمن املطلوبات الأخرى فـي القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة والتي متثل قيمة العالوة  يتم، فـي الأ�شل، 

امل�شتلمة. وبعد الإثبات الأويل لها، يتم قيا�س اإلتزام البنك جتاه كل �شمان بالعالوة املطفاأة اأو اأف�شل تقدير للم�شاريف املطلوبة ل�شداد 

الإلتزامات املالية الناجتة عن ال�شمانات، اأيهما اأكرب. تدرج اأية زيادة فـي الإلتزامات املتعلقة بال�شمانات املالية فـي قائمة الدخل املوحدة 

�شافـي”،  والعمولت،  الأتعاب  “دخل  املوحدة �شمن  الدخل  قائمة  فـي  امل�شتلمة  العالوة  اإثبات  يتم  الإئتمان”.  “خم�ش�س خ�شائر  �شمن 

بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة ال�شمان.

حما�شبة عقود الإيجار ف( 

املوحدة بطريقة  الدخل  قائمة  الإيجار على  ت�شغيلية، ومبوجبها حتمل دفعات  اإيجار  البنك عقود  التي يربمها  الإيجار  تعترب كافة عقود 

الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

النقدية و�شبه النقدية �س( 

لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقدية والأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

واتفاقيات اإعادة البيع مع موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، باإ�شتثناء الوديعة النظامية. كما ت�شتمل على الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية الأخرى التي ت�شتحق خالل ت�شعني يومًا بعد �شرائها.
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التوقف عن اإثبات الأدوات املالية ق( 

التعاقدية  اإنتهاء احلقوق  املت�شابهة( عند  املالية  املوجودات  اأو جمموعة من  اأي جزء منها  )اأو  املالية  املوجودات  اإثبات  التوقف عن  يتم 

املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلا�شة بهذه املوجودات.

فـي احلالت التي تظهر فـيها دللت على اأن البنك نقل موجودات مالية، يتم التوقف عن الإثبات فـي حال قيام البنك بنقل كل املخاطر   

واملكا�شب امل�شاحبة مللكية املوجودات. وفـي احلالت التي ل يتم فـيها نقل اأو الإبقاء على كل املخاطر واملكا�شب امل�شاحبة مللكية املوجودات 

املالية، يتم التوقف عن الإثبات فقط فـي حالة تخلي البنك عن ال�شيطرة على املوجودات. يقوم البنك بت�شجيل املوجودات واملطلوبات ب�شكل 

منف�شل فـي حالة احل�شول على احلقوق والإلتزامات الناجتة عن هذه العمليات.

يتم التوقف عن اإثبات املطلوبات املالية )اأو جزء منها( وذلك فقط عند اإ�شتنفاذها، اأي عندما يتم تنفـيذ الإلتزام املحدد فـي العقد اأو   

اإلغاوؤه اأو اإنتهاء مدته.

الأموال املودعة لدى البنك ب�شفته و�شياً اأو موؤمتناً عليها ر( 

ل يتم اإعتبار الأموال املودعة لدى البنك، ب�شفته و�شيًا اأو موؤمتنًا عليها، كموجودات خا�شة بالبنك، وبالتايل ل تدرج �شمن القوائم املالية 

املوحدة املرفقة.

الزكاة و�شريبة الدخل �س ( 

حت�شب الزكاة على ح�شة امل�شاهمني ال�شعوديني فـي حقوق امللكية اأو �شافـي الدخل وفقًا لالأ�ش�س املن�شو�س عليها فـي الأنظمة الزكوية. 

حت�شب �شريبة الدخل على ح�شة امل�شاهمني غري ال�شعوديني فـي �شافـي دخل ال�شنة.

توزيعات  يتم خ�شمها من  وبالتايل  امل�شاهمني،  اإلتزامات على  لأنها  املوحدة  الدخل  قائمة  الدخل على  الزكاة و�شريبة  يتم حتميل  ل   

الأرباح املدفوعة للم�شاهمني.

املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب الفوائد ت ( 

اإ�شافة اإىل املنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بع�س املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب العمولة وتعتمد من قبل الهيئة 

ال�شرعية.

يتم معاجلة كافة املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب العمولة - حما�شبيًا باإ�شتخدام املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية   

وطبقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املذكورة فـي هذه القوائم املالية املوحدة.

�لنقدية و�لأر�سدة لدى موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي  .3

2010   2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

785,487  821,743 نقد فـي ال�شندوق  

5,238,798  5,794,669 وديعة نظامية   

9,084,874  15,208,895 اتفاقيات اإعادة بيع  

34,929  555,318 اأر�شدة اأخرى   

15,144,088  22,380,625 الإجمايل    

يتعني على البنك، وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، الإحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي بن�شب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، ولأجل، والدخار والودائع، حت�شب فـي نهاية كل �شهر. اإن الوديعة النظامية 

لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي غري متاحة لتمويل العمليات اليومية للبنك، وبالتايل ل تعترب جزءًا من النقدية و�شبه النقدية.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

6,286,816  3,298,863 ح�شابات جارية    

755,494  1,048,155 اإيداعات اأ�شواق املال    

7,042,310  4,347,018 الإجمايل     

�ل�ستثمار�ت، �سافـي  .5

ت�شنف ال�شندات ال�شتثمارية على النحو التايل اأ( 

الإجمايل خارج اململكة  داخل اململكة       

2010  2011  2010  2011  2010  2011      
باآلف الريالت باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  ال�شعودية  ال�سعودية  ال�شعودية  ال�سعودية        

ال�شتثمارات املدرجة  )1  
قيمتها العادلة فـي    

قائمة الدخل    

18,783  -  18,783  -  -  - �شندات بعمولة ثابتة     

13,475  13,472  -  -  13,475  13,472 �شندات بعمولة عائمة     

ال�شتثمارات املدرجة قيمتها   

 32,258  13,472  18,783  -  13,475  13,472 العادلة فـي قائمة الدخل      

اإن كافة الإ�شتثمارات اأعاله هي اإ�شتثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة قدرها 13.5 مليون ريال �شعودي )2010 : 32.3 مليون ريال �شعودي(.

ال�شتثمارات املتاحة للبيع  )2  
15,301,585  14,602,540  2,887,871  3,975,463  12,413,714  10,627,077 �شندات بعمولة ثابتة     

6,000,784  4,979,336  1,269,258  758,102  4,731,526  4,221,234 �شندات بعمولة عائمة     

1,328,245  1,039,793  56,221  55,622  1,272,024  984,171 اأ�شهم      

ال�شتثمارات املتاحة للبيع،   

22,630,614  20,621,669  4,213,350  4,789,187  18,417,264  15,832,482 اإجمايل      

خم�ش�س النخفا�س   

)31,232(  )24,490(  )31,232(  )24,490(  -  - فـي القيمة      

ال�شتثمارات املتاحة للبيع،   

22,599,382  20,597,179  4,182,118  4,764,697  18,417,264  15,832,482 �شافـي      

ال�شتثمارات املقتناة  )3  
بالتكلفة املطفاأة    

2,102,215  1,351,172  -  -  2,102,215  1,351,172 �شندات بعمولة ثابتة     

147,000  147,000  9,000  9,000  138,000  138,000 �شندات بعمولة عائمة     

ال�شتثمارات املقتناة بالتكلفة    

2,249,215  1,498,172  9,000  9,000  2,240,215  1,489,172 املطفاأة، اإجمايل      

)9,000(  )9,000(  )9,000(  )9,000(  -  - خم�ش�س النخفا�س فـي القيمة     

ال�شتثمارات املقتناة   

2,240,215  1,489,172  -  -  2,240,215  1,489,172 بالتكلفة املطفاأة، �شافـي      
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ت�شنف ال�شندات ال�شتثمارية على النحو التايل - )تتمة( اأ( 

الإجمايل خارج اململكة  داخل اململكة       

2010  2011  2010  2011  2010  2011      
باآلف الريالت باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  ال�شعودية  ال�سعودية  ال�شعودية  ال�سعودية        

ال�شتثمارات املقتناة حتى  )4  
تاريخ ال�شتحقاق    

100,587  100,299  -  -  100,587  100,299 �شندات بعمولة ثابتة     

ال�شتثمارات املقتناة حتى   

100,587  100,299  -  -  100,587  100,299 تاريخ ال�شتحقاق      

24,972,442  22,200,122  4,200,901  4,764,187  20,771,541  17,435,425 ال�شتثمارات، �شافـي     

فـيما يلي حتلياًل ملكونات املحفظة الإ�شتثمارية ب( 

2010  2011      
الإجمايل غري متداولة  متداولة  الإجمايل  غري متداولة  متداولة        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

17,523,170  14,538,687  2,984,483  16,054,011  12,078,549  3,975,462 �شندات بعمولة ثابتة    

6,161,259  1,346,177  4,815,082  5,139,808  1,430,795  3,709,013 �شندات بعمولة عائمة     

1,328,245  67,115  1,261,130  1,039,793  55,622  984,171 اأ�شهم      

25,012,674  15,951,979  9,060,695  22,233,612  13,564,966  8,668,646       
)40,232(  )40,232(  -  )33,490(  )33,490(  - خم�ش�س النخفا�س فـي القيمة    

24,972,442  15,911,747  9,060,695  22,200,122  13,531,476  8,668,646 ال�شتثمارات    

ت�شتمل الإ�شتثمارات غري املتداولة على �شندات مببلغ 12,195.5 مليون ريال �شعودي )2010 : 14,968.9 مليون ريال �شعودي( �شادرة من قبل 

حكومة اململكة العربية ال�شعودية واملوؤ�ش�شات التابعة لها.

حتى املقتناه  والإ�شتثمارات  املطفاأة  بالتكلفة  املقتناه  لالإ�شتثمارات  العادلة  والقيمة  املحققة،  غري  لالأرباح  حتلياًل  يلي  فـيما   ج( 

تاريخ الإ�شتحقاق  

2010  2011      
اإجمايل  اإجمايل           

القيمة الأرباح  القيمة  القيمة  الأرباح  القيمة        

العادلة غري املحققة  الدفرتية  العادلة  غري املحققة  الدفرتية        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

املقتناة بالتكلفة املطفاأة  )1  
2,211,696  109,481  2,102,215  1,419,265  68,093  1,351,172 �شندات بعمولة ثابتة     

147,278  9,278  138,000  138,088  88  138,000 �شندات بعمولة عائمة     

2,358,974  118,759  2,240,215  1,557,353  68,181  1,489,172 الإجمايل     

ال�شتثمارات املقتناة حتى  )2  
تاريخ ال�شتحقاق    

108,064  7,477  100,587  104,926  4,627  100,299 �شندات بعمولة ثابتة     

108,064  7,477  100,587  104,926  4,627  100,299 الإجمايل     

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي



59

�ل�ستثمار�ت، �سافـي - )تتمة(  .5

فـيما يلي حتلياًل لالإ�شتثمارات ح�شب الأطراف الأخرى د( 

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

19,871,537  17,345,151 حكومية و�شبه حكومية   

971,921  1,902,219 �شركات    

4,117,561  2,941,340 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى   

11,423  11,412 اأخرى     

24,972,442  22,200,122 الإجمايل    

ت�شتمل الأ�شهم امل�شرح عنها �شمن الإ�شتثمارات املتاحة للبيع على اأ�شهم غري متداولة قدرها 11.4 مليون ريال �شعودي )2010 : 11.4 مليون 

ريال �شعودي( م�شجلة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به.

اإعادة �شراء لدى  اإتفاقيات  : 543.3 مليون ريال �شعودي( مرهونة مبوجب  اإ�شتثمارات قدرها ل�شئ )2010  ت�شتمل الإ�شتثمارات على   

البنوك والعمالء. بلغت القيمة ال�شوقية لهذه الإ�شتثمارات ل�شئ )2010 : 565.4 مليون ريال �شعودي(.

جودة الإئتمان املتعلقة بالإ�شتثمارات هـ( 

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

14,698,914  12,195,596 �شندات احلكومة ال�شعودية   

8,693,727  8,311,319 ا�شتثمارات من الدرجة الأوىل   

212,745  174,658 ا�شتثمارات دون الدرجة الأوىل   

1,367,056  1,518,549 ا�شتثمارات غري م�شنفة   

24,972,442  22,200,122 الإجمايل    

تتكون �شندات احلكومة ال�شعودية من �شندات التنمية احلكومية ال�شعودية، و�شندات بعمولة عائمة، و�شندات خزينة.

ت�شتمل الإ�شتثمارات من الدرجة الأوىل على اإ�شتثمارات ذات ت�شنيف اإئتماين تعادل تلك املو�شوعة من قبل �شتاندرد اآند بورز وذلك   

من “ اأاأاأ ” اإىل “ب ب ب”. مت اإ�شتخدام ت�شنيفات اجلهات امل�شدرة على ال�شندات غري امل�شنفة من قبل اأي جهة وقدرها 99.3 مليون ريال 

�شعودي )2010: 609.9 مليون ريال �شعودي(.

تتكون الإ�شتثمارات غري امل�شنفة، ب�شكل اأ�شا�شي، من اإ�شتثمارات خا�شة، و�شندوق حتوط، واأ�شهم متداولة وغري متداولة.  

حركة خم�ش�س اإنخفا�س الإ�شتثمارات و(  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

30,679  40,232 ر�شيد بداية ال�شنة   

9,553  - جمنب خالل ال�شنة   

- مبالغ م�شرتدة خالل ال�شنة  )6,742(   

40,232  33,490 ر�شيد نهاية ال�شنة   



60

�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي  .6

اأ(  ت�شنف القرو�س وال�شلف على النحو التايل  

2011      
قرو�س جتارية          

وح�شابات قرو�س   بطاقات        

الإجمايل جارية مدينة   �شخ�شية   ائتمان        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت   باآالف الرياالت   باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

85,213,946  68,981,007  14,538,498  1,694,441 القرو�س وال�شلف العاملة، اإجمايل    

1,678,064  1,635,938  36,192  5,934 القرو�س وال�شلف غري العاملة، �شافـي    

86,892,010  70,616,945  14,574,690  1,700,375 اإجمايل القرو�س وال�شلف    

خم�ش�س خ�شائر الئتمان )خا�س وجماعي(  )52,492(  )171,942(  )1,856,289(  )2,080,723(   

84,811,287  68,760,656  14,402,748  1,647,883 القرو�س وال�شلف، �شافـي    

2010      
قرو�س جتارية          

وح�شابات قرو�س   بطاقات        

الإجمايل جارية مدينة   �شخ�شية   ائتمان        

باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت      

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية       

74,248,492  59,449,025  12,877,834  1,921,633 القرو�س وال�شلف العاملة، اإجمايل   

2,614,466  2,557,887  37,894  18,685 القرو�س وال�شلف غري العاملة، �شافـي     

76,862,958  62,006,912  12,915,728  1,940,318 اإجمايل القرو�س وال�شلف    

خم�ش�س خ�شائر الئتمان )خا�س وجماعي(  )146,817(  )236,370(  )2,231,285(  )2,614,472(  

74,248,486  59,775,627  12,679,358  1,793,501 القرو�س وال�شلف، �شافـي   

ت�شتمل القرو�س وال�شلف، �شافـي على منتجات م�شرفـية متوافقة مع ال�شريعة قدرها 55,207 مليون ريال �شعودي )2010 : 35,024 مليون 

ريال �شعودي(، مت اإظهارها بعد خ�شم خم�ش�س خ�شائر الإئتمان قدره 839.7 مليون ريال �شعودي )2010 : 1,317.8 مليون ريال �شعودي(.

 255.2 ال�شريعة  املتوافقة مع  القائمة  امل�شرفـية  باملنتجات  واملتعلق  املوحدة  الدخل  قائمة  الإئتمان املحمل على  بلغ خم�ش�س خ�شائر   

مليون ريال �شعودي )2010 : 786.1 مليون ريال �شعودي(. 

ت�شتمل القرو�س وال�شلف على قرو�س مغطاة خماطر قيمتها العادلة من خالل مقاي�شة اأ�شعار العمولت من �شعر ثابت اإىل �شعر عائم   

قدرها 1.400 مليون ريال �شعودي )2010 : 865 مليون ريال �شعودي(. بلغت القيمة العادلة الإيجابية لهذه القرو�س 1.4 مليون ريال �شعودي 

فـي بداية ال�شنة )2010 : 5.3 مليون ريال �شعودي( كما فـي نهاية ال�شنة احلالية.

�شعودي ريال  مليون   208.2 وقدرها  املعلقة  املرتاكمة  اخلا�شة  العمولت  خ�شم  بعد  العاملة  غري  وال�شلف  القرو�س  عن  الإف�شاح  مت    

)2010 : 339.6 مليون ريال �شعودي(.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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احلركة فـي خم�ش�س خ�شائر الئتمان ب( 

2011      
قرو�س جتارية          

وح�شابات قرو�س   بطاقات        

الإجمايل جارية مدينة   �شخ�شية   ائتمان        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت   باآالف الرياالت   باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

2,614,472  2,231,285  236,370  146,817 الر�شيد فـي بداية ال�شنة   

ديون م�شطوبة  )121,311(  )180,315(  )820,046(  )1,121,672(  

615,435  472,562  115,887  26,986 جمنب خالل ال�شنة، بعد خ�شم عك�س القيد   

)27,512(  )27,512(  -  - مبالغ م�شرتدة جمنبة �شابقاً   

2,080,723  1,856,289  171,942  52,492 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة   

2010      
قرو�س جتارية          

وح�شابات قرو�س   بطاقات        

الإجمايل جارية مدينة   �شخ�شية   ائتمان        

باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت      

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية       

1,775,344  1,440,942  207,177  127,225 الر�شيد فـي بداية ال�شنة   

ديون م�شطوبة  )117,890(  )249,894(  )26,614(  )394,398(  

1,681,013  1,154,205  334,551  192,257 جمنب خالل ال�شنة، بعد خ�شم عك�س القيد   

مبالغ م�شرتدة جمنبة �شابقاً  )54,775(  )55,464(  )337,248(  )447,487(  

2,614,472  2,231,285  236,370  146,817 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة   

ي�شتمل خم�ش�س خ�شائر الإئتمان اأعاله على خم�ش�س جماعي قدره 1,044.5 مليون ريال �شعودي )2010: 505.7 ريال �شعودي( يتعلق 

باملحفظة العاملة.

مليون  1,233.5  :  2010( �شعودي  ريال  مليون   475.5 الإئتمان  خ�شائر  خم�ش�س  ح�شاب  على  الدخل  على  املحمل  املبلغ  �شافـي  بلغ    

�شابقًا قدرها وا�شرتداد مبالغ م�شطوبة  اأعاله،  ملا هو مبني  �شابقًا طبقًا  املجنبة  امل�شرتدة  املبالغ  بعد خ�شم  اإظهاره   ريال �شعودي(، ومت 

112.4 مليون ريال �شعودي )2010 : 110.2 مليون ريال �شعودي(.
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جودة الئتمان اخلا�شة بالقرو�س وال�شلف ج( 

القرو�س غري املتاأخرة ال�شداد والتي مل تنخف�س قيمتها  )1

2011      
قرو�س جتارية        

وح�شابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �شخ�شية  ائتمان       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  الت�شنيف    

84,738  84,738  -  - غري م�شكوك فـيها   

24,499,148  24,499,148  -  - جيدة     

58,297,975  42,977,162  13,776,603  1,544,210 مقبولة     

82,881,861  67,561,048  13,776,603  1,544,210 الإجمايل    

2010      
قرو�س جتارية        

وح�شابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �شخ�شية  ائتمان       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  الت�شنيف    

303,683  303,683  -  - غري م�شكوك فـيها   

19,970,516  19,970,516  -  - جيدة     

50,168,174  36,567,872  11,926,518  1,673,784 مقبولة     

70,442,373  56,842,071  11,926,518  1,673,784 الإجمايل    

غري م�شكوك فـيها:  ت�شري اإىل وجود خماطر اإئتمان قوية جدًا مع عدم وجود اأي اإحتمال لأي تعرث فـي ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرات 

قوية جدًا للوفاء بالإلتزامات طويلة الأجل فـي ظروف ال�شوق غري الإعتيادية.

جيدة: ت�شري اإىل وجود خماطر اإئتمان قوية مع اإحتمال قليل للتعرث فـي ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرات قوية للوفاء بالإلتزامات طويلة 

الأجل مع وجود ح�شا�شية جتاه الأحداث بال�شوق.

مقبولة: ت�شري اإىل وجود خماطر مقبولة مع اإحتمال معتدل للتعرث فـي ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرة على الوفاء بالإلتزامات املتو�شطة 

والق�شرية الأجل، لكن الأمر يتطلب وجود رقابة دورية ب�شبب احل�شا�شية الكربى جتاه الأحداث بال�شوق.

حتليل باأعمار القرو�س وال�شلف )متاأخرة ال�شداد ومل تنخف�س قيمتها(  )2

2011      
قرو�س جتارية        

وح�شابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �شخ�شية  ائتمان       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  الت�شنيف    

1,876,431  1,260,044  552,934  63,453 من 1 يوم اإىل 30 يوم   

164,006  14  123,108  40,884 من 31 يوم اإىل 90 يوم   

291,648  159,901  85,853  45,894 من 91 يوم اإىل 180 يوم   

2,332,085  1,419,959  761,895  150,231 اإجمايل القرو�س وال�شلف   
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جودة الئتمان اخلا�شة بالقرو�س وال�شلف - )تتمة( ج( 

حتليل باأعمار القرو�س وال�شلف )متاأخرة ال�شداد ومل تنخف�س قيمتها( - )تتمة(  )2

2010      
قرو�س جتارية        

وح�شابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �شخ�شية  ائتمان       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  الت�شنيف    

2,919,676  2,162,854  648,823  107,999 من 1 يوم اإىل 30 يوم   

392,381  130,870  185,108  76,403 من 31 يوم اإىل 90 يوم   

494,062  313,230  117,385  63,447 من 91 يوم اإىل 180 يوم   

3,806,119  2,606,954  951,316  247,849 اإجمايل القرو�س وال�شلف   

فـيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�س وال�شلف وخم�ش�س خ�شائر الإئتمان ح�شب القطاعات الإقت�شادية  )3

القرو�س خم�ش�س  القرو�س  القرو�س       

وال�شلف، خ�شائر  وال�شلف غري  وال�شلف       

�شافـي الئتمان  العاملة، �شافـي  العاملة       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية     2011  

2,239,257  -  -  2,239,257 حكومية و�شبه حكومية   

415,305  -  495  414,810 زراعة واأ�شماك   

17,972,700  )62,262(  164,235  17,870,727 ت�شنيع     
1,447  -  -  1,447 مناجم وتعدين   

1,293,552  -  -  1,293,552 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �شحية   
6,186,041  )110,661(  436,546  5,860,156 بناء واإن�شاءات   

19,979,045  )277,171(  305,426  19,950,790 جتارة     
6,589,692  )602(  918  6,589,376 نقل وات�شالت   

6,966,114  )24,502(  26,045  6,964,571 خدمات    

16,050,631  )224,434(  42,126  16,232,939 قرو�س �شخ�شية وبطاقات ائتمان   
8,161,959  )336,635(  702,273  7,796,321 اأخرى     

)1,044,456(  )1,044,456(  -  - املخ�ش�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة   
84,811,287  )2,080,723(  1,678,064  85,213,946 الإجمايل    
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�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة(  .6

جودة الئتمان اخلا�شة بالقرو�س وال�شلف - )تتمة( ج( 

فـيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�س وال�شلف وخم�ش�س خ�شائر الإئتمان ح�شب القطاعات الإقت�شادية - )تتمة(  )3

القرو�س خم�ش�س  القرو�س  القرو�س       

وال�شلف، خ�شائر  وال�شلف غري  وال�شلف       

�شافـي الئتمان  العاملة، �شافـي  العاملة       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية     2010  

 1,940,204  -  -  1,940,204 حكومية و�شبه حكومية    

 75,000  -  -  75,000 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى    

 863,223  -  1,695  861,528 زراعة واأ�شماك    

14,545,048  )89,920(  145,131  14,489,837 ت�شنيع     

16,363  -  -  16,363 مناجم وتعدين    

948,711  )7,128(  7,128  948,711 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �شحية    

4,869,935  )42,828(  96,859  4,815,904 بناء واإن�شاءات    

18,522,534  )824,835(  920,830  18,426,539 جتارة      

 4,034,062  )1,083(  1,852  4,033,293 نقل وات�شالت    

6,709,201  )10,630(  13,704  6,706,127 خدمات     

14,397,859  )383,187(  56,579  14,724,467 قرو�س �شخ�شية وبطاقات ائتمان   

7,832,071  )749,136(  1,370,688  7,210,519 اأخرى       

 )505,725(  )505,725(  -  - املخ�ش�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة    

74,248,486  )2,614,472(  2,614,466  74,248,492 الإجمايل      

مت ح�شاب خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتعلق بالقــرو�س وال�شلف ال�شخ�شية على اأ�شا�س جماعي.  

ت�شنيف على  ي�شتمل  والذي  املوجودات  جودة  تقومي  نظام  اأ�شا�س  على  القيمة  فـي  الإنخفا�س  لقاء  اجلماعي  املخ�ش�س  ح�شاب  مت     

درجات خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف الإقت�شادية العامة.  

ال�شمانات  د( 

يحتفظ البنك، خالل عمليات الإقرا�س اخلا�شة به، ب�شمانات لتقليل خماطر الإئتمان املتعلقة بالقرو�س وال�شلف. ت�شتمل هذه ال�شمانات، 

فـي الغالب، على ودائع لأجل، وحتت الطلب، وودائع نقدية اأخرى، و�شمانات مالية، واأ�شهم حملية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة اأخرى.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�لإ�ستثمار�ت فـي �ل�سركات �لزميلة  .7

اإن �شاب ب�شدد ت�شفـية ال�شركة التابعة / �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة. وقد مت خالل ال�شنة حتويل موجودات ومطلوبات �شركة �شاب 

لالأوراق املالية املحدودة، اإىل �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة وذلك اإعتبارًا من 1 يوليو 2011. وقد اأدى ذلك اإىل زيادة 

ح�شة �شاب فـي  �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة من 40% اإىل 51%. �شيتم حتويل احل�ش�س فقط بعد اإمتام الإجراءات 

النظامية. مل يقم البنك بتوحيد �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة لعدم ممار�شته �شيطرة على �شيا�شاتها املالية والت�شغيلية.

تقوم �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة بتقدمي اخلدمات البنكية الإ�شتثمارية، اإ�شافة اإىل القيام باأعمال احلفظ والعمل   

كوكيل باإ�شتثناء عمليات التغطية فـي اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك �شاب ح�شة قدرها 32.5% من راأ�س مال �شركة �شاب للتكافل، �شركة تقوم بتقدمي خدمات تاأمني متوافقة مع ال�شريعة، وتطرح   

منتجات تكافل عائلي وعام.

2010  2011      
�شركة �سركة         

اإت�س اإ�س بي �شي اإت�س اإ�س بي �سي         

العربية العربية         

�شركة �شاب ال�شعودية  �سركة �ساب   ال�سعودية       

الإجمايل للتكافل  املحدودة  الإجمايل  للتكافل  املحدودة       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

180,458  110,332  70,126  221,532  108,532  113,000 الر�شيد فـي بداية ال�شنة 

-  -  -  279,494  -  279,494 ا�شتثمار اإ�شافـي خالل ال�شنة 

احل�شة فـي الأرباح

41,074  )1,800(  42,874  64,165  2,970  61,195 )اخل�شائر( غري املوزعة   

221,532  108,532  113,000  565,191  111,502  453,689 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة 

ح�شة البنك فـي القوائم املالية لل�شركات الزميلة:

2010  2011      
�شركة �سركة          

اإت�س اإ�س بي �شي اإت�س اإ�س بي �سي          

العربية العربية          

�شركة �شاب ال�شعودية  �سركة �ساب  ال�سعودية         

للتكافل املحدودة  للتكافل  املحدودة         

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�شعودية ال�شعودية  ال�سعودية  ال�سعودية         

315,710  171,082  320,005  458,303 اإجمايل املوجودات 

207,178  58,082  208,503  93,208 اإجمايل املطلوبات 

108,532  113,000  111,502  365,095 اإجمايل حقوق امللكية 

13,128  98,550  17,074  160,370 اإجمايل الدخل  

14,928  55,676  14,104  99,175 اإجمايل امل�شاريف 
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�ملمتلكات و�ملعد�ت، �سافـي  .8

املعدات حت�شينات         

2010  2011 والأثاث  املباين  الأرا�شي        

الإجمايل الإجمايل  وال�شيارات  امل�شتاأجرة  واملباين        

باآلف الريالت باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�شعودية ال�سعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  التكلفة:    

1,637,988  1,713,627  696,960  396,210  620,457 الر�شيد فـي 1 يناير  

78,438  79,238  41,700  29,523  8,015 الإ�شافات    

ال�شتبعادات    )28,353(  )463(  )7,292(  )36,108(  )2,799(

1,713,627  1,756,757  731,368  425,270  600,119 فـي 31 دي�سمرب  

ال�شتهالك املرتاكم:

1,043,946  1,155,018  577,981  243,806  333,231 فـي 1 يناير     

113,114  94,995  50,696  25,803  18,496 لل�شنة     

ال�شتبعادات    )22,890(  )463(  )6,825(  )30,178(  )2,042(

1,155,018  1,219,835  621,852  269,146  328,837 فـي 31 دي�سمرب  

�شافـي القيمة الدفرتية:

536,922  109,516  156,124  271,282 فـي 31 دي�سمرب 2011  

558,609   118,979  152,404  287,226 فـي 31 دي�شمرب 2010  

ت�شتمل الأرا�شي واملباين، وحت�شينات املباين امل�شتاأجرة، والأثاث واملعدات وال�شيارات على اأعمال حتت التنفـيذ قـدرها 8.6 مليون ريال �شعودي 

كما فـي 31 دي�شمرب 2011 )2010 : 5.5 مليون ريال �شعودي ( و 47.3 مليون ريال �شعودي ) 2010 : 77.8 مليون ريال �شعودي( و 15.4 مليون ريال 

�شعودي )2010 : 4.3 مليون ريال �شعودي(، على التوايل.

�ملوجود�ت �لأخرى  .9

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

عمولت خا�شة م�شتحقة مدينة

189  492 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى       -  

108,859  94,517 ا�شتثمارات       -  

459,200  351,834 قرو�س و�شلف        -  

568,248  446,843 اإجمايل العمولت اخلا�شة امل�شتحقة املدينة     

98,351  48,416 مدينون        

1,790,116  1,959,762 القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات )اإي�شاح 10(    

117,140  114,157 �شريبة مدفوعة مقدمًا      

611,544  1,247,162 اأخرى        

3,185,399  3,816,340 الإجمايل       
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�مل�ستقات  .10

يقوم البنك، خالل دورة اأعماله العادية، باإ�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة التالية لأغرا�س املتاجرة ولتغطية املخاطر:-

العقود الآجلة وامل�شتقبلية اأ( 

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية ل�شراء اأو بيع عملة اأو ب�شاعة اأو اأداة مالية معينة ب�شعر وتاريخ حمددين فـي امل�شتقبل. اأن العقود الآجلة   

هي عقود يتم ت�شميمها خ�شي�شًا لتلبية اإحتياجات حمددة والتعامل بها خارج الأ�شواق املالية النظامية. اأما عقود ال�شرف الأجنبي والعقود 

امل�شتقبلية املتعلقة باأ�شعار العمولت اخلا�شة فـيتم التعامل بها وفق اأ�شعار حمددة فـي الأ�شواق املالية النظامية، ويتم ت�شديد التغريات فـي 

قيمة العقود امل�شتقبلية يوميًا.

اخليارات ب( 

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع )م�شدر اخليار( احلق، ولي�س الإلتزام، للم�شرتي )املكتتب باخليار( ل�شراء اأو بيع   

عملة اأو ب�شاعة اأو اأداة مالية ب�شعر حمدد �شلفًا فـي تاريخ م�شتقبلي حمدد اأو فـي اأي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية فـي ذلك التاريخ.

املقاي�شات ج( 

الأطراف  تقوم  ما  عادة  اخلا�شة،  العمولت  اأ�شعار  ملقاي�شات  وبالن�شبة  باأخرى.  النقدية  التدفقات  من  جمموعة  لتبادل  اإلتزامات  ومتثل   

فـيتم   ، العمالت  مقاي�شات  اأما   . املبلغ  اأ�شل  تبادل  دون  واحدة،  وبعملة  عائم  وب�شعر  ثابت  ب�شعر  اخلا�شة  العمولت  دفع  بتبادل  الأخرى 

اخلا�شة  العمولت  اأ�شعار  مقاي�شة  حالة  وفـي  خمتلفة.  بعمالت  وذلك  املبلغ  اأ�شل  مع  ثابت  ب�شعر  اخلا�شة  العمولت  دفع  تبادل  مبوجبها 

بعمالت خمتلفة، فاإنه يتم مبوجبها تبادل اأ�شل املبلغ زائدًا دفع العمولت اخلا�شة ب�شعر ثابت وب�شعر عائم وبعمالت خمتلفة.

اإتفاقيات الأ�شعار الآجلة د( 

وهي عبارة عن عقود تتعلق باأ�شعار العمولت اخلا�شة يتم تداولها خارج الأ�شواق املالية النظامية وتن�س على اأن ي�شدد نقدًا الفرق بني �شعر   

العمولة اخلا�شة املتعاقد عليه و�شعر ال�شوق فـي تاريخ م�شتقبلي حمدد وذلك عن اأ�شل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.

امل�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة

. تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء  اأ�شعار ال�شرف  واأخذ املراكز، وموازنة  تتعلق معظم امل�شتقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة باملبيعات، 

لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفـي�س املخاطر احلالية وامل�شتقبلية. ويتعلق اأخذ املراكز باإدارة خماطر مراكز ال�شوق مع توقع احل�شول على 

اأرباح من التغريات الإيجابية فـي الأ�شعار اأو املعدلت اأو املوؤ�شرات. وتتعلق موازنة اأ�شعار ال�شرف بتحديد والإ�شتفادة من الفروقات فـي اأ�شعار 

ال�شرف بني الأ�شواق اأو املنتجات املختلفة بغر�س احل�شول على اأرباح من ذلك.

امل�ستقات املقتناة لأغرا�س تغطية املخاطر

يتبع البنك نظام �شامل لقيا�س واإدارة املخاطر - )انظر الإي�شاح رقم 29 - خماطر الإئتمان، والإي�شاح رقم 31 - خماطر ال�شوق، والإي�شاح رقم 

34 - خماطر ال�شيولة( - والتي يتعلق جزء منها باإدارة املخاطر التي يتعر�س لها البنك نتيجة التقلبات فـي اأ�شعار ال�شرف الأجنبي والعمولت 

اخلا�شة ولتقليل خماطر اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة لتكون  �شمن امل�شتويات املقبولة التي يقررها جمل�س الإدارة بناءًا على التوجيهات 

ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. وقد و�شع جمل�س الإدارة م�شتويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بو�شع حدودًا ملخاطر مراكز 

العمالت . تراقب مراكز العمالت يوميًا وت�شتخدم اإ�شرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�شمان بقاء مراكز العمالت �شمن احلدود املقررة. كما و�شع 

اأ�شعار العمولت اخلا�شة للفرتات املقررة .  اأ�شعار العمولت اخلا�شة وذلك بو�شع حدودًا للفجوات فـي  جمل�س الإدارة م�شتوى معينًا ملخاطر 

يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�شتخدم اإ�شرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�شمان بقاء 

الفجوات بني اأ�شعار العمولت اخلا�شة �شمن احلدود املقررة.

وكجزء من اإدارة موجوداته ومطلوباته، ي�شتخدم البنك امل�شتقات لأغرا�س تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعر�شه ملخاطر اأ�شعار العمالت   

والعمولت اخلا�شة . ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وباإ�شتخدام اإ�شرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز 

املايل ككل. اإن التغطية الإ�شرتاتيجية للمخاطر، عدا تغطية خماطر املحفظة، ل تخ�شع ملحا�شبة تغطية املخاطر، وتقيد امل�شتقات ذات العالقة 

كم�شتقات مقتناة لأغرا�س املتاجرة.

ي�شتخدم البنك عقود ال�شرف الأجنبي الآجلة ومقاي�شات العمالت فـي تغطية خماطر عمالت حمددة. كما ي�شتخدم البنك مقاي�شات   

اأي�شًا مقاي�شات  اأ�شعار العمولت اخلا�شة لتغطية خماطر حمددة نا�شئة عن التعر�س ملخاطر عمولت خا�شــة ب�شعر ثابت. وي�شتخدم البنك 

اأ�شعار العمولت اخلا�شة لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�شئة عن بع�س خماطر العمولت اخلا�شة ب�شعر عائم. وفـي كافة هذه احلالت، 

يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر واأهدافها ر�شميًا، مبا فـي ذلك تفا�شيل البنود املغطاة واأداة تغطية املخاطر، ويتم قيد هذه املعامالت على اأنها 

تغطية خماطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية.
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تغطية خماطر التدفقات النقدية

النقدية امل�شتقبلية على املوجودات واملطلوبات املقتناة لغري املتاجرة والتي حتمل دخل عمولة  التدفقات  يتعر�س البنك ملخاطر التغريات فـي 

خا�شة ب�شعر متغري. ي�شتخدم البنك مقاي�شات اأ�شعار العمولت لتغطية خماطر التدفقات النقدية على خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة هذه. 

نقدم اأدناه جدوًل والذي يبني، كما فـي 31 دي�شمرب، الفرتات التي يتوقع اأن حتدث خاللها التدفقات النقدية املغطاه والتاريخ الذي يتوقع باأن 

توؤثر فـيه على الربح اأو اخل�شارة:

2011       
�شنة اإىل خالل           

3 �سنوات �سنة           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية           

-  437 التدفقات النقدية الواردة )موجودات(   

التدفقات النقدية ال�شادرة )مطلوبات(    )18,805(  )14,065(

�شافـي التدفقات النقدية ال�شادرة    )18,368(  )14,065(

2010       
�شنة اإىل خالل           

3 �شنوات �شنة           

باآلف الريالت باآلف الريالت           

ال�شعودية ال�شعودية           

323  644 التدفقات النقدية الواردة )موجودات(   

التدفقات النقدية ال�شادرة )مطلوبات(    )19,407(  )33,976(

�شافـي التدفقات النقدية ال�شادرة    )18,763(  )33,653(

يعك�س اجلدول التدفقات النقدية لدخل العمولت اخلا�شة املتوقع ن�شوئها عن البنود املغطاه فـي تغطية خماطر التدفقات النقدية وذلك على   

اأ�شا�س تواريخ جتديد اأ�شعار املوجودات واملطلوبات املغطاه خماطرها.

تعك�س اجلداول اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�شلبية لالأدوات املالية امل�شتقة مع حتليل باملبالغ الإ�شمية كما فـي 31 دي�شمرب وذلك على   

اأ�شا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�شتحقاق واملعدل ال�شهري. اأن املبالغ الإ�شمية، التي تعترب موؤ�شرًا على حجم املعامالت القائمة فـي نهاية 

ال�شنة، ل تعك�س بال�شرورة مبالغ التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتعلقة بها. وبالتايل، فاإن هذه املبالغ الإ�شمية ل تعك�س خماطر ال�شوق اأو خماطر 

الإئتمان التي يتعر�س لها البنك والتي تقت�شر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات.
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املبالغ ال�شمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�شتحقاق  

اإجمايل  القيمة  القيمة       

املعدل  اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل  املبالغ  العادلة  العادلة       

ال�شهري 5 �سنوات  �سنوات  �شهراً  3 اأ�سهر  اال�سمية  ال�شلبية  االإيجابية       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية      2011
امل�شتقات املقتناة

لأغرا�س املتاجرة:  

مقاي�شات اأ�شعار

49,297,807  3,571,294  24,416,371  15,709,125  3,797,479  47,494,269  )1,110,617(  1,199,241 العمولت اخلا�شة   

العقود امل�شتقبلية

اخلا�شة باأ�شعار  

العمولت اخلا�شة،  

3,303,035  150,000  3,199,552  -  120,000  3,469,552  )38,163(  38,163 واخليارات    

عقود ال�شرف الأجنبي

32,215,582  -  76,190  10,143,786  23,591,975  33,811,951  )107,555(  104,779   الفورية والآجلة 

12,982,737  4,141,420  4,590,084  5,234,052  1,451,830  15,417,386  )537,050(  537,050 خيارات العمالت 

368,824  -  -  -  -  -  -  - مقاي�شات العمالت 

1,332,500  -  1,440,000  -  -  1,440,000  )35,688(  35,688 اأخرى    

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

القيمة العادلة:  

مقاي�شات اأ�شعار

4,248,641  56,250  4,311,168  336,722  69,136  4,773,276  )62,987(  43,266 العمولت اخلا�شة   

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:  

مقاي�شات اأ�شعار

1,343,750  -  1,250,000  93,750  -  1,343,750  )27,564(  1,575 العمولت اخلا�شة   

7,918,964  39,283,365  31,517,435  29,030,420  107,750,184  )1,919,624(  1,959,762 الإجمايل    
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املبالغ ال�شمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�شتحقاق  

اإجمايل  القيمة  القيمة       

املعدل  اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل  املبالغ  العادلة  العادلة       

ال�شهري 5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر  ال�شمية  ال�شلبية  الإيجابية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية      2010
امل�شتقات املقتناة

لأغرا�س املتاجرة:  

مقاي�شات اأ�شعار

55,440,147  4,274,090  37,035,595  6,785,716  1,646,858  49,742,259  )1,262,996(  1,336,516 العمولت اخلا�شة   

العقود امل�شتقبلية

اخلا�شة باأ�شعار          

العمولت اخلا�شة،  

2,887,500  -  2,887,500  -  -  2,887,500  )52,355(  52,355 واخليارات    

عقود ال�شرف الأجنبي

31,966,804  -  427,390  15,108,630  12,793,040  28,329,060  )106,170(  87,661   الفورية والآجلة 

5,592,946  -  1,566,000  3,422,006  1,564,873  6,552,879  )156,008(  156,008 خيارات العمالت 

1,475,297  -  -  1,475,297  -  1,475,297  -  143,793 مقاي�شات العمالت 

723,000  -  780,000  -  -  780,000  )8,165(  8,165 اأخرى    

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

القيمة العادلة:  

مقاي�شات اأ�شعار

1,966,900  56,250  3,771,580  169,519  61,370  4,058,719  )127,061(  - العمولت اخلا�شة   

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:  

مقاي�شات اأ�شعار

1,475,000  -  1,343,750  -  -  1,343,750  )28,417(  5,618 العمولت اخلا�شة   

4,330,340  47,811,815  26,961,168  16,066,141  95,169,464  )1,741,172(  1,790,116 الإجمايل    
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تعك�س اجلداول اأدناه ملخ�شًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

القيمة القيمة  القيمة      

العادلة العادلة  عند بدء    القيمة    

ال�شلبية الإيجابية  اأداة التغطية  املخاطر  التغطية  العادلة   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت      باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية      ال�سعودية      2011
و�شف البنود املغطاة:

)55,641(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   1,123,122  1,178,251 ا�شتثمارات بعمولة ثابتة 

)7,346(  5,980 مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   1,398,900  1,400,324 قرو�س بعمولة ثابتة 

�شندات دين م�شدرة

-  37,286 مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   2,238,177  2,273,660 بعمولة ثابتة   

-  1,575 مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة   التدفق النقدي   93,646  87,329 ا�شتثمارات بعمولة عائمة 

�شندات دين م�شدرة

)27,564(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  التدفق النقدي   1,250,000  1,246,786 بعمولة عائمة   

القيمة القيمة  القيمة      

العادلة العادلة  عند بدء    القيمة    

ال�شلبية الإيجابية  اأداة التغطية  املخاطر  التغطية  العادلة   

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت      باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية      ال�شعودية      2010
و�شف البنود املغطاة:

)43,228(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   949,049  991,838 ا�شتثمارات بعمولة ثابتة 

)5,297(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   859,670  865,007 قرو�س بعمولة ثابتة 

�شندات دين م�شدرة

)78,536(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   2,250,000  2,154,902 بعمولة ثابتة   

-  5,618 مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة   التدفق النقدي   93,750  78,615 ا�شتثمارات بعمولة عائمة 

�شندات دين م�شدرة

)28,417(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  التدفق النقدي   1,250,000  1,255,556 بعمولة عائمة   

قدرها خ�شائر  �شافـي   :  2010( �شعودي  ريال  مليون   97.4 العادلة  القيمة  خماطر  بتغطية  املتعلقة  التغطية  اأدوات  مكا�شب  �شافـي  بلغ    

�شعودي ريال  مليون   97.4 املغطاه  باملخاطر  واملتعلق  تغطية خماطره  الذي متت  البند  بلغ �شافـي خ�شائر  بينما  �شعودي(،  ريال  مليون   102.3 

�شعودي ريال  مليون   19.7 مببلغ  �شلبيًا  للم�شتقات  العادلة  القيمة  �شافـي  كان  �شعودي(.  ريال  مليون   105.6 قدرها  مكا�شب  �شافـي   :  2010( 

)2010 : �شلبيًا مببلغ 127.1 مليون ريال �شعودي(.

مالية، موؤ�ش�شات  مع  بالبنك  اخلا�شة  للم�شتقات  الإيجابية  العادلة  القيمة  عقود  من  تقريبًا   )%33  :  2010(  %17 ن�شبته  ما  اإبرام  مت    

بينما اأبرم اأقل من 4% )2010 : 21%( من اإجمايل عقود القيمة العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما فـي تاريخ اإعداد 

القوائم املالية.
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2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

672,636  1,943,322 ح�شابات جارية      

3,988,542  3,950,734 ودائع اأ�شواق املال      

4,661,178  5,894,056 الإجمايل       

كما ت�شتمل ودائع اأ�شواق املال على ودائع لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي قدرها 552.8 مليون ريال �شعودي )2010 : 290.9 مليون ريال �شعودي(.

ود�ئع �لعمالء  .12

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

46,625,673  50,741,519 حتت الطلب      

4,452,472  5,221,507 ادخار        

42,514,025  48,284,323 لأجل        

1,080,685  1,329,193 اأخرى        

94,672,855  105,576,542 الإجمايل       

�شعودي ريال  مليون   51,422.4 قدرها  ال�شريعة  مع  متوافقة  قائمة  م�شرفـية  منتجات  عقود  مبوجب  ودائع  على  العمالء  ودائع   ت�شتمل 

)2010 : 47,218.7 مليون ريال �شعودي(.

ت�شتمل ودائع العمالء الأخرى على مبلغ قدره 1,328.2 مليون ريال �شعودي )2010 : 1,078.9 مليون ريال �شعودي( ك�شمانات حمتجزة لقاء   

الإلتزامات غري القابلة للنق�س.

ت�شتمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�شيلها كالآتي:  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

4,825,657  4,944,099 حتت الطلب      

186,891  209,996 ادخار        

4,161,507  10,269,408 لأجل        

247,604  269,040 اأخرى        

9,421,659  15,692,543 الإجمايل       
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2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

2,154,902  2,273,660 �شندات بعمولة ثابتة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي  

1,615,852  - �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 325 مليون يورو   

1,705,000  1,705,000 �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 1,705 مليون ريال �شعودي  

5,475,754  3,978,660 الإجمايل       

�سندات بعمولة ثابتة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي

مت اإ�شدار هذه ال�شندات، خالل عام 2010، وبعمولة ثابتة قدرها 3%، وت�شتحق ال�شداد فـي 12 نوفمرب 2015. اإن هذه ال�شندات غري م�شمونة 

وحتمل عائد فعلي قدره 3.148% وي�شتمل على هام�س قدره 170 نقطة اأ�شا�س. اإن هذه ال�شندات غري قابلة للتحويل، وغري م�شمونة، ومدرجة 

فـي بور�شة لندن.

لقد متت تغطية خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة بهذه ال�شندات با�شتخدام مقاي�شة اأ�شعار العمولت من ثابتة اإىل عائمة. تعترب   

مقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة جزءًا من تغطية املخاطر الفعالة وتقيد كتغطية خماطر القيمة العادلة فـي هذه القوائم املالية. بلغت القيمة 

العادلة ال�شلبية لهذه ال�شندات وذلك فـيما يتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره 35.5 مليون ريال �شعودي كما فـي نهاية ال�شنة احلالية.

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 325 مليون يورو

اأبريل   13 2006 مبوجب الربنامج اخلا�س بالبنك ب�شاأن ال�شندات متو�شطة الأجل باليورو، وت�شتحق فـي  اإ�شدار هذه ال�شندات خالل عام  مت 

2011. حتمل هذه ال�شندات عمولة خا�شة فعلية ملدة ثالثة اأ�شهر ح�شب املعدلت التجارية ال�شائدة بني البنوك فـي لندن باليورو زائدًا 34.68 

نقطة اأ�شا�س، وكانت ت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. كانت هذه ال�شندات غري قابلة للتحويل، وغري م�شمونة، ومدرجة فـي بور�شة لوك�شمبورغ.

لقد قام البنك بتحويل خماطر العمالت الأجنبية اخلا�شة بهذه ال�شندات اإىل الدولر الأمريكي وذلك مبقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة   

بعمالت خمتلفة. ان هذه املقاي�شة ل تعترب جزءًا من عملية التغطية، وتقيد كم�شتقات فـي العمليات التجارية. وقد اإ�شتحقت املقاي�شة اأي�شًا 

خالل ال�شنة احلالية.

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 1,705 مليون ريال �سعودي

مت اإ�شدار هذه ال�شندات خالل عام 2008، وت�شتحق فـي 21 يوليو 2013. حتمل هذه ال�شندات عمولة خا�شة فعلية ملدة ثالثة اأ�شهر ح�شب املعدلت 

ال�شندات غري  اإن هذه  اأ�شهر.  ال�شداد كل ثالثة  اأ�شا�س، وت�شتحق  80 نقطة  ال�شعودية زائدًا  البنوك فـي اململكة العربية  ال�شائدة بني  التجارية 

م�شمونة، وغري قابلة للتحويل، ومدرجة فـي �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

لقد متت تغطية خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة بهذه ال�شندات جزيئًا باإ�شتخدام مقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة من عائمة اإىل   

ثابتة ومببلغ قدره 1,250 مليون ريال �شعودي. تعترب مقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة جزءًا من تغطية املخاطر الفعالة، وتقيد كتغطية خماطر 

التدفقات النقدية فـي هذه القوائم املالية.

�لقرت��س  .14

ميثل هذا البند قر�شًا بعمولة ثابتة مدته 12 �شنة، ويحمل عمولة خا�شة قدرها 5.11% وت�شتحق على اأ�شا�س ن�شف �شنوي. مت احل�شول على هذا 

القر�س فـي 7 يوليو 2005، وي�شتحق ال�شداد فـي 15 يونيو 2017.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�ملطلوبات �لأخرى  .15

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

عمولت خا�شة م�شتحقة دائنة:

46,586  52,690 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى      -  

134,867  115,718 ودائع العمالء       -  

18,850  14,177 �شندات دين م�شدرة       -  

452  415 اإقرتا�س       -  

200,755  183,000 اإجمايل العمولت اخلا�شة امل�شتحقة الدائنة    

1,069,483  1,385,444 دائنون        

798,443  894,205 �شحوبات م�شتحقة     

1,741,172  1,919,624 القيمة العادلة ال�شلبية للم�شتقات )اإي�شاح 10(    

1,393,779  1,487,898 اأخرى        

5,203,632  5,870,171 الإجمايل       

ر�أ�س �ملال  .16

يتكون راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل ل�شاب من 750 مليون �شهم، قيمة كل �شهم 10 ريال �شعودي )2010 : 750 مليون �شهم، 

قيمة كل �شهم 10 ريال �شعودي(. اأن ملكية راأ�س مال �شاب موزعة على النحو التايل:

2010  2011       
%60  %60 م�شاهمون �شعوديون     

�شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفـية القاب�شة بي فـي

%40  %40 )�شركة تابعة مملوكة بالكامل موؤ�ش�شة هونغ كونغ �شنغهاي امل�شرفـية القاب�شة بي اإل �شي(   

بتاريخ 27 حمرم 1433هـ )املوافق 22 دي�شمرب 2011(، اأو�شى جمل�س الإدارة باإ�شدار 250 مليون �شهم جماين، بقيمة اإ�شمية قدرها 10 ريال 

�شعودي لكل م�شاهم من امل�شاهمني احلاليني وذلك بواقع �شهم جماين واحد لكل 3 اأ�شهم مملوكة وذلك بر�شملة الأرباح املبقاة، ويخ�شع ذلك 

ملوافقة اجلمعية العمومية غري العادية للم�شاهمني واجلهات النظامية.

�لحتياطي �لنظامي  .17

يقت�شي نظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�شعودية، حتويل ما ل يقــل عن 25% من �شافـي دخل ال�شنة اإىل الإحتياطي النظامي اإىل اأن 

ي�شاوي ر�شيد هذا الإحتياطي راأ�س املال املدفوع ل�شاب. عليه، مت حتويل مبلغ قدره 722 مليون ريال �شعودي )2010 : 471 مليون ريال �شعودي( 

اإىل الإحتياطي النظامي. اأن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.



75

�لحتياطيات �لأخرى  .18

ال�شتثمارات تغطية خماطر          

املتاحة التدفقات          

الإجمايل للبيع  النقدية          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية       2011

105,971  115,575 ر�شيد بداية ال�شنة      )9,604( 

�شافـي التغري فـي القيمة العادلة      )3,190(  )315,714(  )318,904(

حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة      )8,585(  )4,192(  )12,777(

�شافـي احلركة خالل ال�شنة      )11,775(  )319,906(  )331,681(

ر�شيد نهاية ال�شنة      )21,379(  )204,331(  )225,710(

ال�شتثمارات تغطية خماطر          

املتاحة التدفقات          

الإجمايل للبيع  النقدية          

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية       2010

)137,535(  )165,993(  28,458 ر�شيد بداية ال�شنة     

248,116  281,568 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة      )33,452( 

)4,610(  - حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة      )4,610( 

243,506  281,568 �شافـي احلركة خالل ال�شنة      )38,062( 

105,971  115,575 ر�شيد نهاية ال�شنة      )9,604( 

لقد اأدى التوقف عن حما�شبة تغطية املخاطر خالل ال�شنوات ال�شابقة اإىل اإعادة ت�شنيف الأرباح الرتاكمية املتعلقة بها وقدرها 8.6 مليون ريال 

اإدراجها فـي املبالغ اأعاله �شمن تغطية خماطر  �شعودي )2010 : 4.6 مليون ريال �شعودي( من حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل املوحدة. ومت 

التدفقات النقدية.

�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة  .19

الدعاوى الق�شائية اأ( 

فـي 31 دي�شمرب 2011، يوجد دعاوى ق�شائية مقامة �شد البنك. مل يجنب اأي خم�ش�س جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناءًا على ن�شيحة   

امل�شت�شارين القانونيني التي ت�شري اإىل اأنه لي�س من املحتمل تكبد خ�شائر هامة.

الإلتزامات الراأ�شمالية ب( 

كما فـي 31 دي�شمرب 2011، بلغت الإلتزامات الراأ�شمالية لدى البنك 66.6 مليون ريال �شعودي )2010 : 30.2 مليون ريال �شعودي( تتعلق   

ب�شراء مباٍن ومعدات.

التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان ج( 

اأ�شا�شي من ال�شمانات والإعتمادات امل�شتندية والقبولت والإلتزامات ملنح  تتكون التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان ب�شكل   

الإئتمان. اإن خطابات ال�شمان والإعتمادات امل�شتندية - التي تعترب �شمانات غري قابلة للنق�س من قبل البنك بال�شداد فـي حالة عدم متكن 

العميل من الوفاء باإلتزاماته جتاه الأطراف الثالثة - حتمل نف�س خماطر الإئتمان التي حتملها القرو�س وال�شلف. اإن الإعتمادات امل�شتندية 

- التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، ت�شمح للطرف الثالث ب�شحب الأموال وفق �شروط واأحكام حمددة - م�شمونة 

عادة بالب�شاعة التي تخ�شها، وبالتايل فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر اأقل. متثل القبولت تعهدات البنك ل�شداد الكمبيالت امل�شحوبة من قبل 

العمالء. اأما املتطلبات النقدية مبوجب هذه الأدوات فتقل كثريًا عن املبلغ امللتزم لأن البنك يتوقع باأن يفـي العمالء باإلتزاماتهم الأ�شا�شية.

متثل الإلتزامات ملنح الإئتمان اجلزء غري امل�شتخدم من الإئتمان املمنوح على �شكل قرو�س و�شلف و �شمانات واإعتمادات م�شتندية .     

وبالن�شبة ملخاطر الإئتمان املتعلقة بالإلتزامات ملنح الإئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�س البنك خل�شارة مببلغ يعادل اإجمايل الإلتزامات غري 

اأقل كثريًا من اإجمايل الإلتزام غري امل�شتخدم لأن  اأن يكون  اإل اأن مبلغ اخل�شارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع  امل�شتخدمة، 

معظم الإلتزامات ملنح الإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري اإئتمان حمددة. اإن اإجمايل الإلتزامات القائمة ملنح الإئتمان ل متثل 

بال�شرورة املتطلبات النقدية امل�شتقبلية لأن العديد من هذه الإلتزامات يتم اإنهاوؤها اأو اإنتهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة - )تتمة(  .19

فـيما يلي حتلياًل بالإ�شتحقاقات التعاقدية للتعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان د( 

اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية      2011  
13,735,894  -  515,378  3,642,087  9,578,429 اعتمادات م�شتندية     

40,535,854  34,622  10,835,948  12,224,176  17,441,108 خطابات �شمان    

3,396,605  -  47,126  453,430  2,896,049 قبولت      

1,954,810  -  1,495,052  457,909  1,849 التزامات ملنح الئتمان غري قابلة للنق�س   

59,623,163  34,622  12,893,504  16,777,602  29,917,435 الإجمايل      

اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية      2010  
10,155,966  -  911,948  4,101,327  5,142,691 اعتمادات م�شتندية     

32,627,359  38,467  9,399,305  11,312,243  11,877,344 خطابات �شمان    

2,799,085  -  82,622  346,632  2,369,831 قبولت      

193,050  -  43,642  149,408  - التزامات ملنح الئتمان غري قابلة للنق�س   

45,775,460  38,467  10,437,517  15,909,610  19,389,866 الإجمايل      

بلغ اجلزء غري امل�شتخدم والقائم من الإلتزامات غري املوؤكدة، والتي ميكن اإلغاوؤها فـي اأي وقت، ما جمموعه 45,536.4 مليون ريال �شعودي   

)2010 : 35,173.4 مليون ريال �شعودي(.

فـيما يلي حتلياًل للتعهدات والإلتزامات املحتملة ح�شب الأطراف الأخرى هـ( 

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

149,408  947,153 حكومية و�شبه حكومية       

35,834,452  47,812,445 �شركات        

9,628,199  10,639,597 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى       

163,401  223,968 اأخرى         

45,775,460  59,623,163 الإجمايل        

الإلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�شغيلية و( 

فـيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�شتقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي قام بها البنك كم�شتاأجر:  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

50,524  55,599 اأقل من �شنة       

146,515  163,239 من �شنة اإىل خم�س �شنوات       

145,594  125,147 اأكرث من خم�س �شنوات        

342,633  343,985 الإجمايل        
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�سافـي دخل �لعمولت �خلا�سة  .20

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

دخل العمولت اخلا�شة:

ا�شتثمارات:

261,791  282,383 متاحة للبيع       -  

151,439  79,781 مقتناة بالتكلفة املطفاأة        -  

10,717  5,066 مقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق       -  

423,947  367,230          

40,367  33,771 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى     

3,260,594  3,114,879 قرو�س و�شلف       

3,724,908  3,515,880 الإجمايل       

م�شاريف العمولت اخلا�شة:

52,398  108,696 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى     

358,139  236,630 ودائع العمالء       

61,045  138,570 �شندات دين م�شدرة     

10,283  10,009 اقرتا�س        

481,865  493,905 الإجمايل       

3,243,043  3,021,975 �شافـي دخل العمولت اخلا�شة      

دخل �لأتعاب و�لعمولت، �سافـي  .21

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

دخل الأتعاب والعمولت:

164,737  115,884 - تداول الأ�شهم واإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية       

505,551  569,725 - متويل جتاري        

202,407  194,097 - متويل �شركات واإ�شت�شارات       

302,311  285,110 - بطاقات         

130,050  238,047 - خدمات بنكية اأخرى        

1,305,056  1,402,863 اإجمايل دخل الأتعاب والعمولت     

م�شاريف الأتعاب والعمولت:

- بطاقات       )99,392(  )45,392(  

- خدمات احلفظ والأمانة      )719(  )760(  

- خدمات بنكية اأخرى      )87,748(  )77,582(  

اإجمايل م�شاريف الأتعاب والعمولت     )187,859(  )123,734(

1,181,322  1,215,004 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي     
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دخل �ملتاجرة ، �سافـي  .22

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

210,337  254,465 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �شافـي    

36,020  55,721 م�شتقات       

8,636  162 �شندات دين      

3,286 اأخـــرى         )2,488( 

258,279  307,860 الإجمايل       

مكا�سب �لإ�ستثمار�ت �ملقتناه لغري �أغر��س �ملتاجرة، �سافـي  .23

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

-  4,192 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �شافـي    

رو�تب وم�ساريف �ملوظفـني  .24

الإف�شاحات النوعية  )1

املوظفـني،  تعوي�شات  ب�شاأن  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادرة  لالأنظمة  طبقًا  املحددة  املوظفـني  فئات  اأدناه  اجلدول  يلخ�س   

وت�شتمل على اإجمايل التعوي�شات الثابتة واملتغرية املدفوعة للموظفـني خالل ال�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2011 واأ�شكال ال�شداد.

تعوي�شات متغرية مدفوعة خالل عام 2011  

تعوي�سات عدد        

الإجمايل اأ�شهم  نقداً  ثابتة  املوظفـني        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  فئات املوظفـني     
كبار املدراء التنفـيذيني )الذين يحتاجون  

اإىل عدم ممانعة من موؤ�ش�شة النقد   

14,969  350  14,619  22,038  13 العربي ال�شعودي(     

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل  

40,730  19  40,711  108,377  228 على خماطر     

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على  

6,510  27  6,483  30,065  80 اأعمال رقابية     

136,026  20  136,006  522,184  2,802 موظفون اآخرون    

3,423  -  3,423  34,109  410 موظفون بعقود خارجية    

201,658  416  201,242  716,773  3,533 الإجمايل     

226,242 تعوي�شات ثابتة ومتغرية م�شتحقة من عام 2011    

53,154 مزايا موظفـني اأخرى     

996,169 اإجمايل رواتب وم�شاريف املوظفـني    

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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الإف�شاحات النوعية - )تتمة(  )1

كبار املدراء التنفـيذيني )الذين يحتاجون اإىل عدم ممانعة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي(  

وي�شمل ذلك موظفـي الإدارة العليا الذين يتمتعون بامل�شئولية وال�شالحية لإعداد ال�شرتاتيجيات والقيام باأعمال التوجيه واملراقبة لن�شاطات   

املنتدب  الع�شو  ذلك  وي�شمل  ذلك.  على  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  من  ممانعة  عدم  على  احل�شول  تعيينهم  يتطلب  والذين  البنك 

واملوظفـني التنفـيذيني الآخرين التابعني لهم مبا�شرة.

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر  

وي�شمل ذلك مدراء خطوط الأعمال )ال�شركات، اخلدمات التجارية، اخلدمات امل�شرفـية اخلا�شة، واخلزينة( امل�شئولني عن تنفـيذ وتطبيق   

ا�شرتاتيجية الأعمال نيابًة عن البنك. وي�شمل ذلك اأي�شًا اأولئك الذين يقومون بتقدمي التو�شيات بخ�شو�س حدود الئتمان وتقوميها، واملالءة 

الئتمانية، وت�شعري القرو�س، والقيام بتنفـيذ العرو�س، ومعامالت اخلزينة.

املوظفون الذين يقومون بن�شاطات رقابية  

والدرا�شة  املراجعة  ت�شتمل على  باأعمال  ولكنهم يقومون  ت�شتمل على خماطر  بن�شاطات  الذين ل يقومون  الأق�شام  ويق�شد بذلك موظفـي   

)اإدارة املخاطر، اللتزام، املراجعة الداخلية، عمليات اخلزينة، واملالية واملحا�شبة(. تعترب كافة هذه الأق�شام م�شتقلة بالكامل عن الوحدات 

التي تقوم بن�شاطات ت�شتمل على خماطر.

موظفون اآخرون  

وي�شمل ذلك كافة موظفـي البنك الآخرين، عدا املذكورين �شمن الفئات اأعاله.  

موظفون بعقود خارجية  

وهم عبارة عن موظفـني لدى جهات متعددة يقومون بتقدمي خدمات للبنك بدوام كامل ويقومون باأدوار غري هامة ل ت�شتمل على خماطر اأو   

ن�شاطات رقابية.

الإف�شاحات الكمية  )2

الإف�شاح املتعلق بالتعوي�شات لأغرا�س القوائم املالية ال�شنوية

تعليمات  باإ�شدار  ال�شعودية،  العربية  اململكة  فـي  البنكية  ال�شناعة  عن  امل�شئولة  اجلهة  ب�شفتها  ال�شعودي،  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  قامت   

بخ�شو�س �شيا�شات التعوي�شات، والتي تتفق مع تو�شيات جلنة بازل 2، ومبادئ جمل�س الإ�شتقرار املايل. وطبقًا لهذه الأنظمة، مت �شياغة 

وتنفـيذ �شيا�شة التعوي�شات من قبل جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات بالبنك ومت اإعتمادها من جمل�س الإدارة.

�سيا�سة التعوي�سات بالبنك  

الهدف من هذه ال�شيا�شة اأ( 

حتدد هذه ال�شيا�شة الإر�شادات املتعلقة بطريقة اإدارة التعوي�شات الثابتة واملتغرية فـي �شاب. يغطي نطاق هذه ال�شيا�شة ما يلي:  

كافة فئات املوظفـني، ال�شركات التابعة، كافة عنا�شر التعوي�شات، املحددات الأ�شا�شية للتعوي�شات، طريقة الإعتماد، طريقة اإعداد التقارير،   

تاأجيل املكافاآت، الإحتفاظ بالأ�شهم، واأدوار وم�شئوليات اجلهات امل�شتفـيدة من ذلك.

تهدف هذه ال�شيا�شة اإىل ربط املكافاآت مع اإ�شرتاتيجية البنك وقيمه وذلك ل�شمان جناح تنفـيذ الإ�شرتاتيجية بطريقة تتم�شى مع املخاطر،   

ومنح عرو�س مغرية للموظفـني والإبقاء على املوظفـني الأكفاء وامللتزمني وحتفـيزهم، و�شمان الإ�شتقرار املايل ل�شاب.
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الإف�شاحات الكمية - )تتمة(  )2

هيكل التعوي�شات ب( 

“اإجمايل التعوي�س” الذي يتم مقارنته مع البيانات ال�شائدة فـي ال�شوق ب�شاأن مهنة معينة.  اأ�شا�س  يعمل نظام التعوي�شات فـي �شاب على   

ي�شتمل اإجمايل التعوي�س على مزيج من العنا�شر التي تتكون منها التعوي�شات الثابتة واملتغرية وهي: الرواتب، والبدلت، واملزايا، واملكافاآت 

ال�شنوية، واحلوافر ق�شرية وطويلة الأجل.

نظام اإدارة الأداء ج( 

يتم تقومي اأداء املوظفـني مقابل الأهداف التي يتم حتقيقها با�شتخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التقومي املايل، وتقومي العمالء،   

وتقومي العمليات والأفراد. يتم اإجراء عملية معايرة ل�شمان اإجراء تقومي عادل ومن�شف لالأداء.  تركز عملية تقومي الأداء املتبعة من قبل 

�شاب على التمييز بني اأداء املوظفـني با�شتخدام ا�شرتاتيجية املكافاآت املختلفة التي حتث على الأداء الرفـيع باتباع طريقًة مربوطة باملخاطر. 

حتدد مكافاآت الن�شاطات الرقابية على اأ�شا�س الأرباح ق�شرية الأجل ومبا يتفق مع الأنظمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

تعديل املخاطر املتعلقة باأنظمة التعوي�شات املتغرية د( 

قام البنك مبراجعة كافة اأنظمة التعوي�شات اخلا�شة به بالتعاون مع م�شت�شاري تعوي�شات خارجيني للتاأكد باأن املكافاآت تاأخذ بعني العتبار   

كافة املخاطر. حتدد املكافاآت على اأ�شا�س عوامل الأداء املالئمة بعد تعديلها باملخاطر.

تاأجيل املكافاآت هـ( 

يتم تاأجيل دفع املكافاآت على �شكل اأ�شهم لكافة كبار املوظفـني �شواءًا “الذين يحتاجون اإىل عدم ممانعة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي”   

اأو “الذين يقومون بن�شاطات ت�شتمل على ن�شاطات رقابية اأو على خماطر هامة”. �شيتم تاأجيل املكافاآت لكافة هوؤلء املوظفـني وعلى مدى فرتة 

ا�شتحقاق مدتها ثالث �شنوات. يخ�شع ال�شتحقاق اإىل حتقق ظروف حمددة.

جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات ز( 

قام البنك بتعيني جلنة للرت�شيحات والتعوي�شات، لالأ�شراف على هيكل و�شيا�شة التعوي�شات لكافة املوظفـني وذلك للتاأكد باأن كافة مكافاآت   

املوظفـني املبنية على الأداء قد مت تعديلها باملخاطر، واأن التعوي�شات تتما�شى مع الأنظمة واأنها فعالة من اأجل حتقيق الأهداف املو�شوعة.

�لربح �لأ�سا�سي و�ملعدل لل�سهم  .25

مت اإحت�شاب الربح الأ�شا�شي لل�شهم لل�شنتني املنتهيتني فـي 31 دي�شمرب 2011 و 2010 وذلك بتق�شيم �شافـي دخل ال�شنة العائد على امل�شاهمني 

على 750 مليون �شهم.

ال�شهم ربح  على  توؤثر  اأن  ميكن  اأدوات  اأية  باإ�شدار  البنك  قيام  لعدم  لل�شهم  الأ�شا�شي  الربح  متامًا  ي�شاوي  لل�شهم  املعدل  الربح  اإن    

عند ممار�شته.

�إجمايل توزيعات �لأرباح، و�لزكاة �ل�سرعية و�سريبة �لدخل  .26

اإقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح قدرها 562.5 مليون ريال �شعودي لعام 2011 )2010 : 562.5 مليون ريال �شعودي(، و�شيتم دفعها للم�شاهمني 

ال�شعوديني وغري ال�شعوديني بعد خ�شم الزكاة و�شريبة الدخل ، على التوايل وكما يلي:

امل�شاهمون ال�شعوديون

بلغت الزكاة ال�شرعية على امل�شاهمني ال�شعوديني لل�شنة 41.9 مليون ريال �شعودي تقريبًا )2010 : 30.0 مليون ريال �شعودي(. 

امل�شاهم غري ال�شعودي 

بلغت �شريبة الدخل على امل�شاهم غري ال�شعودي عن ح�شته من الدخل لل�شنة احلالية 230.4 مليون ريال �شعودي )2010 : 160.0 مليون ريال 

�شعودي( تقريبًا. 

اإ�شتلم �شاب الربط الزكوي لعام 2010، ومت فـيه اإ�شتبعاد بع�س الإ�شتثمارات طويلة الأجل من الوعاء الزكوي ل�شاب. قدم �شاب اإعرتا�س على   

هذا الربط لدى اللجنة الزكوية ال�شريبية الإبتدائية، ومل يتم اإحالته بعد اإىل اللجنة الإ�شتئنافـيه ال�شريبية.
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�لنقدية و�سبه �لنقدية  .27

تتكون النقدية و�شبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي:

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

9,905,290  16,585,956 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فـيما عدا الوديعة النظامية )اإي�شاح 3(  

7,042,310  4,347,018 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى ت�شتحق خالل ت�شعني يومًاً اأو اأقل من تاريخ �شرائها  

16,947,600  20,932,974 الإجمايل       

�لقطاعات �لت�سغيلية  .28

ميار�س البنك ن�شاطه ب�شكل رئي�شي فـي اململكة العربية ال�شعودية.

تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية وفقًا لالأحكام وال�شروط التجارية العادية. ل يوجد اإيرادات اأو م�شاريف هامة بني القطاعات الت�شغيلية. 

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية ومتثل غالبية الر�شيد.

فـيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم اإعداد التقارير ب�شاأنها وفقاً للمعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )8(: اأ( 

قطاع الأفراد: ويلبي ب�شكل اأ�شا�شي الإحتياجات البنكية ال�شخ�شية لالأفراد.  -  

قطاع ال�شركات: وهو م�شئول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�شركات.  -  

قطاع اخلزينة: ويدير ال�شيولة، وخماطر اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة. كما اأنه م�شئول عن متويل عمليات البنك واإدارة املحفظة  -   

   الإ�شتثمارية وقائمة املركز املايل.

اأخرى: ي�شمل ن�شاطات �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة والإ�شتثمار فـي ال�شركات الزميلة.  -  

تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية اأعاله وفقًا لنظام اأ�شعار احلوالت بالبنك . نورد فـيما يلي حتلياًل لإجمايل موجودات ومطلوبات     

البنك كما فـي 31 دي�شمرب 2011 و 2010، واإجمايل دخل وم�شاريف العمليات والنتائج لل�شنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع من 

القطاعات الت�شغيلية اأعاله:

قطاع قطاع  قطاع   

الإجمايل اأخـرى  اخلزينة  ال�شركات  الأفراد   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       2011  
138,657,505  565,191  51,337,076  65,234,092  21,521,146 اإجمايل املوجودات    

121,491,304  -  26,811,601  53,261,190  41,418,513 اإجمايل املطلوبات    

4,898,591  102,020  1,029,286  2,370,371  1,396,914 اإجمايل دخل العمليات    

2,074,321  55,822  94,331  987,132  937,036 اإجمايل م�شاريف العمليات    

64,165  64,165  -  -  - احل�شة فـي اأرباح �شركات زميلة، �شافـي   

2,888,435  110,363  934,955  1,383,239  459,878 �شافـي دخل ال�شنة    

1,215,004  )16(  )1,955(  865,744  351,231 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي   

307,860  -  299,633  7,341  886 دخل املتاجرة، �شافـي    

خم�ش�س خ�شائر الئتمان والنخفا�س  

468,788  -  )6,742(  456,732  18,798 فـي القيمة، �شافـي     
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فـيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم اإعداد التقارير ب�شاأنها وفقاً للمعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )8(: - )تتمة( اأ( 

قطاع قطاع  قطاع   

الإجمايل اأخـرى  اخلزينة  ال�شركات  الأفراد   

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية      2010  
125,372,866  228,648  48,677,998  55,952,908  20,513,312 اإجمايل املوجودات    

110,200,919  34,574  24,925,339  47,781,713  37,459,293 اإجمايل املطلوبات    

4,839,421  160,134  868,887  2,265,864  1,544,536 اإجمايل دخل العمليات    

2,997,343  73,761  108,399  1,136,886  1,678,297 اإجمايل م�شاريف العمليات    

41,074  41,074  -  -  - احل�شة فـي اأرباح �شركات زميلة، �شافـي   

1,883,152  127,447  760,488  1,128,978 �شافـي دخل ال�شنة   )133,761(   

1,181,322  )226(  4,030  775,705  401,813 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي   

258,279  -  249,074  9,114  91 دخل املتاجرة، �شافـي    

خم�ش�س خ�شائر الئتمان والنخفا�س  

1,243,079  -  9,553  579,195  654,331 فـي القيمة، �شافـي     

فـيما يلي حتلياًل ملخاطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية اأعاله: ب( 

قطاع قطاع  قطاع    

الإجمايل اخلزينة  ال�شركات  الأفراد    

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       2011  
131,877,516  47,066,229  64,862,811  19,948,476 املوجودات      

24,671,832  -  24,492,900  178,932 التعهدات واللتزامات املحتملة    

3,521,550  3,521,550  -  - امل�شتقات      

160,070,898  50,587,779  89,355,711  20,127,408 الإجمايل      

قطاع قطاع  قطاع    

الإجمايل اخلزينة  ال�شركات  الأفراد    

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت         

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية       2010  
119,293,594  45,045,108  55,544,184  18,704,302 املوجودات      

19,001,215  -  18,836,365  164,850 التعهدات واللتزامات املحتملة    

2,664,413  2,664,413  -  - امل�شتقات      

140,959,222  47,709,521  74,380,549  18,869,152 الإجمايل      

النقدية، واملمتلكات واملعدات، واملوجودات الأخرى وال�شتثمار فـي تتكون خماطر الئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات با�شتثناء     

�شركات زميلة وا�شتثمارات الأ�شهم، واملعادل الئتماين بالن�شبة للتعهدات واللتزامات املحتملة وامل�شتقات. والذي يتم حتديده على اأ�شا�س   

معامل حتويل الئتمان طبقًا ملا ن�شت عليه تعليمات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وتو�شيات جلنة بازل 2.  
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خماطر �لئتمان  .29

يقوم البنك بادارة خماطر الإئتمان والتي متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته ب�شاأن اأداة مالية، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر 

خل�شارة مالية. تن�شاأ خماطر الإئتمان ب�شكل اأ�شا�شي عن عمليات الإقرا�س التي تنتج عنها القرو�س وال�شلف، وعن الأن�شطة الإ�شتثمارية. كما 

تن�شاأ خماطر الإئتمان عن التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان، وامل�شتقات.

يقوم البنك بتقومي اإحتمال اإخفاق الأطراف الأخرى با�شتخدام نظام ت�شنيف داخلي. كما ي�شتخدم البنك اأنظمة ت�شنيف خماطر خارجية   

متبعة قبل وكالة ت�شنيف رئي�شية، عند توفرها.

يقوم البنك بالتقليل من خماطر الإئتمان وذلك مبراقبتها، وو�شع حدودًا للمعامالت مع الأطراف الأخرى املحددة، وتقومي مالءة هذه   

املخاطر  ومراقبة  لها  املالئمة  وو�شع احلدود  املخاطر،  لتحديد  بالبنك  املخاطر اخلا�شة  اإدارة  �شيا�شات  الأطراف ب�شورة م�شتمرة. ت�شمم 

واللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة حدود املخاطر الفعلية التي يتعر�س لها البنك يوميًا. اإ�شافة ملراقبة حدود خماطر الإئتمان، يقوم البنك 

 باإدارة خماطر الإئتمان املتعلقة باأن�شطته التجارية وذلك باإبرام اإتفاقيات مقا�شة رئي�شية والدخول فـي ترتيبات �شمان مع الأطراف الأخرى

خماطر  متثل  الإئتمان.  خماطر  لتقليل  املعامالت  باإقفال  اأحيانًا  البنك  يقوم  كما  للمخاطر.  التعر�س  فرتات  من  واحلد  مالئمة  ظروف  فـي 

الإئتمان املتعلقة بامل�شتقات التكلفة املحتملة لإ�شتبدال عقود امل�شتقات فـي حالة اإخفاق الأطراف الأخرى عن الوفاء باإلتزاماتها. وملراقبة م�شتوى 

خماطر الإئتمان التي اآلت للبنك، يقوم البنك بتقومي الأطراف الأخرى با�شتخدام نف�س الطرق والأ�شاليب املتبعة ب�شاأن تقومي عمليات الإقرا�س 

اخلا�شة به.

ينتج الرتكز فـي خماطر الإئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�شطة مماثلة اأو ممار�شة اأعمالهم فـي نف�س املنطقة اجلغرافـية   

الظروف  فـي  تغريات  حدوث  عند  التعاقدية  باإلتزاماتهم  الوفاء  على  مقدرتهم  فـي  �شتوؤثر  التي  الإقت�شادية  اخل�شائ�س  نف�س  لهم  يكون  اأو 

الإقت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو الظروف الأخرى.

ي�شري الرتكز فـي خماطر الإئتمان اإىل تاأثر اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�شناعة ما اأو تطراأ على منطقة جغرافـية معينة.  

يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�س لتفادي الرتكز فـي املخاطر اخلا�شة باأفراد اأو جمموعة من العمالء   

فـي اأماكن اأو اأن�شطة معينة. كما يقوم البنك اأي�شًا باأخذ ال�شمانات، ح�شبما هو مالئم. كما يقوم البنك باحل�شول على �شمانات اإ�شافـية من 

الأطراف الأخرى عند وجود موؤ�شرات على وقوع اإنخفا�س فـي القرو�س وال�شلف املعنية.

تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�شوقية لل�شمانات، وتطلب �شمانات اإ�شافـية اأخرى وفقًا للعقد املربم وتراقب القيمة ال�شوقية لل�شمانات التي   

مت احل�شول عليها عند مراجعتها ملدى كفاية خم�ش�س خ�شائر الإئتمان.

اأف�شل واإتباع  بال�شوق  املنتجات  فـي  التغريات  لتعك�س  املخاطر  اإدارة  واأنظمة  �شيا�شات  مبراجعة  منتظمة  ب�شورة  البنك  يقوم    

املمار�شات امل�شتجدة.

تتعلق �شندات الديون املدرجة فـي الإ�شتثمارات، ب�شكل اأ�شا�شي، مبخاطر ديون �شيادية. مت تبيان حتليل الإ�شتثمارات ح�شب الأطراف الأخرى   

فـي الإي�شاح )5(. ملزيد من التفا�شيل حول مكونات القرو�س وال�شلف، يرجى الرجوع اإىل الإي�شاح )6(. مت تبيان املعلومات املتعلقة مبخاطر 

الإئتمان اخلا�شة بالأدوات امل�شتقة فـي الإي�شاح )10(، بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات والإلتزامات املحتملة فـي الإي�شاح )19(. 

وقد مت اإظهار املعلومات املتعلقة باحلد الأق�شى ملخاطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من قطاعات الأعمال فـي الإي�شاح رقم )28(، 

بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة باحلد الأق�شى ملخاطر الإئتمان واأوزان خماطرها الن�شبية فـي الإي�شاح )37(.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

30 )�أ(. �لرتكز �جلغر�فـي للموجود�ت و�ملطلوبات و�لتعهد�ت و�لإلتز�مات �ملحتملة وخماطر �لإئتمان

دول جمل�س        

التعاون        

اخلليجي اململكة        

اأمريكا ومنطقة     العربية        

الإجمايل   دول اأخرى   ال�شمالية   اأوروبا   ال�شرق الأو�شط  ال�شعودية        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية   ال�سعودية   ال�سعودية   ال�سعودية   ال�سعودية       2011
املوجودات 

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة

22,380,625  -  -  -  -  22,380,625 النقد العربي ال�شعودي   

 اأر�شدة لدى البنوك

4,347,018  192,066  2,023,570  2,021,996  109,386  - واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

22,200,122  186,894  -  442,549  3,889,345  17,681,334 ا�شتثمارات، �شافـي  

84,811,287  996,290  37,500  15,728  605,289  83,156,480 قرو�س و�شلف، �شافـي 

565,191  -  -  -  -  565,191 ا�شتثمار فـي �شركات زميلة  

134,304,243  1,375,250  2,061,070  2,480,273  4,604,020  123,783,630 الإجمايل    

املطلوبات

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات

5,894,056  17,489  826,585  4,039,400  523,168  487,414 املالية الأخرى    

105,576,542  3,619  -  579,846  195,944  104,797,133 ودائع العمالء   

3,978,660  -  -  2,273,660  -  1,705,000 �شندات دين م�شدرة 

171,875  -  -  171,875  -  - اقتــرا�س    

115,621,133  21,108  826,585  7,064,781  719,112  106,989,547 الإجمايل   

59,623,163  7,476,945  350,298  2,832,665  282,454  48,680,801 التعهدات واللتزامات املحتملة  

 خماطر الئتمان )مبينة

باملعادل الئتماين لها(  

131,877,516  1,375,250  2,061,070  2,480,273  4,548,398  121,412,525 املوجودات    

 التعهدات واللتزامات

24,671,832  2,827,154  119,669  1,401,610  101,344  20,222,055 املحتملة    

3,521,550  15,598  9,131  1,643,526  148,381  1,704,914 امل�شتقات    

160,070,898  4,218,002  2,189,870  5,525,409  4,798,123  143,339,494 اإجمايل خماطر الئتمان  
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30 )�أ(. �لرتكز �جلغر�فـي للموجود�ت و�ملطلوبات و�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة وخماطر �لئتمان - )تتمة(

دول جمل�س        

التعاون        

اخلليجي اململكة        

اأمريكا ومنطقة     العربية        

الإجمايل  دول اأخرى  ال�شمالية  اأوروبا  ال�شرق الأو�شط  ال�شعودية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية      2010
املوجودات 

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة

15,144,088  -  -  -  -  15,144,088 النقد العربي ال�شعودي   

 اأر�شدة لدى البنوك

7,042,310  93,823  5,937,201  241,966  142,633  626,687 واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

24,972,442  55,821  93,773  908,492  3,293,205  20,621,151 ا�شتثمارات، �شافـي  

74,248,486  -  37,500  21,082  1,033,227  73,156,677 قرو�س و�شلف، �شافـي 

221,532  -  -  -  -  221,532 ا�شتثمار فـي �شركات زميلة  

121,628,858  149,644  6,068,474  1,171,540  4,469,065  109,770,135 الإجمايل    

املطلوبات

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات

4,661,178  9,019  224,997  2,436,290  706,419  1,284,453 املالية الأخرى    

94,672,855  6,344  -  22,286  358,746  94,285,479 ودائع العمالء   

5,475,754  -  -  3,770,754  -  1,705,000 �شندات دين م�شدرة 

187,500  -  -  187,500  -  - اقتــرا�س    

104,997,287  15,363  224,997  6,416,830  1,065,165  97,274,932 الإجمايل   

45,776,460  5,418,069  210,790  2,534,129  428,788  37,184,684 التعهدات واللتزامات املحتملة  

 خماطر الئتمان )مبينة

باملعادل الئتماين لها(       

119,293,594  149,644  6,068,474  1,171,540  4,412,844  107,491,092 املوجودات    

 التعهدات واللتزامات

19,001,215  2,518,238  82,885  1,241,904  119,838  15,038,350 املحتملة    

2,664,413  106  5,460  1,163,678  187,278  1,307,891 امل�شتقات    

140,959,222  2,667,988  6,156,819  3,577,122  4,719,960  123,837,333 اإجمايل خماطر الئتمان  
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30 )ب(. فـيما يلي بيانًا بالتوزيع �جلغر�فـي للقرو�س و�ل�سلف �ملنخف�سة �لقيمة وخ�سائر �إنخفا�س �لإئتمان

دول جمل�س        

التعاون        

اخلليجي اململكة        

اأمريكا ومنطقة     العربية        

الإجمايل دول اأخرى   ال�شمالية   اأوروبا   ال�شرق الأو�شط  ال�شعودية        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية   ال�سعودية   ال�سعودية   ال�سعودية   ال�سعودية       2011
1,678,064  -  -  -  41,936  1,636,128 قرو�س غري عاملة، �شافـي  

2,080,723  -  -  -  42,970  2,037,753 خم�ش�س خ�شائر الئتمان 

دول جمل�س        

التعاون        

اخلليجي اململكة        

اأمريكا ومنطقة     العربية        

الإجمايل  دول اأخرى  ال�شمالية  اأوروبا  ال�شرق الأو�شط  ال�شعودية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية      2010
2,614,466  -  -  -  522,139  2,092,327 قرو�س غري عاملة، �شافـي  

2,614,472  -  -  -  397,769  2,216,703 خم�ش�س خ�شائر الئتمان 

خماطر �ل�سوق  .31

ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغريات فـي الأ�شعار ال�شائدة فـي ال�شوق 

مثل اأ�شعار العمولت اخلا�شة، واأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، واأ�شعار الأ�شهم. ي�شنف البنك خماطر ال�شوق كمخاطر عمليات جتارية اأو غري 

جتارية اأو م�شرفـية.

اإدارة ومراقبة  يتم  بينما  للمخاطر”،  املعر�شة  “القيمة  با�شتخدام طريقة  التجارية  بالعمليات  املتعلقة  ال�شوق  اإدارة ومراقبة خماطر  يتم   

خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية با�شتخدام جمموعة من الطرق التي ت�شتمل على “القيمة املعر�شة للمخاطر”، واختبار اجلهد، 

وحتليل احل�شا�شية.

خماطر ال�شوق - العمليات التجارية اأ ( 

يقوم جمل�س الإدارة بو�شع حدود مل�شتوى املخاطر املقبولة عند اإدارة العمليات التجارية. يقوم البنك با�شتخدام طريقة “القيمة املعر�شة 

للمخاطر” لتقومي مراكز خماطر ال�شوق القائمة وتقدير اخل�شائر القت�شادية املحتملة بناء على عدد من املوؤ�شرات والإفرتا�شات املتعلقة 

بتغري الظروف ال�شائدة فـي ال�شوق.

ومبوجب طريقة “القيمة املعر�شة للمخاطر”، يتم تقدير التغري ال�شلبي املحتمل فـي القيمة ال�شوقية للمحفظة عند م�شتوى معني من   

الثقة وعلى مدى فرتة زمنية حمددة. ي�شتخدم البنك مناذج حماكاة عند تقومي التغريات املحتملة فـي القيمة ال�شوقية للعمليات التجارية 

اعتيادية،  ال�شوق خالل ظروف  لقيا�س خماطر  العادة،  فـي  للمخاطر”،  املعر�شة  “القيمة  ت�شمم طريقة  التاريخية.  البيانات  على  بناءًا 

وبالتايل يوجد ق�شور فـي ا�شتخدام طريقة “القيمة املعر�شة للمخاطر« لأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلة والتغريات فـي اأ�شعار 

ال�شوق. كما تفرت�س هذه الطريقة باأن تكون التغريات امل�شتقبلية على �شكل بيان اإح�شائي. 

ان طريقة “القيمة املعر�شة للمخاطر” املتبعة من قبل البنك متثل تقديرًا وذلك با�شتخدام م�شتوى ثقة قدره 99% من اخل�شائر املحتملة   

التي ل يتوقع جتاوزها فـي حالة ثبات الظروف ال�شائدة بال�شوق ملدة يوم واحد. ان ا�شتخدام م�شتوى الثقة بن�شبة 99% على مدى يوم واحد 

يو�شح باأن اخل�شائر التي جتاوزت مبلغ “القيمة املعر�شة للمخاطر” يجب األ حتدث، فـي املتو�شط، اأكرث من مرة كل مائة يوم.

متثل “القيمة املعر�شة للمخاطر” خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، ول تاأخذ بعني العتبار اخل�شائر التي ل حتدث خارج فرتة   

الثقة املحددة، لكن نتائج العمليات التجارية الفعلية ميكن اأن تختلف عن عمليات احت�شاب القيمة املعر�شة للمخاطر خا�شة واأن عمليات 

الحت�شاب هذه ل تعطي موؤ�شرًا ذو معنى عن الأرباح اأو اخل�شائر خالل اأو�شاع ال�شوق غري العادية.

للمحفظة  باإجراء اختبارات اجلهد  البنك  للمخاطر”، يقوم  املعر�شة  “القيمة  با�شتخدام طريقة  املتعلق  اأعاله  الق�شور  وللتغلب على   

للوقوف على الظروف التي حتدث خارج فرتات الثقة العتيادية ، ويتم اإبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك بانتظام باخل�شائر املحتملة 

التي حتدث خالل اإختبارات اجلهد ملراجعتها.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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خماطر ال�شوق - العمليات التجارية - )تتمة( اأ ( 

فـيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�شة للمخاطر اخلا�شة بالبنك:  

للمحفظة  باإجراء اختبارات اجلهد  البنك  للمخاطر”، يقوم  املعر�شة  “القيمة  با�شتخدام طريقة  املتعلق  اأعاله  الق�شور  وللتغلب على   

للوقوف على الظروف التي حتدث خارج فرتات الثقة العتيادية، ويتم اإبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك بانتظام باخل�شائر املحتملة 

التي حتدث خالل اختبارات اجلهد ملراجعتها.

فـيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�شة للمخاطر اخلا�شة بالبنك:  

املخاطر �شعر العمولة   حتويل العمالت             

الكلية اخلا�شة   الأجنبية              

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت             

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية        2011  
884  785  547 القيمة املعر�شة للمخاطر كما فـي 31 دي�شمرب 2011    

1,630  1,600  484 متو�شط القيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2011     

املخاطر �شعر العمولة   حتويل العمالت             

الكلية اخلا�شة   الأجنبية              

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت             

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية        2010  
941  661  416 القيمة املعر�شة للمخاطر كما فـي 31 دي�شمرب 2010    

3,428  2,266  2,313 متو�شط القيمة املعر�شة للمخاطر لعام2010     

خماطر ال�شوق - املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفـية ب( 

تن�شاأ خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفـية، ب�شكل اأ�شا�شي، عن التغريات فـي اأ�شعار العمولت اخلا�شة اأو 

اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، اأو اأ�شعار الأ�شهم.

خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة  )1

اأو التدفقات النقدية  اأ�شعار العمولت على القيمة العادلة  اأ�شعار العمولت اخلا�شة نتيجة لحتمال تاأثري التغريات فـي  تن�شاأ خماطر 

البنك  يقوم  العمولت خالل فرتات زمنية معينة.  اأ�شعار  فـي  للفجوات  الإدارة بو�شع حدود  املالية. يقوم جمل�س  امل�شتقبلية لالأدوات 

مبراقبة املراكز يوميًا، وي�شتخدم ا�شرتاتيجية تغطية املخاطر ل�شمان بقاء املراكز �شمن حدود الفجوات املقررة.

يو�شع اجلدول اأدناه مدى اأثر التغريات املحتملة املقبولة فـي اأ�شعار العمولة، وكذلك التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة   

الدخل املوحدة اأو حقوق امل�شاهمني. اأن الأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�شة فـي اأ�شعار العمولة على �شافـي دخل العمولت 

اخلا�شة ملدة �شنة وذلك بناءًا على املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري التجارية بعمولة عائمة واملقتناه كما فـي 31 دي�شمرب 2011، 

�شاماًل اأثر اأدوات التغطية. يتم احت�شاب الأثر على حقوق امل�شاهمني وذلك باعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا 

فـي ذلك اأثر التغطية كما فـي 31 دي�شمرب 2011 على اأثر التغريات املفرت�شة فـي اأ�شعار العمولت. فـيما يلي حتلياًل بالأثر على حقوق 

امل�شاهمني ح�شب تاريخ ا�شتحقاق الأ�شل اأو املقاي�شة:
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خماطر �ل�سوق - )تتمة(  .31

خماطر ال�شوق - املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفـية - )تتمة( ب( 

خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة - )تتمة(  )1

2011      
الأثر على   

دخل العمولت  الزيادة فـي   

الأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة  نقاط الأ�شا�س  العملة 

اأكرث من �شنة اإىل 5  �شنة  6 اأ�شهر   

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت    

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية    

)23,225(  -  7,123  )9,785(  )20,563(  59,986  100 + ريال �شعودي   

)92,807(  )2,394(  )62,610(  )13,968(  )13,835(  )185(  100 + دولر اأمريكي   

)1,442(  -  )697(  )383(  )362(  3,137  100 + يورو   

-  -  -  -  -  1,730  100 + اأخرى   

2011      
الأثر على   

دخل العمولت  النق�س فـي   

الأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة  نقاط الأ�شا�س  العملة 

اأكرث من �شنة اإىل 5  �شنة  6 اأ�شهر   

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت    

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية    

23,225  -  )7,123(  9,785  20,563  )59,986(  100 - ريال �شعودي   

92,807  2,394  62,610  13,968  13,835  185  100 - دولر اأمريكي   

1,442  -  697  383  362  )3,137(  100 - يورو   

-  -  -  -  -  )1,730(  100 - اأخرى   
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خماطر ال�شوق - املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفـية - )تتمة( ب( 

خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة - )تتمة(  )1

2010      
الأثر على   

دخل العمولت  الزيادة فـي   

الأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة  نقاط الأ�شا�س  العملة 

اأكرث من �شنة اإىل 5  �شنة  6 اأ�شهر   

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل   

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت    

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية    

)26,383(  -  )21,001(  )2,348(  )3,034(  29,688  100 + ريال �شعودي   

)55,284(  -  )816(  )20,250(  )34,218(  )2,412(  100 + دولر اأمريكي   

)2,674(  -  )1,455(  )628(  )591(  )12,808(  100 + يورو   

)772(  -  -  )370(  )402(  1,547  100 + اأخرى   

2010      
الأثر على   

دخل العمولت  النق�س فـي   

الأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة  نقاط الأ�شا�س  العملة 

اأكرث من �شنة اإىل 5  �شنة  6 اأ�شهر   

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل   

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت    

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية    

 26,383  -  21,001  2,348  3,034  )29,688(  100 - ريال �شعودي   

 55,284  -  816  20,250  34,218  2,412  100 - دولر اأمريكي   

2,674  -  1,455  628  591  12,808  100 - يورو   

772  -  -  370  402  )1,547(  100 - اأخرى   

خماطر العمالت  )2

ومتثل املخاطر الناجتة عن التغري فـي قيمة الأدوات املالية ب�شبب التقلبات فـي اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية. ل يحتفظ البنك مبراكز 

عمالت مفتوحة غري جتارية هامة. حتول خماطر العمالت الأجنبية النا�شئة عن العمليات غري التجارية اإىل العمليات التجارية، وتدار 

كجزء من املحفظة التجارية. تعك�س القيمة املعر�شة للمخاطر املتعلقة مبخاطر حتويل العمالت الأجنبية املف�شح عنها فـي الإي�شاح 

)31-اأ( اإجمايل خماطر العمالت التي يتعر�س لها البنك.

خماطر اأ�شعار الأ�شهم  )3

متثل خماطر اأ�شعار الأ�شهم، خماطر انخفا�س القيم العادلة لالأ�شهم نتيجة التغريات فـي م�شتوى موؤ�شرات الأ�شهم وقيمة كل �شهم على 

حدة. تن�شاأ خماطر اأ�شعار الأ�شهم املقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة عن الأ�شهم امل�شنفة كاأ�شهم متاحة للبيع. اإن الزيادة اأو الإنخفا�س 

اإنخفا�س الأ�شهم مببلغ اأو  اإىل زيادة  2011 �شيوؤدي  31 دي�شمرب  للبيع اخلا�شة بالبنك كما فـي  10% فـي قيمة الأ�شهم املتاحة   بواقع 

103 مليون ريال �شعودي )2010 : 132 مليون ريال �شعودي(.
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خماطر �لعمالت  .32

يتعر�س البنك ملخاطر اآثار التقلبات فـي اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية . يقوم جمل�س الإدارة بو�شع حدود مل�شتوى املخاطر املقبولة لكل عملة 

وب�شكل اإجمايل ملراكز العمالت، لياًل وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا . فـيما يلي حتلياًل ب�شافـي املخاطر اجلوهرية اخلا�شة بالبنك فـي نهاية 

ال�شنة ب�شاأن العمالت الأجنبية التالية:

2010  2011       
مركز دائن مركز دائن   

)مدين( )مدين(   

باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

471,114 دولر اأمريكي       )22,246( 

690  4,793 يورو         

جنيه اإ�شرتليني       )1,935(  )431(

4,169 اأخرى         )5,565( 

خماطر �أ�سعار �لعمولت �خلا�سة  .33

يتعر�س البنك للمخاطر امل�شاحبة للتقلبات فـي اأ�شعار العمولت اخلا�شة ال�شائدة بال�شوق . ي�شتمل اجلدول اأدناه على ملخ�س ملخاطر اأ�شعار 

اأو  الأ�شعار  جتديد  تاريخ  ح�شب  م�شنفة  الدفرتية  بالقيمة  امل�شجلة  البنك  ومطلوبات  موجودات  على  اجلدول  ي�شتمل  كما  اخلا�شة.  العمولت 

تاريخ الإ�شتحقاق، اأيهما يحدث اأوًل. يتعر�س البنك ملخاطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات فـي قيم املوجودات 

واملطلوبات والأدوات املالية امل�شتقة التي ت�شتحق اأو �شيتم جتديد اأ�شعارها فـي فرتة حمددة. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة 

تواريخ جتديد اأ�شعار املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر.
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2011      
غري مرتبطة اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل      

الإجمايل بعمولة خا�شة  5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر      

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت      

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية      

املوجودات

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة

22,380,625  7,171,730  -  -  -  15,208,895 النقد العربي ال�شعودي   

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات

4,347,018  -  -  -  -  4,347,018 املالية الأخرى    

22,200,122  1,039,791  521,742  4,320,683  6,485,161  9,832,745 ا�شتثمارات، �شافـي  

84,811,287  -  -  23,610,451  14,124,840  47,075,996 قرو�س و�شلف، �شافـي  

565,191  565,191  -  -  -  - ا�شتثمار فـي �شركات زميلة 

536,922  536,922  -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شافـي 

3,816,340  3,816,340  -  -  -  - موجودات اأخرى  

138,657,505  13,129,974  521,742  27,931,134  20,610,001  76,464,654 اإجمايل املوجودات  

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات

5,894,056  -  -  1,418,626  -  4,475,430 املالية الأخرى    

105,576,542  50,741,519  18,144  7,721,693  1,950,793  45,144,393 ودائع العمالء  

3,978,660  -  -  2,273,660  -  1,705,000 �شندات دين م�شدرة  

171,875  -  171,875  -  -  - اقتــــرا�س  

5,870,171  5,870,171  -  -  -  - مطلوبات اأخرى  

17,166,201  17,166,201  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني  

138,657,505  73,777,891  190,019  11,413,979  1,950,793  51,324,823 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

 اأثر خماطر اأ�شعار العمولت على

)60,647,917(  331,723  16,517,155  18,659,208  25,139,831 املوجودات واملطلوبات   

اأثر خماطر اأ�شعار العمولت على

-  )336,238(  )2,929,539(  805,783  2,459,994 الأدوات املالية امل�شتقة   

اإجمايل الفجوة اخلا�شعة ملخاطر

)60,647,917(  )4,515(  13,587,616  19,464,991  27,599,825 اأ�شعار العمولت اخلا�شة   

املوقف الرتاكمي اخلا�شع ملخاطر

-  60,647,917  60,652,432  47,064,816  27,599,825 اأ�شعار العمولت اخلا�شة   
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خماطر �أ�سعار �لعمولت �خلا�سة - )تتمة(  .33

2010      
غري مرتبطة اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل      

الإجمايل بعمولة خا�شة  5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر      

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت      

ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية      

املوجودات

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة

15,144,088  6,024,285  -  -  -  9,119,803 النقد العربي ال�شعودي   

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات

7,042,310  -  -  -  -  7,042,310 املالية الأخرى    

24,972,442  1,336,862  55,544  3,997,403  6,579,774  13,002,859 ا�شتثمارات، �شافـي  

74,248,486  -  -  22,768,799  12,807,097  38,672,590 قرو�س و�شلف، �شافـي  

221,532  221,532  -  -  -  - ا�شتثمار فـي �شركات زميلة 

558,609  558,609  -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شافـي 

3,185,399  3,185,399  -  -  -  - موجودات اأخرى  

125,372,866  11,326,687  55,544  26,766,202  19,386,871  67,837,562 اإجمايل املوجودات  

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات

4,661,178  -  -  290,914  121,569  4,248,695 املالية الأخرى    

94,672,855  46,625,673  21,206  7,562,972  1,213,647  39,249,357 ودائع العمالء  

5,475,754  -  -  2,154,902  -  3,320,852 �شندات دين م�شدرة  

187,500  -  187,500  -  -  - اقتــــرا�س  

5,203,632  5,203,632  -  -  -  - مطلوبات اأخرى  

15,171,947  15,171,947  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني  

125,372,866  67,001,252  208,706  10,008,788  1,335,216  46,818,904 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

اأثر خماطر اأ�شعار العمولت على

)55,674,565(  )153,162(  16,757,414  18,051,655  21,018,658 املوجودات واملطلوبات   

اأثر خماطر اأ�شعار العمولت على

-  171,981  )1,840,103(  57,903  1,610,219 الأدوات املالية امل�شتقة   

اإجمايل الفجوة اخلا�شعة ملخاطر

)55,674,565(  18,819  14,917,311  18,109,558  22,628,877 اأ�شعار العمولت اخلا�شة   

املوقف الرتاكمي اخلا�شع ملخاطر

-  55,674,565  55,655,746  40,738,435  22,628,877 اأ�شعار العمولت اخلا�شة   

اأ�شعار  خماطر  اإدارة  فـي  ت�شتخدم  التي  امل�شتقة  املالية  لالأدوات  الإ�شمية  املبالغ  �شافـي  امل�شتقة  املالية  الأدوات  بني  الفجوة  �شافـي  ميثل   

العمولت اخلا�شة.



93

خماطر �ل�سيولة  .34

متثل خماطر ال�شيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء باإلتزامات ال�شداد اخلا�شة به عند اإ�شتحقاقها خالل الظروف الإعتيادية وغري الإعتيادية. 

حتدث خماطر ال�شيولة عند وجود ا�شطراب فـي ال�شوق اأو انخفا�س م�شتوى الإئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفر بع�س م�شادر التمويل. وللتقليل 

من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�شادر التمويل وقاعدة الودائع الأ�شا�شية، واإدارة املوجودات بعد الأخذ بعني الإعتبار توفر ال�شيولة، 

واحلفاظ على ر�شيد مالئم من النقدية و�شبه النقدية والأوراق املالية املتداولة، ومراقبة التدفقات النقدية امل�شتقبلية وال�شيولة يوميًا. كما يوجد 

لدى البنك خطوط اإئتمان ملتزم بها ميكن الو�شول اإليها ملواجهة متطلبات ال�شيولة.

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، يحتفظ البنك لدى املوؤ�ش�شة بوديعة نظامية   

تعادل 7% من اإجمايل الودائع حتت الطلب و 4% من ودائع الإدخار ولأجل. كما يحتفظ البنك باإحتياطي �شيولة ل يقل عن 20% من اإلتزامات 

ودائعه. ويكون هذا الإحتياطي من النقد اأو �شندات التنمية احلكومية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن ثالثني 

يومًا. كما ميكن للبنك الإحتفاظ مببالغ اإ�شافـية من خالل ت�شهيالت اإعادة ال�شراء لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي مقابل �شندات التنمية 

احلكومية.

ي�شتمل اجلدول اأدناه على ملخ�س بالإ�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية والتي مت حتديدها على اأ�شا�س الفرتة املتبقية بتاريخ اإعداد   

بالودائع  لالإحتفاظ  الوقائع  تظهره  الفعلي ح�شبما  الإ�شتحقاق  تاريخ  الإعتبار  بعني  تاأخذ  ول  التعاقدي  الإ�شتحقاق  تاريخ  املالية حتى  القوائم 

ال�شيولة  البنك بادارة خماطر  املتعاقد عليها، بينما يقوم  النقدية غري املخ�شومة  التدفقات  املبينة فـي اجلدول  املبالغ  البنك. متثل  من قبل 

املتاأ�شلة بناءًا على التدفقات النقدية الواردة غري املخ�شومة املتوقعة. اإن كافة امل�شتقات امل�شتخدمة لأغرا�س تغطية املخاطر مبينة ح�شب تواريخ 

الإ�شتحقاق وبناءًا على اإلتزامات ال�شداد غري املخ�شومة التعاقدية. وحيث اأن اجلزء الرئي�شي من امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة يتكون من 

معامالت مقابل معامالت اأخرى، وبالتايل فاإن خماطر امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة املفتوحة تعترب قليلة، فاإن الإدارة تعتقد باأن اإدراج 

امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة فـي جدول الإ�شتحقاقات التعاقدية ل يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتايل مت اإ�شتبعادها.

اإختبارات  اإجراء  ويتم  اأ�شبوعيًا،  ال�شيولة  مراكز  مراقبة  يتم  الكافـية.  ال�شيولة  توفر  ل�شمان  الإ�شتحقاق  حمفظة  مبراقبة  الإدارة  تقوم   

جهد منتظمة ب�شاأن ال�شيولة با�شتخدام �شيناريوهات متعددة تغطي الظروف الإعتيادية وغري الإعتيادية فـي ال�شوق. تخ�شع كافة ال�شيا�شات 

والإجراءات املتعلقة بال�شيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك. يتم اإ�شدار تقارير يومية تغطي مركز ال�شيولة 

للبنك وال�شركات التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات ي�شمل على كافة الإ�شتثناءات والإجراءات 

املتخذة.

حتليل املطلوبات املالية ح�شب تواريخ الإ�شتحقاق املتبقية اأ( 

2011      
اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

املطلوبات املالية:  

6,508,080  1,181,842  677,466  -  4,648,772 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

106,049,797  21,641  8,154,907  2,161,374  95,711,875 ودائع العمالء     
4,269,765  -  4,176,685  86,685  6,395 �شندات دين م�شدرة     

198,614  16,029  142,812  39,773  - اقرتا�س     

امل�شتقات:  

32,245  6,249  )2,253(  15,961  12,288 ذمم دائنة متعاقد عليها    -  

117,058,501  1,225,761  13,149,617  2,303,793  100,379,330 اإجمايل املطلوبات املالية غري املخ�شومة   
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حتليل املطلوبات املالية ح�شب تواريخ الإ�شتحقاق املتبقية - )تتمة( اأ( 

2010      
اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية        

املطلوبات املالية:  

4,736,416  -  363,708  121,995  4,250,713 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

95,328,450  21,206  7,893,108  1,490,968  85,923,168 ودائع العمالء     
5,988,834  -  4,273,102  1,708,848  6,884 �شندات دين م�شدرة     

223,953  16,024  182,585  25,344  - اقرتا�س     

امل�شتقات:  

159,216  8,794  101,287  33,021  16,114 ذمم دائنة متعاقد عليها    -  

106,436,869  46,024  12,813,790  3,380,176  90,196,879 اإجمايل املطلوبات املالية غري املخ�شومة   

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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حتليل الإ�شتحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات ب( 

ي�شتمل اجلدول اأدناه على حتليل باملوجودات وملطلوبات م�شنفة ح�شب تواريخ الإ�شرتداد اأو ال�شداد املتوقعة لها. اأنظر )الإي�شاح اأ( اأعاله 

ب�شاأن املطلوبات املالية غري املخ�شومة التعاقدية اخلا�شة بالبنك:

بدون تاريخ          

ا�شتحقاق اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل       

الإجمايل حمدد  5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية     2011  

املوجودات  

نقدية واأر�شدة  

لدى موؤ�ش�شة النقد   

22,380,625  5,794,669  -  -  -  16,585,956 العربي ال�شعودي    

اأر�شدة لدى  

البنوك واملوؤ�ش�شات   

4,347,018  -  -  -  -  4,347,018 املالية الأخرى    

22,200,122  1,039,792  1,120,073  6,539,085  8,373,946  5,127,226 ا�شتثمارات، �شافـي    

84,811,287  -  8,723,718  21,298,223  14,903,677  39,885,669 قرو�س و�شلف، �شافـي    

565,191  565,191  -  -  -  - ا�شتثمار فـي �شركات زميلة   

536,922  536,922  -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شافـي    

3,816,340  3,816,340  -  -  -  - موجودات اأخرى    

138,657,505  11,752,914  9,843,791  27,837,308  23,277,623  65,945,869 اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني  

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات  

5,894,056  -  693,951  552,800  -  4,647,305 املالية الأخرى     

105,576,542  -  18,144  7,780,425  2,131,522  95,646,451 ودائع العمالء   

3,978,660  -  -  3,978,660  -  - �شندات دين م�شدرة    

171,875  -  171,875  -  -  - اقرتا�س    

5,870,171  5,870,171  -  -  -  - مطلوبات اأخرى    

17,166,201  17,166,201  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني    

اإجمايل املطلوبات  

138,657,505  23,036,372  883,970  12,311,885  2,131,522  100,293,756 وحقوق امل�شاهمني     
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حتليل الإ�شتحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات - )تتمة( ب( 

بدون تاريخ          

ا�شتحقاق اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل       

الإجمايل حمدد  5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية     2010  

املوجودات  

نقدية واأر�شدة  

لدى موؤ�ش�شة النقد   

15,144,088  5,238,798  -  -  -  9,905,290 العربي ال�شعودي    

اأر�شدة لدى  

البنوك واملوؤ�ش�شات   

7,042,310  -  -  -  -  7,042,310 املالية الأخرى    

 24,972,442  1,328,245  557,174  8,392,234  7,664,806  7,029,983 ا�شتثمارات، �شافـي    

74,248,486  -  6,915,758  22,232,543  12,601,022  32,499,163 قرو�س و�شلف، �شافـي    

221,532  221,532  -  -  -  - ا�شتثمار فـي �شركات زميلة   

558,609  558,609  -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شافـي    

3,185,399  3,185,399  -  -  -  - موجودات اأخرى    

125,372,866  10,532,583  7,472,932  30,624,777  20,265,828  56,476,746 اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني  

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات  

4,661,178  -  -  290,914  121,569  4,248,695 املالية الأخرى     

94,672,855  -  21,206  7,359,371  1,482,270  85,810,008 ودائع العمالء   

5,475,754  -  -  3,859,903  1,615,851  - �شندات دين م�شدرة    

187,500  -  187,500  -  -  - اقرتا�س    

5,203,632  5,203,632  -  -  -  - مطلوبات اأخرى    

15,171,947  15,171,947  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني    

اإجمايل املطلوبات  

125,372,866  20,375,579  208,706  11,510,188  3,219,690  90,058,703 وحقوق امل�شاهمني     

النقد  موؤ�ش�شة  لدى  والأر�شدة  النقدية  على  القائمة،  القرو�س  اإلتزامات  وتغطية  الإلتزامات  بكافة  للوفاء  املتوفرة  املوجودات  ت�شتمل   

تواريخ  تبيان  مت  للعمالء.  املمنوحة  وال�شلف  والقرو�س  للبنوك،  املمنوحة  وال�شلف  والقرو�س  التح�شيل،  قيد  والبنود  ال�شعودي،  العربي 

اإ�شتحقاق التعهدات والإلتزامات املحتملة فـي الإي�شاح )19-د( حول القوائم املالية املوحدة.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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حتديد القيمة العادلة وم�شتوياتها

ي�شتخدم البنك امل�شتويات التالية عند حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�شاح عنها:

الأ�شعار املتداولة فـي الأ�شواق املالية الن�شطة لنف�س الأداة )بدون تعديل(. امل�شتوى الأول: 

الأ�شعار املتداولة فـي الأ�شواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة اأو طرق ت�شعري اأخرى يتم حتديد كافة مدخالتها  امل�شتوى الثاين: 

الهامة وفق بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة.   

طرق ت�شعري مل حتدد اأي من مدخالتها الهامة وفق بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة. امل�شتوى الثالث: 

2011  

الإجمايل امل�شتوى الثالث  امل�شتوى الثاين   امل�شتوى الأول   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية   

املوجودات املالية

1,959,762  -  1,959,762  - اأدوات مالية م�شتقة 

13,472  -  -  13,472 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

20,585,767  55,104  11,886,381  8,644,282 ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع  

1,400,324  -  1,400,324  - قرو�س و�شلف - بالقيمة العادلة املغطاه  

23,959,325  55,104  15,246,467  8,657,754 الإجمايل  

املطلوبات املالية

1,919,624  -  1,919,624  - اأدوات مالية م�شتقة  

2,273,660  -  -  2,273,660 �شندات دين م�شدره - بالقيمة العادلة املغطاه  

4,193,284  -  1,919,624  2,273,660 الإجمايل  

2010  
الإجمايل امل�شتوى الثالث  امل�شتوى الثاين   امل�شتوى الأول   

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت   

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية   

املوجودات املالية

1,790,116  -  1,790,116  - اأدوات مالية م�شتقة 

32,258  -  18,783  13,475 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

22,587,959  55,692  13,503,830  9,028,437 ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع  

865,007  -  865,007  - قرو�س و�شلف - بالقيمة العادلة املغطاه  

25,275,340  55,692  16,177,736  9,041,912 الإجمايل  

املطلوبات املالية

1,741,172  -  1,741,172  - اأدوات مالية م�شتقة  

2,154,902  -  -  2,154,902 �شندات دين م�شدره - بالقيمة العادلة املغطاه  

3,896,074  -  1,741,172  2,154,902 الإجمايل  

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �شداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة فـي ذلك ب�شروط تعامل عادل . 

وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة.

اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية التي مت اإثباتها، باإ�شتثناء الإ�شتثمارات الأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة، والإ�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ   

الإ�شتحقاق، والقرو�س وال�شلف، وودائع العمالء، ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية. حتدد القيمة العادلة املقدرة 

لالإ�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�شتحقاق، والإ�شتثمارات الأخرى املقتناه بالتكلفة املطفاأة، على اأ�شا�س الأ�شعار املتداولة بال�شوق عند توفرها 

واأنه غري ممكن من  الإي�شاح )5(.  فـي  الإ�شتثمارات  لهذه  العادلة  القيمة  الإف�شاح عن  ثابتة. مت  بعمولة  ال�شندات  لبع�س  الت�شعري  اأنظمة  اأو 

الناحية العملية حتديد القيمة العادلة للقرو�س وال�شلف وودائع العمالء بطريقة يعتمد عليها ب�شكل موثوق به. وذلك باإ�شتثناء ما هو مبني اأعاله.

مت الإف�شاح فـي الإي�شاح اأعاله عن القيمة العادلة لالأدوات املالية التي تعترب جزءًا من تغطية خماطر القيمة العادلة ومل يتم قيدها بالقيمة   

العادلة كفئة من الأدوات املالية. ي�شتمل ذلك الأدوات على القرو�س وال�شلف و�شندات الدين امل�شدره.

كان اإجمايل التغريات فـي القيمة العادلة التي مت اإثباتها فـي قائمة الدخل – الذي مت تقديره باإ�شتخدام طرق الت�شعري – اإيجابيًا مببلغ   

163.1 مليون ريال �شعودي )2010 : �شلبي مببلغ قدره 66.3 مليون ريال �شعودي(.
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اإتفاقية  اإدارية ومتخ�ش�شة مبوجب  القاب�شة بي فـي - خربات  ال�شركة الأم لأحد امل�شاهمني - �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�شرفـية  تقدم 

خدمات فنية. وقد جددت هذه الإتفاقية فـي 30 �شبتمرب 2007 ملدة خم�س �شنوات ميالدية.

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة وجمل�س الإدارة باأن هذه املعامالت قد متت بنف�س ال�شروط   

املطبقة على املعامالت مع الأطراف الأخرى. تخ�شع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�شب املن�شو�س عليها فـي نظام مراقبة البنوك 

والتعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

كانت اأر�شدة نهاية ال�شنة املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل:  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

جمموعة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفـية:

5,460,247  2,230,796 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى      

579,210  845,806 ا�شتثمارات        

6,561  3,410 موجودات اأخرى       

م�شتقات )بالقيمة العادلة(      )557,228(  )414,938(  

2,175,504  4,165,841 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى      

1,865,178  2,068,672 تعهدات والتزامات حمتملة       

ت�شتمل الإ�شتثمارات اأعاله على اإ�شتثمار فـي �شركات زميلة مببلغ قدره 565.2 مليون ريال �شعودي )2010 : 221.5  مليون ريال �شعودي(.  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

اأع�شاء جمل�س الإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�شاهمني الآخرين وال�شركات  املنت�شبة لهم:

3,665,336  3,463,838 قرو�س و�شلف       

7,784,384  8,922,735 ودائع العمالء       

2,623  776 م�شتقات )بالقيمة العادلة(       

281,483  273,596 تعهدات والتزامات حمتملة       

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

�شناديق البنك امل�شرتكة:

4,011  31,064 قرو�س و�شلف       

1,249,774  1,406,178 ودائع العمالء       

يق�شد بكبار امل�شاهمني الآخرين )عدا امل�شاهم غري ال�شعودي( اأولئك الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س املال امل�شدر للبنك.  

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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فـيما يلي حتلياًل بالإيرادات وامل�شاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة:  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

45,961  50,932 دخل عمولت خا�شة       

)163,804(  )197,639( م�شاريف عمولت خا�شة       

70,633  64,503 دخل اأتعاب وعمولت       

)8,670(  )6,099( اتفاقية ترتيبات امل�شاركات فـي اأرباح الن�شاطات البنكية ال�شتثمارية    

41,074  64,165 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة       

2,195  2,720 مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة      

فـيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�س املدفوع لكبار موظفـي الإدارة خالل ال�شنة:  

2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

34,307  48,089 مزايا موظفـني ق�شرية الأجل )رواتب وبدلت(      

5,391  8,709 تعوي�شات نهاية اخلدمة       

التخطيط  باأعمال  للقيام  وامل�شئولية  ال�شلطة  لهم  الذين  تنفـيذي،  مدير  اأي  فـيهم  مبا  الأ�شخا�س،  اأولئك  الإدارة  موظفـي  بكبار  يق�شد   

والتوجيه والإ�شراف على اأن�شطة البنك ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

مينح البنك ملوظفـيه وبع�س موظفـي الإدارة العليا برامج حوافز حم�شوبة على اأ�شا�س الأ�شهم. هناك برنامج واحد قائم كما فـي 31 دي�شمرب   

2011. مل يتم الإف�شاح عن تفا�شيل هذا الربنامج ب�شكل م�شتقل فـي هذه القوائم املالية املوحدة لأن مبالغه غري جوهرية.

كفاية ر�أ�س �ملال  .37

تتمثل اأهداف البنك، عند اإدارة راأ�س املال فـي الإلتزام مبتطلبات راأ�س املال املو�شوعة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، واحلفاظ على 

مقدرة البنك على الإ�شتمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ الإ�شتمرارية، واحلفاظ على وجود راأ�س مال قوي.

يتم مراقبة كفاية راأ�س املال وا�شتخدام راأ�س املال النظامي باإنتظام من قبل اإدارة البنك. تتطلب التعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد   

العربي ال�شعودي الإحتفاظ بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي، واأن تكون ن�شبة اإجمايل راأ�س املال النظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند 

اأو تزيد عن احلد الأدنى املتفق عليه وهي %8.

يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�شماله وذلك باإ�شتخدام املنهجية واملعدلت املحددة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ومبوجبها   

يتم قيا�س مدى كفاية راأ�س املال وذلك مبقارنة بنود راأ�س املال املوؤهل مع املوجودات، والتعهدات والإلتزامات املحتملة واملبالغ الإ�شمية للم�شتقات 

باإ�شتخدام الأر�شدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�شبية.
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2010  2011       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

املوجودات املرجحة املخاطر

98,155,523  109,505,348 خماطر الإئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر   

9,701,147  9,864,886 املخاطر الت�شغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر   

1,215,475  648,400 خماطر ال�شوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر   

109,072,145  120,018,634 اإجمايل املوجودات املرجحة املخاطر    

12,938,428  14,184,649 راأ�س املال الأ�شا�شي      

2,512,032  3,455,140 راأ�س املال امل�شاند      

15,450,460  17,639,789 راأ�س املال الأ�شا�شي وراأ�س املال امل�شاند    

ن�شبة كفاية راأ�س املال%

%11.86  %11.82 ن�شبة راأ�س املال الأ�شا�شي       

%14.17  %14.70 ن�شبة راأ�س املال الأ�شا�شي + راأ�س املال امل�شاند      

�لإف�ساحات �ملتعلقة بالركن - 3 من تو�سيات جلنة بازل 2  .38

طبقًا للركن - 3 من تو�شيات جلنة بازل 2، يجب القيام ببع�س الإف�شاحات الكمية والنوعية واملوجودات املرجحة املخاطر وراأ�س املال. �شتكون 

هذه الإف�شاحات موجودة على موقع البنك على الإنرتنت:. www.sabb.com، وفـي التقرير ال�شنوي، على التوايل، طبقًا ملتطلبات موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي.

�لتغري�ت �مل�ستقبلية فـي �ملعايري �ملحا�سبية  .39

لقد اإرتاأى البنك عدم الإتباع املبكر للتعديالت واملعايري ال�شادرة موؤخرًا املذكورة اأدناه:

املعيار الدويل رقم 1 - عر�س القوائم املالية - عر�س بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى، والذي ي�شري مفعوله اإعتبارًا من 1 يوليو 2012  
معيار املحا�شبة الدويل رقم 27 - القوائم املالية امل�شتقلة )املعدل فـي عام 2011(، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013  

معيار املحا�شبة الدويل رقم 28 - الإ�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة واملعدل فـي عام 2011(، والذي ي�شري مفعوله   
اعتبارًا من 1 يناير 2013  

7 - الإف�شاحات املتعلقة بالأدوات املالية: متطلبات الإف�شاح املتعلقة بالتوقف عن الإثبات املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم    
املعزز، والذي �شرى مفعوله اعتبارًا من 1 يوليو 2011  

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 9 -  ت�شنيف وقيا�س الأدوات املالية، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2015 )املوؤقت(  
املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املايل رقم 10 - القوائم املالية املوحدة، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013  

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 12 - الإف�شاح عن العالقة مع املن�شاآت الأخرى، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013  
املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 13 - قيا�س القيمة العادلة، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2013  

�أرقام �ملقارنة  .40

اأعيد تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�شنة ال�شابقة كي تتم�شى مع تبويب ال�شنة احلالية.

�إعتماد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من جمل�س �لإد�رة  .41

اإعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 20 ربيع الأول 1433هـ املوافق 12 فرباير 2012.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2011( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�لبنك �ل�سعودي �لربيطاين

بازل 2 - �لركن �لثالث

�لإف�ساح �ل�سنوي

31 دي�سمرب 2011م
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

حتذير بخ�سو�س �لت�سريحات �ملتعلقة باآفاق �لأد�ء �مل�ستقبلي

الت�شريحات  بع�س   ،2011 دي�شمرب   31 فـي  كما   ،2 بازل  بروتوكول  من  الثالث  الركن  واملخاطر مبوجب  املال  راأ�س  اإدارة  اإف�شاحات  تت�شمن 

ذات العالقة بالأداء امل�شتقبلي والو�شع املايل ل�شاب ونتائج عملياته واأعماله. ومتثل تلك الت�شريحات توقعات اأو اآراء �شاب بالن�شبة لالأحداث 

امل�شتقبلية وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وعدم تيقن مما ميكن اأن يت�شبب فـي اأن تكون النتائج الفعلية املحققة اأو الأداء اأو الأحداث 

الواقعة خمتلفة ب�شكل جوهري عن النتائج املتوقعة اأو الأحداث الواردة اأو املت�شمنة فـي تلك الت�شريحات.

كما تنطوي الت�شريحات امل�شتقبلية املذكورة على خماطر و�شكوك متالزمة، ولذلك فاإننا نحذر القراء باأن هناك عوامل عديدة ميكن اأن   

توؤدي، فـي بع�س احلالت، لأن تكون النتائج الفعلية املتحققة خمتلفة اختالفا جوهريا عن النتائج املتوقعة اأو تلك الواردة فـي ت�شريحات الأداء 

امل�شتقبلي تلك. وبناء عليه فاإن ت�شريحات الأداء امل�شتقبلي ميكن اعتبارها �شحيحة كما بتاريخ �شدورها فقط ، ويجب عدم الفرتا�س باأنه قد 

متت مراجعتها اأو حتديثها على �شوء اأية معلومات جديدة اأو اأحداث م�شتقبلية اأخرى.

نطاق �لتطبيق  .1

نطاق التطبيق: اأ( 

تبني الإف�شاحات الواردة فـي هذه الوثيقة النوعية نهج البنك ال�شعودي الربيطاين فـيما يخت�س بتقديرات راأ�س املال وهي مكملة لإجراءات 

املتطلبات الدنيا لراأ�س املال واملراجعة الإ�شرافـية.

اأ�ش�س توحيد القوائم املالية: ب( 

اإن اأ�ش�س توحيد القوائم املالية لالأغرا�س املحا�شبية مو�شحة فـي ال�شفحة 40 من التقرير ال�شنوي واحل�شابات لعام 2011م.

تختلف اأ�ش�س التوحيد لالأغرا�س النظامية عن الأ�ش�س امل�شتخدمة لتوحيد القوائم لالأغرا�س املالية من حيث اأن ح�ش�س امللكية فـي   

كيانات قطاع التاأمني والقطاع املايل ت�شتثنى اإذا �شنفت كا�شتثمارات اأقلية موؤثرة، اأي اإذا جتاوزت 20% ولغاية 50% من راأ�س املال املدفوع 

لل�شركة امل�شتثمر فـيها.

ت�شتوجب  التي  املوزونة  املخاطر  لأ�شول  التوقعات  ويتم و�شع  الراأ�شمالية،  لتقييم كفايته  كاأ�شا�س  النظامي  املال  راأ�س  �شاب  ي�شتخدم   

متطلبات راأ�شمالية نظامية ومراقبتها على م�شتوى جمموعات العمالء اأو على م�شتوى وحدات فرعية اأدنى ح�شب املالئم.

ال�شركات ذات القوائم املوحدة بالكامل:

اإن �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة هي �شركة مملوكة بالكامل ل�شاب كما اأن قوائمها املالية موحدة مع القوائم املالية ل�شاب. وميلك 

�شاب ح�شة مبا�شرة بن�شبة 98% واأخرى غري مبا�شرة بن�شبة 2% فـي هذه ال�شركة التابعة )امللكية املبا�شرة من خالل �شركة ذات م�شئولية 

والتداول  احلفظ  اأعمال  ممار�شة  فـي  التابعة  ال�شركة  لهذه  الرئي�شية  الأن�شطة  وتتمثل  ال�شعودية(.  العربية  اململكة  فـي  م�شجلة  حمدودة 

كوكيل با�شتثناء �شمان الكتتاب. هذا ولقد مت اعتبارا من 1 يوليو 2011م حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركة اإىل �شركة HSBC ال�شعودية 

املحدودة، وهي �شركة تابعة ل�شاب مقابل ح�ش�س اإ�شافـية )راجع البند 7 من القوائم املالية ل�شاب(. و�شتتم ت�شفـية �شركة �شاب لالأوراق 

املالية املحدودة حاملا يتم النتهاء من الإجراءات الر�شمية لنتقال هذه الأعمال اإىل ال�شركة املذكورة.

ا�شتثمارات الأقلية املوؤثرة:

تخ�شم ا�شتثمارات الأقلية املوؤثرة التالية من راأ�س املال:

ميلك البنك 51% من راأ�س مال �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة التي متار�س اأعمال ال�شتثمارات امل�شرفـية فـي اململكة العربية   n

العربية  �شي  بي  ا�س  ات�س  �شركة  اإىل  املحدودة  املالية  لالأوراق  �شاب  �شركة  ومطلوبات  موجودات  حتويل  ال�شنة  خالل  مت  وقد  ال�شعودية. 

ال�شعودية املحدودة اعتبارا من 1 يوليو 2011م مما اأدى اإىل زيادة ح�شة �شاب فـي �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة من 40% اإىل 

51%، اإل اأن نقل احل�ش�س �شوف ي�شبح نافذا عند اكتمال الإجراءات القانونية فقط

ميلك �شاب ن�شبة 32.5% من راأ�س مال �شركة �شاب تكافل والتي متار�س اأن�شطة التاأمني املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية وتقدم منتجات   n

التكافل العائلي والتكافل العام

ا�شتثمارات الأ�شهم ذات املخاطر املوزونة:

يتم وزن خماطر ا�شتثمارات الأ�شهم بن�شبة 100% فـي احلالت التي تكون فـيها ن�شبة امللكية اأقل من %20.
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اإمكانية حتويل راأ�س املال بني الكيانات القانونية: ج( 

القيود املفرو�شة بناء على النظام الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س:

تقيد املادة 10 من النظام الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س ل�شاب عملية نقل الأ�شهم التي ميلكها مواطنون �شعوديون اإىل مواطنني غري �شعوديني، 

اإل اأنها اأعطت جمل�س الإدارة احلق بقبول اأو رف�س نقل الأ�شهم.

خالفا لهذه القيود مل تفر�س الإدارة اأية قيود اأخرى على حتويل الأ�شهم.  

القيود النظامية:

يجب على �شاب اأن يحول على الأقل 25% من �شافـي اأرباحه اإىل الحتياطيات النظامية قبل الإعالن عن �شرف الأرباح حتى ت�شبح قيمة 

الحتياطيات النظامية معادلة لراأ�س مال البنك املدفوع.

القيود التنظيمية:

فر�شت موؤ�ش�شة النقد قيدا باأن تكون ن�شبة كفاية راأ�س املال 8% على الأقل وذلك طبقا ملتطلبات بازل 2.

بالن�شبة ل�شتثمارات الأقلية املوؤثرة، وهي �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة و�شركة �شاب تكافل فاإن النظام الأ�شا�شي لل�شركتني   

يحظر خف�س راأ�س املال املدفوع دون امل�شتويات احلالية.

هيكل ر�أ�س �ملال  .2

يتكون راأ�س مال البنك املرخ�س واملدفوع بالكامل من 750 مليون �شهم بقيمة اأ�شمية وقدرها 10 ريالت �شعودية )2010: 750 مليون �شهم بقيمة 

اأ�شمية وقدرها 10 ريالت لل�شهم(. وتتوزع ملكية راأ�س مال البنك كالتايل:

2010  2011       
%60  %60 امل�شاهمون ال�شعوديون     

%40  %40 �شركة HSBC القاب�شة بي فـي      

)مملوكة بالكامل ل�شركة HSBC القاب�شة بيه اإل �شي(

وميكن الطالع على تركيبة حقوق امل�شاهمني فـي ق�شم القوائم املالية ال�شنوية.

هناك اأربعة “اأنواع” خمتلفة من راأ�س املال الذي يجب على �شاب اإدارته. ويو�شح اجلدول التايل الفرق بني خمتلف مفاهيم / تعريفات راأ�س   

املال ومبادئ اإدارة راأ�س املال النا�شئة:

الآثار بالن�شبة لإدارة راأ�س مال �شاب التعريف / املعنى / الأهمية  الفئة 

يجب ا�شتيفاء املتطلبات وفق الأ�ش�س والقواعد النظامية خا�شع لراأ�س مال املخاطر وخا�شة  راأ�س املال النظامي 

ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فـي كافة الأوقات. مبوجب بروتوكول بازل 2.   

يجب ا�شتيفاء املتطلبات لتحقيق ح�شابات مدققة. يتم اإثبات راأ�س املال باملعايري املحا�شبية.  راأ�س املال املحا�شبي 

يجب اأن يحقق �شاب عائدا على راأ�شماله امل�شتثمر والذي راأ�س املال امل�شتثمر فـي �شاب من قبل  راأ�س املال امل�شتثمر 

يجب اأن يزيد عن تكلفة راأ�س املال بالن�شبة له. م�شاهميه والذي يكون �شاب م�شئول عنه.  )راأ�س املال القانوين( 

يوزع على الأق�شام بالتنا�شب مع م�شتوى تقبل املخاطر راأ�س املال الذي ميلكه �شاب فعال لتحمل  راأ�س املال القت�شادي 

على �شوء �شجل املخاطر ويعمل كاأ�شا�س لو�شع اأهداف املخاطر وم�شاندة النمو، الخ.. والذي بناء   

الربحية القت�شادية. عليه يجب حتقيق عائد “اقت�شادي”.   

اإ�شافة اإىل هذه املقايي�س الراأ�شمالية فاإن �شاب يرغب فـي اإدارة راأ�شماله ب�شكل فعال من اأجل دعم وحت�شني درجة تقييمه اخلارجي التي   

تقررها وكالت تقييم املخاطر.
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يتمحور نهج �شاب فـي تقييم الكفاية الراأ�شمالية لديه لدعم الأن�شطة احلالية وامل�شتقبلية على الأ�ش�س التالية:

م�شتويات على  للحفاظ  خا�شة  اإ�شرتاتيجية  وميلك  خماطره  اإىل  ن�شبة  ككل  الراأ�شمالية  كفايته  لتقييم  حمددة  اإجراءات  البنك  ميلك   n 

راأ�س املال  

تتم مراجعة اإجراءات تقييم الكفاية الراأ�شمالية الداخلية للبنك )ICAAP( واإ�شرتاتيجيات راأ�س املال من قبل الإدارة  واأي�شا من خالل  n 

مراقبة و�شمان اللتزام باأنظمة موؤ�ش�شة النقد واتخاذ الإجراءات املالئمة عند احلاجة اإىل ذلك  

اإن البنك يعمل فوق م�شتوى احلدود الدنيا للن�شب الراأ�شمالية النظامية ولديه القدرة على اإبقاء راأ�س املال اأعلى من احلدود الدنيا املحددة  n

القدرة على التدخل املبكر حلماية راأ�س املال من الهبوط دون احلدود الدنيا املطلوبة طبقا مل�شتويات خماطره  n

وقد كانت ن�شب الكفاية الراأ�شمالية للبنك خالل فرتة ال�شنوات ال�شت املا�شية كالتايل:   

2006 - 2007: ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية على اأ�شا�س بازل 1

2008 - 2011: ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية على اأ�شا�س بازل 2

النك�ساف للمخاطر والتقييم

املتطلبات العامة لالإف�شاح النوعي

املخاطر الئتمانية:

املخاطر الئتمانية هي خماطر اخل�شائر املالية املرتتبة نتيجة لإخفاق اأي عميل اأو طرف نظري فـي الوفاء بالتزاماته عند ا�شتحقاقها. وتن�شاأ 

املخاطر الئتمانية ب�شكل رئي�شي فـي قرو�س ال�شركات والقرو�س ال�شخ�شية ومتويل التجارة واخلزينة والت�شهيالت امل�شرتكة. اإل اأن املخاطر 

الئتمانية تن�شاأ اأي�شا من املنتجات خارج امليزانية العامة كال�شمانات وامل�شتقات اأو من امتالك �شاب ل�شندات الدين.

يعتمد البنك ثقافة اإقرا�س حكيمة وم�شئولة تدعمها �شيا�شة خماطر قوية واإطار مراقبة تتم اإدارته من قبل اإدارة ائتمان م�شتقلة ت�شارك   

فـي وتناق�س عرو�س العمل طبقا مل�شتويات تقبل املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

اإن الثقافة الئتمانية فـي �شاب مكر�شة لتحقيق ربحية م�شتدامة من خالل احلفاظ على اأ�شول ذات خماطر عالية النوعية. ويتحقق ذلك   

من خالل املراقبة والإدارة الفعالة للمخاطر وال�شعي لتقليل اخل�شائر الئتمانية مع تعزيز العوائد املوزونة مقابل املخاطر مما ي�شهم فـي النجاح 

العام للبنك.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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النك�ساف للمخاطر والتقييم - )تتمة(

املتطلبات العامة لالإف�شاح النوعي - )تتمة(

املخاطر الئتمانية: - )تتمة(

مت اإن�شاء اإطار قوي  حلوكمة املخاطر حتت اإ�شراف جلنة اإدارة املخاطر امل�شكلة من قبل جمل�س الإدارة. كما مت ت�شكيل عدد من اللجان   

الفرعية للرتكيز على املخاطر الئتمانية لالأفراد ولل�شركات، وخماطر اأ�شواق اخلزينة، وخماطر العمليات، الأمن وخماطر الحتيال، خماطر 

ال�شمعة، والتخطيط املايل واختبارات الأداء حتت ال�شغط.

تتمتع فعاليات اإدارة املخاطر الئتمانية بدرجة منا�شبة من ال�شتقاللية وامل�شئولية بالن�شبة للخ�شائ�س الرئي�شية لأنظمة التقييم مبا فـي   

ذلك الختيار والتنفـيذ والأداء والإ�شراف. وتتبع اإجراءات املوافقة معايري عالية من احلوكمة والفعالية والتي ت�شهل عملية اتخاذ القرارات فـي 

وقت مبكر من خالل ا�شتخدام حدود ال�شالحيات املخولة.

يتخذ الن�شباط الئتماين �شفة موقف متاأ�شل لدى م�شئويل الئتمان جتاه املخاطر واإدارة املخاطر وذلك من خالل اخلربة والتدريب،   

بحيث تتوفر فـي م�شئول الئتمان اخل�شائ�س التالية على �شبيل املثال:

اأن يكون تفاعليا ولي�س انفعاليا  n

اأن يكون على معرفة ودراية بالعميل  n

اأن ي�شتطيع حتديد مواطن القوة وال�شعف واملزايا التناف�شية  n

اأن يفهم وي�شتخدم كافة الأ�شاليب املالئمة ب�شكل بناء من اأجل قيا�س واإدارة املخاطر  n

تعترب الأنظمة الآلية �شرطا اأ�شا�شيا لعملية تقدمي طلبات الئتمان ب�شكل فعال وذلك بهدف الت�شجيل املالئم واملراقبة والإبالغ عن حدود   

املخاطر والنك�شاف واأي�شا لأجل ح�شاب نقاط املخاطر الداخلية ودرجات التقييم كما راأ�س املال النظامي والقت�شادي.

كما اأن ارتباط �شاب مع جمموعة ات�س ا�س بي �شي يعزز ا�شتخدام الأنظمة املعيارية املوحدة واملنهجيات لهذه الأغرا�س وتطبيق و�شائل   

قيا�س م�شرتكة للمخاطر على م�شتوى البنك. اإن كافة قرارات القرو�س ال�شخ�شية فـي �شاب مبنية على اأنظمة تقييم املخاطر الئتمانية التي 

مت تطويرها با�شتخدام بيانات داخلية متالزمة مع العملية الآلية لتخاذ القرارات. ويتم تقييم العمالء من ال�شركات با�شتخدام اأمناط التقييم 

الداخلي التي تطبق مقيا�شا مكونا من 23 نقطة تقييم مبنية على مناذج الأهداف حيث يتم اإدخال البيانات املالية واملو�شوعية لتحديد نوعية 

التمويل  قبل تخ�شي�س  الئتمانية  املوافقات  فـي  النتائج من قبل خرباء متخ�ش�شني  وتتم مراجعة  الإخالل من جانبها،  واحتمالت  ال�شركة 

املطلوب. كما ويتم تقييم عمالء اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية با�شتخدام جمموعة من الأمناط ال�شلوكية واأمناط التطبيق الكمي والتي تق�شم 

العمالء اإىل فئات خماطر خمتلفة.

ي�شتخدم �شاب فرقا متخ�ش�شة فـي اإدارة الأ�شول اخلا�شة وعمليات ال�شرتداد وذلك لإدارة ال�شركات فـي حالت التعرث املايل والقرو�س   

بامل�شاركة  تتم  التح�شيل  عملية  فاإن  امل�شاكل  على  تنطوي  التي  القيم  كبرية  للح�شابات  وبالن�شبة  التح�شيل.  ن�شب  زيادة  بهدف  العاملة  غري 

املديونيات  بحث  تتبنى  ال�شخ�شية  امل�شرفـية  للخدمات  متخ�ش�شة  حت�شيل  فعالية  توجد  كما  القانونية.   ال�شئون  عام  مدير  لقبل  املبا�شرة 

واأن�شطة التح�شيل فـي كل مرحلة من مراحل التعرث.

الن�شبة للعمالء املخلني بال�شداد، فـيتم جتنيب خم�ش�شات مقابل التعرث )على اأ�شا�س التدفقات النقدية اجلماعية واملخ�شومة( وذلك   

.IFRS طبقا ملعايري املمار�شات املحا�شبية للتقارير املالية العاملية

من اأجل دعم وتقييم القرارات الئتمانية فقد اأن�شاأ �شاب فعالية حتليل تخت�س بتطوير ال�شيا�شات والأنظمة واحل�شول على معلومات حول   

الأداء والإدارة واإجراء الختبارات حتت ال�شغط وحتليل ال�شيناريوهات عرب خمتلف حمافظ اأ�شول املخاطر املختلفة لدى �شاب. وتخ�شع نتيجة 

التحاليل لإدارة متعمقة ل�شمان اأن تكون كافة التغيريات احلا�شلة مالئمة لالأغرا�س املرجوة.

ت�شتهلك املخاطر الئتمانية اجلزء الأكرب من متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال فـي �شاب. وي�شمن �شاب بف�شل املبادئ واملوؤ�شرات املعتمدة   

املال  راأ�س  مبتطلبات  العالقة  ذات  الئتمانية  للمخاطر  ال�شحيحني  والإدارة  الت�شعري  خالل  من  دقيق  راأ�شمايل  ان�شباط  على  احلفاظ  لديه 

النظامي  والقت�شادي.

ويت�شمن التعليق اخلا�س باجلدول رقم 8 معلومات حول خماطر الأطراف النظرية.  
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خماطر الأ�شواق:

تتمثل خماطر الأ�شواق فـي اأن التقلب فـي عوامل خماطر ال�شوق، مبا فـي ذلك اأ�شعار ال�شرف الأجنبي واأ�شعار ال�شلع واأ�شعار الفائدة والأ�شهم، 

من �شاأنها اأن تخف�س دخل �شاب اأو قيمة حمافظه.

يت�شمن التعليق فـي اجلدول رقم 10 املزيد من الإي�شاح حول خماطر الأ�شواق.  

خماطر العمليات:

تعرف خماطر العمليات على اأنها خماطر اخل�شارة النا�شئة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة اأو من الأحداث 

العقابية  الأ�شرار  اأو  والعقوبات  للغرامات  التعر�س  ولي�س احل�شر  الذكر  �شبيل  فـي ذلك على  القانونية مبا  املخاطر  وي�شمل ذلك  اخلارجية. 

الناجتة عن الإجراءات الإ�شرافـية واأي�شا الت�شويات اخلا�شة.

عن الناجتة  اخل�شائر  كافة  وتندرج  املوا�شيع.  من  وا�شعا  طيفا  وت�شمل  �شاب  اأعمال  نواحي  من  ناحية  بكل  العمليات  خماطر  ترتبط    

اأخرى تندرج حتت تعريف  اأية عوامل خارجية  اأو  الفعالية واإخفاق الأنظمة  الحتيال والأن�شطة غري املفو�شة واخلطاأ والإهمال وال�شهو وعدم 

خماطر العمليات.

ويت�شمن التعليق فـي اجلدول رقم 12 اإي�شاحات اإ�شافـية حول خماطر العمليات.  

خماطر ال�شتثمار:

تتمثل خماطر ال�شتثمار فـي الآثار العك�شية على الأرباح واخل�شائر وراأ�س املال ب�شبب خ�شارة غري متوقعة فـي قيمة اأي مركز ا�شتثماري يتم تبنيه 

من قبل �شاب على املدى الطويل )على اأ�شا�س غري جتاري(. وميكن اأن ين�شاأ ذلك عن حمافظ �شاب ال�شتثمارية اأو حمافظ الأ�شهم اخلا�شة اأو 

حمافظ ا�شتثمارات الأ�شهم.

وكقاعدة عامة فاإن �شاب ي�شعى اأن تركز ال�شتثمارات على اإن�شاء حمافظ متنوعة ذات نوعية عالية واأوراق مالية ذات عالية ال�شيولة. اأما   

ال�شتثمارات الأقل �شيولة اأو ال�شتثمارات املهيكلة فهي اأقل من 2% من قيمة املحفظة.

�شوف يوا�شل �شاب مراجعة �شيا�شته ال�شتثمارية طبقا لتطورات وفر�س ال�شوق عند ن�شوئها. كما �شوف يركز ملف املخاطر ب�شكل دائم على   

النوعية العالية وال�شتثمارات ال�شائلة مع تف�شيل اأدوات الدين والأوراق املالية ال�شادرة حمليا.

يحتفظ �شاب  مبركز رمزي فقط فـي ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة، كما ميلك بع�س ال�شتثمارات فـي الأ�شهم مبا�شرة. ويت�شمن التعليق فـي 

اجلدول 13 املزيد من الإي�شاحات حول خماطر الأ�شهم.

خماطر اأ�شعار الفائدة:

اأ�شعار الفائدة. وتن�شاأ خماطر  اأنها انك�شاف املنتجات غري التجارية بالبنك ملخاطر  اأ�شعار الفائدة فـي املحفظة البنكية على  تعرف خماطر 

اأ�شعار الفائدة ب�شكل رئي�شي كنتيجة لعدم التطابق بني العائد امل�شتقبلي على الأ�شول وتكلفة متويلها  ب�شبب التغريات فـي اأ�شعار الفائدة.

يت�شمن التعليق فـي اجلدول 14 املزيد من الإي�شاحات حول خماطر اأ�شعار الفائدة.  

خماطر اأ�شعار ال�شرف:

تن�شاأ خماطر العمالت اأو اأ�شعار ال�شرف الأجنبي من املراكز املفتوحة، �شواء كانت مبالغة فـي ال�شراء اأو مبالغة فـي البيع  بعملة اأجنبية مما 

يخلق انك�شافا ملخاطر التغري فـي �شعر ال�شرف املعني.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(
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ي�شنف �شاب خماطر ال�شرف الأجنبي كالتايل:

خماطر ال�شرف الأجنبي للمحفظة التجارية: وتن�شاأ من املتاجرة بالعمالت مل�شلحة البنك، اأي املتاجرة الفورية اأو الآجلة اأو العقود  n 

اأو املبادلت اأو اخليارات. ويتم التحكم مبخاطر التداول من خالل و�شع حدود لكل عملة وحدود خماطر اإجمالية واأي�شا من امل�شتقبلية    

خالل حتديد قيمة املخاطر  واإجراءات اختبارات ال�شغط  

خماطر ال�شرف الأجنبي للمحفظة البنكية: وتن�شاأ من اختالف العملة / اإعادة التقييم بني الأ�شول واللتزامات مبا فـي ذلك تراكم  n 

الفائدة  وامل�شروفات. ويتم حتويل هذا الختالف اإىل اخلزينة واإدارته على اأ�شا�س يومي من خالل املحفظة التجارية  

خماطر ال�شرف الأجنبي الهيكلية: وتن�شاأ نتيجة ل�شببني، )اأ(: الأول ويتعلق ب�شافـي ال�شتثمار فـي ال�شركات التابعة اأو الفروع اأو التعهدات  n 

ال�شرف خماطر  فـيها  تن�شاأ  التي  والعمالت  ال�شعودي.  بالريال  امل�شدرة  غري  بالأ�شول  ويتعلق  الثاين  )ب(  الرتباط،  ذات  الراأ�شمالية    

الأجنبي املهيكلة هي خالف عمالت املرجع املحددة فـي �شاب وهي الريال ال�شعودي  

خماطر ال�شيولة:

تتمثل خماطر ال�شيولة فـي عدم توفر م�شادر مالية كافـية لدى البنك للوفاء بالتزاماته عند ا�شتحقاقها، اأو ا�شطراره للوفاء بها بتكلفة مرتفعة. 

وميكن اأن تن�شاأ خماطر ال�شيولة من عدم التطابق فـي توقيت التدفقات النقدية. وتن�شاأ خماطر التمويل )وهي �شكل خا�س من اأ�شكال خماطر 

ال�شيولة( عندما يتعذر احل�شول على ال�شيولة الالزمة لتمويل مراكز الأ�شول غري امل�شيلة بال�شروط املتوقعة وعند احلاجة لها.

بتوقعات  لها  وامل�شار  املتوقعة  النقدي  التدفق  اإطار �شيولة جديد مبني على �شيناريوهات  باعتماد  2010م  يناير  وقد قام �شاب منذ �شهر   

التدفقات النقدية للعمليات. وتهدف توقعات التدفقات النقدية املتوقعة للعمليات اأن تعك�س ب�شكل اأف�شل ال�شلوك املحتمل ملختلف العمالء واإدارة 

ال�شيولة خالل اأحداث الأزمات اأو فقدان الثقة فـي �شاب مما ينتج عنه �شحب العمالء لودائعهم. وتهدف توقعات التدفقات النقدية اأي�شا اإىل 

تنويع قاعدة املطلوبات فـي �شاب وخف�س م�شتوى الرتكزات لأي عميل فرد.

اإن هذا الإطار اجلديد متوافق مع تعليمات بنك الت�شويات الدويل فـي مذكرته حتت م�شمى “مبادئ الإدارة والإ�شراف املحكم على خماطر   

” ال�شادرة فـي �شهر �شبتمرب 2008م. ال�شيولة

وك�شيا�شة عامة، فاإن البنك ي�شعى لأن يكون لديه اكتفاء ذاتي بالن�شبة لتمويل عملياته اخلا�شة. وهناك ا�شتثناءات جمازة لت�شهيل التمويل   

الفعال لبع�س متطلبات اخلزينة ق�شرية املدى وامل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة والتي لي�س لها مدخال اإىل اأ�شواق الودائع.

ال�شيولة. وتقدر عمليات اختبارات  اإجراءات التحكم لتقييم خماطر  التدفق النقدي حتت ال�شغط كجزء من  وي�شتخدم �شاب اختبارات   

التدفقات النقدية حتت ال�شغط وتاأخذ فـي اعتبارها الآثار ال�شلبية احلادة املحتملة على الأرباح واخل�شائر وراأ�س املال فـي اأزمات ال�شيولة وذلك 

بهدف تقييم قدرة البنك على الحتفاظ مبركز راأ�شمايل كاف فـي تلك احلالت.

ويقوم �شاب بتقييم واإدارة خماطر ال�شيولة من خالل �شيا�شات �شيولة وا�شحة وحمددة ت�شكل جزءا من اإطار اأو�شع لل�شيولة والتمويل، وخطة   

ال�شيولة  اإدارة  فـي  اأن هناك جلنة متخ�ش�شة  التنفـيذية. كما  واللجنة  واملطلوبات  املوجودات  واعتمادها من قبل جلنة  تتم مراجعتها  متويل 

تراقب املركز املايل املقرتح لل�شيولة وتقرتح تغيريات اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات حول حدود ن�شبة ال�شيولة فـي �شاب واإ�شرتاتيجية التمويل 

و�شيناريوهات اختبار ال�شيولة حتت ال�شغط.

ويدير �شاب و يرفع تقارير ال�شيولة فـي امليزانية العامة مقابل جمموعة من الن�شب الداخلية والنظامية التي تغطي التنا�شب بني �شافـي   

الأ�شول ال�شائلة ومطلوبات العميل ، وكفاية املوجودات اإىل الودائع، التنا�شب بني ودائع العمالء املحفوظة فـي اأ�شول �شائلة، واأن التزامات الأمانة 

ت�شتثمر فقط فـي اأ�شول الأمانة، واأنه يجب ا�شتثمار اأية زيادة فـي اأ�شول متوافقة مع ال�شريعة.

تعد اإدارة املراقبة املالية تقريرا حول ال�شيولة على م�شتوى البنك ككل وتتم مراقبته يوميا مقابل احلدود املعتمدة واملتطلبات النظامية من   

قبل الإدارة العليا جنبا اإىل جنب مع ميزانية عامة متوقعة ملدة �شنة واحدة على اأ�شا�س ربع �شنوي تبني النمو املتوقع للقرو�س والودائع مبا فـي 

ذلك حتليال للعمالت الرئي�شية.
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وي�شعى �شاب لالحتفاظ بو�شادة من الأ�شول ال�شائلة ذات النوعية العالية واخلالية من اأية معوقات والتي ميكن ت�شفـيتها اأو اإعادة بيعها فـي   

اأوقات �شغط ال�شيولة. ويتم و�شع حدود حتمل الأ�شول ومراقبتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�س �شهري.

وي�شتخدم �شاب توقعات التدفقات النقدية للعمليات للتاأكيد على مركز ال�شيولة عرب جمموعة من فئات ال�شتحقاقات ومن خالل تطبيق   

�شيناريوهات خا�شة بالبنك واأخرى على م�شتوى ال�شوق.

ت�شكل احل�شابات اجلارية وودائع الدخار الواجب دفعها عند الطلب اأو بعد فرتة اإخطار ق�شرية جزءا هاما من م�شادر التمويل فـي �شاب،   

ويعلق �شاب اأهمية كربى على املحافظة على ا�شتقرار هذه الودائع. يدير �شاب ويراقب املودعني وتركزات �شندات الدين من اأجل جتنب العتماد 

على كبار املودعني الفرديني ول�شمان مزيج متويلي مر�س ب�شكل عام وبيانات ا�شتحقاقات الودائع و�شندات الدين.

ال�شغط  لظروف  املبكرة  املوؤ�شرات  �شنوي. وحتدد اخلطة  اأ�شا�س  على  واختبارها  يتم حتديثها  لل�شيولة  �شاملة  �شاب خطة طوارئ  و�شع   

وتو�شح الإجراءات الواجب اتخاذها فـي حالة ن�شوء اأية م�شاعب جراء اأية اأزمات �شواء كانت ناجتة عن الأنظمة اأو غري ذلك.

هذا وقد وا�شل �شاب تو�شيع برنامج عالقات امل�شتثمرين لديه مبا ي�شمن اإبقاء هوؤلء امل�شتثمرين على اطالع على التطورات ولكي يبقى هو   

على اطالع م�شتمر مبتطلباتهم املتغرية ا�شتعدادا لأية اإ�شدارات �شندات دين اأو اأ�شهم حمتملة.

خماطر الرتكز:

�شكل الرتكز فـي املحافظ الئتمانية فـي املا�شي �شببا من اأ�شباب الأزمات للبنوك والنظام البنكي. وكنتيجة لذلك فاإن خماطر الرتكز ت�شكل 

جزءا من عملية املراجعة الإ�شرافـية والتقييم الداخلي للمخاطر فـي �شاب. كما ميكن اأن تكون هناك فوائد اأي�شا فـي احلالت التي ميكن اأن 

ت�شهد فـيها حمفظة البنك التنويع عرب خمتلف فئات الأ�شول وجمموعات العمالء وقطاعات ال�شناعات وخطوط العمل واملواقع اجلغرافـية.

وميكن اأن تظهر خماطر الرتكز فـي ثالثة اأ�شكال رئي�شية حيث ل يتوفر تنوع كامل للمخاطر الئتمانية:  

تركزات ال�شم الواحد ) خماطر الرتكز(  n

تركز القطاع )املخاطر املنهجية(  n

خماطر النت�شار )اإخفاق الأنظمة(  n

تقت�شي �شيا�شة �شاب جتنب الرتكزات غري املرغوبة للمخاطر فـي اأي بعد واحد من اأبعاد املحفظة الئتمانية ككل )فئات الأ�شول، قطاع   

وا�شع من قطاعات  توزيعا جيدا عرب مزيج  البنك موزعة  تكون خماطر  اأن  ن�شمن  اأن  اإن هدفنا هو  الخ..(.  املنطقة اجلغرافـية،  ال�شناعة، 

الأعمال. وقد و�شع �شاب �شيا�شات وحدود حتمل ملخاطر اإقرا�س الأطراف النظرية الفردية وقطاعات ال�شناعات واملخاطر اخلارجية ومنتجات 

حمددة اأو لل�شلف وال�شوابط على م�شتوى املحفظة.

ويحتفظ �شاب براأ�س مال مقابل التقلب فـي حمفظة الإقرا�س لديه، كما يراجع م�شتوى الرتكز �شمن املحافظ على اأ�شا�س �شهري من خالل   

اجتماعات اإدارة املخاطر واللجنة التنفـيذية.

خماطر ال�شمعة:

خماطر ال�شمعة هي الآثار العك�شية املحتملة، وغري القابلة للقيا�س حا�شرا اأو م�شتقبال، على الأرباح وراأ�س املال والتي قد تنتج عن فهم متغري اأو 

معاك�س ل�شمعة �شاب بني خمتلف م�شاهميه واأ�شحاب امل�شالح لديه وفـي خمتلف اأوجه عملياته.

متثل حماية �شمعة �شاب اأهمية ق�شوى واأمرا اأ�شا�شيا فـي جناح �شاب. وانطالقا من ذلك تتم مراجعة �شيا�شات واإجراءات �شاب ب�شكل   

منتظم وذلك ل�شمان التحديث امل�شتمر ملكونات خماطر ال�شمعة والتي تغطي  املخاطر البيئية والجتماعية وخماطر احلوكمة وذلك على �شوء 

التطورات ذات العالقة. كما تتم مراجعة كافة املنتجات اجلديدة من قبل جلنة خماطر ال�شمعة والتي تقوم مبراجعة الأن�شطة الرئي�شية التي 

تت�شبب فـي ن�شوء ح�شا�شيات خماطر �شمعة كبرية.

وكانت جلنة خماطر ال�شمعة قد اأن�شاأت فـي عام 2009م وتتمثل اأهدافها فـي تقييم واإدارة خماطر ال�شمعة وت�شم فـي ع�شويتها ممثلني عن   

فعاليات �شاب امل�شئولة عن الأن�شطة التي ت�شتقطب خماطر ال�شمعة.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(
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ميكن اأن يكون لت�شرفات املوظفـني اآثار كبرية على �شمعة البنك ولذلك يتم رفع الوعي لدى هوؤلء املوظفـني لتثقيفم بخ�شو�س خماطر   

ال�شمعة وم�شئولياتهم ال�شخ�شية فـي تدعيم وتعزيز �شورة وعالمة �شاب التجارية.

وي�شمل نطاق اأ�شحاب امل�شالح الذين قد يوؤدي فهمهم ل�شاب لن�شوء اآثار على ال�شمعة امل�شتثمرين والعمالء واملوردين واملوظفـني واملنظمني   

اأن�شطة �شاب التي قد توؤثر على الفهم املعاك�س  اأوجه  اإن  وال�شيا�شيني والإعالم واملوؤ�ش�شات غري احلكومية واملجتمعات التي يعمل فـيها �شاب. 

ل�شمعته ت�شمل نوعية املنتجات والتكلفة وحوكمة ال�شركات وعالقات املوظفـني وخدمات العمالء وراأ�س املال الفكري، الأداء املايل ، اللتزام اأو 

املخالفات النظامية، النخراط فـي متويل الإرهاب اأو اأحداث غ�شيل الأموال الكبرية ومعاجلة املوا�شيع البيئية والجتماعية.

كما تعترب ح�شا�شيات املخاطر البيئية ذات اأهمية ق�شوى فـي اإدارة خماطر ال�شمعة حيث ي�شعى �شاب لتعزيز اأعلى املعايري املتعلقة مبخاطر   

حماية البيئة، مبا فـي ذلك املبادئ ال�شرت�شادية  املتعلقة ب

اإن الهيكل الفريد للمنتجات املالية الإ�شالمية )اخلدمات املتوافقة مع ال�شريعة( هو هيكل مميز متاما مما ي�شتدعي من البنك دائما اأن   

اإخفاقات  اآثار  ي�شمن وفاء ذلك الهيكل مبعايري مالئمة لتلبية متطلبات العمالء واأي�شا بالإجراءات الداخلية لاللتزام بال�شريعة. وقد ت�شكل 

اللتزام بال�شريعة خماطر حمتملة على �شمعة البنك. ولذلك فقد وظف �شاب فريقا متخ�ش�شا فـي خدمات الأمانة والذي ي�شرف على تطوير 

املنتجات الإ�شالمية ومراقبة اللتزام امل�شتمر مبتطلبات ال�شريعة.

خماطر القت�شاد ككل ودورة الأعمال: 

تعترب املخاطر القت�شادية العامة وخماطر دورة العمل على اأنها الآثار العك�شية املحتملة على الأرباح وراأ�س املال كنتيجة لإخفاق �شاب فـي عدم 

الوفاء باأهدافه ب�شبب التغريات غري املرئية فـي الأعمال والبيئة الإ�شرافـية والتعر�س للدورات القت�شادية واأي�شا التغريات التقنية.

يقيم ويدير �شاب املخاطر القت�شادية العامة وخماطر دورة العمل من خالل �شيا�شات واإجراءات حمددة ب�شكل وا�شح.  

وكجزء اأ�شا�شي من هذه العملية تقوم جلنة اإدارة خماطر �شاب ب�شكل منتظم مبراقبة املوؤ�شرات القت�شادية املحلية الرئي�شية كالنواحي   

التالية:

�شعر برميل النفط فـي الأ�شواق العاملية  n

اأي خف�س كبري فـي م�شروفات التمويالت العامة  n

موؤ�شر جميع الأ�شهم ال�شعودية  n

موؤ�شرات التجارة اخلارجية  n

اجتاهات �شوق الإ�شكان  n

قرو�س البنوك للقطاع اخلا�س  n

منو اإجمايل الناجت املحلي الفعلي ال�شنوي  n

املعرو�س النقدي  n

معدل الت�شخم  n

تقلب العمالت الذي قد يح�شل ب�شبب �شعف الدولر الأمريكي والرتفاع الفعلي للريال ال�شعودي  n
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النك�ساف للمخاطر والتقييم - )تتمة(

املتطلبات العامة لالإف�شاح النوعي - )تتمة(

املخاطر الإ�شرتاتيجية:

النا�شئة عن التغريات  اأو التهديدات  اإخفاق ال�شركة فـي حتديد والتفاعل بال�شكل املالئم مع الفر�س و/   املخاطر الإ�شرتاتيجية هي خماطر 

والجتاهات  العمالء  ومتطلبات  وال�شيا�شية  القت�شادية  الظروف  كتغري  ال�شنوات   من  العديد  مدى  على  بع�شها  يربز  قد  والتي  الأ�شواق  فـي 

الدميوغرافـية  والتطورات النظامية اأو اإجراءات املناف�شني. وميكن تخفـيف املخاطر من خالل اأخذ الفر�س والتحديات املحتملة فـي العتبار 

اأثناء عملية التخطيط الإ�شرتاتيجي.

ويتم اإعداد اخلطط الإ�شرتاتيجية والت�شغيلية مقابل توجيهات وا�شحة جدا ومن خالل اإجراءات �شارمة تاأخذ فـي اعتبارها بيئة العمل   

اأ�شا�س متوا�شل ل�شمان حتقيق الأهداف والنظر ب�شكل  الأو�شع والبيئة النظامية والقت�شادية عند و�شع اخلطط. وتتم مراقبة اخلطط على 

تفاعلي للمخاطر التي قد تن�شاأ ب�شبب عدم حتقيق الأهداف.

وتتم مراقبة املخاطر الإ�شرتاتيجية من قبل فعالية التخطيط الإ�شرتاتيجي على اأ�شا�س منتظم، ويتم الإبالغ بالختالف، اإن لزم الأمر،   

اإ�شرتاتيجية البنك على �شوء  اإ�شرتاتيجية لتح�شني  اإدارة املخاطر. واإذا اقت�شت ال�شرورة يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات مراجعة  اإىل جلنة 

تطورات ال�شوق.

خماطر عدم اللتزام:

خماطر عدم اللتزام هي املخاطر التي تقود اإىل عقوبات نظامية اأو قانونية اأو خ�شائر مالية اأو اأ�شرار كبرية ب�شمعة �شاب والتي ميكن اأن يتم 

تكبدها كنتيجة للف�شل فـي اللتزام بكافة الأنظمة والقوانني املطبقة. والهدف من اللتزام هو حماية �شمعة وم�شداقية �شاب وحماية م�شالح 

امل�شاهمني واملودعني واأي�شا حماية املوؤ�ش�شة �شد النتائج القانونية.

اللتزام  اإدارة  اأجل  من  املحلية  الإ�شرافـية  اجلهة  ومتطلبات  القطاع  باأف�شل ممار�شات  اللتزام  اللتزام من خالل  اإدارة خماطر  وتتم   

فـي البنوك. ومن الطرق التي تتم من خاللها اإدارة خماطر اللتزام اإ�شدار دليل اللتزام، وحتديد امل�شئوليات مل�شئويل اللتزام فـي الأق�شام، 

والتقييم الدوري ملخاطر عدم للتزام والجتماعات ربع ال�شنوية املعتمدة. وتتم مراقبة والإبالغ عن التقدم احلايل فـي هذه الأن�شطة من خالل 

التقييمات ال�شنوية ملخاطر عدم اللتزام من قبل كل ق�شم واأي�شا من خالل املخططات البيانية ملراقبة العمل. وفـي عام 2009 مت ت�شكيل جلنة 

اللتزام بناء على التوجيهات الواردة فـي دليل موؤ�ش�شة النقد لاللتزام فـي البنوك والذي مت اإ�شداره خالل ال�شنة.

خماطر الطرق اخلاطئة:

حت�شل خماطر الطرق اخلاطئة عندما يكون هناك عالقة متبادلة عك�شية بني احتمالية اإخفاق الطرف النظري وتقييم ال�شوق للمعاملة ذات 

العالقة. وتتم اإدارة خماطر الطرق اخلاطئة النا�شئة عن ن�شاط العميل مبوجب توجيهات وحدود �شالحيات حمددة على اأ�شا�س منتظم. هذا 

ولقد مت و�شع �شوابط املراقبة التالية ويتم رفع التقارير بخ�شو�شها اإىل الإدارة العليا على اأ�شا�س �شهري:

عملية الإحالة اإىل الأق�شام حيث يتم مترير معامالت خماطر الطرق اخلاطئة للموافقة املنف�شلة قبل التنفـيذ  n

اإدراج تقرير خماطر الطرق اخلاطئة فـي اجتماعات جلنة اإدارة املخاطر  n

املحافظة على الإف�شاح الكلي على م�شتوى الأطراف النظرية مبوجب حدود ائتمان معتمدة م�شبقا  n

املخاطر الأخرى:

يوا�شل �شاب حتديد املخاطر التي قد تنعك�س �شلبا على العمليات احلالية وامل�شتقبلية للبنك. وتتدفق الإجراءات بطريقة تفاعلية بني جمل�س 

اإدارة البنك واللجنة التنفـيذية وكبار املدراء. ويهدف ذلك اإىل معاجلة املوا�شيع بطريقة تفاعلية فـيما يخ�س تقييم واإدارة املخاطر و�شمان 

ا�شتمرار اللتزام والتوافق مع جمموعة ات�س ا�س بي �شي واللتزام باملتطلبات النظامية املحلية. اأما املوا�شيع املتعلقة براأ�س املال القت�شادي 

والنظامي، اإن وجدت، فتتم معاجلتها فورا من خالل ال�شيا�شات والإجراءات املعتمدة حاليا.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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القرو�س التي فات موعد ا�شتحقاقها:

يعترب القر�س على اأنه فات ا�شتحقاقه اإذا مل ي�شدد فـي تاريخ الدفع اأو تاريخ ال�شتحقاق.

القرو�س املتعرثة:

خم�ش�شات التعرث الفردية:

يراجع البنك القرو�س غري العاملة وال�شلف فـي كل تاريخ حمدد لرفع التقارير وذلك لتقييم ما اإذا كان يتحتم قيد خم�ش�شات حمددة للخ�شائر 

الئتمانية فـي قائمة الدخل املوحدة. وبالتحديد يجب احل�شول على توجيه الإدارة من اأجل تقدير مبلغ ووقت التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند 

حتديد م�شتوى املخ�ش�س املطلوب. وهذه التقديرات مبنية على فر�شيات تخ�س عددا من العوامل، واأن النتائج الفعلية قد تختلف، مما ينتج 

عنها تغريات م�شتقبلية على املخ�ش�شات اخلا�شة.

خم�ش�شات التعرث اجلماعية:

يقوم البنك مبراجعة حمافظ قرو�شه لتقييم جتنيب خم�ش�شات اإ�شافـية للمحفظة فـي كل تاريخ حمدد لرفع التقارير. وعند حتديد ما اإذا كان 

يجب اأن يتم قيد اأية خ�شائر تعرث يقوم البنك باتخاذ قرار ب�شاأن ما اإذا كان هناك اأية معلومات ملحوظة ت�شري اإىل وجود انخفا�س قابل للقيا�س 

فـي التدفقات النقدية التقديرية امل�شتقبلية ملحفظة قرو�س معينة. وميكن لهذا الدليل اأن ي�شمل بيانات قابلة للمالحظة تفـيد باأنه قد كان هناك 

تغري عك�شي فـي و�شعية الدفع من قبل املقرت�شني �شمن جمموعة ما، اأو الظروف املحلية اأو ظروف القت�شاد الوطني التي ترتبط بعالقة متبادلة 

مع الإخالل بالأ�شول فـي املجموعة. وت�شتخدم الإدارة التقديرات بناء على جتارب اخل�شارة ال�شابقة بالن�شبة لالأ�شول ذات خ�شائ�س املخاطر 

الئتمانية والدليل املو�شوعي للتعرث والتي ت�شابه التقديرات احلا�شلة فـي املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية. كما اأن املنهجية والفر�شيات 

امل�شتخدمة لتقدير مبلغ ووقت التدفقات النقدية امل�شتقبلية تتم مراجعتها على اأ�شا�س منتظم لتقليل اأية فوارق بني عملية تقديرات اخل�شائر  

واخل�شائر الفعلية.

املخاطر الئتمانية:

الطريقة املعيارية:

ب�شكل عام يعد �شاب اإجراءاته وتقديراته بناء على الطريقة املعيارية لبازل 2 طبقا للموافقة املمنوحة من قبل موؤ�ش�شة النقد، حيث يقوم �شاب 

حتديدا بتجزئة حمفظته اإىل �شرائح وي�شدر اأ�شول خماطر موزونة وبيانات دعم لراأ�س املال طبقا لتوجيهات موؤ�ش�شة النقد وا�شتخدام الطريقة 

املعيارية حل�شاب احلد الأدنى للمتطلبات الراأ�شمالية.

طريقة التقييم الداخلي املتقدمة:

للمخاطر  املتقدمة  التقييم  طرق  اإىل  النتقال  من  لتمكينه  النقد،   ملوؤ�ش�شة  التوجيهية  املالحظات  مع  متا�شيا  اإجراءاته،  بتطوير  �شاب  يقوم 

الئتمانية مبوجب بروتوكول بازل 2.

و�شع �شاب جمموعة من مناذج الأهداف التي مت التحقق من �شحتها ب�شكل م�شتقل وذلك لغر�س ح�شاب احتمالية الإخالل لكل نوع من اأنواع   

املخاطر. وجنبا اإىل جنب مع جمموعة النماذج هذه يجري تطوير اآليات لتحديد الإخالل املبني على اخل�شارة وخماطر الإخالل ذات العالقة 

لكل عميل. ومن �شاأن النتائج املرتتبة على هذه الآليات جنبا اإىل جنب مع البيانات الإ�شافـية املالئمة كمواعيد ال�شتحقاق، اأن متكن �شاب من 

ح�شاب الأ�شول املوزونة بناء على طريقة التقييم الداخلي املتقدمة. ومن اجلدير باملالحظة باأنه قد مت و�شع منوذج اأهداف حل�شاب احتمالية 

الإخالل لكل حمفظة مميزة وذلك بهدف حتديد درجة التقييم الئتماين املالئمة لها. وتتم مراجعة مناذج الأهداف هذه �شنويا على الأقل 

واعتمادها من قبل جلنة اإدارة املخاطر.

بالن�شبة ملحافظ اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية ي�شتخدم �شاب جمموعة وا�شعة من الأمناط التطبيقية وال�شلوكية كما قام باإجراء عملية   

ف�شل للمخاطر واأي�شا تطوير جمموعة كاملة من مناذج الأهداف املتوافقة مع طريقة التقييم الداخلي املتقدمة مبوجب بروتوكول بازل 2 وذلك 

بهدف ح�شاب اخل�شائر املتوقعة وغري املتوقعة لكل حمفظة �شخ�شية. والبنك الآن ب�شدد اإدراج هذه الأمناط �شمن نظام حتقيق راأ�س املال لديه.
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بالن�شبة للمخاطر املقيمة مبوجب الطريقة املعيارية، ي�شتخدم �شاب درجات تقييم املخاطر املعتمدة من قبل موؤ�ش�شات تقييم املخاطر الئتمانية 

اخلارجية كجزء من عملية حتديد اأوزان املخاطر لديه:

عني �شاب ثالث وكالت تقييم خماطر ائتمانية خارجية معتمدة من قبل موؤ�ش�شة النقد لهذا الغر�س وهي: موديز خلدمات امل�شتثمرين،   n 

جمموعة �شتانداردز اأند بورز للتقييم و جمموعة فـيت�س  

يتم حتديد درجات التقييم الئتماين لكافة املخاطر ب�شكل فردي من وكالت التقييم الئتماين املذكورة اأعاله وتطبق على املخاطر لتحديد  n 

اأوزان املخاطر طبقا للجداول الإ�شرافـية  

يو�شح اجلدول التايل درجات التقييم الأبجدي الرقمي املخ�ش�شة من قبل كل وكالة طبقا لأوعية املخاطر ذات العالقة:  

�شتاندارد  

فـيت�س اأند بورز  موديز 

AAA  AAA  Aaa
AA+  AA+  Aa1

AA  AA  Aa2
AA-  AA-  Aa3
A+  A+  A1

A  A  A2
A-  A-  A3

BBB+  BBB+  Baa1
BBB  BBB  Baa2

BBB-  BBB-  Baa3
BB+  BB+  Ba1

BB  BB  Ba2
BB-  BB-  Ba3
B+  B+  B1

B  B  B2
B-  B-  B3

CCC+  CCC+  Caa1
CCC  CCC  Caa2

CCC-  CCC-  Caa3
CC  CC  Ca

C  C  C
D  D  WR

NR  NR  

املطالبات على الدول ال�شيادية وبنوكها املركزية:

+BB اإىل +BBB اإىل  +A اإىل  AAA اإىل      
مل تقيم  B- دون  B-  BBB-  A-  AA-     

درجة التقييم الئتماين

%100  %150  %100  %50  %20  %0 وزن املخاطر  

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(
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املطالبات على البنوك وموؤ�ش�شات الأوراق املالية )مبوجب اخليار 2 ح�شب املطلوب من قبل موؤ�ش�شة النقد(:

+BB اإىل +BBB اإىل  +A اإىل  AAA اإىل      
مل تقيم  B- دون  B-  BBB-  A-  AA-     

درجة التقييم الئتماين

%50  %150  %100  %50  %50  %20 وزن املخاطر مبوجب اخليار 2 

وزن املخاطر ملطالبات املدى

%20  %150  %50  %20  %20  %20 الق�شري مبوجب اخليار 2   

بنوك التنمية امل�شرتكة:

وزن خماطر 0% بالن�شبة لبنوك التنمية متعددة الأطراف املوؤهلة ح�شب متطلبات موؤ�ش�شة النقد وفـي اأوزان املخاطر العامة التي �شيتم حتديدها 

على اأ�شا�س تقييمات بنوك التنمية امل�شرتكة الفردية بالن�شبة للخيار 2 للبنوك.

املطالبات على كيانات القطاع اخلا�س

طبقاً للخيار - 2

املطالبات على ال�شركات:

+BBB اإىل +A اإىل  AAA اإىل       
غري مقيم  BB- دون  BB-  A-  AA-      

درجة التقييم الئتماين

%100  %150  %100  %50  %20 وزن املخاطر   

املطالبات امل�شمولة فـي املحافظ ال�شخ�شية النظامية خالف الرهن:

يجب تخ�شي�س وزن خماطر بن�شبة 75% لتلك املخاطر.

املطالبات امل�شمونة برهن عقاري �شكني:

يجب تطبيق وزن خماطر بن�شبة 100% على تلك املطالبات.

املطالبات امل�شمونة بعقارات جتارية:

يجب تطبيق وزن خماطر بن�شبة 100% على تلك املطالبات.

القرو�س التي فات ا�شتحقاقها:

م�شتوى وزن            

املخ�ش�شات   % املخاطر          

حتى %20  150          
20% اإىل %50  100          

50% وما فوق  100          

الأ�شول الأخرى:

�شوف يكون وزن املخاطر القيا�شي لكافة الأ�شول الأخرى 100% با�شتثناء الذهب والذي يجب اأن يعامل كم�شاٍو للنقد ويكون وزن خماطره %0.

عند ح�شاب القيمة املوزونة لأية خماطر مبوجب الطريقة املعيارية يتم تطبيق وظيفة البحث على قاعدة البيانات املركزية املحفوظة فـي   

برنامج اإك�شل ثم يتم حتديد القيم لكل خطر من الأخطار الفردية.
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�ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات للمحافظ �خلا�سعة لطريقة �لتقييم �لد�خلي  .6

ل ينطبق.

تخفـيف �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات للطريقة �ملعيارية وطريقة �لتقييم �لد�خلي  .7

يعترب تخفـيف املخاطر الئتمانية اأحد املميزات الهامة لالإدارة الفعالة لتلك املخاطر وتاأخذ اأ�شكال عديدة:

يعتمد �شاب فـي منح الت�شهيالت على قدرة املقرت�س على ال�شداد، ول يعتمد كثريا على تخفـيف املخاطر الئتمانية. اإل اأن �شاب يح�شل   

اإمكانيات �شداد الت�شهيالت. وقد طبق البنك عددا من  على جمموعة وا�شعة من ال�شمانات مما من �شاأنه تخفـيف خماطر اخل�شائر وزيادة 

عوامل التخفـيف هذه مبوجب الطريقة املعيارية فـي الركن الأول بينما هناك �شمانات اأخرى ل ميكن تخ�شي�س قيمة لها كالأ�شهم اأو الأر�شي 

اأو العقارات املحلية.

وت�شم الأنواع الرئي�شية لل�شمانات الإ�شافـية التي يقبلها البنك البنود التالية:

ال�شندات احلكومية  - ودائع الدخار والودائع الآجلة   -

وحدات �شناديق ال�شتثمار  - الأ�شهم املدرجة   -

�شمانات ال�شركات / ال�شمانات الفردية  - ال�شمانات البنكية   -

التنازل عن الراتب اأو عائدات العقود  - �شكوك ملكية العقارات   -

وحتال ال�شمانات البنكية املحلية والعاملية اإىل اإدارة اخلدمات امل�شرفـية للموؤ�ش�شات للموافقة على خماطر الأطراف النظرية / خماطر   

البلدان اخلارجية.

يخ�شع منح الت�شهيالت وطلب ال�شمانات تخفـيفا للمخاطر ل�شيا�شات واإجراءات حمددة اإ�شافة اإىل ا�شتخدام امل�شتندات املعيارية للبنك   

والتي تفـي مبقابلة الأر�شدة الدائنة للت�شهيالت املمنوحة، التحكم ب�شالمة وقيمة ال�شمانات واحلقوق املطلوبة لإنفاذ وحتقيق ال�شمان. ويراقب 

�شاب تركزات خمففات املخاطر ولي�س لديه اأية تركزات كبرية فـي عوامل تخفـيف املخاطر املتوفرة حاليا.

�لإف�ساح �لعام للمخاطر �لئتمانية �ملتعلقة بالأطر�ف �لنظرية  .8

الت�شوية اإنهاء  قبل  التزاماته  اأداء  فـي  معاملة  اأية  فـي  نظري  طرف  اأي  اإخفاق  احتمالت  خماطر  هي  النظرية  لالأطراف  الئتمانية   املخاطر 

املر�شية للمعاملة.

يح�شب البنك خماطر الأطراف النظرية الئتمانية ملخاطر املحفظتني التجارية والبنكية من خالل حتديد اأوزان حمددة لأنواع املخاطر   

ذات العالقة، وهي كالتايل:

معامالت متويل الأوراق املالية )مثال عقود اإعادة ال�شراء العك�شي( – للمحافظ التجارية والبنكية  n

معامالت امل�شتقات خارج نطاق البور�شة – للمحافظ التجارية والبنكية  n

وتتحدد املتطلبات الراأ�شمالية للمخاطر اأعاله بناء على نف�س منهجية املخاطر الئتمانية ويتم رفع التقارير اخلا�شة بها ب�شكل منف�شل   

لغر�س تقييم املخاطر.

�ل�سمانات  .9

ل يوجد فـي الوقت احلا�شر معامالت �شمانات ت�شمل �شاب. وجدير بالذكر اأن البنك يعتمد اإجراءات حمددة لإدارة معامالت ال�شمانات. وتتم 

مراعاة عملية تقييم املخاطر ورفع التقارير هذه عندما تدعو احلاجة لتطبيق ذلك.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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خماطر �لأ�سو�ق – �إف�ساح �لبنوك لتي ت�ستخدم �لطرق �ملعيارية  .10

املخاطر  حدود  با�شتخدام  املراكز  لإدارة  الالزمة  باخلربة  تتمتع  التي  �شاب  خزينة  اإىل  وحتول  الأق�شام  ح�شب  الأ�شواق  خماطر  حتديد  يتم 

املعتمدة من قبل اللجنة التنفـيذية التابعة ملجل�س الإدارة. وتق�شم املخاطر اإىل املخاطر التجارية )�شناعة ال�شوق، التداول للح�شاب اخلا�س 

واملراكز ال�شوقية( وغري التجارية )اإدارة اأ�شعار الفائدة وال�شتثمارات املالية �شواء املحتفظ بها حتى ال�شتحقاق اأو املحافظ املتاحة للبيع(.

وتتم مراقبة خماطر الأ�شواق من قبل فريق اأ�شواق م�شتقل وهو امل�شئول عن �شمان اأن يتم قيا�س خماطر الأ�شواق طبقا لل�شيا�شات املحددة   

ويتم الإبالغ عنها مقابل حدود �شالحيات املراقبة املحددة.

حتليل  حدود  اإىل  اخل�شارة  لوقف  معينة  حدود  و�شع  بني  ترتاوح  الأ�شواق  خماطر  لإدارة  القيا�س  اأدوات  من  جمموعة  �شاب  وي�شتخدم   

احل�شا�شية مبا فـي ذلك القيمة احلالية حلركة نقاط الأ�شا�س لأ�شعار الفائدة واأي�شا حدود خ�شارة خماطر القيمة وامل�شممة لتقدير اخل�شائر 

املحتملة من حتركات الأ�شواق خالل مدة زمنية حمددة مل�شتوى معني من الثقة با�شتخدام طريقة املحاكاة التاريخية. وي�شتخدم �شاب حدود قيمة 

املخاطر ويكمل حتليالته ب�شيناريوهات الختبار حتت ال�شغط من اأجل تقييم اأثر الأحداث املتطرفة اأو التحركات فـي متغريات ال�شوق.

ويتم اإجراء اختبارات الأداء حتت ال�شغط على م�شتوى املحافظ، وت�شمل اآثار التحركات فـي اأية عوامل خماطر فردية، وال�شيناريوهات   

ككل  القت�شادي  امل�شتوى  على  املحتملة  الأحداث  على  تركز  التي  النظرية  وال�شيناريوهات  امللحوظة  احلركات  اأكرب  على  تركز  التي  الفنية 

وال�شيناريوهات ال�شابقة والتي ت�شمل حتركات ال�شوق امللحوظة من فرتات مل مي اإدخالها فـي ح�شاب قيمة املخاطر. وتخ�شع هذه ال�شيناريوهات  

اإىل الإدارة العليا مع تقييم لالآثار التي تركتها تلك الأحداث على �شاب جنبا اإىل جنب مع التو�شيات الكفـيلة  اإ�شرافـية وترفع النتائج  للجنة 

بتخفـيف املخاطر.

ب�شبب ال�شندات  قيمة  فـي  التغري  عن  تن�شاأ  والتي  حمددين  م�شدرين  خماطر  اأو  الئتمانية  الفوائد  هوام�س  حتركات  خماطر  تدار    

ال�شغط حتت  الأداء  اختبارات  واإجراء  الئتمانية  املخاطر  لقيمة  حدود  و�شع  خالل  من  للم�شدر  الئتمانية  النوعية  فـي  ملحوظة   تغريات 

وم�شتويات التحمل.

وعلى الرغم من اأن �شاب ي�شتخدم طريقة ح�شاب قيمة املخاطر والقواعد املعيارية لإدارة خماطر الأ�شواق، اإل اأن املتطلبات الراأ�شمالية يتم   

تقييمها لكافة املراكز با�شتخدام طرق القواعد املعيارية واملحددة من قبل موؤ�ش�شة النقد.

خماطر �لأ�سو�ق: �لف�ساح للبنوك �لتي ت�ستخدم �لطرق و�لأمناط �لد�خلية للمحافظ �لتجارية  .11

ل ينطبق.

خماطر �لعمليات  .12

يدير �شاب خماطر العمليات من خالل تتبع خ�شائر العمليات الفعلية و�شبه الفعلية. وقد متت املالحظة باأن حالت اخل�شائر ال�شابقة وقعت فـي 

حقول �شهدت اأن�شطة احتيالية، واأي�شا ب�شبب تعطل الإجراءات ل�شوء التقدير اأو اخلطاأ الب�شري اأو اإخفاق الأنظمة.

ومع اأن خماطر العمليات هي م�شئولية املوظفـني الأفراد والأق�شام اإل اأنه متت هيكلتها كق�شم خماطر م�شتقل �شمن �شاب. وتهدف فعالية   

اإدارة املخاطر هذه اإىل اإدارة ومراقبة املخاطر بطريقة قليلة التكلفة �شمن م�شتويات حتمل خماطر متفق عليها. وقد مت اإن�شاء هيكل حوكمة 

ر�شمي للقيام مبهمة الإ�شراف على اإدارة املخاطر حيث ي�شكل م�شئولون معينون فـي الأق�شام جلنة ترفع تقاريرها اإىل  جلنة اإدارة املخاطر والتي 

بدورها ترفع تقاريرها اإىل جمل�س الإدارة.

تو�شح �شيا�شات خماطر العمليات املتطلبات اخلا�شة بتحديد وتقييم ومراقبة رفع التقارير ومراقبة املخاطر واأي�شا تقدمي التوجيه بخ�شو�س   

اإجراءات التخفـيف الواجب اتخاذها عند حتديد نقاط ال�شعف. اإن وحدات العمل م�شئولة عن تبني التقييم الذاتي وت�شميم ال�شوابط والإبالغ 

اأنظمة وقواعد بيانات مركزية  اإن�شاء  عن موؤ�شرات املخاطر الرئي�شية املحددة والتي تخ�شع كلها للم�شائلة امل�شتقلة وعملية املراجعة. كما مت 

ملتابعة وت�شجيل اخل�شائر الفعلية و�شبه الفعلية للمطابقة والتحليل والرفع اإىل الإدارة العليا.

ويتم تقييم املتطلبات الراأ�شمالية با�شتخدام الطريقة املعيارية والتي تطبق واحدة من ثالثة ن�شب مئوية ثابتة على متو�شط الدخل الإجمايل   

لل�شنوات الثالثة املالية املا�شية واملوزعة على ثمان خطوط عمل حمددة.
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�لأ�سهم: �إف�ساح مر�كز �ملحفظة �لبنكية  .13

ت�شنف ا�شتثمارات الأ�شهم اإما كـ “ا�شتثمارات متاحة للبيع” اأو كـ  “ا�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة”.

وتعرف ال�شتثمارات املتاحة للبيع على اأنها ال�شتثمارات التي ينوي البنك الحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من الزمن والتي قد يتم بيعها   

للوفاء مبتطلبات ال�شيولة اأو ملواجهة التغريات فـي اأ�شعار الفائدة اأو اأ�شعار �شرف العمالت اأو اأ�شعار الأ�شهم.

بعد ت�شنيف ال�شتثمارات كا�شتثمارات متاحة للبيع يتم قيا�شها ح�شب القيمة العادلة. وفـي حالة عدم تغطية القيمة العادلة لهذا النوع   

اأخرى” حتت حقوق  “احتياطيات  العادلة تقيد مبا�شرة حتت بند  اأي تغري فـي قيمتها  نا�شئة عن  اأرباح  اأو  اأية خ�شائر  من ال�شتثمارات،  فاإن 

امل�شاهمني. وعند اإزالة هذا القيد يتم اإدراج كافة الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة التي �شبق قيدها فـي حقوق امل�شاهمني فـي قوائم الدخل املوحدة 

للفرتة املعنية.

بالن�شبة ل�شتثمارات الأ�شهم امل�شنفة كا�شتثمارات متاحة للبيع والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موؤكد فـيتم قيدها ب�شعر التكلفة.  

يتم احت�شاب ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية وذلك طبقا للمعيار املحا�شبي رقم 28 – املتعلق بال�شتثمار   

فـي ال�شركات الزميلة. وال�شركة الزميلة هي من�شاأة يكون فـيها للبنك تاأثريًا كبريًا اإل اأنها لي�شت �شركة تابعة اأو �شركة م�شرتكة.

ومبوجب طريقة حقوق امللكية فاإن ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة حتمل فـي امليزانية العمومية ب�شعر التكلفة زائد التغري احلا�شل بعد   

ال�شتثمار فـي ح�شة البنك من �شافـي اأ�شول ال�شركة الزميلة. ويتم حتميل ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة فـي امليزانية العمومية بقيمة 

امللكية املحت�شبة اأو املبلغ القابل لال�شرتداد، اأيهما اأقل.

تكون تواريخ رفع التقارير من قبل ال�شركة الزميلة والبنك متطابقة، كما يجب اأن تكون ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة متوافقة مع   

تلك امل�شتخدمة من قبل البنك بالن�شبة للمعامالت املثيلة والأحداث حتت ظروف م�شابهة.

بالن�شبة لالأرباح واخل�شائر غري املتحققة والناجتة عن املعامالت بني البنك و�شركته الزميلة فت�شتبعد اإىل حد ح�شة البنك فـي ال�شركة.  

خماطر �أ�سعار �لفائدة فـي �ملحفظة �لبنكية  .14

يعترب حتليل خماطر اأ�شعار الفائدة  عملية معقدة وذلك نتيجة ال�شطرار لو�شع افرتا�شات حول خا�شية الختيار املتالزمة مع بع�س املنتجات 

كالدفعات امل�شبقة للقرو�س واأي�شا الفر�شيات ال�شلوكية املتعلقة بالفرتة القت�شادية لاللتزامات والتي تعاقديا ت�شتحق الدفع عند الطلب. ويتم 

تدقيق املنتجات �شنويا وذلك ملراجعة واعتماد اأية فر�شيات �شلوكية.

تتم بني  التي  الداخلية  املعامالت  اإىل اخلزينة من خالل جمموعة من  يتم حتويل هذه املخاطر  الفائدة  اأ�شعار  اإدارة خماطر  اأجل  ومن   

اخلزينة وخمتلف وحدات العمل. ثم تقوم اخلزينة بتقييم املخاطر ذات العالقة على اأ�شا�س تطبيق طريقة نقاط الأ�شا�س للقيمة احلالية وطريقة 

خماطر القيمة ومن ثم اإدارة املخاطر الناجتة �شمن حدود ال�شالحيات املخولة من قبل اللجنة التنفـيذية. وفـي احلالت املمكنة، تتم مراقبة 

املخاطر على اأ�شا�س يومي.

كما يتم اإجراء اختبارات حتت ال�شغط وحتليل احل�شا�شية وتبلغ النتائج اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�س �شهري.  

اأ�شعار الفائدة على �شافـي الدخل من الفوائد طاملا كانت تلك احلماية ممكنة وقليلة  وتهدف اخلزينة فـي �شاب اإىل اإدارة اآثار خماطر   

التكلفة مبا ميكن اعتمادها وتطبيقها.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�جلدول - نطاق �لتطبيق  .1

نق�س راأ�س املال )اجلدول 1 )هـ((

املبلغ           

باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سرح         

اإجمايل مبلغ النق�س فـي راأ�س املال غري امل�شمول فـي الدمج، اأي التي مت تخفي�شها

453,689 ات�س ا�س بي �شي ال�شعودية املحدودة       .1
5,676 ال�شركة ال�شعودية لل�شيكات ال�شياحية       .2

111,502 تكافل �شركة �شاب        .3
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�جلدول - هيكل ر�أ�س �ملال  .2

هيكل را�س املال )جدول 2 )ب - هـ((

املبلغ           

باآالف الرياالت           

ال�سعودية مكونات راأ�س املال      

:I را�س املال الأ�شا�شي - الفئة

7,500,000 ر�س املال املدفوع املوؤهل        

- ح�شابات الأ�شهم الرئي�شية        

5,955,262 الحتياطيات املوؤهلة        

- م�شالح الأقلية فـي اأ�شهم ال�شركات التابعة       

1,014,821 الأرباح املبقاة        

- ت�شويات         

:I القتطاعات من الفئة

- اخل�شائر املرحلية خالل ال�شنة       

- الأ�شول غري املوؤهلة مبا فـي ذلك ال�شهرة       

- خ�شومات خا�شة بدول اأخرى من الفئة I بواقع %50      

- اقتطاع فروقات احل�شاب النظامي من الفئة I بواقع %50      

- التملك املتبادل لراأ�س مال البنك بواقع خ�شم %50      

- ا�شتثمارات الأقلية املوؤثرة بواقع 10% وما فوق بواقع خ�شم  %50      

226,845 الكيانات امل�شرفية وكيانات الأوراق املالية غري املوحدة بالكامل      

55,751 موؤ�ش�شات التاأمني         

2,838 املوؤ�ش�شات التجارية         

14,184,649       I الإجمايل للفئة

:II راأ�س املال املكمل - الفئة

- اأرباح / احتياطيات اإعادة التقييم       

- راأ�س مال القرو�س اآجلة ال�شداد       

852,139 املخ�ش�شات العامة املوؤهلة        

2,888,435 الأرباح ن�شف ال�شنوية        

:II اخل�شميات من الفئة

- التملك املتبادل لراأ�س مال البنك بواقع خ�شم %50      

- ا�شتثمارات الأقلية الهامة بواقع 10% وما فوق بواقع خ�شم %50      

226,845 املوؤ�ش�شات  امل�شرفية و�شركات الأوراق املالية غري املوحدة بالكامل      

55,751 موؤ�ش�شات التاأمني        

2,838 املوؤ�ش�شات التجارية        

- خ�شومات خا�شة بدول اأخرى من الفئة II بواقع %50    

- اقتطاع فروقات احل�شاب النظامي من الفئة II بواقع %50    

3,455,140       II الإجمايل للفئة

:III راأ�س املال الالزم لتغطية خماطر الأ�شواق - الفئة

- الديون ق�شرية الأجل اآجلة ال�شداد     

- راأ�س مال الفئة I والفئة II املتاح ملخاطر الأ�شواق     

17,639,789 اإجمايل راأ�س املال املوؤهل      

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�جلدول - �لكفاية �لر�أ�سمالية  .3

مبلغ املخاطر مبوجب الطريقة املعيارية للمخاطر الئتمانية ومتطلبات راأ�س املال ذات العالقة )اجلدول 3 )ب((

متطلبات مبلغ           

راأ�س املال املخاطر           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  املحافظ       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

-  33,334,130 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية      

908  1,555,635 اأخرى         

-  - بنوك التنمية امل�شرتكة     

-  - كيانات القطاع العام     

69,792   4,362,029 البنوك و�شركات الأوراق املالية     

 5,598,053  78,043,721 ال�شركات       

651,434  11,858,749 املحافظ ال�شخ�شية غري املتعلقة بالرهن العقاري    

-  - م�شاريع ت�شهيالت الأعمال ال�شغرية      

-  - الرهن العقاري      

394,006  4,925,075 ال�شكني        

-  - التجاري        

-  - الأ�شول امل�شمونة     

82,729  1,034,116 الأ�شهم        

60,970  2,118,932 اأخرى        

6,857,892  137,232,387 املجموع       

املتطلبات الراأ�شمالية ملخاطر ال�شوق* )822، اجلدول 3 )د((

خماطر ال�شرف خماطر مركز  خماطر �شعر        

اإجمايل خماطر ال�شلع  الأجنبي  الأ�شهم  الفائدة        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

51,872  -  2,573  -  49,299 الطريقة املعيارية  

*يجب الإف�شاح عن املتطلبات الراأ�شمالية فقط للطرق امل�شتخدمة.

الكفاية الراأ�شمالية ملخاطر العمليات* )اجلدول 3 )هـ((

متطلبات           

راأ�س املال           

باآالف الرياالت           

ال�سعودية التفا�شيل        

789,191 الطريقة املعيارية      

*يجب الإف�شاح عن املتطلبات الراأ�شمالية فقط للطرق امل�شتخدمة.

ن�شب الكفاية الراأ�شمالية )اجلدول 3 )و((

الن�شبة اإجمايل           

الراأ�شمالية الن�شبة           

I للفئة الراأ�شمالية           

%  % التفا�شيل       

11.82  14.70 امل�شتوى الأعلى املوحد     
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بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�جلدول )STA( - �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات �لعامة  .4

التعر�س للمخاطر الئتمانية )اجلدول 4 )ب((

متو�شط           

املخاطر اإجمايل           

الئتمانية خماطر           

خالل الفرتة الئتمان           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  املحفظة       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

-  33,388,730 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية      

-  1,555,635 اأخرى         

-  - بنوك التنمية امل�شرتكة     

-  - �شركات القطاع العام     

-  10,662,188 البنوك و�شركات الأوراق املالية     

-  101,222,426 املوؤ�ش�شات       

-  10,844,062 اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن    

-  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة      

-  - الرهن        

-  4,925,075 ال�شكني        

-  - التجاري        

-  - الأ�شول امل�شمونة     

-  1,034,116 اأ�شهم        

-  2,118,932 اأخرئ        

-  165,751,164 املجموع       
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�جلدول )STA( - �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

التحليل اجلغرافـي )اجلدول 4 )ج((

الدول اخلليجية اململكة       

بلدان جنوب  اأمريكا  اأخرى وال�شرق   العربية       

اإجمايل اأخرى  �شرق اآ�شيا  ال�شمالية  اأوروبا  الأو�شط  ال�شعودية       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  املحافظ   

الدول ال�شيادية

والبنوك املركزية:  

موؤ�ش�شة النقد  

واحلكومة   

33,388,730  -  -  -  -  -  33,388,730 ال�شعودية    

1,555,635  -  56,781  -  -  1,498,854  - اأخرى     

-  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة 

-  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام 

البنوك و�شركات

10,662,188  2,760,082  721,589  2,274,014  4,052,997  513,106  340,400 الأوراق املالية   

101,222,426  75,009  1,053,071  92,604  458,277  3,001,132  96,542,333 ال�شركات   

اخلدمات ال�شخ�شية

10,844,062  -  -  -  -  -  10,844,062 با�شتثناء الرهن   

       ت�شهيالت الأعمال

وال�شركات   

-  -  -  -  -  -  - ال�شغرية    

-  -  -  -  -  -  - الرهن    

4,925,075  -  -  -  -  -  4,925,075 ال�شكني    

-  -  -  -  -  -  - التجاري    

-  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة 

 1,034,116  -  -  -  55,621  -  978,495 الأ�شهم    

2,118,932  -  -  -  -  -  2,118,932 اأخرى    

165,751,164  2,835,091  1,831,441  2,366,618  4,566,895  5,013,092  149,138,027 املجموع   
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�جلدول )STA( - �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

حتليل القطاعات القت�شادية )جدول 4 )د((

قرو�س كهرباء، ماء،       بنوك     حكومية        

�شخ�شية نقل   بناء   غاز، وخدمات  مناجم  زراعة   وموؤ�ش�شات  و�شبه        

اإجمايل اأخرى  وبطاقات ائتمان  خدمات  وات�شالت  جتارة  واإن�شاءات  �شحية  وتعدين  ت�شنيع  واأ�شماك  مالية اأخرى  حكومية        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  املحافظ    

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

33,388,730  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  33,388,730 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية   

1,555,635  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,555,635 اأخرى      

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام  

10,662,188  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,662,188  - البنوك و�شركات الأوراق املالية  

101,222,426  7,493,559  -  1,562,156  7,168,664  30,251,829  19,661,445  2,775,797  602,745  22,029,804  562,915  9,113,512  - ال�شركات    

10,844,062  -  10,844,062  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن     

4,925,075  -  4,925,075  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ال�شكني     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة   

1,034,116  55,104  -  3,705  666  -  -  -  10  5,296  -  969,335  - الأ�شهم     

2,118,932  2,118,932  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى     

165,751,164  9,667,595  15,769,137  1,565,861  7,169,330  30,251,829  19,661,445  2,775,797  602,755  22,035,100  562,915  20,745,035  34,944,365 اإجمايل    

حتليل ال�شتحقاقات التعاقدية )اجلدول 4 )هـ((

حتليل مدد ال�شتحقاق حتليل مدد ال�شتحقاق       

بدون اأكرث من   5 - 3  3 - 1  360 - 180  180 - 90  90 - 30  30 - 8 اأقل من           

اإجمايل ا�شتحقاق  5 �شنوات  �شنوات  �شنوات  يوماً  يوماً  يوماً  يوماً  8 اأيام           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  املحافظ       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

33,388,730  -  5,814,679  127,874  981,702  4,579,849  1,625,109  138,477  2,957,859  17,163,181 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية      

1,555,635  -  413,423  234,529  907,683  -  -  -  -  - اأخرى         

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام     

10,662,188  -  313,508  388,888  814,117  823,274  633,101  2,302,901  784,988  4,601,411 البنوك و�شركات الأوراق املالية     

101,222,426  -  6,210,232  8,628,962  13,667,907  10,966,867  11,267,119  20,437,534  18,167,341  11,876,464 ال�شركات       

10,844,062  -  97,935  5,966,041  2,762,792  183,019  146,906  63,546  67,176  1,556,647 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية      

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن        

4,925,075  -  4,712,244  145,837  61,957  3,356  352  374  23  932 ال�شكني        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة      

1,034,116  1,034,116  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شهم        

2,118,932  2,118,932  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى        

165,751,164  3,153,048  17,562,021  15,492,131  19,196,158  16,556,365  13,672,587  22,942,832  21,977,387  35,198,635 املجموع       

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�جلدول )STA( - �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

حتليل القطاعات القت�شادية )جدول 4 )د((

قرو�س كهرباء، ماء،       بنوك     حكومية        

�شخ�شية نقل   بناء   غاز، وخدمات  مناجم  زراعة   وموؤ�ش�شات  و�شبه        

اإجمايل اأخرى  وبطاقات ائتمان  خدمات  وات�شالت  جتارة  واإن�شاءات  �شحية  وتعدين  ت�شنيع  واأ�شماك  مالية اأخرى  حكومية        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  املحافظ    

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

33,388,730  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  33,388,730 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية   

1,555,635  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,555,635 اأخرى      

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام  

10,662,188  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,662,188  - البنوك و�شركات الأوراق املالية  

101,222,426  7,493,559  -  1,562,156  7,168,664  30,251,829  19,661,445  2,775,797  602,745  22,029,804  562,915  9,113,512  - ال�شركات    

10,844,062  -  10,844,062  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن     

4,925,075  -  4,925,075  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ال�شكني     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة   

1,034,116  55,104  -  3,705  666  -  -  -  10  5,296  -  969,335  - الأ�شهم     

2,118,932  2,118,932  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى     

165,751,164  9,667,595  15,769,137  1,565,861  7,169,330  30,251,829  19,661,445  2,775,797  602,755  22,035,100  562,915  20,745,035  34,944,365 اإجمايل    

حتليل ال�شتحقاقات التعاقدية )اجلدول 4 )هـ((

حتليل مدد ال�شتحقاق حتليل مدد ال�شتحقاق       

بدون اأكرث من   5 - 3  3 - 1  360 - 180  180 - 90  90 - 30  30 - 8 اأقل من           

اإجمايل ا�شتحقاق  5 �شنوات  �شنوات  �شنوات  يوماً  يوماً  يوماً  يوماً  8 اأيام           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  املحافظ       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

33,388,730  -  5,814,679  127,874  981,702  4,579,849  1,625,109  138,477  2,957,859  17,163,181 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية      

1,555,635  -  413,423  234,529  907,683  -  -  -  -  - اأخرى         

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام     

10,662,188  -  313,508  388,888  814,117  823,274  633,101  2,302,901  784,988  4,601,411 البنوك و�شركات الأوراق املالية     

101,222,426  -  6,210,232  8,628,962  13,667,907  10,966,867  11,267,119  20,437,534  18,167,341  11,876,464 ال�شركات       

10,844,062  -  97,935  5,966,041  2,762,792  183,019  146,906  63,546  67,176  1,556,647 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية      

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن        

4,925,075  -  4,712,244  145,837  61,957  3,356  352  374  23  932 ال�شكني        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة      

1,034,116  1,034,116  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شهم        

2,118,932  2,118,932  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى        

165,751,164  3,153,048  17,562,021  15,492,131  19,196,158  16,556,365  13,672,587  22,942,832  21,977,387  35,198,635 املجموع       
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القرو�س املتعرثة، القرو�س التي فات ا�شتحقاقها واملخ�ش�شات )اجلدول 4 )و((

مدد القرو�س التي مدد القرو�س التي       

خم�ش�شات حمددة فات ا�شتحقاقها  فات ا�شتحقاقها       

الر�شوم                 

املخ�ش�شات الر�شيد فـي  املخ�شومة  الر�شوم  الر�شيد فـي  اأكرث من   360 - 180  180 - 90 اأقل من  قرو�س           

العامة نهاية الفرتة  خالل الفرتة  خالل الفرتة  بداية ال�شنة  360 يوماً  يوماً  يوماً  90 يوماً  الإخالل  متعرثة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  قطاع ال�شناعة     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ملوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى    

1,854  -  -  -  -  -  -  -  2,531  495  495 الزراعة وال�شيد     

237,433  62,262  )82,503(  54,845  89,920  -  -  56,578  60,419  220,813  164,235 الت�شنيع      

2,351  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التعدين واملناجم     

6,988  -  -  )7,128(  7,128  -  -  -  3,327  -  - الكهرباء ، واملاء  والغاز واخلمات ال�شحية   

163,740  110,661  )48,000(  115,833  42,828  -  -  -  742,715  436,546  436,546 املباين والإن�شاءات    

344,762  277,171  )610,883(  63,219  824,835  -  -  4,621  69,199  310,047  305,426 التجارة       

10,789  602  )481(  -  1,083  -  -  100  50,776  1,018  918 النقل والت�شالت     

2,123  24,502  -  13,872  10,630  -  -  -  1,350  26,045  26,045 اخلدمات      

-  224,434  )301,626(  142,873  383,187  -  -  131,747  780,379  173,873  42,126 القرو�س ال�شتهالكية والأخرى    

274,416  336,635  )78,178(  )334,323(  749,136  -  -  98,602  329,741  800,875  702,273 اأخرى       

1,044,456  1,036,267  )1,121,671(  49,191  2,108,747  -  -  291,648  2,040,437  1,969,712  1,678,064 املجموع      

القرو�س املتعرثة - القرو�س التي فات موعد ا�شتحقاقها )اجلدول 4 )ز((

مدد فوات ا�شتحقاق القرو�س )يوم(      

املخ�ش�شات املخ�ش�شات  اأكرث من   360 - 180  180 - 90 اأقل من  القرو�س        

العامة اخلا�شة  360 يوماً  يوماً  يوماً  90 يوماً  املتعرثة  املنطقة  اجلغرافية  

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  قطاع ال�شناعة   

1,044,456  993,297  -  -  291,648  2,040,437  1,636,128 اململكة العربية ال�شعودية  

-  42,970  -  -  -  -  41,936 الدول اخلليجية الأخرى وال�شرق الأو�شط 

-  -  -  -  -  -  - اأوروبا     

-  -  -  -  -  -  - اأمريكا ال�شمالية   

-  -  -  -  -  -  - جنوب �شرقي اآ�شيا  

-  -  -  -  -  -  - البلدان الأخرى   

1,044,456  1,036,267  -  -  291,648  2,040,437  1,678,064 املجموع    

مطابقة التغريات فـي خم�ش�شات القرو�س املتعرثة )اجلدول 4 )ح((

املخ�ش�شات املخ�ش�شات           

العامة اخلا�شة           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  البيانات       

505,725  2,108,747 الر�شيد، بداية ال�شنة     

- الر�شوم املخ�شومة مقابل املخ�ش�شات خالل الفرتة     )1,121,671( 

538,731  49,191 املبالغ املجنبة )اأو املعكو�شة( خالل الفرتة    

-  - ت�شويات اأخرى:      

-  - فروق �شعر ال�شرف       -  

-  - دمج الأعمال       -  

-  - امتالك وبيع ال�شركات التابعة      -  
-  - الخ...        -  
-  - التحويل بني املخ�ش�شات     

1,044,456  1,036,267 الر�شيد، نهاية ال�شنة     

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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القرو�س املتعرثة، القرو�س التي فات ا�شتحقاقها واملخ�ش�شات )اجلدول 4 )و((

مدد القرو�س التي مدد القرو�س التي       

خم�ش�شات حمددة فات ا�شتحقاقها  فات ا�شتحقاقها       

الر�شوم                 

املخ�ش�شات الر�شيد فـي  املخ�شومة  الر�شوم  الر�شيد فـي  اأكرث من   360 - 180  180 - 90 اأقل من  قرو�س           

العامة نهاية الفرتة  خالل الفرتة  خالل الفرتة  بداية ال�شنة  360 يوماً  يوماً  يوماً  90 يوماً  الإخالل  متعرثة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  قطاع ال�شناعة     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ملوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى    

1,854  -  -  -  -  -  -  -  2,531  495  495 الزراعة وال�شيد     

237,433  62,262  )82,503(  54,845  89,920  -  -  56,578  60,419  220,813  164,235 الت�شنيع      

2,351  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التعدين واملناجم     

6,988  -  -  )7,128(  7,128  -  -  -  3,327  -  - الكهرباء ، واملاء  والغاز واخلمات ال�شحية   

163,740  110,661  )48,000(  115,833  42,828  -  -  -  742,715  436,546  436,546 املباين والإن�شاءات    

344,762  277,171  )610,883(  63,219  824,835  -  -  4,621  69,199  310,047  305,426 التجارة       

10,789  602  )481(  -  1,083  -  -  100  50,776  1,018  918 النقل والت�شالت     

2,123  24,502  -  13,872  10,630  -  -  -  1,350  26,045  26,045 اخلدمات      

-  224,434  )301,626(  142,873  383,187  -  -  131,747  780,379  173,873  42,126 القرو�س ال�شتهالكية والأخرى    

274,416  336,635  )78,178(  )334,323(  749,136  -  -  98,602  329,741  800,875  702,273 اأخرى       

1,044,456  1,036,267  )1,121,671(  49,191  2,108,747  -  -  291,648  2,040,437  1,969,712  1,678,064 املجموع      

القرو�س املتعرثة - القرو�س التي فات موعد ا�شتحقاقها )اجلدول 4 )ز((

مدد فوات ا�شتحقاق القرو�س )يوم(      

املخ�ش�شات املخ�ش�شات  اأكرث من   360 - 180  180 - 90 اأقل من  القرو�س        

العامة اخلا�شة  360 يوماً  يوماً  يوماً  90 يوماً  املتعرثة  املنطقة  اجلغرافية  

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  قطاع ال�شناعة   

1,044,456  993,297  -  -  291,648  2,040,437  1,636,128 اململكة العربية ال�شعودية  

-  42,970  -  -  -  -  41,936 الدول اخلليجية الأخرى وال�شرق الأو�شط 

-  -  -  -  -  -  - اأوروبا     

-  -  -  -  -  -  - اأمريكا ال�شمالية   

-  -  -  -  -  -  - جنوب �شرقي اآ�شيا  

-  -  -  -  -  -  - البلدان الأخرى   

1,044,456  1,036,267  -  -  291,648  2,040,437  1,678,064 املجموع    

مطابقة التغريات فـي خم�ش�شات القرو�س املتعرثة )اجلدول 4 )ح((

املخ�ش�شات املخ�ش�شات           

العامة اخلا�شة           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  البيانات       

505,725  2,108,747 الر�شيد، بداية ال�شنة     

- الر�شوم املخ�شومة مقابل املخ�ش�شات خالل الفرتة     )1,121,671( 

538,731  49,191 املبالغ املجنبة )اأو املعكو�شة( خالل الفرتة    

-  - ت�شويات اأخرى:      

-  - فروق �شعر ال�شرف       -  

-  - دمج الأعمال       -  

-  - امتالك وبيع ال�شركات التابعة      -  
-  - الخ...        -  
-  - التحويل بني املخ�ش�شات     

1,044,456  1,036,267 الر�شيد، نهاية ال�شنة     
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بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�جلدول )STA( - خماطر �لئتمان: �إف�ساحات للمحافظ �خلا�سعة للطريقة �ملعيارية  .5

توزيع املخاطر على اأوعية املخاطر )اجلدول 5 )ب((

اأوعية املخاطر اأوعية املخاطر       

اأوزان                

خ�شم املجموع  غري مقيمة  خماطر اأخرى   %150  %100  %75  %50  %35  %20  %0         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  التفا�شيل      

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

-  33,388,730  -  -  -  -  -  -  -  -  33,388,730 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية     

-  1,555,635  -  -  -  -  -  -  -  56,781  1,498,854 اأخرى        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام    

-  10,662,188  -  -  -  5,731  -  4,531,488  -  6,124,969  - البنوك و�شركات الأوراق املالية    

-  97,018,696  -  -  461,530  86,507,760  -  6,523,186  -  3,358,122  168,098 ال�شركات      

-  10,844,062  -  -  -  39,538  10,804,524  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن       

-  4,925,075  -  -  -  4,925,075  -  -  -  -  - ال�شكني       

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري       

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة     

570,867  1,034,116  -  -  -  1,034,116  -  -  -  -  - اأ�شهم       

-  2,118,932  -  -  -  762,127  -  -  -  -  1,356,805 اأخرئ       

570,867  161,547,434  -  -  461,530  93,274,347  10,804,524  11,054,674  -  9,539,872  36,412,487 املجموع      

�جلدول )STA( - تخفيف �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساح للطريقة �ملعيارية  .7

خماطر الئتمان املغطاة بـ )اجلدول 7 )ب((

مغطى بوا�شطة      

ال�شمانات / ال�شمانات           

امل�شتقات املالية           

الئتمانية  * املوؤهلة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  املحافظ       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

-  - موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية      

-  - اأخرى         

-  - بنوك التنمية امل�شرتكة     

-  - �شركات القطاع العام     

-  - البنوك و�شركات الأوراق املالية     

453,304  3,750,426 ال�شركات       

-  - اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن     

-  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة      

-  - الرهن        

-  - ال�شكني        

-  - التجاري        

-  - الأ�شول امل�شمونة      

-  - اأ�شهم        

-  - اأخرئ        

453,304  3,750,426 املجموع       
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�جلدول )STA( - خماطر �لئتمان: �إف�ساحات للمحافظ �خلا�سعة للطريقة �ملعيارية  .5

توزيع املخاطر على اأوعية املخاطر )اجلدول 5 )ب((

اأوعية املخاطر اأوعية املخاطر       

اأوزان                

خ�شم املجموع  غري مقيمة  خماطر اأخرى   %150  %100  %75  %50  %35  %20  %0         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  التفا�شيل      

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

-  33,388,730  -  -  -  -  -  -  -  -  33,388,730 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية     

-  1,555,635  -  -  -  -  -  -  -  56,781  1,498,854 اأخرى        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية امل�شرتكة    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام    

-  10,662,188  -  -  -  5,731  -  4,531,488  -  6,124,969  - البنوك و�شركات الأوراق املالية    

-  97,018,696  -  -  461,530  86,507,760  -  6,523,186  -  3,358,122  168,098 ال�شركات      

-  10,844,062  -  -  -  39,538  10,804,524  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة     

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن       

-  4,925,075  -  -  -  4,925,075  -  -  -  -  - ال�شكني       

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري       

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة     

570,867  1,034,116  -  -  -  1,034,116  -  -  -  -  - اأ�شهم       

-  2,118,932  -  -  -  762,127  -  -  -  -  1,356,805 اأخرئ       

570,867  161,547,434  -  -  461,530  93,274,347  10,804,524  11,054,674  -  9,539,872  36,412,487 املجموع      

�جلدول )STA( - تخفيف �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساح للطريقة �ملعيارية  .7

خماطر الئتمان املغطاة بـ )اجلدول 7 )ب((

مغطى بوا�شطة      

ال�شمانات / ال�شمانات           

امل�شتقات املالية           

الئتمانية  * املوؤهلة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  املحافظ       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية:

-  - موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية      

-  - اأخرى         

-  - بنوك التنمية امل�شرتكة     

-  - �شركات القطاع العام     

-  - البنوك و�شركات الأوراق املالية     

453,304  3,750,426 ال�شركات       

-  - اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن     

-  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة      

-  - الرهن        

-  - ال�شكني        

-  - التجاري        

-  - الأ�شول امل�شمونة      

-  - اأ�شهم        

-  - اأخرئ        

453,304  3,750,426 املجموع       
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معامالت �مل�ستقات �لئتمانية )�جلدول 8 )ج((  .8

اأن�شطة الو�شاطة الأن�شطة اململوكة   
       

احلماية احلماية  احلماية  احلماية        

املباعة امل�شرتاة  املباعة  امل�شرتاة        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  معامالت امل�شتقات الئتمانية   

اإجمايل مقاي�شات العائد

مقاي�شات الخالل الئتماين

خيارات الئتمان

ال�شندات املربوطة بالئتمان               ل �شيء

التزامات الدين امل�شمونة

التزامات ال�شندات امل�شمونة

التزامات القرو�س امل�شمونة

اأخرى

-  -  -  - املجموع    

�جلدول - �ل�سمانات: �لإف�ساحات للطريقة �ملعيارية  .9

املخاطر القائمة امل�شمونة من قبل البنك )اجلدول 9 )د - و((

املخاطر القائمة  
     

الأ�شول        

اخل�شائر  ملتعرثة /         

ال�شمانات املثبتة من  التي فات         

املحتفظ بها قبل البنك  ا�شتحقاقها         

اأو امل�شرتاة خالل الفرتة  امل�شمونة   تركيبي  تقليدية       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  نوع املخاطر   

بطاقات الئتمان

قرو�س ال�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات        ل �شيء

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

املخاطر ح�شب فئات الأوزان )اجلدول 9 )ز((

خماطر         

الر�شوم ال�شمانات          

الراأ�شمالية املبقاة اأو          

ذات العالقة امل�شرتاة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية  فئات اأوزان املخاطر      

0% اإىل %20
اأكرث من 20% اإىل %40

اأكرث من 40% اإىل %60

ل �شيء اأكرث من 60% اإىل %80 

اأكرث من 80% اإىل %100

اأكرث من %100

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�جلدول - �ل�سمانات: �لإف�ساحات للطريقة �ملعيارية - )تتمة(  .9

اخل�شميات من راأ�س املال )اجلدول 9 )ز((

املخاطر التعزيزات          

الأخرى الئتمانية  املخاطر         

املخ�شومة املخ�شومة  املخ�شومة         

من اإجمايل من اإجمايل  من راأ�س         

راأ�س املال راأ�س املال  املال الفئة 1         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  اأنواع الأ�شول     

اللتزامات

الأوراق املالية املدعومة بالأ�شول

الأوراق املالية املدعومة بالرهن

ل �شيء �شندات ال�شركات 

الأ�شهم

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة

اأخرى

ال�شمانات اخلا�شعة ملعاجلة الإطفاء املبكر )اجلدول 9 )ح((

جمموع الر�شوم الرا�شمالية  

التي تكبدها البنك مقابل  
           

جمموع        

ح�ش�س اأ�شهمه  املخاطر         

امل�شتثمرين امل�شتبقاة  امل�شحوبة         

من الأر�شدة من الأر�شدة  املن�شوبة         

امل�شحوبة امل�شحوبة  حل�شة         

والت�شهيالت والت�شهيالت  البائع         

غري امل�شحوبة غري امل�شحوبة  وامل�شتثمر         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  اأنواع الأ�شول     

القرو�س

اللتزامات

الأوراق املالية املدعومة بالأ�شول

ل �شيء الأوراق املالية املدعومة بالرهن 

�شندات ال�شركات

الأ�شهم

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة

اأخرى

موجز ن�شاط ال�شمانات لل�شنة احلالية )اجلدول 9 )ي((

الربح /          

اخل�شارة          

املثبتة عند مبلغ املخاطر          

البيع امل�شمونة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت          

ال�سعودية  ال�سعودية  اأنواع املخاطر      

بطاقات الئتمان

قرو�س اإ�شكان

قرو�س جتارية  

ل �شيء قرو�س �شيارات 

قرو�س �شركات �شغرية

اإيجار الأجهزة

اأخرى
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�جلدول - خماطر �لأ�سو�ق - �لإف�ساحات للبنوك �لتي ت�ستخدم �لطريقة �ملعيارية  .10

م�شتوى خماطر ال�شوق من حيث املتطلبات الراأ�شمالية )اجلدول 10 )ب((

خماطر خماطر  خماطر       

ال�شرف  مراكز  اأ�شعار       

الإجمايل خماطر ال�شلع  الأجنبي  الأ�شهم  الفائدة       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

51,872  -  2,573  -  49,299 املتطلبات الراأ�شمالية  

�جلدول - �لإف�ساح ملر�كز �ملحفظة �لبنكية  .13

قيمة ال�شتثمارات )اجلدول 13 )ب((

ا�شتثمارات مدرجة ا�شتثمارات غري مدرجة           
قيمة الأ�شهم          

املدرجة          

فـي ال�شوق          

)اإذا كانت القيمة   القيمة        

خمتلفة كثريًا املف�شح عنها   املف�شح عنها        

عن القيمة القيمة  فـي القوائم  القيمة  فـي القوائم       

العادلة(* العادلة  املالية  العادلة  املالية       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

-  1,312,512  1,084,779  520,205  520,205 ال�شتثمارات   

نوع وطبيعة ال�شتثمارات )اجلدول 13 )ج((

ا�شتثمارات ا�شتثمارات          

خا�شة مدرجة          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية  ا�شتثمارات        

-  - حكومية و�شبه حكومية      

 455,719  1,078,807 البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى     

-  - الزراعة وال�شيد      

-  5,296 الت�شنيع        

-  10 التعدين واملناجم      

-  - الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية     

-  - البناء والإن�شاءات      

-  - التجارة         

-  666 النقل والت�شالت      

 9,382  - اخلدمات        

 55,104  - اأخرى         

520,205  1,084,779 املجموع        

الأرباح واخل�شائر )اجلدول 13 )د( و )هـ((

          باآالف الرياالت

ال�سعودية احليثيات         

- الأرباح / )اخل�شائر( الرتاكمية املحققة والنا�شئة عن املبيعات والت�شفيات فـي فرتة التقرير   

اإجمايل الأرباح )اخل�شائر( غري املحققة       )263,921(

ل ينطبق اإجمايل اأرباح )خ�شائر( اإعادة التقييم امل�شتورة*     

الأرباخ )اخل�شائر( غري املحققة املم�شمولة فـي راأ�س املال      )263,921(

ل ينطبق اأرباح )خ�شائر( اإعادة التقييم امل�شتورة امل�شمولة فـي راأ�س املال*    

*ل تنطبق على اململكة العربية ال�شعودية فـي الوقت احلا�شر

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2011(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�جلدول - �لإف�ساح ملر�كز �ملحفظة �لبنكية - )تتمة(  .13

املتطلبات الراأ�شمالية )اجلدول 13 )و((

املتطلبات            

الراأ�شمالية            

باآالف الرياالت            

ال�سعودية جمموعات الأ�شهم       

- حكومية و�شبه حكومية       

77,547 البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى      

- الزراعة وال�شيد       

424 الت�شنيع         

 1 التعدين واملناجم       

- الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية      

- البناء والإن�شاءات       

- التجارة          

53 النقل والت�شالت       

296 اخلدمات         

4,408 اأخرى          

82,728 املجموع         

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شعة للتحول الإ�شرافـي اأو بند احلقوق املكت�شبة )اجلدول 13 )و((

باآالف الرياالت            

ال�سعودية جمموعات الأ�شهم       

حكومية و�شبه حكومية

البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

الزراعة وال�شيد

الت�شنيع

التعدين واملناجم

الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية

البناء والإن�شاءات

التجارة

النقل والت�شالت

اخلدمات

اأخرى

ل �شيء املجموع         

�جلدول - خماطر �أ�سعار �لفائدة فـي حمفظة �لعمليات �لبنكية  .14

عدد 200 نقطة اأ�شا�س لأ�شعار الفائدة للعمالت ذات الن�شبة الأكرب من 5% من الأ�شول اأو اللتزامات )اجلدول 14 )ب((

تغري الدخل            

باآالف الرياالت            

ال�سعودية تغري الأ�شعار        

ارتفاع ال�شعر

ريال �شعودي         )502,587(

دولر اأمريكي         )151,014(

انخفا�س ال�شعر

 502,587 ريال �شعودي        

151,014 دولر اأمريكي        
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 حقوق الن�شر حمفوظة للبنك ال�شعودي الربيطاين© 2011

كل احلقوق حمفوظة

يحظر ن�شر اأو اإعادة اإ�شدار اأو تخزين على نظام قابل 

لال�شرتجاع اأو اإر�شال باأي �شكل اأو عرب اأي و�شيلة �شواء كانت 

 اإلكرتونية اأو ميكانيكية اأو ت�شوير اأو ت�شجيل اأو خالفه لأي

جزء من هذا التقرير اإل مبوافقة خطّية م�شبقة من البنك 

ال�شعودي الربيطاين.

�شدرت عن اإدارة العالقات العامة والإعالم التابعة

للبنك ال�شعودي الربيطاين، الريا�س.

 ،Addison Corporate Marketing Ltd شمم الغالف من قبل�

لندن. �شممت �شفحات الن�س من قبل جمموعة العالقات 

العامة ب�شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفـية املحدودة، 

هونغ كونغ.

مطبعة النا�شر العربي

الريا�س، اململكة العربية ال�شعودية

�لعناوين و�أرقام �لت�سال

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لإد�ر�ت �لإقليمية:

املنطقة الو�شطى

الريا�س

�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�شاعد بن جلوي )ال�شباب(

�ص.ب 9084، الريا�س 11413

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 8418 405 1 966+

املنطقة الغربية

جـدة

�شارع الإمام علي بن اأبي طالب - ال�شرفـية

�ص.ب 109، جدة 21411

هاتف: 2121 651 2 966+

فاك�س: 2816 653 2 966+

املنطقة ال�شرقية

اخلرب

�شارع امللك عبدالعزيز

�ص.ب 394، اخلرب 31952

هاتف: 6000 882 3 966+

فاك�س: 1669 882 3 966+

�لبنك �ل�سعودي �لربيطاين )�ساب(

اململكة العربية ال�شعودية

الإدارة العامة

�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�شاعد بن جلوي )ال�شباب(

�ص.ب 9084، الريا�س 11413

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 0660 405 1 966+

برقيًا: �شابريط الريا�س

�خلزينة:

هاتف: 0020 405 1 966+

فاك�س: 8652 405 1 966+

مركز خدمة �لعمالء:

رقم الهاتف املجاين: 8888 124 800

www.sabb.com :موقعنا على الإنرتنت
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