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خادم احلرمني ال�رشيفني

�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود
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��ستعر��س �لن�ساط

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�سافـي �لدخل
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ال�سنوات  

2005  2006  2007  2008  2009 مباليني الرياالت ال�سعودية 

48,534  59,258  71,848  92,678  89,187 ودائع العمالء  

7,493  9,405  10,425  11,634  13,045 حقوق امل�شاهمني 

16,373  21,702  14,859  29,604  23,818 �شافـي ال�شتثمارات 

40,847  42,450  62,001  80,237  76,382 �شافـي القرو�س وال�شلف 

65,928  77,189  98,213  131,661  126,838 اإجمايل املوجودات 

2,504  3,040  2,607  2,920  2,032 �شافـي الدخل  

813  1,500  1,500  660  660 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  )�شاب(  الربيطاين  ال�شعودي  للبنك  ال�شنوي  التقرير  لكم  اأقدم  اأن  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  عن  بالنيابة   ي�شرين 

31 دي�شمرب 2009م.

كان عام 2009 عامًا �شعبًا ومليئًا بالتحديات لالقت�شاد العاملي مبا فـي ذلك القطاع املايل فـي اململكة العربية ال�شعودية، وعلى الرغم من   

ذلك فقد اأعلنت حكومة اململكة العربية ال�شعودية عن اأكرب ميزانية فـي تاريخها خالل ال�شنة، اإل اأن النمو خالل العام بقي عند معدلت متدنية 

ال�شنة  فـي  التي �شادت  العاملية  املالية  الأزمة  اآثار  الذي عانى من  القطاع اخلا�س  اأداء  تباطوؤ  ب�شبب  اأف�شل مما كان متوقعًا وذلك  واإن كانت 

ال�شابقة، وقد اتبع �شاب نهجًا حمافظًا جتاه الظروف القت�شادية ال�شائدة وجرى احتواء ن�شاط الإقرا�س بينما تكثف العمل على تعزيز امليزانية 

العمومية.

 ،%15.83 2,032 مليون ريال �شعودي، وبلغ متو�شط العائد على اإجمايل حقوق امل�شاهمني  2009م، بلغت  اأرباحًا �شافية لعام  حقق البنك   

ووا�شل البنك تعزيز اأعماله الأ�شا�شية وتقدمي منتجات وخدمات جديدة، اإىل جانب ال�شتثمار فـي التقنية لتح�شني جودة اخلدمات.

بلغ اإجمايل الأرباح املوزعة لعام 2009م، 660 مليون ريال �شعودي )مقارنة مببلغ 660 مليون ريال �شعودي فـي عام 2008( دفعت للم�شاهمني   

كربح ن�شف �شنوي فـي 27 يوليو 2009م. ومن اأجل العمل على تقوية اإ�شافية للمركز املايل للبنك مل يتم التو�شية بتوزيع اأرباح نهائية.

على الرغم من هذه الظروف وا�شل �شاب برناجمه لتو�شيع �شبكة الفروع واأجهزة ال�شراف الآيل خلدمة عمالئه فـي كافة اأرجاء اململكة،   

حيث مت افتتاح 7 فروع جديدة فـي عام 2009 مما يرفع اإجمايل عدد الفروع اإىل 88 فرعًا منها 16 فرعًا خم�ش�شة لل�شيدات، كما اأ�شيف اإىل 

�شبكة الفروع 4 مراكز �شاب برمييري جديدة.

�شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، حافظت على موقعها القيادي فـي اململكة خالل ال�شنة على الرغم من تنامي م�شتوى   

املناف�شة فـي ال�شوق. كما رفعت �شركة �شاب تكافل راأ�شمالها من 100 مليون ريال اإىل 340 مليون ريال خالل ال�شنة من خالل ما و�شف باأنه واحد 

من اأجنح اإ�شدارات احلقوق فـي اململكة، مما مكن �شاب تكافل من املحافظة على ح�شتها ال�شوقية من حيث حجم ال�شرتاكات املكتتب بها �شمن 

هذا القطاع الذي يتميز باملناف�شة ال�شديدة.

وكانت �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة، فـي مقدمة ال�شركات التي طرحت خدمة تداول ال�شكوك وال�شندات من خالل �شوق الأ�شهم   

ال�شعودية )تداول( فـي عام 2009 بينما كان ترتيبها الرابع بني 36 مناف�شًا قويًا من حيث اإجمايل احلركة ال�شوقية فـي و�شاطة الأ�شهم.

كما وا�شلت اإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات واخلدمات امل�شرفية التجارية منوها، واأبرمت عددًا من ال�شفقات املهمة خالل ال�شنة مما   

�شمن احتفاظها مبوقع ال�شدارة فـي هذا القطاع.

و�شهدت اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة، وبالتحديد منتجات “اأمانة” املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية، وكذلك �شاب برمييري جناحًا   

خالل العام، متثل فـي زيادة قاعدة العمالء بن�شبة 28%، وفـي قطاع البطاقات حافظ �شاب على مركزه كاأكرب م�شدر للبطاقات فـي اململكة، 

وحافظت اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة على مكانتها املتقدمة من حيث احل�شة ال�شوقية ونوعية احللول ال�شتثمارية املقدمة.
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ومما يعك�س املركز املميز للبنك فـي اململكة العربية ال�شعودية كان عدد اجلوائز التي تلقاها من موؤ�ش�شات ودور ن�شر عاملية مرموقة خالل   

اإىل  ال�شنة، من بينها جائزة “اأقوى بنك فـي اململكة العربية ال�شعودية” وكذلك “اأف�شل بنك فـي اململكة العربية ال�شعودية لعام 2009” اإ�شافة 

العديد من اجلوائز التي ميزت اأن�شطة البنك.

هذا وقد �شمنت الأن�شطة التي قام بها البنك خالل العام قدرة البنك على التطلع والنطالق للم�شتقبل بثقة، خا�شة فـي ظل تعزيز امليزانية   

العمومية للبنك، ا�شتعدادًا ملا يتوقع اأن يكون عامًا اأكرث ن�شاطًا بالن�شبة للقطاع اخلا�س باململكة فـي عام 2010م. وعلى الرغم من اأنه ل تزال هناك 

ت�شاوؤلت حول النتعا�س القت�شادي العاملي، اإل اأن احلكومة ال�شعودية قررت دفع عجلة القت�شاد اإىل الأمام فـي ال�شنة القادمة من خالل امليزانية 

التي تنطوي على قاعدة م�شروفات تزيد بن�شبة 14% عن ال�شنة املا�شية، مما يزيد من الثقة مبتانة القت�شاد الوطني خالل عام 2010.

بالنيابة عن جمل�س الإدارة، اأود اأن اأعرب عن �شكري اخلال�س لكافة م�شاهمي البنك على ولئهم ودعمهم امل�شتمرين، وتقديري لكل فرد   

من موظفي البنك والذين بف�شل التزامهم وتفانيهم يوا�شل البنك جناحه، ولعمالئنا على ثقتهم وم�شاندتهم الدائمة. كما اأعرب عن �شكري 

وتقديري لوزارة املالية ووزارة التجارة وال�شناعة وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وهيئة ال�شوق املالية لت�شجيعهم ودعمهم املتوا�شل للقطاع 

امل�شرفـي فـي اململكة العربية ال�شعودية، وكموؤ�ش�شة رائدة فـي خدمة املجتمع، فاإنني اأوؤكد التزام �شاب بامل�شاهمة فـي منو وتطور اململكة العربية 

ال�شعودية حتت رعاية وتوجيهات خادم احلرمني ال�شريفني و�شمو ويل عهده الأمني، و�شمو النائب الثاين.

واهلل املوفق،،،

خالد �شليمان العليان

رئي�س جمل�س الإدارة
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ي�شر جمل�س الإدارة اأن يقدم مل�شاهمي �شاب التقرير ال�شنوي عن اأداء ون�شاطات البنك لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2009م.

مقدمة

تاأ�ش�س البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب(، �شركة م�شاهمة �شعودية، مبوجب املر�شوم امللكي رقم م/4 بتاريخ 12 �شفر 1398هـ املوافق 21 يناير 

1978م. وهو ع�شو جمموعة HSBC. وتتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�شرفية لعمالئه من الأفراد وال�شركات. كما يقوم 

البنك بتقدمي منتجات م�شرفية متوافقة مع مبداأ جتنب الفائدة، معتمدة وحتت اإ�شراف هيئة �شرعية م�شتقلة تاأ�ش�شت من قبل البنك.

املالية املحدودة، وهي �شركة ذات م�شوؤولية  التابعة / �شركة �شاب لالأوراق  ال�شركة  راأ�س مال  100%( من   :2008( %100 البنك  ميتلك   

حمدودة تاأ�ش�شت مبوجب قرار هيئة ال�شوق املالية رقم 2007 – 35 – 7 وتاريخ 10 جمادى 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(. حيث ميتلك البنك ب�شورة مبا�شرة 

98% و2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س فـي راأ�س مال هذه ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة ذات م�شوؤولية 

تنفيذ  با�شتثناء  كوكيل  والعمل  احلفظ  باأعمال  القيام  فـي  التابعة  ال�شركة  ن�شاطات  وتتمثل  ال�شعودية(.  العربية  اململكة  فـي  م�شجلة  حمدودة 

�شفقات هام�س التغطية.

100% )2008: 100%( من احل�ش�س فـي راأ�س مال �شركة وكالة �شاب للتاأمني )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شوؤولية  كما ميتلك البنك   

حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادى الثاين 1428هـ )املوافق 3 يوليو 2007(. 

ميتلك البنك ب�شورة مبا�شرة 98% و2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س فـي راأ�س مال هذه ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة 

من خالل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة، م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة فـي العمل كوكيل تاأمني وحيد 

ل�شركة �شاب للتكافل داخل اململكة العربية ال�شعودية طبقًا لالتفاقية املربمة معها. على اأن عقد التاأ�شي�س ل يحظر على ال�شركة العمل كوكيل لأي 

�شركة تاأمني اأخرى فـي اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك البنك 51% )2008: 51%( من احل�ش�س فـي راأ�س مال �شركة �شاب اإن�شوران�س �شريفي�شز املحدودة )�شركة تابعة(، �شركة ذات   

م�شوؤولية حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010241209 وتاريخ 24 ذي القعدة 1428هـ )املوافق 4 دي�شمرب 

2007(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لها فـي العمل كو�شطاء وا�شت�شاريي تاأمني للعمالء فـي اململكة العربية ال�شعودية. وقد با�شرت ال�شركة عملياتها 

فـي 4 ذي القعدة 1428هـ )املوافق 4 دي�شمرب 2007(.

ول يوجد للبنك اأية فروع اأو �شركات تابعة خارج اململكة العربية ال�شعودية.  

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

ال�سنة  

2005  2006  2007  2008  2009 البند    

48,534  59,258  71,848  92,678  89,187 ودائع العمالء  

7,493  9,405  10,425  11,634  13,045 حقوق امل�شاهمني 

16,373  21,702  14,859  29,604  23,818 �شافـي ال�شتثمارات 

40,847  42,450  62,001  80,237  76,382 �شافـي القرو�س وال�شلف 

65,928  77,189  98,213  131,661  126,838 اإجمايل املوجودات 

2,504  3,040  2,607  2,920  2,032 �شافـي الدخل  

813  1,500  1,500  660  660 اإجمايل الأرباح املوزعة 

التحليل اجلغرافـي للإيرادات:

)مباليني �لريالت �ل�سعودية( تتحقق معظم اإيرادات البنك ب�شكل اأ�شا�شي من ن�شاطاته داخل اململكة العربية ال�شعودية. 

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

1,055  1,105  3,000  2009

تقرير جمل�س �لإد�رة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�أبرز �لنتائج �ملالية لفرتة �خلم�س �سنو�ت �لأخرية - )تتمة(

اأق�سام العمل الرئي�سية:

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

ق�شم اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية - ويلبي ب�شكل اأ�شا�شي الحتياجات البنكية ال�شخ�شية لالأفراد وعمالء اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة.

ق�شم اخلدمات امل�شرفية لل�شركات - وهو م�شوؤول عن املتطلبات امل�شرفية للعمالء التجاريني وال�شركات.

املحفظة  واإدارة  البنك  عمليات  متويل  عن  م�شوؤول  اأنه  كما  اخلا�شة.  والعمولت  العمالت  اأ�شعار  وخماطر  ال�شيولة،  ويدير   - اخلزينة  ق�شم 

ال�شتثمارية وقائمة املركز املايل.

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

واللتزامات كما فـي 31 دي�شمرب 2009 واإجمايل دخل وم�شاريف العمليات والنتائج لل�شنة املنتهية فـي ذلك التاريخ ح�شب قطاع العمل:

 

ق�شم اخلدمات ق�شم اخلدمات         
امل�شرفية امل�شرفية         

الإجمايل اأخرى  ق�شم اخلزينة  لل�شركات  ال�شخ�شية        2009
باآالف الرياالت ال�شعودية

5,160,279  221,496  821,103  2,221,338  1,896,342 اإجمايل دخل العمليات   

3,174,050  124,848  61,675  1,415,350  1,572,177 اإجمايل م�شاريف العمليات   

46,048  46,048  -  -  - اأرباح فـي ال�شركات الزميلة، �شافـي   

2,032,277  142,696  759,428  805,988  324,165 �شافـي الدخل    

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

�سركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة

ميتلك البنك ح�شة قدرها 40% من راأ�س مال ال�شركة، البالغ 50 مليون ريال �شعودي، وتقوم بتقدمي اخلدمات البنكية ال�شتثمارية فـي اململكة 

العربية ال�شعودية، بالإ�شافة للخدمات املالية التمويلية امل�شرتكة والكتتابات العامة واأعمال الندماج وال�شتحواذ والإ�شدارات اخلا�شة.

�شركة �شاب تكافل

وهي �شركة م�شاهمة مدرجة فـي �شوق الأ�شهم ال�شعودي، وميتلك البنك ح�شة قدرها 32.5% من راأ�س مال ال�شركة املكون من 34 مليون �شهم 

تكافل منتجات  وتطرح  الإ�شالمية،  ال�شريعة  اأحكام  مع  متوافقة  تاأمني  خدمات  ال�شركة  وتقدم  �شهم،  لكل  �شعودية  ريالت   10 ا�شمية   بقيمة 

عائلية وعامة.

�لأرباح

انخف�شت اأرباح البنك فـي عام 2009م اإىل 2,032 مليون ريال �شعودي. وميثل ذلك انخفا�شًا مببلغ 888 مليون ريال �شعودي وتعادل انخفا�شًا 

بن�شبة 30.4% عما كانت عليه اأرباح البنك فـي نهاية عام 2008م والتي بلغت 2,920 مليون ريال �شعودي وذلك نتيجة لرتفاع خم�ش�شات الديون 

2.71 ريال  2008م. وقد بلغ دخل ال�شهم  1,125 مليون ريال �شعودي خالل ال�شنة مقارنة بنف�س الفرتة من عام  امل�شكوك فـي حت�شيلها مببلغ 

�شعودي مقارنة مببلغ 3.89 ريال �شعودي لل�شهم فـي عام 2008م.

وقد انخف�س اإجمايل الأ�شول خالل عام 2009 م اإىل 126,838 مليون ريال �شعودي وميثل ذلك انخفا�شًا مببلغ 4,823 مليون ريال �شعودي اأو   

بن�شبة 3.7% مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية والتي بلغت 131,661 مليون ريال �شعودي. فـي حني انخف�س اإجمايل ودائع العمالء كما فـي 

نهاية ال�شنة اىل 89,187 مليون ريال �شعودي بانخفا�س ن�شبته 3.8% عما كانت عليه فـي نف�س الفرتة من عام 2008 والتي بلغت 92,678 مليون 

ريال �شعودي. كما انخف�شت قرو�س و�شلف العمالء بن�شبة 4.8% اأو مببلغ 3,855 مليون ريال �شعودي اإىل 76,382 مليون ريال �شعودي من 80,237 

مليون ريال �شعودي كما فـي نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لأرباح - )تتمة(

الأرباح النقدية واأ�سهم املنحة:

يوزع البنك اأرباحه ال�شنوية كما يلي:

بلغ جمموع الحتياطي  اإيقاف القتطاع متى ما  النظامي، بحيث يجوز  الأرباح ال�شافية لتدعيم الحتياطي  25% من  ن�شبة  البنك  يقتطع   -1

النظامي قيمة راأ�س املال املدفوع.

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

3- يتم ترحيل الأرباح غري املوزعة للعام القادم اأو يتم حتويلها اإىل الحتياطي النظامي.

وقد اأو�شى جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح كما يلي :  

باآالف الرياالت           
ال�سعودية          

2,032,277 �شافـي دخل العام 2009     

1,330,542 الأرباح املبقاة من الأعوام ال�شابقة     

3,362,819 املجموع        

توزع كما يلي: 

508,070 املحول اإىل الحتياطي النظامي     

1,500,000 اإ�شدار اأ�شهم جمانية     

214,259 الزكاة ال�شرعية و�شريبة الدخل     

445,741 �شافـي توزيعات الأرباح     

694,749 الأرباح املبقاة لعام 2009     

وكان البنك قد قام بتوزيع اأرباح مرحلية اإجمالية للم�شاهمني مببلغ 660 مليون ريال عن الن�شف الأول من العام بواقع 83 هللة لل�شهم    

الواحد - بعد خ�شم الزكاة - والتي مت �شرفها بتاريخ 1430/8/5هـ املوافق 2009/7/27م. وكان البنك قد قام باإ�شدار اأ�شهم جمانية بواقع �شهم 

واحد لكل اأربعة اأ�شهم والتي جرى اإقرارها فـي اجتماع اجلمعية العامة غري العادية والتي عقدت بتاريخ 10 مار�س 2009م.

 املدفوعات النظامية امل�شتحقة:

بلغت املدفوعات النظامية امل�شتحقة ما يلي:

باآالف الرياالت           
ال�سعودية          

39,900 الزكاة ال�شرعية امل�شتحقة على امل�شاهمني ال�شعوديني عن عام 2009    

174,359 �شريبة الدخل امل�شتحقة على ح�شة امل�شاهم غري ال�شعودي عن عام 2009م   

73,803 مدفوعات التاأمينات الجتماعية     

1,077 مدفوعات اأخرى     

العقوبات واجلزاءات والقيود النظامية:

ميار�س البنك اأعماله امل�شرفية ان�شجامًا مع املتطلبات الإ�شرافية، ومل يتعر�س لأي عقوبات اأو جزاءات ذات اأهمية اأو تاأثري جوهري.

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

ا�شتلم البنك خالل العام اإ�شعارات من بع�س كبار امل�شاهمني والأ�شخا�س ذوي العالقة بخ�شو�س تغيري ن�شبة ملكيتهم فـي اأ�شهم البنك وذلك 

بح�شب املادة 30 من قواعد الت�شجيل والإدراج ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية، وقد بلغت ن�شبة م�شاهمتهم مع اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك وكبار 

امل�شوؤولني التنفيذيني فـي �شاب وزوجاتهم واأولدهم الق�شر كالتايل: -
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�لأرباح - )تتمة(

ال�رشيك الأجنبي:

فـي نهاية العام 2009-12-31 التغري خالل العام  *بداية العام 2009-01-01   

الن�شبة عدد الأ�شهم  الن�شبة  عدد الأ�شهم  الن�شبة  عدد الأ�شهم  ال�شم 

�شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية

%40.00  300,000,000  %0  -  %40,00  300,000,000 القاب�شة بي فـي 

اأع�شاء جمل�س االإدارة وزوجاتهم وابناوؤهم الق�شر:

فـي نهاية العام 2009-12-31 التغري خالل العام  *بداية العام 2009-01-01   

الن�شبة عدد الأ�شهم  الن�شبة  عدد الأ�شهم  الن�شبة  عدد الأ�شهم  ال�شم 

%0,0202  151,250  %0,0000  -  %0,0202  151,250 فوؤاد عبدالوهاب حممد علي بحراوي 

%0,0035  26,560  %0,0000  -  %0,0035  26,560 خالد عبداهلل عبدالعزيز امللحم 

%0,0005  3,750  %0,0000  -  %0,0005  3,750 �شليمان عبدالقادر عبداملح�شن املهيدب 

%0,0077  58,120  %0,0000  -  %0,0077  58,120 عامرة �شالح �شليمان املديهيم 

%0,0045  33,805  %0,0013  10,000  %0,0032  23,805 اأحمد �شليمان عبدالقادر باناجه 

%0,0019  14,000  %0,0019  14,000  %0,0000  - اأمل اإبراهيم حممد ال�شلطان 

%0,0005  3,750  %0,0000  -  %0,0005  3,750 خالد �شليمان �شالح العليان 

%0,0040  30,270  %0,0000  -  %0,0040  30,270 حممد عمران حممد العمران 

%0,9167  6,875,000  %0,0000  -  %0,9167  6,875,000 جنالء عبدالرحمن حممد العمران 

كبار التنفيذيني فـي البنك وزوجاتهم وابناوؤهم الق�شر:

فـي نهاية العام 2009-12-31 التغري خالل العام  *بداية العام 2009-01-01   

الن�شبة عدد الأ�شهم  الن�شبة  عدد الأ�شهم  الن�شبة  عدد الأ�شهم  ال�شم 

%0,0003  2,555  %0,0003  2,555  %0,0000  - اإبراهيم �شعد اإبراهيم اأبو معطي 

%0,0003  2,143  %0,0000  -  %0,0003  2,143 �شالح اإبراهيم حممد املطوع 

%0,0023  16,900  %0,0000  -  %0,0023  16,900 حمد �شعود حمد العمر 

%0,0009  6,500  %0,0003  2,188  %0,0006  4,312 عبدالعزيز عبدالرحمن �شالح احللي�شي 

%0,0011  8,000  %0,0011  8,000  %0,0000  - �شعيد علي اأحمد املهودي 

%0,0006  4,194  %0,0025-  -18,713  %0,0031  22,907 من�شور عبدالعزيز را�شد الب�شيلي 

%0,0000  -  %0,0013-  -10,000  %0,0013  10,000 حممد عبداهلل حمد اليحيى 

%0,0071  53,133  %0,0005  3,833  %0,0066  49,300 نبيل علي ح�شن �شعيب 

%0,0010  7,380  %0,0000  -  %0,0010  7,380 ماجدة مالك عبداحلميد طاهر 

* جرى احت�شاب عدد الأ�شهم باعتبار اأ�شهم املنحة الناجتة عن زيادة راأ�س مال البنك من 600,000,000 �شهم اإىل 750,000,000 �شهم بواقع �شهم واحد مقابل كل   

اأربعة اأ�شهم والتي جرى اإقرارها فـي اجتماع اجلمعية العامة غري العادية والتي عقدت بتاريخ 2009/03/10م.   



16

تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة 

تقدم جمموعة HSBC وهي ال�شركة الأم لأحد م�شاهمي البنك، �شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية القاب�شة بي فـي، خربات اإدارية متخ�ش�شة 

مبوجب اتفاقية خدمات فنية. وقد جددت هذه التفاقية 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. 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 :-   

2009  

باآلف الريالت   

ال�شعودية جمموعة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية 

1,604,704 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

674,459 ا�شتثمارات 

)117,733( م�شتقات )بالقيمة العادلة( 

2,754,995 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

1,330,634 تعهدات والتزامات حمتملة 

2009  

باآلف الريالت   

ال�شعودية اأع�شاء جمل�س االإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�شاهمني االآخرين وال�شركات املنت�شبة لهم 

3,065,140 قرو�س و�شلف 

8,196,270 ودائع العمالء 

7,045 م�شتقات – )بالقيمة العادلة( 

195,482 تعهدات والتزامات حمتملة 

�شنف امل�شاهمون الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س مال البنك على اأنهم من كبار امل�شاهمني.  

2009  

باآلف الريالت   

ال�شعودية �شناديق البنك امل�شرتكة 

1,437 قرو�س و�شلف 

926,396 ودائع العمالء 

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

2009   

باآلف الريالت   

ال�شعودية  

48,036 دخل عمولت خا�شة 

)111,693( م�شاريف عمولت خا�شة 

55,836 دخل عمولت  

)12,225( اتفاقية ترتيبات امل�شاركات فـي اأرباح الن�شاطات البنكية ال�شتثمارية 

46,048 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة  

2,647 مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 
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�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة: - )تتمة( 

فيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�س املدفوع لكبار موظفي الإدارة خالل ال�شنة:

2009   

باآلف الريالت   

ال�شعودية  

48,222 مزايا موظفني ق�شرية الأجل )رواتب وبدلت(   

يق�شد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�شخا�س، مبا فيهم اأي مدير تنفيذي، الذين لهم ال�شلطة وامل�شوؤولية للقيام باأعمال التخطيط والتوجيه   

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

الأ�شهم. يوجد هناك برناجمني من هذه الربامج  اأ�شا�س  العليا برامج حوافز حم�شوبة على  الإدارة  البنك ملوظفيه وبع�س موظفي  مينح   

القائمة كما فـي 31 دي�شمرب 2009.

�لقرت��س و�سند�ت �لدين �مل�سدرة

2009   

باآلف الريالت   

ال�شعودية  

2,249,867 �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي    

1,754,620 �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 325 مليون يورو   

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

5,709,487 االإجمايل   

�شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 600 مليون دوالر اأمريكي

فـي وت�شتحق  باليورو،  الأجل  متو�شطة  ال�شندات  ب�شاأن  بالبنك  اخلا�س  الربنامج  مبوجب   2005 مار�س  �شهر  خالل  ال�شندات  هذه  اإ�شدار   مت 

8 مار�س 2010. حتمل هذه ال�شندات عمولة خا�شة فعلية ملدة ثالثة اأ�شهر ح�شب املعدلت التجارية ال�شائدة بني البنوك فـي لندن زائدًا 40.76 

نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن هذه ال�شندات غري قابلة للتحويل، وغري م�شمونة، ومدرجة فـي بور�شة لوك�شمبورغ.

لقد مت، ب�شكل جزئي، تغطية خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة بهذه ال�شندات با�شتخدام مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة من   

الفعالة، وتقيد كتغطية خماطر  التغطية  العمولت اخلا�شة جزءًاً من  اأ�شعار  اأمريكي. تعترب مقاي�شة  50 مليون دولر  ثابتة ومببلغ  اإىل  عائمة 

التدفقات النقدية فـي هذه القوائم املالية املوحدة.

�شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات 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 

زائدًا باليورو  لندن  فـي  البنوك  بني  ال�شائدة  التجارية  املعدلت  ح�شب  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  فعلية  خا�شة  عمولة  ال�شندات  هذه  حتمل   .2011 

34.68 نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن 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. اإن هذه املقاي�شة ل تعترب جزءًاً من عملية التغطية، وتقيد كم�شتقات فـي العمليات التجارية.

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

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

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(.

اقتـرا�س

البنوك  املعتمد بني  ال�شعر  ويحمل عمولة خا�شة ح�شب  �شنة،   12 ملدة  بعمولة عائمة  �شعودي  ريال  مليون   187.5 البند قر�شًا مببلع  ميثل هذا 

2017. وقد مت �شداد مبلغ 15 يونيو  2005، وي�شتحق ال�شداد فـي  7 يوليو  65 نقطة اأ�شا�س. مت احل�شول على هذا القر�س فـي   فـي لندن زائدًا 

10.3 مليون ريال �شعودي كعمولت خالل العام.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

مكافاآت وتعوي�سات �أع�ساء جمل�س �لإد�رة
 

بدل  �شعودي  ريال   339,500 مبلغ  �شاملة  �شعودي  ريال   2,646,500 مبلغ  2009م،  الإدارة خالل عام  اأع�شاء جمل�س  وتعوي�شات  بلغت مكافاآت 

ح�شور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وكذلك جلنة الرت�شيحات واملكافاآت. 

بلغت اأتعاب اأع�شاء املجل�س ب�شفتهم من موظفي البنك خالل العام 3,084,317 رياًل �شعوديًا.  

بيانات عنا�شر التعوي�شات املدفوعة اأع�شاء جمل�س  اأع�شاء جمل�س      2009
لأعلى 7 م�شوؤولني تنفيذيني والذين تلقوا الإدارة غري  الإدارة  باآالف الرياالت ال�شعودية 

اأكرب تعوي�شات من ال�شركة التنفيذيني  التنفيذيني       

7,129  2,075  2,509 الرواتب والتعوي�شات 

2,315  -  467 البدلت    

8,842  -  1,962 املكافاآت ال�شنوية والدورية* 

8,511  -  1,995 برامج احلوافز** 

1,454  -  814 اأية تعوي�شات اأو مزايا عينية تدفع �شهريًا اأو �شنوياً 

مالحظة: القيم ح�شب التكلفة على البنك املتكبدة خالل عام 2009م، ما عدا املكافاآت والأ�شهم والتي بنيت على اأ�شا�س القيمة املقدمة   

للموظفني خالل عام 2009.

* املكافاآت التي ا�شتلمت خالل عام 2009م.  
** اأع�شاء جمل�س الإدارة احلاليني.  

مز�يا وبر�مج �ملوظفني

طبقًا لنظام العمل ال�شعودي النافذ فـي اململكة العربية ال�شعودية و�شيا�شات البنك الداخلية تدفع مزايا وتعوي�شات املوظفني خالل اأو فـي نهاية 

مدة خدمة املوظف. وقد بلغت تعوي�شات نهاية اخلدمة للموظفني كما فـي نهاية �شهر دي�شمرب عام 2009م، 274.4 مليون ريال �شعودي.

ريال  مليون   51.3 الربناجمني  لهذين  الدفرتية  القيمة  بلغت  ال�شعوديني،  التنفيذيني  للموظفني  �شاب  اأ�شهم  برناجمي  البنك  ويعتمد  هذا   

�شعودي فـي نهاية العام 2009م.

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 البنك قد احتفظ ب�شجالت حما�شبية �شحيحة  
اإىل تقاريرها  ترفع  والتي  الداخلية  املراجعة  اإدارة  قبل  من  النظام  ذلك  مراجعة  متت  وقد  قوي،  داخلية  رقابة  نظام  ميلك  البنك  اأن    

جلنة التدقيق واملراجعة بالبنك  

لي�س لدى املجل�س اأية اأدلة على وجود اأية �شكوك حول مقدرة البنك على ال�شتمرار كمن�شاأة ناجحة  

الرقابة  بع�س جوانب  للبنك مبراجعة  املالية  للقوائم  املراجعة  املراجعون كجزء من عملية  قام  املراجعني اخلارجيني،  بتقرير  وكما جاء   

الرقابة  نظام  فاعلية  حول  راأي  تقدمي  بهدف  ولي�س  املراجعة  اإجراءات  اإعداد  لهم  ليت�شنى  املالية  القوائم  وعر�س  باإعداد  املتعلقة  الداخلية 

الداخلية للبنك. وقد قدم املراجعون ملجل�س الإدارة بع�س اأوجه الق�شور والتو�شيات من خالل عملهم والتي ترى اإدارة البنك اأنها غري جوهرية. 

كما اأ�شدر املراجعون تقريرًا غري متحفظ 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 )�شاما( واملعايري الدولية 

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

اأي اختالفات جوهرية عن معايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.
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جمل�س �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه

فـي 10 مار�س 2009 مت تعيني الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان، رئي�شًا ملجل�س اإدارة �شاب خلفًا للمرحوم الأ�شتاذ عبد اهلل حممد احلقيل. كما مت 

تعيني ال�شيد حممد عمران العمران ع�شوًا مبجل�س اإدارة البنك فـي املحل ال�شاغر ومت اعتماد تعيينه من قبل اجلمعية العامة للم�شاهمني فـي 

10 مار�س 2009م.

وقد مت تعيني ال�شيد ريت�شارد غروف�س ع�شوًا منتدبًا للبنك اعتبارًا من 16 مار�س 2009 خلفًا لل�شيد جون كفرديل، كما مت تعيني ال�شيد روبن   

دوغال�س جونز )الرئي�س التنفيذي للعمليات( ع�شوًا مبجل�س الإدارة اعتبارًا من 16 مار�س 2009م.

كما مت تعيني ال�شيد �شاميون نايجل كوبر ع�شوًا فـي جمل�س اإدارة البنك اعتبارًا من 21 اأكتوبر 2009 خلفًا لل�شيد يو�شف ن�شر.  

وكذلك مت تعيني ال�شيد ديفيد ديو ع�شوًا مبجل�س اإدارة البنك اعتبارًا من 9 دي�شمرب 2009 خلفًا لل�شيد خمتار ح�شني.  

وعلى �شوء هذه التغريات، فاإن جمل�س الإدارة كما فـي 31 دي�شمرب 2009م يتكون من ال�شادة الأع�شاء التالية اأ�شماوؤهم:-

�لأ�ستاذ خالد �سليمان �لعليان، رئي�س جمل�س الإدارة - 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 الإدارة – م�شتقل

ع�شو جمل�س الإدارة – �شركة �شاب تكافل

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

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة ع�شري

�لأ�ستاذ/ �سليمان عبد�لقادر �ملهيدب، ع�شو جمل�س الإدارة - م�شتقل

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

رئي�س جمل�س �شكورب ج�شور 

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

�لأ�ستاذ/ �أحمد �سليمان باناجه، ع�شو جمل�س الإدارة – م�شتقل

الرئي�س التنفيذي العام وع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية لالقت�شاد والتطوير )�شيدكو(

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الأهلي للتكافل

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة جدة للتنمية والتطوير العمراين

ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة الفي�شلية

ع�شو جمل�س اإدارة مدينة امللك عبد اهلل القت�شادية

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شيدكو املالية

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

ع�شو جمل�س اإدارة كريدت �شوي�س ال�شعودية

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

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شعودي اأوريك�س للتاأجري التمويلي

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

�ل�سيد ريت�سارد غروف�س، ع�شو جمل�س اإدارة تنفيذي 

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شاب تكافل

�ل�سيد ديفيد ديو، ع�شو جمل�س اإدارة غري تنفيذي

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شاب تكافل

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

�ل�سيد روبن جونز، الرئي�س التنفيذي للعمليات – ع�شو جمل�س اإدارة تنفيذي 
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

عدد �لجتماعات �لتي ح�سرها كل ع�سو من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة خالل عام 2009

جلنة          

الرت�شيحات جمل�س  اللجنة  جلنة      

واملكافاآت الإدارة  التنفيذية  املراجعة  ال�شم   الرقم 

3  5  -  - خالد �شليمان العليان     -1

-  5  11  - فوؤاد عبدالوهاب بحراوي     -2

3  5  10  - خالد عبداهلل امللحم     -3

-  5  -  - �شليمان عبدالقادر املهيدب     -4

-  5  3  4 اأحمد �شليمان باناجه     -5

-  5  8  - حممد عمران العمران     -6

-  1  2  - جون كفرديل      -7

3  5  11  - ريت�شارد غروف�س     -8

-  4  8  - روبن جونز*     -9

-  4  -  - يو�شف اأ�شعد ن�شر     -10

-  5  -  - خمتار مالك ح�شني     -11

-  1  -  - �شاميون كوبر*     -12

* مت تعيينهم من قبل ال�شريك الأجنبي فـي جمل�س اإدارة �شاب بدًل عن الأع�شاء ال�شابقني املعينني من قبل ال�شريك الأجنبي والذين انتهت مدة 

عملهم خالل عام 2009.

اجتماعات جمل�س الإدارة

عقد جمل�س اإدارة البنك خالل العام 2009م خم�شة اجتماعات وفق التايل :-

ن�شبة احل�شور عدد احل�شور  تاريخ الجتماع  ت�شل�شل 

%90 9 )ت�شعة(  10 مار�س 2009   1  

%100 10 )ع�شرة(  24 مايو 2009   2  

%100 10 )ع�شرة(  22 يوليو 2009   3  

%100 10 )ع�شرة(  20 اأكتوبر 2009   4  

%100 10 )ع�شرة(  8 دي�شمرب 2009   5  
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�للجنة �لتنفيذية

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

مبراجعة كافة التقارير ال�شهرية املقدمة من خمتلف قطاعات الأعمال وجتتمع اثني ع�شرة مرة فـي ال�شنة. اإن اأع�شاء اللجنة التنفـيذية كما فـي 

31 دي�شمرب 2009م هم: ريت�شارد غروف�س )رئي�شًا(، وع�شوية كل من الأ�شتاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي، الأ�شتاذ/ خالد عبد اهلل امللحم، 
الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران وال�شيد/ روبن جونز.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية 11 اجتماعًا خالل عام 2009م.  

جلنة �ملر�جعة

اأن�شئت جلنة املراجعة بالبنك فـي عام 1992م، وترفع تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س الإدارة وجتتمع اأربع مرات فـي ال�شنة، ويتمثل دورها فـي 

مراقبة فعاليات املراجعة الداخلية واخلارجية للبنك ومراجعة نواحي ال�شعف فـي املراقبة وق�شور الأنظمة. كما اأنها م�شوؤولة عن �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، علمًا باأن اللجنة كما فـي 2009/12/31م تتكون من ثالثة اأع�شاء برئا�شة الأ�شتاذ/ اأحمد �شليمان باناجه وع�شوية كل 

من ال�شيد/ اإيان �شتيوارت مارتن والأ�شتاذ/ حممد مطلق العماج.

عقدت جلنة املراجعة اأربعة اجتماعات خالل عام 2009م.  

جلنة �ملمتلكات

اللجنة بالنظر فـي املوافقات اخلا�شة بامل�شروفات  اأع�شاء من جمل�س الإدارة، وتخت�س  اأربعة  البنك جلنة ممتلكات من  اإدارة  �شكل جمل�س 

والتزامات البنك فـيما يتعلق بالعقارات من اإيجارات وتكاليف م�شاريع وم�شاريف امل�شاندة مثل الأمن وال�شالمة. ويتم تدار�س املوا�شيع املحالة 

اإىل جلنة املمتلكات بالتمرير ما مل يطلب رئي�س اللجنة اجتماعًا لالأع�شاء. وتتكون اللجنة كما بتاريخ 31 دي�شمرب 2009 من ال�شادة الأع�شاء: 

الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان رئي�شًا وع�شوية كل من الأ�شتاذ/ �شليمان عبد القادر املهيدب وال�شيد/ ريت�شارد غروف�س والأ�شتاذ/ عادل مرزوق 

النا�شر وال�شيد/ روبن جونز.

جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت

�شكلت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بالبنك من قبل جمل�س الإدارة واعتمدت من اجتماع اجلمعية العامة املنعقد فـي 10 مار�س 2009م. وجتتمع 

اإىل تقاريرها مبا�شرة  اللجنة  وترفع  املجل�س،  اختيارهم من قبل  اأع�شاء مت  اللجنة من ثالثة  وتتكون  ال�شنة.  الأقل خالل   اللجنة مرتني على 

جمل�س الإدارة.

وترفع اللجنة اإىل املجل�س تو�شياتها ب�شاأن املر�شحني لع�شوية املجل�س، كما تقوم �شنويًا 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. وتتكون اللجنة كما فـي 31 دي�شمرب 2009 من ال�شادة الأع�شاء: الأ�شتاذ خالد �شليمان العليان )رئي�شًا( وع�شوية كل 

من الأ�شتاذ/ ريت�شارد غروف�س والأ�شتاذ/ خالد عبد اهلل امللحم.

عقدت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ثالثة اجتماعات خالل عام 2009م.   

لئحة حوكمة �ل�سركات

ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  ال�شركات  حوكمة  لئحة  ت�شمنتها  التي  والإر�شادات  الأحكام  ت�شمنته  مبا  ويلتزم  يعمل  البنك  فاإن  عام  ب�شكل 

ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية، وقد جرى تطبيق كافة املتطلبات الإلزامية التي ت�شمنتها الالئحة، وغالبية الأحكام ال�شرت�شادية با�شتثناء 

اتباع الت�شويت الرتاكمي عند الت�شويت لختيار اأع�شاء جمل�س الإدارة بحكم اأنه من �شمن الأحكام ال�شرت�شادية، كما اأمت البنك اإعداد �شيا�شة 

داخلية خا�شة به وفقًا للمتطلبات الإ�شرافية، والتي �شرتاعي اأي�شًاً املتطلبات التي ت�شمنتها املبادئ الرئي�شية للحوكمة فـي البنوك العاملة فـي 

اململكة العربية ال�شعودية والتي �شت�شدرها موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي قريبًا. 

بقيا�س  يخت�س  فـيما   2 بازل  بروتوكول  الوقت مببادئ  نف�س  فـي  اللتزام  ويوا�شل  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  بتعليمات  �شاب  التزم   

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.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�خلدمات �مل�سرفية لل�سركات و�خلدمات �مل�سرفية �لتجارية
 

�شاركت اخلدمات امل�شرفية لل�شركات خالل العام فـي متويل بع�س امل�شاريع التعليمية الرئي�شية التابعة للحكومة ال�شعودية، وب�شكل خا�س جامعة 

امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية بالقرب من جدة والتي مت تد�شينها فـي �شهر �شبتمرب وجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن فـي الريا�س.

على الرغم من الأو�شاع القت�شادية احلرجة والتحديات التي واجهتها الأ�شواق والأعمال على النطاق العاملي خالل ال�شنة، اإل اأن اخلدمات   

امل�شرفـية لل�شركات فـي املنطقة الو�شطى جنحت فـي تنمية اأعمالها وذلك من خالل ال�شتغالل الأمثل ملواردها وزيادة حجم اأعمالها من العمالء 

احلاليني وا�شتقطاب عمالء جدد. وفـي املنطقة الغربية مت حتقيق املزيد من التو�شع لل�شوق ترافق مع اإبرام عدد من املعامالت البارزة نيابة عن 

بقيم  وتقدمي �شمانات  نوعها،  الأوىل من  �شعودي، وهي  ريال  1,000 مليون  بقيمة  للمخزون  فـي ذلك معاملة متويل  العاملية مبا  ال�شركات  بع�س 

كبرية لالأطراف امل�شاركة فـي العقود املكفولة من قبل الدولة. وبالإ�شافة لذلك فقد اأدى انخفا�س اأ�شعار الفائدة اإىل اإبرام العديد من معامالت 

احلماية الكبرية نيابة عن �شركات حملية فـي الوقت الذي حتولت فيه العديد من ال�شركات ال�شعودية البارزة اإىل ا�شتخدام �شبكة HSBCnet لتنفيذ 

معامالتها امل�شرفية. ولدعم ن�شاطاتها واأعمالها املتزايدة، فقد عينت الإدارة عددًا من املوظفني ال�شعوديني بعد تقدمي التدريب املالئم لهم.

مت خالل العام بذل املزيد من اجلهود لتكثيف التعاون بني �شاب وجمموعة HSBC واأي�شًا من اأجل تعزيز م�شتوى التو�شع العاملي للمجموعة   

 HSBC ككل. وجنبًا اإىل جنب مع هذه اجلهود فقد مت تق�شيم فرق اخلدمات امل�شرفية لل�شركات اإىل �شرائح متعددة لتتوافق مع ا�شرتاتيجية

الهادفة اإىل تطوير �شرائح العمل ح�شب درجة تعقيد الأعمال ذات العالقة.

وانطالقًا من رغبة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات فـي املنطقة الو�شطى فـي القرتاب اأكرث من قاعدة عمالئها “ال�شركات” فقد انتقلت   

العام مع طريق العليا  الواقع على تقاطع �شارع  العليا فـي املبنى  الو�شطى اإىل موقع جديد فـي �شمال  لل�شركات باملنطقة   اخلدمات امل�شرفية 

امللك عبد اهلل.

�لأمانة

وا�شلت الأمانة فـي عام 2009 زخم منوها الذي �شجلته فـي ال�شنوات املا�شية وذلك من خالل تطوير وطرح منتجات وخدمات جديدة متوافقة مع 

مبداأ جتنب الفائدة، اإىل جانب رفع عدد �شبكة فروعها اإىل 71 فرعًا متخ�ش�شًا فـي خدمات الأمانة )وتعادل ن�شبة 81% من جمموع فروع �شاب( 

واأي�شًا من خالل امل�شاركة الفعالة فـي تطوير ا�شرتاتيجيات عمل HSBC العاملية بالن�شبة لعالمة الأمانة. وبالتالزم مع هذا النمو الإ�شافـي فقد 

�شاهمت الأمانة م�شاهمة فعالة فـي اأداء �شاب وحتقيق النتائج التي �شجلها خالل العام.

الأفراد  العمالء  باحتياجات  للوفاء  نوعية عالية  اأمانة مبتكرة وذات  العام طرح منتجات  الأمانة خالل  التي �شجلتها  الأن�شطة  اأبرز  ومن   

وال�شركات على حد �شواء. وقد �شملت اخلدمات التي مت طرحها: “ح�شاب الأمانة املرن لل�شحب على املك�شوف”، وهو البديل املتوافق مع مبداأ 

“ح�شاب  اأول بنك يطرح هذا املنتج فـي اململكة العربية ال�شعودية،  اأن �شاب  – حيث  جتنب الفائدة حل�شاب ال�شحب على املك�شوف التقليدي 

ميلكونها،  التي  الأ�شهم  مقابل  الفائدة  جتنب  مبداأ  مع  املتوافق  التمويل  على  احل�شول  من  العمالء  ميكن  الأمانة” والذي  قرو�س  ت�شهيالت 

العمالت  لأ�شعار �شرف  املحتملة  التقلبات  التحّوط �شد  فـي  ال�شركات  العمالء من  ي�شاعد  الإ�شالمي” والذي  ال�شرف  �شعر  “ح�شاب حماية 
حمليًا،  املتوفرة  املنتجات  على  بناء  للعمالء  متوياًل  يوفر  املحلية” والذي  الأمانة  مرابحة  “ح�شاب  امل�شتقبلية،  املعامالت  عن  دفعاتهم  على 

“ح�شاب ادخار امل�شاربة” والذي مينح عائدًا على مدخرات العمالء، “ح�شاب الوديعة حتت الطلب لليلة واحدة”، وهو ح�شاب م�شمم ب�شكل 
خا�س مالئم لل�شركات وعمالء اخلدمات اخلا�شة، “الوديعة الآجلة املعززة” ذات خيار التمديد التلقائي. اإ�شافة لذلك فقد مت طرح بطاقتني 

ائتمانيتني، وهما الأمانة برمييري والأمانة البالتينية.

وكنتيجة لتوحيد ا�شرتاتيجيات �شاب مع ا�شرتاتيجيات عمل HSBC العاملية فقد متكنت الأمانة اأي�شًا من اإدخال برنامج “الأمانة برمييري   

اأوائل عام  اأدفان�س” فـي  “اأمانة  اأي�شًا من طرح منتجات  اأن تتمكن  ال�شعودية فـي �شهر دي�شمرب وتتوقع  العربية  العاملي” للعمالء فـي اململكة 

2010م. وت�شمل خطط الأمانة لل�شنة القادمة برنامج “متويل اإن�شاء املنازل” والذي �شيوفر للعمالء متوياًل للم�شتخل�شات عند بناء منازلهم.

ومن اأجل دعم اأن�شطتها املتزايدة فقد ركزت الأمانة على ا�شتقطاب كوادر �شعودية موؤهلة تاأهياًل عاليًا و�شمهم اإىل فرق ال�شريعة وتطوير   

املنتجات، بينما عملت على �شمان توافق كافة منتجاتها وخدماتها وتركيزها املتوا�شل على عرو�س اخلدمات احلالية واجلديدة. ومن خالل 

اأعداد  فـي  ال�شوقية  الزيادة  ي�شتدل عليه من  للعمالء وذلك ح�شب ما  اأف�شل اخلدمات  �شاب تقدمي  النوعية فقد �شمن  التدريب عايل  توفري 

العمالء وم�شتوى اأعمال وخدمات الأمانة املقدمة.

وا�شعة من  الأف�شل لحتياجات عمالئه وبذلك يوفر لهم جمموعة  الفهم  اأظهر قدرته على  الأمانة يكون �شاب قد  اأن�شطته على  وبرتكيز   

احللول املالية املبتكرة واملتوافقة مع مبداأ جتنب الفائدة. ومن �شاأن هذه اخلدمات مقرونة باخلدمات اجلديدة التي مت طرحها فـي عام 2009 

اأعمال واأن�شطة الأمانة فـي اململكة خالل  اإمكانية حتقيق املزيد من النمو م�شتقباًل فـي  اأن ت�شمن  والتو�شع املتوا�شل فـي �شبكة فروع الأمانة، 

ال�شنوات القادمة.



23

�لئتمان و�ملخاطر

حافظ البنك خالل ال�شنة على التوافق الكامل مع متطلبات مقت�شيات بروتوكول بازل 2، كما اأنه ملتزم بالتطبيق التدريجي للطرق واملنهجيات 

الأكرث تطورًا لتقييم املخاطر.

ال�شعودية  ال�شركة  مع  بالتعاون  اململكة  فـي  العاملة  البنوك  كافة  تبنته  والذي  الوطنية  البيانات  مركز  مل�شروع  دعمه  �شاب  ويوا�شل  هذا   

للمعلومات الئتمانية )�شمة(. ويهدف هذا امل�شروع اإىل اإن�شاء قواعد بيانات موحدة على نطاق اململكة للبيانات الئتمانية املحلية والتي ميكن 

ا�شتخدامها لتطوير اأمناط املخاطر الئتمانية للوفاء بتعليمات بروتوكول بازل 2 للكفاية الراأ�شمالية )املبنية على التقييم الداخلي( واملرتبطة 

مبعايري احتمالية الإخالل، واخل�شارة مع فر�شية الإخالل، واملخاطر عند الإخالل.

�ملو�رد �لب�سرية

تهدف ا�شرتاتيجيات املوارد الب�شرية فـي �شاب اإىل تكوين فريق عمل عايل الأداء وامل�شاركة وميلك القدرة والأدوات الالزمة لتقدمي اأداء مايل 

متوا�شل وبكامل النزاهة.

ت�شري الأبحاث العاملية بكل و�شوح اإىل اأن ن�شبة امل�شاركة العالية للموظفني تعترب دافعًا اأ�شا�شيًا لتح�شني اأداء الأعمال. وفـي عام 2009 �شارك   

اأي�شًا  اأخرى فـي ا�شتبيان املوظفني العاملي ال�شنوي و�شجل ن�شب م�شاركة عالية زادت عن الن�شب املحددة لل�شرق الأو�شط متجاوزًا  �شاب مرة 

الأهداف التي مت حتديدها �شمن البنك لل�شنة. وهذا الرتفاع فـي ن�شبة م�شاركة املوظفني هو نتيجة مبا�شرة للجهود واخلطوات التي اتخذها 

جميع املوظفني فـي فهم املالحظات املذكورة فـي ا�شتبيان عام 2008م واأي�شًا قيامهم مبناق�شة وتطوير وتنفيذ خطط الأعمال ملعاجلة املوا�شيع 

الرئي�شية وامل�شاكل التي مت حتديدها.

كما وا�شل �شاب خالل ال�شنة جهوده لتعزيز كفاءات ومقدرات جميع املوظفني من خالل تقدمي تدريب عايل امل�شتوى وتنفيذ حلول تطويرية   

من �شاأنها تعزيز القدرات القيادية واملعرفة واخلربة وتقدمي اخلدمات والتطور الوظيفي ب�شكل عام.

يوفر �شاب برامج التعليم والتطوير للموظفني من كافة الفئات الوظيفية وفـي كافة اأنحاء اململكة. وقد �شكلت موا�شيع مكافحة غ�شل الأموال   

وبروتوكول بازل 2 واللتزام واخلدمات امل�شرفية لل�شركات واخلدمات التجارية والئتمان واملخاطر واللغة الإجنليزية وتقنية املعلومات والقيادة 

والإدارة والعمليات واملبيعات واخلدمات والتكافل اأ�شا�شا لدورات تدريبية رئي�شية مت تقدميها خالل عام 2009م.

ويوا�شل  الأمانة.  يقدمون خدمات  الذين  للموظفني  واأي�شًا  النقد  وم�شرفـي  الفروع  التاأهيل ملدراء  برامج  تو�شيع  اآخر فقد مت  على �شعيد   

امل�شوؤولون التنفيذيون من ذوي الأداء العايل والإمكانيات العالية احل�شول على التدريب وال�شتفادة من برامج القيادة ال�شرتاتيجية ملجموعة 

HSBC وبرامج تطوير اخلريجني.

يتبع �شاب ا�شرتاتيجية تعوي�شات مبنية على الأداء وو�شع ال�شوق وذلك من خالل ا�شتخدام نظام اإدارة الأداء املطور هيكليًا بالرتافق مع   

عملية مهيكلة لتحديد الأدوار وامل�شوؤوليات. وت�شمل هذه العملية امل�شاركة فـي ا�شتبيانات التعوي�شات واملزايا ال�شنوية فـي اململكة مما ميكن البنك 

من مواكبة الجتاهات ال�شائدة فـي ال�شوق.

وانطالقًا من التزامه بربامج ال�شعودة فقد نظم البنك عددًا من حمالت التوظيف خالل ال�شنة حيث مت حتديد مر�شحني من ذوي الكفاءات   

العالية وا�شتقطابهم للبنك من خمتلف البيئات الثقافية وذلك من خالل م�شاركة البنك فـي اأيام املهنة وتوفري برامج التدريب للخريجني من 

ذوي الكفاءات العالية �شمن برامج كفالة الطالب اأو ت�شجيع طالب اآخرين على الن�شمام للدورات التدريبية ال�شيفية. كما ي�شتقطب البنك 

اأي�شًا م�شوؤولني تنفيذيني للوظائف الإدارية املتو�شطة ممن ي�شتطيعون اإ�شافة املزيد من املعرفة التجارية واخلربة ال�شناعية اإىل البنك.

هذا وقد بلغ اإجمايل عدد موظفي البنك كما فـي نهاية ال�شنة 3,504 موظفًا من بينهم 444 من ال�شيدات. وقد بلغت ن�شبة ال�شعوديني من   

اإجمايل عدد املوظفني 87% كما فـي 31 دي�شمرب 2009م. وبلغ عدد اأيام التدريب خالل العام 48,664 يومًا من التدريب ح�شرها ما جمموعه 

10,738 متدربًا ومتدربة.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�ملر�جعة �ل�سنوية لفاعلية �إجر�ء�ت �ملر�جعة �لد�خلية

مت اإعداد نظم و�شيا�شات الرقابة الداخلية املطبقة فـي البنك على اأ�ش�س من الفعالية املدعمة والتي ت�شمل اإدارات ووحدات املراجعة الداخلية 

واللتزام واملخاطر.

وتعترب هذه الفعاليات جزءًاً اأ�شا�شيًا من جوانب ال�شبط والتحكم والرقابة الداخلية الفّعالة التي ينتهجها البنك من خالل ما توفره من روؤية   

مو�شوعية وم�شتقلة لأعمال البنك ون�شاطات قطاعاته املختلفة، ومتار�س هذه الفعاليات التنظيمية اأدوارها فـي اأعمال املراجعة الدورية ملختلف 

قطاعات اأعمال البنك وفق املتطلبات وال�شوابط الإ�شرافية، ووفق خطط عمل دورية و�شنوية معتمدة من قبل جلنة املراجعة وجلنة اللتزام 

الداخلية التي جرى اإن�شاوؤها وفق املتطلبات التي ت�شمنها دليل اللتزام ال�شادر من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. ومن هذا املنطلق فلقد 

قامت اإدارة البنك بتقدمي اأوجه امل�شاندة لالإدارات والوحدات املعنية بالرقابة الداخلية، وذلك مبا يهدف لإجناز اإجراءات املراجعة واملراقبة 

وفق معايري واإجراءات ال�شبط الداخلي املعتمدة، اإىل جانب التاأكد من �شالمة ونزاهة الإجراءات والعمليات املالية وغري املالية، مع التاأكد من 

مت�شي البنك والعاملني به باللتزام بالنظم والأنظمة املحلية ال�شادرة عن خمتلف الهيئات واملوؤ�ش�شات احلكومية واجلهات الإ�شرافية والرقابية 

ذات ال�شلة، وكذلك اللتزام بال�شيا�شات والأنظمة الداخلية املعتمدة من قبل الإدارة العليا بالبنك، مع امل�شاركة الفعالة فـي خمتلف اللجان 

املتخ�ش�شة من اأجل تطوير الأعمال وال�شتخدام الأمثل للموارد املتاحة، يدعم ذلك جودة وفعالية الرقابة املركزية على تطوير النظم الآلية 

واحلا�شوبية واإجراءات ت�شغيلها.

وفـي اإطار تدعيم نواحي الرقابة الفعالة، قامت اإدارة البنك خالل العام 2009 باإن�شاء وتطوير وحدات اللتزام والرقابة الداخلية وجلان   

املراجعة الئتمانية، املخاطر الت�شغيلية وجلنة املراقبة امل�شتمرة لعمليات الفروع، كما قامت باإن�شاء جلنة عليا ملتابعة تو�شيات املراجعة الداخلية 

ذات املخاطر العالية للتاأكد من معاجلتها خالل الإطار الزمني املحدد، كما اأنه ومت�شيًا مع ما ت�شمنته القواعد الإ�شرافية، فقد جرى تكوين 

جلنة معنية باللتزام، تهدف اإىل الإ�شراف على اأوجه جوانب واأن�شطة اللتزام، وت�شرف وتراقب عن كثب جميع اأعماله، ومبا يهدف لقيا�س حجم 

خماطر عدم اللتزام ومعاجلتها.

كما اأن اإدارة املخاطر والتي يتم اإدارتها بوا�شطة وحدات عمل خمت�شة تغطي جوانب الئتمان وال�شوق وخماطر العمليات واملخاطر الأخرى   

اإ�شافة لأق�شام م�شتقلة تتوىل اإدارة ا�شتمرارية الأعمال والأمن وخماطر الحتيال. اإن اإجراءات اإدارة املخاطر تتكامل ب�شكل تام مع التخطيط 

ال�شرتاتيجي ودورة اخلطة الت�شغيلية ال�شنوية والتخطيط الراأ�شمايل. وتتم �شياغة �شيا�شات واإجراءات �شاب وجتري مراجعتها ب�شكل منتظم 

ورفع  واملتابعة  للرقابة  فاعلة  لآليات  اإ�شافة  حمكمة  �شبط  واأنظمة  للمهام  مالئم  ف�شل  تت�شمن  اللتزام  مع  متوافقة  اإجراءات  و�شع  بهدف 

التقارير فـي الوقت املالئم اإىل الإدارة لتقليل املخاطر.

ول�شمان حتقيق اأعلى م�شتويات الفاعلية فلقد ارتاأى البنك تعيني م�شوؤول التزام حملي اإ�شافة اإىل من�شقي عمليات وخماطر معلومات �شمن   

كل وحدة عمل مناط بهم التاأكد من ا�شتمرارية اللتزام بالقواعد والأنظمة ورفع التقارير عن اأي اإخفاق فـي الإجراءات. عالوة على ذلك فاإن 

كل موظف يتوقع منه حتمل امل�شوؤولية واإدارة املخاطر فـي حدود امل�شوؤوليات املوكلة اإليه ويتم تعزيز ذلك من خالل اإطار مبادئ احلوكمة التي 

ينتهجها البنك وبرامج التدريب فـي �شاب.

�ملخاطر �لتي يو�جهها �أو قد يو�جهها �لبنك م�ستقباًل

اإطار الرقابة، والتي ي�شتمر تطويرها  اإدارة م�شتقلة لإدارة املخاطر تعمل �شمن �شوابط حمددة جيدًا حلوكمة املخاطر فـي  يوجد لدى �شاب 

لتتما�شى مع اأف�شل املمار�شات املتبعة فـي هذا املجال مع اللتزام مبتطلبات ومعايري بازل 2. 

اخلطر الرئي�شي الذي يتعر�س له �شاب، هو خطر الئتمان وخماطر الطرف الآخر، والتي تنجم عادة من حمافظ الأ�شول اخلا�شة بال�شركات   

واخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية. كما تتوفر فر�س لنمو الأ�شول والتي يتوقع اأن تكون الدافع وراء موا�شلة ال�شتثمار فـي م�شاريع البنية التحتية، 

والنمو ال�شكاين، ورمبا تقل�س حالة عدم اليقني، حول ا�شتدامة النتعا�س القت�شادي العاملي، من الطلب على القرتا�س، مما ي�شبب �شغطًا ماليًا 

لل�شركات اأو الأفراد الذين يعملون فـي هذه الأ�شواق. 

املخاطر الت�شغيلية متاأ�شلة فـي كل اأعمال �شاب، وخالل عام 2009 مت النتهاء من تدعيم القدرات والإمكانيات فـي جمال املعلومات وخماطر   

الحتيال وكذلك رفع م�شتوى الوعي فـي خمتلف اأنحاء البنك باملخاطر املتعلقة بال�شمعة، والتخطيط ل�شتمرارية العمل.

كما اأن م�شتوى خماطر ال�شوق بالن�شبة لـ �شاب تعترب منخف�شة، حيث يركز البنك على دعم معامالت العمالء مع تقليل اأن�شطة امل�شاربة،   

اأي�شًاً يتعر�س �شاب لتقلبات اأ�شعار الفائدة وانخفا�س العائد من الفوائد على الودائع الفائ�شة التي تنجم عادة عن انخفا�س اأ�شعار الفائدة. 

وكنتيجة لالأزمة املالية، ي�شبح من الوا�شح اأن هناك توقعًا باأن امل�شارف، على م�شتوى العامل، �شوف تواجه املزيد من التمحي�س والتنظيم،   

اأي�شًاً من املرجح اأن ُتلزم امل�شارف بتح�شني ال�شفافية ب�شاأن املخاطر التي تواجهها ونوعية راأ�س املال املخ�ش�س لدعم الأن�شطة التجارية.
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�ملمتلكات وخدمات �مل�ساندة

كان تو�شيع �شبكة فروع البنك اأحد اخل�شائ�س الرئي�شية التي ميزت اأن�شطة املمتلكات وخدمات امل�شاندة خالل عام 2009. وقد مت خالل العام 

بناء �شبعة فروع جديدة وافتتاحها للعمل فـي اأحياء القد�س، الروابي، خري�س وال�شناعية فـي الريا�س، وفـي �شارع الأمري �شلطان )مع ق�شم كامل 

لل�شيدات ومركز للبطاقات( وفـي طريق امللك فـي جدة، وفـي تبوك باملنطقة الغربية.

2010 فـي كل من حائل والقطيف والظهران  اأن تنتهي فـي عام  الإن�شاء من املقرر  اأخرى قيد  اأربعة فروع  ال�شنة كانت هناك  وفـي نهاية   

والدمام، وعلى �شعيد امل�شتقبل القريب فهناك خم�شة فروع جديدة وق�شمان لل�شيدات حيث مت حتديد وتوفري املواقع لها، ومن املقرر النتهاء من 

اأعمال البناء فيها خالل عام 2010م.

وفـي عام 2009م، مت اإن�شاء 40 جهاز �شراف اآيل وبا�شرت العمل، وكان هناك اأي�شًا 21 جهاز �شراف اآيل اآخر قيد الإن�شاء و�شتدخل اخلدمة   

التحلية  الكبري فـي �شارع  الريا�س والفرع  ال�شويدي -  اأربعة مراكز برمييري فـي  اإن�شاء  اإ�شافة لذلك فقد مت   .2010 الأول من عام  الربع  فـي 

والزهراء فـي طريق امللك بجدة وفرع العزيزية فـي مكة.

العليا  �شارع  امللك عبد اهلل مع  تقاطع طريق  الواقع على  �شاب  اإىل مبنى  الو�شطى  باملنطقة  الإقليمية  الإدارة  انتقال  العام  وقد مت خالل   

الإدارة  مبنى  هيكلة  اإعادة  متت  كما  بجدة.  امللك  طريق  فـي  اجلديد  مقرها  اإىل  الغربية  للمنطقة  الإقليمية  الإدارة  انتقلت  بينما  بالريا�س، 

الإقليمية باملنطقة ال�شرقية كجزء من �شيا�شة املكاتب املفتوحة التي يتبعها البنك.

على �شعيد ال�شحة وال�شالمة والبيئة، وكجزء من م�شاهمة �شاب فـي تعزيز احلماية البيئية وتقليل الآثار املبا�شرة على البيئة فقد مت حتديد   

اأهداف اأ�شا�شية فـي عام 2008م مع خف�س م�شتهدف بن�شبة 2% لغاية 31 دي�شمرب 2009 فـي ا�شتهالك الكهرباء واملاء والورق وانبعاث غاز ثاين 

اأك�شيد الكربون وم�شتوى املهمالت. وفـي هذا امل�شمار، فقد حقق البنك خف�شًا بن�شبة 8.4% فـي ا�شتهالك الكهرباء و43.6% فـي انبعاث غاز 

ثاين اأك�شيد الكربون بينما متكن من اإدارة املخلفات وا�شتهالك الورق ب�شكل حمكم. 

كما وا�شل البنك معاجلة الأمور املتعلقة بالأمن وال�شالمة، فقد مت الآن تركيب حمطة مراقبة مركزية متطورة تغطي جميع اأجهزة ال�شراف   

الإلكرتوين داخل وخارج مقار الفروع فـي كافة اأنحاء اململكة وذلك بهدف رفع م�شتوى املراقبة وحماية موظفي وعمالء واأ�شول �شاب.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�خلدمات �مل�سرفية �ل�سخ�سية

اأجل تطوير اخلدمات املقدمة  ال�شخ�شية فـي اململكة. ومن  2009 كرائد فـي تقدمي اخلدمات امل�شرفية  حافظ �شاب على مركزه خالل عام 

لعمالء البنك الكرام فقد افتتحت اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية اأربعة فروع جديدة عرب اململكة خالل ال�شنة مما يرفع عدد فروع �شبكة �شاب 

اإىل 88 فرعًا، 72 فرعًا خلدمة الرجال و16 فرعًا لل�شيدات. ومن بني هذه الفروع هناك 71 فرعًا تقدم خدمات الأمانة بينما 17 فرعًا تقدم 

اخلدمات امل�شرفية التقليدية. هذا وقد مت اختيار كافة املواقع اجلديدة اآخذين فـي العتبار القرب من العمالء و�شهولة و�شولهم اإليها.

اأولت الإدارة املزيد من الهتمام لإعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي للفروع من اأجل حتقيق الفائدة لكبار العمالء مع الرتكيز ب�شكل  كما   

خا�س على زيادة اأعداد مراكز الربمييري فـي اململكة. ومن اأجل تعزيز خدمات هذه ال�شريحة من العمالء فقد افتتح �شاب اأربعة مراكز برمييري 

جديدة مما يرفع اإجمايل عدد مراكز الربمييري فـي اململكة اإىل �شبعة مراكز. وتقدم هذه املراكز املخ�ش�شة ح�شرًا لعمالء الربمييري منتجات 

وبالإ�شافة  العاملية.   HSBC �شبكة  والعاملية من خالل  املحلية  واأي�شًاً معاجلة كافة احتياجاتهم  ال�شريحة  لهذه  ب�شكل خا�س  وخدمات مطورة 

لذلك، فقد طرح �شاب خدمات جديدة خا�شة بعائالت عمالء الربمييري وذلك من اأجل تو�شيع نطاق تقدمي اخلدمات املتوافقة مع مبداأ جتنب 

الفائدة لعمالء الربمييري.

ومع طرح برنامج الأمانة برمييري فـي �شتة بلدان اأخرى مما يرفع عدد البلدان التي تتوفر فـيها هذه اخلدمة اإىل 44 بلدًا حول العامل، ي�شبح   

باإمكان عمالء �شاب وجمموعة HSBC من �شريحة الربمييري احل�شول على نطاق اأو�شع من اأف�شل اخلدمات امل�شرفـية ال�شخ�شية العاملية وذلك 

من خالل مدراء عالقات مكر�شني لتقدمي حلول الإدارة املالية التي تالئم ب�شكل اأمثل احتياجات كل عميل.

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�شوؤويل المتياز ومدراء عالقات الربمييري فـي الفروع على تاأهيل ر�شمي فـي اإدارة الرثوات مبا ميكنهم من بيع 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 خالل   

عام 2009 بن�شبة 28% مقارنة بال�شنة املا�شية.

اأن�شاأ �شاب عدد 40 جهاز �شراف اآيل اإ�شافـي فـي عام 2009 مما يرفع اإجمايل عدد اأجهزة ال�شراف الآيل التابعة للبنك اإىل 472 جهازًا   

مبا فـي ذلك 69 جهاز اإيداع النقد من اجليل اجلديد. كما حقق �شاب املزيد من التقدم فـي اإدخال تقنية البطاقة الذكية والرقم ال�شري مما 

ي�شيف املزيد من التعزيز لأمن عمالء البطاقات، ومن املتوقع اأن يتم طرح بطاقتي احل�شم )ال�شبكة ال�شعودية( والرقم ال�شري فـي اأوائل عام 

2010م يليها فـي حدود منت�شف ال�شنة البطاقة الئتمانية الذكية وبطاقة الرقم ال�شري.

حافظ البنك خالل ال�شنة على مركزه كاأكرب م�شدر فـي اأعمال البطاقات فـي اململكة العربية ال�شعودية. ويعزى ذلك ب�شكل رئي�شي اإىل   

وجدة  الريا�س  فـي  الئتمانية  البطاقات  خدمة  مراكز  وتعترب  وامل�شاندة.  اخلدمات  تقدمي  نطاق  وتو�شيع  جديدة  وخدمات  منتجات  اإدخال 

والدمام جزءًا من هذه املبادرة والتي توفر للعمالء ا�شتجابة مبا�شرة لكافة طلباتهم وا�شتف�شاراتهم املتعلقة بالبطاقات. كما اأن طرح الك�شوف 

)اأق�شاط(  املطول  ال�شداد  اإدخال خدمة  واأي�شًا  البطاقات  الن�شية اخلا�شة مبعامالت  التنبيه  ور�شائل  �شاب نت  �شبكة  الإلكرتونية من خالل 

والتي تتيح للعمالء �شداد م�شتحقات بطاقاتهم على فرتة زمنية طويلة باأ�شعار تف�شيلية، كانت بني املبادرات الرائدة التي مت اتخاذها خالل عام 

2009م. كما دخل البنك اأي�شًا فـي �شراكة ا�شرتاتيجية مع �شركات جتزئة رائدة وفنادق و�شركات طريان والعديد من التجار الآخرين من اأجل 

تقدمي مزايا وح�شومات خا�شة حلاملي بطاقات �شاب الئتمانية، كما مت طرح بطاقات اأمانة برمييري الئتمانية والبطاقة البالتينية والتي توفر 

 للعمالء من ذوي املراكز املالية العالية خيارًا حقيقيًا بني اخلدمات التقليدية واخلدمات املتوافقة مع مبداأ جتنب الفائدة على نطاق وا�شع من

املنتجات الرئي�شية.

مت خالل ال�شنة تطوير اإمكانيات اخلدمات امل�شرفية املبا�شرة فـي �شاب مع اإدخال خا�شية اأداء اخلدمات اإلكرتونيًا بدون ا�شتخدام الورق   

وذلك من خالل اخلدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت والهاتف امل�شرفـي وكلمات �شر املعامالت امل�شتخدمة مع الر�شائل الن�شية مما اأتاح للعمالء 

اإمكانية اإ�شدار تعليمات التحويل ب�شكل �شريع واآمن. ومن املزايا اجلديدة التي متت اإ�شافتها توفري خدمة دفع م�شتحقات خدمات وزارة الداخلية 

مما مكن العمالء من �شداد الدفعات احلكومية لهذه الوزارة عن طريق الإنرتنت والهاتف امل�شرفـي.

ومما يدل على جناح اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية التقدير الذي ح�شل عليه البنك خالل العام من جملة غلوبال فاينان�س والتي منحت   

البنك جائزتني تقديريتني وهما “اأف�شل بنك فـي جمال اخلدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت” فـي اململكة العربية ال�شعودية و“اأف�شل بنك فـي 

خدمة امل�شتهلك عرب الإنرتنت” فـي ال�شرق الأو�شط واأفريقيا.
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�لعمليات و�لإجر�ء�ت

ن�شطت اإدارة العمليات والإجراءات خالل ال�شنة حيث قامت مبعاجلة العمليات التي من �شاأنها ت�شريع اإجراءات كافة الأن�شطة املتعلقة بالعمالء 

ولي�س الإجراءات الداخلية فح�شب. وقد ترافقت هذه الأن�شطة مع م�شاهمة فعالة لالإدارة فـي التطوير ال�شامل للربنامج امل�شرفـي الرئي�شي.

2009 خف�شًا كبريًاً فـي ا�شتخدام الأوراق كنتيجة لإ�شدار الك�شوف  وقد �شملت املزايا التي حتققت عند تنفيذ هذا الربنامج خالل عام   

بطريقة اإلكرتونية لكافة ح�شابات املوظفني واإلغاء اإ�شدار الإ�شعارات لدفعات العمولت على القرو�س واأي�شًا حتقيق وفر كبري فـي تكلفة الأموال 

على الأر�شدة النقدية املحتفظ بها وذلك من خالل تر�شيد وخف�س حدود الحتفاظ بالنقد فـي الفروع ومراكز النقد الإقليمية.

مت�شيًا مع تعليمات موؤ�ش�شة النقد فقد طبق البنك بنجاح نظام رقم احل�شاب امل�شرفـي الدويل )اآيبان( وذلك من اأجل ت�شهيل عمليات   

التحويل اإىل البنوك املحلية وخدمة )�شداد( من اأجل دفع كافة الر�شوم والغرامات احلكومية، وهو ما اأدى اإىل تعزيز فعالية الإجراءات املبا�شرة. 

بالإ�شافة لذلك، فقد اأدى حتديث ملفات تعريف البنوك املرا�شلة اإىل تب�شيط وت�شريع خدمات التحويالت اخلارجية للعمالء.

�خلدمات �مل�سرفية �خلا�سة

حافظت اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة على موقعها الرائد فـي �شوق اململكة خالل عام 2009 من حيث احل�شة ال�شوقية وتقدمي حلول ا�شتثمارية 

عالية امل�شتوى للعمالء من ذوي املراكز املالية املرموقة. وقد حتقق ذلك من خالل توفري مراكز متخ�ش�شة عرب اململكة فـي كل من جدة ومكة 

والريا�س واخلرب )والأخرية تقدم خدماتها اأي�شًا لعمالء البنك فـي كل من القطيف والإح�شاء(. وهناك املزيد من مكاتب اخلدمات امل�شرفية 

اخلا�شة التي يزمع البنك اإن�شاءها فـي كل من املدينة املنورة وبريدة والإح�شاء.

وفـي الريا�س ي�شم فريق اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة عددًا من امل�شرفيات املتخ�ش�شات وهي ميزة يجري النظر فـي تو�شيعها لتغطي   

جدة واخلرب خالل عام 2010م.

 HSBC بنك  خالل  من  املرموقة  املالية  املراكز  ذوي  من  للعمالء  متخ�ش�شة  ا�شتثمارية  حلوًل  اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات  تقدم  كما   

لال�شتثمار. واأر�شت اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة اأي�شًا عالقات قوية مع HSBC Private Bank فـي كل من لندن وجنيف وقامت باإعارة بع�س 

اخلدمات  لعمالء  وميكن  للعمالء.  امل�شاندة  خدمات  لتقدمي  ال�شيف  ف�شل  خالل  اخلارج  فـي   HSBC جمموعة  فروع  اإىل  العالقات  مدراء 

امل�شرفية اخلا�شة اأي�شًا ال�شتفادة من اخلدمات التي تقدمها جمموعة HSBC فـي العديد من املواقع الأخرى حول العامل.

ومن العوامل التي �شاهمت فـي النجاح املوؤكد للخدمات امل�شرفية اخلا�شة هو م�شتوى خربة ونوعية مدراء العالقات بالبنك والذين يتمتع   

حوايل 90% منهم بالتاأهيل الكامل مبوجب برنامج التخطيط املايل بينما يتمتع بع�شهم بالتاأهيل املتخ�ش�س مبوجب برنامج اإدارة الرثوات.

هذا، ويعترب ال�شتثمار فـي نوعية عالية من املوظفني وتزويدهم بكافة الفر�س املتاحة لتعزيز موؤهالتهم ومهاراتهم وبالتايل تقدمي م�شتوى   

عال من اخلدمة وامل�شورة التي تفي برغبات وتوقعات العمالء اأولوية كربى بالن�شبة للخدمات امل�شرفية اخلا�شة بالبنك.

وقد فازت اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة خالل العام اأي�شًا بجوائز تقديرية من جملة يوروموين والتي منحت البنك جائزة “اأف�شل بنك   

التوايل. على  الثانية  خا�س فـي اململكة العربية ال�شعودية لعام 2009” لل�شنة 

�خلزينة

�شهدت اخلزينة عامًا قويًا ومربحًا على الرغم من انخفا�س اأ�شعار الفائدة والتباطوؤ القت�شادي العاملي. وقد و�شع تدهور الأو�شاع الئتمانية 

اأن  اأن امليزانية العمومية حافظت على م�شتويات �شيولة �شحية وقوية. كما  اإل  اأمام اخلزينة خالل العام  وال�شيولة الإقليمية حتديات خمتلفة 

 اإدارة اأ�شعار الفائدة اإدارة فعالة وتبوؤ مراكز رائدة فـي حقل ال�شرف الأجنبي �شاهم م�شاهمة كبرية فـي تعزيز الإيرادات من اخلزينة واأدى اإىل

نتائج ممتازة.

كما اأدى تركيز اخلزينة على منتجات احلماية وال�شتثمار من خالل زيادة اخلدمات املتوافقة مع مبداأ جتنب الفائدة والتقليدية اإىل تعزيز   

اأثبتت فرق املبيعات فـي املناطق الو�شطى والغربية وال�شرقية جناحًا كبريًاً من حيث  مركز �شاب كاأحد اأكرب بيوت امل�شتقات فـي اململكة. وقد 

تعزيز اخلدمات الرئي�شية وتغطية العمالء. وكان فريق اخلزينة قد اأجرى جولة اإي�شاحية ناجحة لل�شنة الثالثة فـي املراكز الرئي�شية باململكة.



28

تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�سركة �ساب لالأور�ق �ملالية �ملحدودة

و�ساطة الأ�سهم

توفر �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة لعمالئها مدخاًل اإىل �شوق الأوراق املالية واأي�شًا الأ�شواق املالية والبور�شات العاملية الرئي�شية الأخرى. 

وتوفر ال�شركة جمموعة �شاملة من اخلدمات عرب جمموعة متنوعة من الو�شائط ت�شمل اأربعة ع�شر مركزًا لال�شتثمار على م�شتوى اململكة اإ�شافة 

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. 

وفـي نهاية عام 2009 ح�شلت �شركة �شاب لالأوراق املالية املحدودة على الرتتيب الرابع بني 36 �شركة مناف�شة ن�شطة من حيث اإجمايل حجم   

حركة ال�شوق لتتجاوز ح�شتها %11.5. 

خدمات الأوراق املالية

وخدمات  املوؤ�ش�شات  �شناديق  وخدمات  امل�شرفية،  املالية غري  للموؤ�ش�شات  التمويلية  واخلدمات غري  واملقا�شة  ال�شركة خدمات احلفظ  تقدم 

الو�شاية لل�شركات ووكالة القرو�س لعمالئها.

وعلى الرغم من ظروف ال�شوق ال�شعبة التي كان لها تاأثري على م�شتوى الأ�شول حتت احلفظ اإل اأن عدد ح�شابات احلفظ وا�شل ارتفاعه   

لدى ال�شركة. و�شهدت اأي�شًا خدمات ال�شناديق وخدمات و�شاية ال�شركات، بالرغم من هذه الظروف، منوًا فـي الإيرادات وذلك من خالل طرح 

�شناديق جديدة وفتح عالقات عمالء جديدة.

وكانت �شركة �شاب لالأوراق املالية خالل ال�شنة فـي �شدارة التطورات احلا�شلة فـي ال�شوق املحلية، وكانت اأي�شًا واحدة من ال�شركات الأوىل   

التي تقدم خدمات تداول ال�شكوك وال�شندات من خالل �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

هذا وقد فازت �شركة �شاب لالأوراق املالية خالل عام 2009 بجائزة “اأف�شل وكيل حفظ فرعي فـي اململكة العربية ال�شعودية” من جملة   

غلوبال فاينان�س.

�سركة �ساب تكافل

�شركة �شاب تكافل هي مقدم رائد خلدمات التاأمني املتوافق مع ال�شريعة الإ�شالمية فـي اململكة العربية ال�شعودية. وكانت �شركة �شاب تكافل، 

براأ�شمالها البالغ 340 مليون ريال �شعودي اأول �شركة تكافل يتم اإدراجها فـي �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(. وميلك �شاب ن�شبة 32.5% من 

راأ�شمال ال�شركة ومتلك �شركات تابعة ملجموعة HSBC ن�شبة 32.5% من راأ�شمالها، بينما ميلك اجلزء املتبقي من راأ�شمالها عموم امل�شاهمني 

من خالل اكتتاب عام مت طرحه فـي �شهر يوليو من عام 2007م. وكانت �شركة �شاب تكافل قد ح�شلت خالل عام 2009 على موافقة هيئة ال�شوق 

املالية على زيادة راأ�شمالها من خالل اإ�شدار حقوق. وكان ذلك اأول اإ�شدار يتم من قبل �شركة تاأمني فـي اململكة حيث بلغ حجم الكتتاب فيه 

240 مليون ريال �شعودي.

توفر �شاب تكافل جمموعة �شاملة من برامج التكافل للوفاء باحتياجات احلماية للعمالء الأفراد وال�شركات فـي اململكة، مبا فـي ذلك برامج   

احلماية والدخار املتوافقة مع ال�شريعة الإ�شالمية لالأفراد والعائالت واأي�شًا برامج حماية املمتلكات وبرامج ال�شحن البحري للعمالء التجاريني. 

وكما فـي نهاية ال�شنة كان ترتيب �شركة �شاب تكافل �شاد�س اأكرب �شركة فـي اململكة من حيث حجم ال�شرتاكات املكتتب بها خالل عام 2009م 

 %200 217 مليون ريال �شعودي. وباجتياز هذه املرحلة الأ�شا�شية تكون اأعمال التكافل العائلي قد �شهدت ارتفاعًا فـي حدود  والتي زادت عن 

مقارنة بال�شنة املا�شية.

وقد �شاهمت فـي هذا النجاح التجاري املوؤكد ل�شركة �شاب تكافل العديد من العوامل والتي �شملت العرو�س املغرية التي قدمتها ال�شركة   

وجمموعة اخلدمات ال�شاملة وال�شتخدام العملي للتقنية وطريقة عمل التكافل امل�شرفـي الذي يركز على خدمات العمالء وحمالت الت�شويق 

املبتكرة والنوعية العالية ملوظفي ال�شركة. وتربز اجلوائز املذكورة اأدناه الإقبال الكبري الذي ت�شهده منتجات التكافل العام وتكافل احلياة الذي 

توفره ال�شركة للعمالء الأفراد وال�شركات.

وكان قد مت تعيني ال�شيد فيليب هيد فـي يوليو 2009م، والذي يتمتع بخربة فـي �شناعة التاأمني العاملي لفرتة تزيد عن 30 �شنة، رئي�شًا تنفيذيًا   

جديدًا لل�شركة.

“اأف�شل مقدم  يوروموين  2009: جائزة  فـي عام  تكافل على ثالث جوائز  �شاب  �شركة  تقدمها فقد ح�شلت  التي  الأن�شطة  وحول م�شتوى   

خلدمات التكافل” وجائزتي تكافل عامليتني وهما “اأف�شل ت�شويق للتكافل” عن جهودها فـي تنظيم اأف�شل احلمالت الت�شويقية اخلا�شة بت�شويق 

خدمات ومنتجات التكافل، و“اأف�شل منتجات التكافل” عن برنامج تكافل لالدخار املي�شر املبتكر.
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�سركة �ساب خلدمات �لتاأمني �ملحدودة

تقدم ال�شركة خدمات عالية امل�شتوى فـي جمال و�شاطة وا�شت�شارات التاأمني لل�شركات والعمالء التجاريني وعمالء اخلدمات اخلا�شة.

وقد عززت �شركة �شاب خلدمات التاأمني والتي با�شرت اأعمالها فـي عام 2008 مركزها فـي ال�شوق خالل ال�شنة لت�شجل منوًا بن�شبة 100% فـي 

قاعدة اإيراداتها، مقارنة مبا حققته قبل �شنة. فقد ا�شتقطبت ال�شركة اأكرث من ثالثني ح�شابًا جديدًا خالل ال�شنة بينما وا�شلت ال�شركة الرتكيز 

على م�شتوى اخلربة وتنفيذ اأف�شل املمار�شات العاملية �شمن جمالها.

�سركة HSBC �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة

HSBC فـي عام  HSBC العربية ال�شعودية املحدودة، هي �شركة ا�شتثمارية تاأ�ش�شت بني �شاب والذراع ال�شتثماري امل�شرفـي ملجموعـة  �شركة 

التداول،  وهي  ترخي�شها،  التي طلبت  الأن�شطة اخلم�شة  ملزاولة جميع  املالية  ال�شوق  هيئة  الالزم من  الرتخي�س  على  2006م، حيث ح�شلت 

الإدارة، الرتتيب، ال�شت�شارات واحلفظ. وجدير بالذكر اأن �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة مملوكة بن�شبة 40% ل�شاب و60% ل�شركة 

HSBC القاب�شة بيه اإل �شي وذلك من خالل �شركة HSBC اآ�شيا القاب�شة بي فـي.

وتتمثل اخلدمات الرئي�شية التي تقدمها ال�شركة فـي الآتي:  

اإدارة االأ�شول

بلغت ح�شتها  املحلية حيث  الأ�شهم  فـي �شناديق  الرائد  املحدودة على مركزها  ال�شعودية  العربية   HSBC �شركة  فـي  الأ�شول  اإدارة  حافظت 

ال�شوقية 10.8% كما فـي نهاية �شهر دي�شمرب 2009م و�شنفت فـي املرتبة الرابعة من حيث احل�شة ال�شوقية الإجمالية بني �شركات اإدارة الأ�شول 

 HSBC فـي اململكة. ويتم فـي الوقت احلايل ت�شويق املنتجات ال�شتثمارية لهذا الق�شم عرب دول جمل�س التعاون اخلليجي بال�شرتاك مع بنك

لل�شرق الأو�شط. ومن الأمور اجلديرة بالهتمام دور �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة، الرائد فـي ابتكار املنتجات واخلدمات، ويتمثل 

ذلك، على �شبيل املثال، فـي طرح �شندوق حماية مرتبط باأداء �شوق الأ�شهم ال�شعودية ويوفر حماية راأ�س املال. وقد لقى هذا ال�شندوق املتوافق 

مع مبداأ جتنب الفائدة اإقبال ًكبريًاً من قبل العمالء حيث يوفر الفر�شة للم�شاركة فـي واحد من اأف�شل اأ�شواق الأ�شهم الواعدة فـي منطقة ال�شرق 

الأو�شط مع توفري احلماية �شد خماطر هبوط القيمة.

ال�شتثمارية  املنتجات  �شوق  اإىل  الو�شول  الأجانب من  امل�شتثمرين  تو�شيع نطاق متكني  املحدودة  ال�شعودية  العربية   HSBC �شركة  توا�شل   

ال�شعودية وذلك من خالل جمموعة HSBC بيه اإل �شي، وهي اإجراءات مت تفوي�شها فـي �شهر اأغ�شط�س من عام 2008 حيث فتح �شوق الأ�شهم 

للم�شتثمرين الأجانب من خالل اتفاقيات املبادلت لت�شويق خدمات الو�شول اإىل اأ�شهــم ال�شركات الفردية املدرجة فـي ال�شوق ال�شعودية بالإ�شافة 

اإىل اإمكانية ال�شتثمار املتاحة من خالل �شناديق ال�شتثمار امل�شرتكة، وقد كان م�شتوى تدفق الأموال من امل�شتثمرين الأجانب اإىل �شوق الأ�شهم 

ال�شعودية من خالل املبادلت كبريًا حيث تتمتع �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة مبركز قوي فـي هذه العرو�س.

اخلدمات اال�شت�شارية اال�شتثمارية

حافظت �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة، على مركزها البارز بني بنوك اململكة فـي حقلي الندماج وال�شتحواذ، وقام الق�شم خالل 

ال�شنة باإدارة الكتتاب الأويل ل�شركة املوا�شاة للخدمات الطبية، وهو واحد من الكتتابني الرئي�شيني الوحيدين اللذين مت طرحهما فـي اململكة 

العربية ال�شعودية خالل عام 2009. وقد بلغ جمموع الإ�شدارات التي اأدارتها �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة منذ عام 2003م، ت�شعة 

ع�شر اإ�شدارًا فـي الإجمايل، وهو عدد يفوق بحد كبري ما قام به اأي م�شت�شار مايل اآخر جتاوزت فـي اإجمالها 24,000 مليون ريال �شعودي.

متويل اال�شتثمارات امل�شرفية – اأ�شواق املال والتمويالت امل�شرتكة

وهو  ال�شنة،  ال�شعودية خالل  العربية  اململكة  فـي  امل�شرتكة  والتمويالت  املال  اأ�شواق  قيادة  املحدودة،  ال�شعودية  العربية   HSBC �شركة  وا�شلت 

مركز تبواأته منذ افتتاحها. وقد اأدارت �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة بنجاح خالل ال�شنة اأربعة اإ�شدارات متويلية حملية ووزعت 

بنجاح العرو�س املحلية والعاملية فـي اململكة العربية ال�شعودية مما �شاعد عمالءها حمليًا وعامليًا على جمع اأكرث من 13,500 مليون ريال �شعودي 

اإ�شدار  من  الثانية  للدفعة  الإ�شدار  مدير  ب�شفة   2009 عام  فـي  املحدودة،  ال�شعودية  العربية   HSBC �شركة  عملت  وقد  املحلية.  ال�شوق  من 

 �شكوك ال�شركة ال�شعودية للكهرباء والذي انتهى باأكرب �شجل لالكتتاب فـي تاريخ ال�شوق ال�شعودية حيث زادت مبالغ الكتتاب عن 20,000 مليون

ريال �شعودي.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهت �شوق القرو�س، اإل اأن HSBC بالتعاون مع �شاب �شاركت مب�شتوى قيادي فـي اأكرث من ثالثة قرو�س   

مليون  9,000 من  اأكرث  وجدولة  واإعادة متويل  تاأمني  فـي  العمالء  �شاعد  اأخرى مما  قرو�س  هيكلة  اإعادة  اأن�شطة  اإدارة  اإىل  اإ�شافة   م�شرتكة، 

ريال �شعودي.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�سركة HSBC �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة - )تتمة(

متويل امل�شاريع وال�شادرات

HSBC العربية ال�شعودية املحدودة، على دورها الرائد فـي جمال تقدمي ال�شت�شارات املتعلقة بامل�شاريع وال�شادرات واأن�شطة  حافظت �شركة 

الرتتيب فـي اململكة العربية ال�شعودية حيث غطت اأن�شطتها طيفًا وا�شعًا من القطاعات بدءًا من التكرير والبرتوكيماويات وحتى توليد الطاقة 

وا�شتخال�س املعادن. ومن بني الأدوار الرئي�شية التي لعبتها ال�شركة كان متويل م�شروع حمطة توليد رابغ بقيمة 24,000 مليون دولر اأمريكي، 

وهو امل�شروع التمويلي الوحيد الذي مت اإقفاله ماليًا فـي اململكة العربية ال�شعودية خالل عام 2009، كما مت تعيينها فـي الربع الرابع من ال�شنة 

م�شت�شارًا ماليًا لحتاد موؤ�ش�شة �شيموتومو، وتيناغا نا�شيونال بريهارد وبن لدن ال�شعودية، فـي عطائهم مل�شروع حمطة توليد الريا�س بطاقة 

2,000 ميغاواط الذي يجري اإعداده ل�شركة الكهرباء ال�شعودية.

التقدير العاملي

فـي عام 2009م فازت �شركة HSBC العربية ال�شعودية املحدودة، بجائزة جملة يوروموين “اأف�شل بنك ا�شتثمار فـي اململكة العربية ال�شعودية” 

ال�شرق  فـي  التمويل  بيوت  “اأف�شل  الأو�شط  لل�شرق   HSBC بنك  جائزة  فـي  رئي�شيًا  م�شاهمًا  وكانت  �شنوات.  ثالث  فرتة  خالل  الثانية  للمرة 

الأو�شط”، كما فازت بجائزة �شندوق ليبري )Lipper Fund( وهي “اأف�شل �شندوق لالأ�شهم ال�شعودية” )على مدى 10 �شنوات( كما فازت بدرع 

3 �شنوات. مدى  اإ�شالمية” على  خليجية  اأ�شهم  �شندوق  “اأف�شل 

خدمة �ملجتمع

العديد  املجتمع” تبنى  فـي خدمة  “�شاب  �شعار  2009 وحتت مظلة  عام  ففي  واخلريية،  الجتماعية  الأن�شطة  فـي  ن�شطًا  م�شاركًا  �شاب  يعترب 

من املبادرات والتي تعك�س حر�س البنك على م�شاندة ورعاية العديد من اجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية واملدنية، وقد �شملت م�شاركات البنك 

الرئي�شية فـي عام 2009 الأن�شطة التالية: 

اإدارة البنك ال�شيخ/ خالد بن �شليمان العليان، ومعايل الدكتور/ يو�شف بن اأحمد العثيمني، وزير  خالل العام قام كل من رئي�س جمل�س   

ال�شوؤون الجتماعية، بتوقيع مذكرة تفاهم بني “�شاب” ووزارة ال�شوؤون الجتماعية لتاأهيل امل�شتفيدين من ال�شمان الجتماعي من خالل دعم 

م�شروع “برنامج الأ�شر املنتجة” مبنطقة حمايل ع�شري فـي جنوب اململكة، الذي ت�شرف عليه وزارة ال�شئون الجتماعية، وي�شعى الربنامج لتوفري 

معا�شر ال�شم�شم لالأ�شر املحتاجة مبحايل ع�شري، من اأجل متكينهم من ك�شب معي�شتهم ودعم م�شروعاتهم الإنتاجية.

حافظ �شاب على م�شاندته ملختلف اجلمعيات واملراكز اخلريية والتي �شملت دعم اجلمعية اخلريية للمكفوفني )كفيف(، واجلمعية اخلريية   

ملكافحة التدخني ومدار�س النه�شة لالأطفال ملتالزمة داون، والتي ا�شتحدثت من قبل جمعية النه�شة اخلريية الن�شائية والتي يقدم لها �شاب 

الدعم ال�شنوي منذ عام 1995م. اأي�شًاً يدعم �شاب “برامج مركز الأمري �شلمان لأبحاث الإعاقة”، والتي تهدف اإىل و�شع م�شاريع تطوير وتقدم 

الفرد ذي الحتياجات اخلا�شة، كما ت�شاهم فـي تو�شعة املدارك ورفع الوعي حيال الإعاقات وتعمل على الرفع من م�شتويات العي�س لدى ذوي 

الحتياجات اخلا�شة وت�شاعدهم على ال�شتفادة الق�شوى من قدراتهم الذاتية.

“اإن�شان”، التي تهدف اإىل رعاية الأيتام وعائالتهم، ومن هذه الربامج برنامج  كما وا�شل البنك دعم اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام   

“احلقيبة املدر�شية”، حيث يقوم البنك بتوفري احلقائب املدر�شية مع كامل املتطلبات التي يحتاجها الطالب خالل العام الدرا�شي. اأي�شًا يتكفل 
الأيتام  من  ملجموعة  الدبلوم  برنامج  �شاب  يدعم  كما  املبارك،  رم�شان  �شهر  خالل  العمرة  �شعرية  لأداء  وعائالتهم  الأيتام  مب�شاعدة  البنك 

اأنف�شهم، كما يويل البنك اهتمامًا كبريًا للربامج التدريبية  لنيل الدبلوم فـي خمتلف املجالت مما ي�شاعدهم على العمل وميكنهم من اإعالة 

والتعليمية، وذلك من خالل برنامج التدريب التعاوين والذي ميكن طالب اجلامعات واملعاهد من احل�شول على خربة عملية ملتطلبات تخرجهم 

اجلامعي، بالإ�شافة اإىل برنامج تدريب الطالب خالل الإجازة ال�شيفية، واأي�شًاً دعم اجلمعية ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني، كما �شارك 

البنك فـي برامج التدريب التي تقوم بها موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي لأ�شحاب الف�شيلة الق�شاة فـي وزارة العدل وديوان املظامل.

وعلى �شعيد حماية البيئة، فقد رعى �شاب – خالل العام - “برنامج التوعية البيئية” بالتعاون مع الهيئة الوطنية حلماية وتطوير احلياة   

الفطرية، والتي تهدف لرفع الوعي باأهمية حماية البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية وذلك بهدف الت�شجيع على زراعة تلك الأفكار واملثل 

فـي عقول الأجيال ال�شابة، اإ�شافة لذلك فقد �شاهم �شاب فـي عدد من املبادرات البيئية التي �شارك فيها موظفو البنك خالل ال�شنة بالتعاون 

مع اأمانات املناطق فـي اأرجاء اململكة، والتي �شملت برنامج تنظيف منطقة وادي الوا�شلة بالريا�س، وتنظيف �شاطئ ن�شف القمر فـي اخلرب، 

ال�شنوية العديدة مثل برنامج �شاب لالبتعاث الدرا�شي وبرنامج التربع بالدم والذي يحظى مب�شاركة كبرية من  كذلك وا�شل البنك براجمه 

موظفي البنك.
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�لتقدير �لعاملي

فاز �شاب خالل عام 2009 بجائزتني رئي�شيتني، حيث �شنفت جملة “ذي اآ�شيان بانكر” �شاب “اأقوى بنك فـي اململكة العربية ال�شعودية لعام 

الأو�شط. وقد كان تقييم املجلة مبنيًا على موؤ�شرات رئي�شية كالنمو فـي  ال�شرق  92 بنكًا على م�شتوى  اأكرب  �شمن  بنك  اأقوى  و�شابع   ”2009

امليزانية العمومية وبيانات املخاطر ونوعية الأ�شول وال�شيولة بالتفاعل مع الأزمة املالية العاملية.

ال�شعودية” من قبل جملة “اأف�شل بنك فـي اململكة العربية  ال�شنة بتتويجه بجائزة  اأواخر  الثانية فـي  وقد فاز البنك باجلائزة الرئي�شية    

بانكر”. “ذي 
و�شملت اجلوائز الأخرى التي تلقاها �شاب والتي تدل بو�شوح على ما يتمتع به البنك من مركز قوي عرب خمتلف القطاعات، جائزة “اأف�شل   

بنك فـي خدمة امل�شتهلك عرب الإنرتنت فـي ال�شرق الأو�شط واأفريقيا” من جملة غلوبال فاينان�س، وذلك لل�شنة الرابعة على التوايل وجائزة 

اإدارة النقد فـي اململكة لعام  “اأف�شل بنك فـي  2009” وجائزة  “اأف�شل مقدم خلدمات متويل التجارة فـي اململكة العربية ال�شعودية فـي عام 
2009” من جملة يوروموين، وهي جائزة منحت من خالل اإجراء ا�شتطالع لآراء اآلف مدراء النقد ومدراء اخلزينة وامل�شوؤولني املاليني على 

امل�شتوى العاملي.
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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 2009، 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�شت عليها 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 االإدارة 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 فـي اململكة العربية 

ال�شعودية والنظام الأ�شا�شي للبنك. تت�شمن هذه امل�شئولية ت�شميم وتطبيق والحتفاظ بنظام رقابة داخلي خا�س باإعداد القوائم املالية املوحدة 

وعر�شها ب�شورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية، �شواًء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ، واإختيار وتطبيق �شيا�شات حما�شبية مالئمة، 

واإجراء تقديرات حما�شبية معقولة وفقًا للظروف.

م�شئولية مراجعي احل�شابات

اإن م�شئوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�شتنادًا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة 

املتعارف عليها فـي اململكة العربية ال�شعودية ومعايري املراجعة الدولية والتي تتطلب منا اللتزام مبتطلبات اأخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ 

اأعمال املراجعة للح�شول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.

تعتمد  املالية.  القوائم  تت�شمنها  التي  والإف�شاحات  للمبالغ  املوؤيدة  الأدلة  على  للح�شول  باإجراءات  القيام  على  املراجعة  اأعمال  ت�شتمل   

الإجراءات التي يتم اختيارها على تقدير مراجعي احل�شابات وت�شتمل على تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية، �شواءًا كانت 

ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. وعند تقومي هذه املخاطر، يقوم مراجعو احل�شابات بالأخذ بعني العتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�س باإعداد 

القوائم املالية للمن�شاأة 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 للمن�شاأة. كما ت�شتمل اأعمال املراجعة على تقومي مدى مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات 

املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة، وتقومي العر�س العام للقوائم املالية.
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�إىل: �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين - �ملوقرين )�سركة م�ساهمة �سعودية( - )تتمة(

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لأن تكون اأ�شا�شًا لإبداء راأينا.

الراأي

فـي راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للبنك وال�شركة التابعة له كما فـي 31 دي�شمرب 2009، والأداء املايل والتدفقات   n
النقدية لهما لل�شنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�شبة للموؤ�ش�شات املالية ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واملعايري 

الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية.

تتفق مع نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�شعودية والنظام الأ�شا�شي للبنك فيما يتعلق باعداد وعر�س القوائم   n
املالية املوحدة.
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كما فـي 31 دي�سمرب 

2008  2009      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�شاح       

املوجودات

11,328,253  16,614,885  3 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

6,200,466  6,004,593  4 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

29,604,346  23,817,550  5 ا�شتثمارات، �شافـي  

80,236,757  76,381,599  6 قرو�س و�شلف، �شافـي 

148,356  180,458  7 ا�شتثمار فـي �شركات زميلة  

561,460  594,042  8 ممتلكات ومعدات، �شافـي 

3,581,055  3,244,835  9 موجودات اأخرى 

131,660,693  126,837,962 اإجمايل املوجودات  

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات

16,069,492  13,605,744  11 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

92,677,537  89,186,861  12 ودائع العمالء   

5,656,800  5,709,487  13 �شندات دين م�شدرة 

187,500  187,500  14 اقرتا�س   

5,435,533  5,103,081  15 مطلوبات اأخرى  

120,026,862  113,792,673 اإجمايل املطلوبات  

     

حقوق امل�شاهمني

6,000,000  7,500,000  16 راأ�س املال   

4,480,005  4,988,075  17 احتياطي نظامي 

)176,716(  )137,535(  18 احتياطيات اأخرى  

1,330,542  694,749 اأرباح مبقاة    

11,633,831  13,045,289 اإجمايل حقوق امل�شاهمني  

131,660,693  126,837,962 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

2008  2009      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�شاح       

5,864,966  4,573,599  20 دخل العمولت اخلا�شة 

2,657,922  1,136,857  20 م�شاريف العمولت اخلا�شة 

3,207,044  3,436,742 �سافـي دخل �لعمولت �خلا�سة  

     

1,257,222  1,210,734  21 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي  

138,310  127,265 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �شافـي  

)42,400(  6,567  22 دخل )خ�شارة( الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، �شافـي  

363,569  295,982  23 دخل املتاجرة، �شافـي  

1,770  1,453 توزيعات اأرباح    

)17,010(  48,828  24 مكا�شب )خ�شائر( ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة، �شافـي  

3,023  32,708 دخل العمليات الأخرى  

4,911,528  5,160,279 �إجمايل دخل �لعمليات  

     

898,078  919,395 رواتب وما فـي حكمها   

79,459  82,159 اإيجار وم�شاريف مباين   

107,395  111,289  8 ا�شتهالك    

556,612  564,706 م�شاريف عمومية واإدارية اأخرى  

371,280  1,496,483  6 خم�ش�س خ�شائر الئتمان، �شافـي  

86,929  - النخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى  

77  18 م�شاريف العمليات الأخرى   

2,099,830  3,174,050 �إجمايل م�ساريف �لعمليات  

2,811,698  1,986,229 �لدخل من �لأن�سطة �لت�سغيلية   

108,321  46,048  7 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة، �شافـي  

2,920,019  2,032,277 �سافـي دخل �ل�سنة   

3.89  2.71  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

2008  2009      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

2,920,019  2,032,277 �شافـي دخل ال�شنة  

االإيرادات ال�شاملة االأخرى:

موجودات مالية متاحة للبيع 

)206,002(  95,799 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة    
17,010  )48,828( حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة    

تغطية خماطر التدفقات النقدية 

28,496  6,275 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة     

-  )14,065(   حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة   

)160,496(  39,181       
2,759,523  2,071,458 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�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  اإي�شاح      2009
11,633,831  -  1,330,542  )176,716(  4,480,005  6,000,000 الر�شيد فـي بداية ال�شنة  

2,071,458  -  2,032,277  39,181  -  - اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة   

-  -  )1,500,000(  -  -  1,500,000  16 اإ�شدار اأ�شهم جمانية 

-  -  )508,070(  -  508,070  -  17 حمول اإىل الحتياطي النظامي  

توزيعات اأرباح مرحلية مدفوعة

)660,000(  -  )660,000(  -  -  -  26 لعام 2009   

13,045,289  -  694,749  )137,535(  4,988,075  7,500,000 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة   

2008
10,424,933  890,625  2,050,528  )16,220(  3,750,000  3,750,000 الر�شيد فـي بداية ال�شنة  

2,759,523  -  2,920,019  )160,496(  -  - اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة   

-  -  )2,250,000(  -  -  2,250,000  16 اإ�شدار اأ�شهم جمانية 

-  -  )730,005(  -  730,005  -  17 حمول اإىل الحتياطي النظامي  

توزيعات اأرباح نهائية مدفوعة

)890,625(  )890,625(  -  -  -  -  26 لعام 2007    

توزيعات اأرباح مرحلية مدفوعة

)660,000(  -  )660,000(  -  -  -  26 لعام 2008    

11,633,831  -  1,330,542  )176,716(  4,480,005  6,000,000 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

2008  2009      
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  اإي�شاح       

الأن�سطة الت�سغيلية

2,920,019  2,032,277 �شافـي دخل ال�شنة  

 التعديالت لت�شوية �شافـي الدخل اإىل �شافـي النقدية

الناجتة من )امل�شتخدمة فـي( االأن�شطة الت�شغيلية:  

1,067  )4,075( اإطفاء )اخل�شم( والعالوة على ال�شتثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة  

47,104  )5,883(  22 )دخل( خ�شارة الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  

17,010  )48,828(  24 )مكا�شب( خ�شائر ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة 

107,395  111,289  8 ا�شتهالك    

)200(  14 خ�شائر )مكا�شب( بيع ممتلكات ومعدات، �شافـي  

)108,321(  )46,048(  7 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة، �شافـي  

371,280  1,496,483  6 خم�ش�س خ�شائر الئتمان، �شافـي 

86,929 النخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى    - 

)88,819(  52,687 التغري فـي القيمة العادلة   

3,353,464  3,587,916       

�شافـي )الزيادة( النق�س فـي املوجودات الت�شغيلية :

)1,506,225(  )335,074(  3 وديعة نظامية لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي  

)181,449(  11,685 ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة   

)18,607,179(  2,358,675 قرو�س و�شلف   

)1,257,359(  336,220 موجودات اأخرى  

�شافـي الزيادة )النق�س( فـي املطلوبات الت�شغيلية :

8,024,445  )2,463,748( اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى  

20,829,685  )3,490,676( ودائع العمالء    

1,600,749  )285,576( مطلوبات اأخرى   

12,256,131  )280,578( �شافـي النقدية )امل�شتخدمة فـي( الناجتة من االأن�شطة الت�شغيلية  

الأن�سطة ال�ستثمارية

43,571,660  19,549,679 متح�شالت من بيع وا�شتحقاق ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة   

)58,285,668(  )13,715,782( �شراء ا�شتثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة   

70,412  111,446 توزيعات اأرباح م�شتلمة من �شركات زميلة   

)117,743(  )143,919(  8 �شراء ممتلكات ومعدات 

-  )97,500( ا�شتثمارات فـي �شركات زميلة  

928  34 متح�شالت من بيع ممتلكات ومعدات  

)14,760,411(  5,703,958 �شافـي النقدية الناجتة من )امل�شتخدمة فـي( االأن�شطة اال�شتثمارية  

االأن�شطة التمويلية

1,705,000  - �شندات دين م�شدرة  

)1,545,548(  )667,695( توزيعات اأرباح مدفوعة  

159,452  )667,695( �شافـي النقدية )امل�شتخدمة فـي( الناجتة من االأن�شطة التمويلية  

)2,344,828(  4,755,685 الزيادة )النق�س( فـي النقدية و�شبه النقدية   

15,046,057  12,701,229 النقدية و�شبه النقدية فـي بداية ال�شنة  

12,701,229  17,456,914  27 النقدية و�شبه النقدية فـي نهاية ال�شنة 

5,765,791  4,901,462 عمولة خا�شة م�شتلمة خالل ال�شنة  

2,327,993  1,539,842 عمولة خا�شة مدفوعة خالل ال�شنة   

معلومات اإ�سافية غري نقدية     

)160,496(  39,181 �شافـي التغريات فـي القيمة العادلة وتغطية خماطر التدفقات النقدية  

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 2009(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

عام  .1

تاأ�ش�س البنك ال�شعودي الربيطاين )البنك(، �شركة م�شاهمة �شعودية، مبوجب املر�شوم امللكي رقم م/4 بتاريخ 12 �شفر 1398هـ املوافق 21 يناير 

1978م. وقد بداأ البنك اأعماله ر�شميًا بتاريخ 26 رجب 1398هـ )1 يوليو 1978م( بعد اأن انتقلت اإليه عمليات البنك الربيطاين لل�شرق الأو�شط 

فـي اململكة العربية ال�شعودية. يعمل البنك مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010025779 بتاريخ 22 ذي القعدة 1399هـ املوافق 13 اأكتوبر 1979م 

كبنك جتاري من خالل �شبكة فروعه وعددها 72 فرعًا )2008: 68 فرعًا( واأق�شام خا�شة بال�شيدات وعــددها 31 ق�شمًا )2008: 31 ق�شمًا( فـي 

اململكة العربية ال�شعودية. بلغ عدد موظفي البنك 3,504 موظفًا كما فـي 31 دي�شمرب 2009م )2008: 3,395 موظفًا(. اإن عنوان املركز الرئي�شي 

هو كما يلي:-

البنك ال�شعودي الربيطاين  

�ص ب 9084  

الريا�س 11413  

اململكة العربية ال�شعودية   

تتمثل اأهداف البنك فـي تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�شرفية. كما يقوم البنك بتقدمي منتجات م�شرفية متوافقة مع مبداأ جتنب الفوائد،   

معتمدة وحتت اإ�شراف هيئة �شرعية م�شتقلة تاأ�ش�شت من قبل البنك.

ميتلك البنك 100% )2008: 100%( من راأ�س مال ال�شركة التابعة / �شركة �شاب لالأوراق املالية، �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت   

مبوجب قرار هيئة ال�شوق املالية رقم 2007 – 35 – 7 وتاريخ 10 جمادى 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(. كما ميتلك البنك ب�شورة مبا�شرة 98% و2% 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�شوؤولية حمدودة م�شجلة فـي 

اململكة العربية ال�شعودية(. وتتمثل ن�شاطات ال�شركة التابعة فـي القيام باأعمال احلفظ والعمل كوكيل با�شتثناء تنفيذ �شفقات هام�س التغطية.

100% )2008: 100%( من احل�ش�س فـي راأ�س مال �شركة وكالة �شاب للتاأمني )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شوؤولية  كما ميتلك البنك   

حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادى الثاين 1428هـ )املوافق 3 يوليو 2007(. 

ميتلك البنك ب�شورة مبا�شرة 98% و2% 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�شوؤولية حمدودة، م�شجلة 

ل�شركة �شاب تكافل )�شركة زميلة – اأنظر اإي�شاح 7( داخل اململكة العربية ال�شعودية طبقًا لالتفاقية املربمة معها. اإن عقد التاأ�شي�س ل يحظر 

على ال�شركة العمل كوكيل لأي �شركة تاأمني اأخرى فـي اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك البنك 51% )2008: 51%( من احل�ش�س فـي راأ�س مال �شركة �شاب اإن�شوران�س �شريفي�شز املحدودة )�شركة تابعة(، �شركة ذات   

م�شوؤولية حمدودة م�شجلة فـي اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010241209 وتاريخ 24 ذي القعدة 1428هـ )املوافق 4 دي�شمرب 

ال�شركة  با�شرت  ال�شعودية. وقد  العربية  اململكة  العاملني فـي  للعمالء  تاأمني  وا�شت�شاريي  العمل كو�شطاء  الرئي�شي فـي  الن�شاط  يتمثل   .)2007

عملياتها فـي 4 ذي القعدة 1428هـ )املوافق 4 دي�شمرب 2007(.

�أ�س�س �لإعد�د  .1.1

بيان االلتزام اأ( 

تعد القوائم املالية املوحدة طبقًا ملعايري املحا�شبة للموؤ�ش�شات املالية ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، وللمعايري الدولية اخلا�شة 

بالتقارير املالية. كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتم�شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�شركات باململكة العربية ال�شعودية. 

اأ�ش�س القيا�س  ب( 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا امل�شتقات، واملوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة 

الدخل، وال�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.

العملة الرئي�شية  ج( 

تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�شعودي، ويتم تقريبها لأقرب األف. يعترب الريال ال�شعودي العملة الرئي�شية للبنك.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(
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�أ�س�س �لإعد�د - )تتمة(  .1.1

اأ�ش�س توحيد القوائم املالية  د( 

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك ال�شعودي الربيطاين، وال�شركة التابعة له / �شركة �شاب لالأوراق املالية. يتم اإعداد 

القوائم املالية لل�شركة التابعة لنف�س ال�شنة املالية للبنك، با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة. مل يتم توحيد القوائم املالية لل�شركات 

التابعة له وهي/ �شركة وكالة �شاب للتاأمني، و�شركة �شاب اإن�شوران�س �شريفي�شز املحدودة، لأن اإجمايل موجوداتها ومطلوباتها واإيراداتها 

وم�شاريفها غري هامة بالن�شبة للقوائم املالية املوحدة للبنك ككل.

التابعة هي تلك املن�شاأة التي ي�شيطر البنك على �شيا�شاتها املالية والت�شغيلية للح�شول على منافع من ن�شاطاتها، وميتلك فيها  ال�شركة 

ح�شة تزيد عن ن�شف راأ�س املال الذي يحق له الت�شويت. يتم توحيد ال�شركة التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�شيطرة على تلك ال�شركة 

اإىل البنك، ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارًا من تاريخ تخلي البنك عن مثل هذه ال�شيطرة.

يتم حذف الأر�شدة واملعامالت املتداخلة عند توحيد القوائم املالية.

االفرتا�شات والتقديرات املحا�شبية الهامة هـ( 

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقًا للمعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية، ا�شتخدام بع�س التقديرات والفرتا�شات املحا�شبية 

ال�شيا�شات  والتقدير عند تطبيق  الأحكام  الإدارة ممار�شة  يتطلب من  امل�شجلة. كما  واملطلوبات  املوجودات  توؤثر على مبالغ  التي  الهامة 

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 وفقًا للظروف واملعطيات. وفيما يلي النواحي 

الهامة التي ا�شتخدمت فيها الإدارة التقديرات والفرتا�شات اأو مار�شت فيها 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 فيما اإذا كان من ال�شروري ت�شجيل 

خم�ش�س خا�س خل�شائر الئتمان فـي قائمة الدخل املوحدة. وب�شكل خا�س، تقوم الإدارة باإبداء التقديرات عند تقدير حجم وتوقيت 

التدفقات النقدية امل�شتقبلية من اأجل حتديد حجم املخ�ش�س املطلوب. يتم اإجراء هذه التقديرات بناًء على العديد من الفرتا�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 خم�ش�س املحفظة الإ�شافـي. ولتحديد 

اإذا كان هناك خ�شائر انخفا�س يجب ت�شجيلها، يقوم البنك باإبداء التقديرات والأحكام للتاأكد من وجود بيانات قابلة للمالحظة  ما 

ت�شري اإىل وجود انخفا�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 القت�شادية 

خ�شائر  ب�شاأن  ال�شابقة  اخلربات  على  بناًء  التقديرات  با�شتخدام  الإدارة  تقوم  بالقرو�س.  املتعلقة  الإخفاق  بحالت  املرتبطة  املحلية 

القرو�س بعد الأخذ بعني العتبار خ�شائ�س خماطر الئتمان والدليل املو�شوعي على وجود انخفا�س مماثل لتلك القرو�س وال�شلف 

التي ت�شمنتها املحفظة عند تقدير التدفقات النقدية. يتم، ب�شورة منتظمة، تقومي املنهجية والفرتا�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 دوريًا من قبل موظفني موؤهلني م�شتقلني عن اجلهة 

التي قامت با�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 

اإن تغري الفرتا�شات  التقديرات.  اإجراء  الإدارة  تتطلب من  املتداخلة  والأمور  والتقلبات  الآخر(  والطرف  بالبنك  الئتمان )اخلا�شة 

املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة امل�شجلة لالأدوات املالية.
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انخفا�س قيمة ا�شتثمارات االأ�شهم املتاحة للبيع  )3

يقوم البنك مبمار�شة الفرتا�شات عند مراجعة النخفا�س فـي قيمة ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع. وي�شمل ذلك التاأكد فيما اإذا كان 

النخفا�س اجلوهري اأو امل�شتمر فـي القيمة العادلة يقل عن التكلفة. يتم اإبداء التقدير للتاأكد فيما اإذا كان النخفا�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 فيما اإذا كان النخفا�س فـي القيمة مالئمًا وذلك عند وجود تدهور فـي املركز املايل للجهة امل�شتثمر فيها، 

واأداء ال�شناعة والقطاع، والتغريات فـي التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

الذي يقل عن  ب�شاأن النخفا�س اجلوهري  اأكرث كقيا�س معقول  اأو   %25 ن�شبته  ا�شتخدام ما  يتم  ال�شوق،  للتقلبات احلالية فـي  ونظرًا 

التكلفة، ب�شرف النظر عن مدة النخفا�س، ويتم اإدراجه فـي قائمة الدخل املوحدة حتت بند “خم�ش�س النخفا�س فـي قيمة املوجودات 

املالية الأخرى”.

اإن النخفا�س امل�شتمر ميثل النخفا�س دون التكلفة الذي ي�شتمر ملدة �شنة واحدة اأو اأكرث ب�شرف النظر عن املبلغ، ويتم اإدراجه فـي 

قائمة الدخل املوحدة حتت بند “خم�ش�س النخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى”.

ت�شنيف اال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�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 ال�شتحقاق”. وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي 

نيته ومقدرته على الحتفاظ بهذه ال�شتثمارات حتى تاريخ ال�شتحقاق.

ت�شنيف اال�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 “ا�شتثمارات 

معيار  فـي  عليها  املن�شو�س  بال�شروط  التزامه  مدى  بتقومي  البنك  يقوم  بذلك،  وللقيام  الدخل”.  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  مدرجة 

املحا�شبة الدويل رقم )39(.

مبداأ اال�شتمرارية املحا�شبي و( 

لدى  يوجد  باأنه  قناعة  على  واأنها  املحا�شبي،  ال�شتمرارية  ملبداأ  وفقًا  العمل  فـي  ال�شتمرار  على  البنك  بتقومي مقدرة  الإدارة  قامت  لقد 

�شكوكًا  تثري  اأن  ميكن  هامة  اأمور  باأية  الإدارة  لدى  علم  ل  اأنه  كما  املنظور.  امل�شتقبل  فـي  اأعماله  فـي  لال�شتمرار  الكافية  املوارد  البنك 

 حول مقدرة البنك على ال�شتمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ ال�شتمرارية املحا�شبي. عليه، مت ال�شتمرار فـي اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ

ال�شتمرارية املحا�شبي.

ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية  .2

فيما يلي بيان 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 املتبعة مع تلك امل�شتخدمة فـي اإعـــداد القوائم املالية املوحدة ال�شنوية لل�شنة املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2008 

واملبينة فـي تلك القوائم، با�شتثناء اتباع املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 8 – القطاعات الت�شغيلية والتعديالت على املعايري 

احلالية املذكورة اأدناه. قام البنك باتباع املعيار والتعديالت باأثر رجعي، ومل يكن لذلك اأثر على املركز املايل للبنك واأدائه املايل. مت تعديل 

بيانات املقارنة، عند ال�شرورة، لتتم�شى مع تبويب ال�شنة احلالية. 

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 8 – القطاعات الت�شغيلية، والذي األغى معيار املحا�شبة الدويل رقم 14 )القطاعات   
الت�شغيلية(، ويتطلب الإف�شاح عن املعلومات املتعلقة بالقطاعات الت�شغيلية بالبنك، و  

التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 1 – عر�س القوائم املالية و  
التعديالت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 2 – الدفعات املح�شوبة على اأ�شا�س الأ�شهم “�شروط املنح واإلغاوؤها”.   
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية - )تتمة(  .2

تاريخ التداول  ب( 

يتم اإثبات والتوقف عن اإثبات كافة العمليات العتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول، اأي التاريخ الذي يلتزم فيه 

تلك  ت�شليم  يتم  اأن  تتطلب  التي  العمليات  املالية هي  املوجودات  وبيع  ب�شراء  املتعلقة  العتيادية  العمليات  املوجودات.  وبيع  ب�شراء  البنك 

املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها فـي ال�شوق. 

االأدوات 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، واتفاقيات 

الأ�شعار الآجلة، ومقاي�شات اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة، وخيارات اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة )املكتتبة وامل�شرتاة( 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. 

حتدد القيمة العادلة فـي العادة بالرجوع اإىل الأ�شعار املتداولة بال�شوق وطرق خ�شم التدفقات النقدية وطرق الت�شعري، ح�شبما هو مالئم. 

تتوقف معاجلة التغريات فـي القيمة العادلة للم�شتقات على ت�شنيفها �شمن الفئات التالية: 

امل�شتقات املقتناة الأغرا�س املتاجرة  )1

امل�شتقات  ت�شتمل  لل�شنة.  املوحدة  الدخل  قائمة  فـي  مبا�شرة  املتاجرة  لأغرا�س  املقتناة  للم�شتقات  العادلة  القيمة  فـي  التغريات  تدرج 

املقتناة 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 القت�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

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 

اأن توؤثر على �شافـي الدخل اأو اخل�شارة املعلن. 

ولكي تكون امل�شتقات موؤهلة ملحا�شبة تغطية املخاطر، فاإنه يجب التوقع باأن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية خالل فرتة 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 ا�شرتاتيجية واأهداف اإدارة املخاطر مبا فـي ذلك حتديد اأداة تغطية املخاطر والبند الذي �شيتم تغطيته وطبيعة املخاطر املغطاة 

وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر. وتبعًا لذلك، يجب تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر ب�شورة م�شتمرة.

اأما بالن�شبة لتغطية خماطر القيمة العادلة التي تفي ب�شرط حما�شبة تغطية املخاطر، تدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر نا�شئة عن 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 فيها تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعمولت خا�شة عن 

اإطفاء ت�شوية القيمة الدفرتية فـي قائمة الدخل املوحدة على مدى العمر املتبقي  الوفاء ب�شرط حما�شبة تغطية املخاطر، عندئذ يتم 

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.
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اأما بالن�شبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي تفـي ب�شرط حما�شبة تغطية املخاطر، يتم اإثبات اجلزء اخلا�س بالربح اأو اخل�شارة 

اأنها تغطية فعالة، فـي الحتياطيات الأخرى �شمن حقوق امل�شاهمني، على  التي مت حتديدها على  اأداة تغطية املخاطر،  الناجمة عن 

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 الحتياطيات الأخرى اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي 

توؤثر فيها املعاملة املغطاة على قائمة الدخل املوحدة. 

يتم التوقف عن حما�شبة تغطية املخاطر وذلك عند انتهاء �شريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهائها اأو تنفيذها اأو عندما مل تعد تلك الأداة 

موؤهلة ملحا�شبة تغطية املخاطر. وعند التوقف عن اتباع حما�شبة تغطية خماطر التدفقات النقدية، يتم الحتفاظ بالربح اأو اخل�شارة 

املرتاكمة – املثبتة �شابقًا فـي الحتياطات الأخرى- �شمن حقوق امل�شاهمني حلني حدوث العملية املتوقعة. وفـي احلالت التي مل يعد 

فيها توقع حدوث العملية املغطاة، يتم حتويل �شافـي الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة – املثبت �شمن الحتياطيات الأخرى – اإىل قائمة 

الدخل املوحدة لل�شنة. 

العمالت االأجنبية  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 قائمة املركز 

بداية  فـي  الرئي�شية  بالعملة  املطفاأة  التكلفة  بني  الفرق  الأجنبية  بالعمالت  امل�شجلة  النقدية  البنود  حتويل  وخ�شائر  اأرباح  متثل  املايل. 

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 فيما عدا 

الفروقات على القرو�س بالعمالت الأجنبية التي توؤمن تغطية فعالة على �شافـي ال�شتثمار فـي املن�شاآت الأجنبية. تدرج اأرباح اأو خ�شائر 

حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�شجلة بالعمالت الأجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة، فيما عدا الفروقات الناجتة عن اإعادة حتويل 

ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع، اأو تلك املدرجة �شمن حقوق امل�شاهمني واخلا�شة بتغطية خماطر التدفقات النقدية و�شافـي ال�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.

مقا�شــة االأدوات 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 االإيرادات / امل�شاريف  و( 

دخل وم�شاريف العموالت اخلا�شة

يتم اإثبات دخل وم�شاريف العمولت اخلا�شة املتعلقة بكافة الأدوات املالية املرتبطة بعمولة، عدا تلك امل�شنفة كـ “ا�شتثمارات مقتناة 

العائد  با�شتخدام طريقة  املوحدة  الدخل  قائمة  فـي  الدخل”،  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  “ا�شتثمارات مدرجة  املتاجرة” اأو  لأغرا�س 

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 

لالأداة املالية، ولي�س خ�شائر الئتمان امل�شتقبلية.

تعدل القيمة الدفرتية لأية موجودات اأو مطلوبات مالية ما، فـي حالة قيام البنك بتعديل تقديراته ب�شاأن املدفوعات اأو املقبو�شات. 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 انخفا�س القيمة امل�شجلة لأ�شل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهة ب�شبب خ�شارة النخفا�س فـي القيمة، فاإنه 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 الأتعاب املدفوعة اأو تكاليف املعامالت امل�شتلمة وكذلك اخل�شومات والعالوات التي تعترب جزءًاً 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. 
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وعند قيام البنك باإبرام اتفاقية 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 االأجنبية

يتم اإثبات اأرباح/ خ�شائر حتويل العمالت الأجنبية عند حتققها / تكبدها. 

دخل االأتعاب والعموالت

يتم اإثبات الأتعاب والعمولت، على اأ�شا�س مبداأ ال�شتحقاق، عند تقدمي اخلدمة. يتم تاأجيل اأتعاب الرتباطات ملنح القرو�س التي غالبًا 

اأتعاب املحافظ  اإثبات  اإثباتها كت�شوية العائد الفعلي عن تلك القرو�س. يتم  ما يتم ا�شتخدامها مع التكلفة املبا�شرة املتعلقة بها ويتم 

واخلدمات ال�شت�شارية واخلدمات الأخرى، على اأ�شا�س ن�شبي، طبقًا لعقود اخلدمات املعنية. اأما الأتعاب امل�شتلمة عن اإدارة املوجودات 

يتم تقدميها على مدى فرتة معنية،  التي  الأخرى  املماثلة  والو�شاية واخلدمات  املايل وخدمات احلفظ  التخطيط  والأموال وخدمات 

فيتم اإثباتها ب�شكل ن�شبي على مدى فرتة اخلدمة املقدمة. وفـي احلالت التي ل يتوقع فيها باأن توؤدي الرتباطات املتعلقة بالقرو�س اإىل 

ا�شتخدام القر�س، يتم اإثبات اأتعاب الرتباطات ملنح القرو�س بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة الرتباط. تتعلق م�شاريف الأتعاب 

والعمولت الأخرى اأ�شا�شًا باأتعاب املعامالت واخلدمات، ويتم قيدها كم�شاريف عند ا�شتالم اخلدمة. 

توزيعات االأرباح

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. 

اتفاقيات البيع واإعادة ال�شراء  ز( 

اإعادة ال�شراء( فـي قائمة  اإثبات املوجودات املباعة مع اللتزام باإعادة �شرائها فـي تاريخ م�شتقبلي حمدد )اتفاقيات  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  املقتناة  الأخرى  وال�شتثمارات  ال�شتحقاق  تاريخ  حتى  املقتناة  وال�شتثمارات  للبيع،  املتاحة  وال�شتثمارات 

اأو ودائع  اللتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�شتلمة منه مبوجب هذه التفاقيات فـي الأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

العمالء، ح�شبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني �شعر البيع واإعادة ال�شراء كم�شاريف عمولت خا�شة، ويطفاأ على مدى فرتة اتفاقية 

اإعادة ال�شراء با�شتخدام طريقة العائد الفعلي. 

ل يتم اإظهار املوجودات امل�شرتاة مع وجود التزام لإعادة بيعها فـي تاريخ م�شتقبلي حمــدد )اتفاقية اإعادة بيع( فـي قائمة املركز املايل 

املوحدة لعدم انتقال ال�شيطرة على تلك املوجودات اإىل البنك. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه التفاقيات 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 اعتبار 

الفرق بني �شعر ال�شراء واإعادة البيع كدخل عمولت خا�شة، ويطفاأ على مدى فرتة اتفاقية اإعادة البيع با�شتخدام طريقة العائد الفعلي. 

اال�شتثمارات  ح( 

املتعلقة  ال�شراء  �شاملة م�شاريف  املدفوع،  للمبلغ  العادلة  القيمة  التي متثل  بالتكلفة  ال�شتثمارية  ال�شندات  كافة  اإثبات  الأ�شل،  فـي  يتم، 

بال�شتثمارات، فيما عدا ال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل والتي ل يتم اإ�شافتها 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 انتهاء 

العمل فـي تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. حتدد القيمة العادلة للموجودات املدارة وال�شتثمارات فـي ال�شناديق ال�شتثمارية على اأ�شا�س 

�شافـي قيمة املوجودات املعلن.

اأما بالن�شبة لل�شندات غري املتداولة بال�شوق، يتم اإجراء تقدير منا�شب للقيمة العادلة على اأ�شا�س القيمة ال�شوقية احلالية لالأدوات 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.
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وبعد الإثبات الأويل ملختلف فئات ال�شندات ال�شتثمارية، ل ي�شمح عادة باإجراء اأية حتويالت لحقة بني فئات ال�شتثمار املختلفة. حتدد 

القيمة امل�شرح عنها لكل فئة من فئات ال�شتثمار فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل :-

اال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل   )1

قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  “ا�شتثمارات مدرجة  املتاجرة” اأو  لأغرا�س  “ا�شتثمارات مقتناة  كـ  الفئة  ال�شتثمارات �شمن هذه  ت�شنف 

“ا�شتثمارات  39 املعدل. يتم �شراء ال�شتثمارات امل�شنفة كـ  اأو عند تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم  الدخل”. وذلك عند ن�شاأتها 

مقتناة لأغرا�س املتاجرة” ب�شكل اأ�شا�شي لغر�س البيع اأو اإعادة ال�شراء ملدد ق�شرية الأجل. ت�شنف ال�شتثمارات كـ “ا�شتثمارات مدرجة 

قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” من قبل الإدارة فـي حالة الوفاء باملعايري والأ�ش�س املذكورة اأدناه، )فـيما عدا ا�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  n 
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  n 
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 ل�شرتاتيجية اإدارة املخاطر املعتمدة من جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك، وهذا الت�شنيف غري 

قابل لالإلغاء. يتم اإثبات املوجودات املالية امل�شنفة عند اإبرام اتفاقيات تعاقدية مع الأطراف الأخرى بتاريخ التداول، ويتم التوقف عن 

اإثباتها عند بيعها.

وبعد الإثبات الأويل لها، تقا�س ال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويتم اإدراج اأية تغريات فـي القيمة 

العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�شاأ فيها 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”.

اال�شتثمارات املتاحة للبيع  )2

اأو  ال�شتثمارات املتاحة للبيع هي تلك التي يعتزم البنك الحتفاظ بها ملدة غري حمددة، والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات ال�شيولة 

ملواجهة التغريات فـي اأ�شعار العمولت، اأو اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، اأو اأ�شعار الأ�شهم.

يتم  مل  التي  للبيع  املتاحة  لال�شتثمارات  بالن�شبة  العادلة.  بالقيمة  للبيع” لحقًا  متاحة  “ا�شتثمارات  كـ  امل�شنفة  ال�شتثمارات  تقا�س 

الأخرى” �شمن  “الحتياطيات  فـي  مبا�شرة  العادلة  قيمتها  فـي  التغريات  عن  الناجتة  اخل�شائر  اأو  الأرباح  تدرج  خماطرها،  تغطية 

حقوق امل�شاهمني. وعند انتفاء اأ�شباب اإثبات تلك ال�شتثمارات، يتم اإظهار الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة – املثبتة �شابقًا �شمن حقوق 

فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة.  - امل�شاهمني

تقيد ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع، التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به، بالتكلفة.

اال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�شتحقاق   )3

ت�شنف ال�شتثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها ولها تاريخ ا�شتحقاق حمدد والتي ي�شتطيع البنك ولديه النية الإيجابية 

لقتنائها حتى تاريخ ا�شتحقاقها - عدا تلك التي تفي مبتطلبات تعريف ال�شتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة - كا�شتثمارات مقتناة 

حتى تاريخ ال�شتحقاق. يتم قيا�س هذه ال�شتثمارات بعد اقتنائها بالتكلفة املطفاأة ناق�شًا خم�ش�س النخفا�س فـي قيمتها. يتم ح�شاب 

التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اخل�شم اأو العالوة عند ال�شراء با�شتخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر 

ناجمة عن هذه ال�شتثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند انتفاء اأ�شباب اإثبات تلك ال�شتثمارات اأو انخفا�س قيمتها.

اإن ال�شتثمارات امل�شنفة كـ “مقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق”، ل ميكن عادة بيعها اأو اإعادة ت�شنيفها – دون اأن تتاأثر مقدرة البنك على 

ا�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 

لالحتفاظ بها حتى تاريخ ال�شتحقاق.



46

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية - )تتمة(  .2

املقتناة بالتكلفة املطفاأة  )4

بالتكلفة  “ا�شتثمارات مقتناة  كـ  ن�شط،  �شوق مايل  فـي  املتداولة  املمكن حتديدها وغري  اأو  الثابتة  الدفعات  ال�شتثمارات ذات  ت�شنف 

املطفاأة”. ال�شتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة ناق�شًا خم�ش�س 

النخفا�س فـي قيمتها. يتم ت�شوية ال�شتثمارات املغطاة قيمتها العادلة فـي تغريات القيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطية خماطرها. 

تدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر ناجمة عن هذه ال�شتثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند انتفاء اأ�شباب اإثبات تلك ال�شتثمارات، ويتم 

الإف�شاح عنها كاأرباح اأو )خ�شائر( ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة. حت�شب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اخل�شم 

اأو العالوة عند ال�شراء با�شتخدام طريقة العائد الفعلي. 

اال�شتثمار فـي ال�شركات الزميلة ط( 

يتم حما�شبة ال�شتثمار فـي ال�شركة الزميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية وذلك طبقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )28( املتعلق بـ “ال�شتثمار 

فـي ال�شركات الزميلة”. ال�شركة الزميلة هي من�شاأة ميار�س عليها البنك تاأثريًا هامًا، ول تعترب �شركة تابعة اأو م�شروعًا م�شرتكًا. 

ومبوجب طريقة حقوق امللكية، يتم اإثبات ال�شتثمار فـي ال�شركة الزميلة فـي قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة زائدًا التغريات التي تطراأ 

املايل  املركز  فـي قائمة  الزميلة  ال�شركات  فـي  يقيد ال�شتثمار  ال�شراء.  بعد  ملا  الزميلة  ال�شركة  فـي �شافـي موجودات  البنك  على ح�شة 

املوحدة على اأ�شا�س طريقة حقوق امللكية اأو بالقيمة القابلة لال�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 فيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع فـي ظروف م�شابهة. 

يتم حذف الأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني البنك وال�شركة الزميلة له بقدر ح�شته فـي ال�شركة الزميلة. 

القرو�س وال�شلف  ي( 

القرو�س وال�شلف هي موجودات مالية غري م�شتقة يتم منحها اأو اقتناوؤها من قبل البنك، وذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها، ول يتم 

تداولها فـي �شوق مايل ن�شط.

تقا�س كافة القرو�س وال�شلف، فـي الأ�شل، بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع، �شاملة م�شاريف ال�شراء املتعلقة بالقرو�س وال�شلف.

وبعد الإثبات الأويل ملختلف فئات القرو�س وال�شلف، ل ي�شمح عادة باإجراء اأية مناقالت بني فئات القرو�س وال�شلف املختلفة. 

النحفا�س وخم�ش�س  م�شطوبة  مبالغ  اأية  ناق�شًا  املطفاأة،  بالتكلفة  مقتناة  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.

االأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى ك( 

اأو  اأ�شواق املال، وذات دفعات ثابتة  اإيداعات  اأ�شا�شًا من  اإن 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. 

وبعد الإثبات الأويل لها، تظهر الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى بالتكلفة ناق�شًا اأية مبالغ م�شطوبة وخم�ش�شات النخفا�س 

فـي القيمة، اإن وجدت.

االنخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية  ل(  

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجـراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�شوعي على انخفا�س قيمة اأي 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 النخفا�س فـي التغريات فـي 

قيمتها الدفرتية كالآتي :
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وفـي حالة عدم اإمكانية حت�شيل اأي اأ�شل مايل، فانه يتم �شطبه من خم�ش�س خ�شائر النخفا�س فـي القيمة. ل يتم �شطب املوجودات 

املالية اإل بعد ا�شتنفاذ كافة و�شائل التح�شيل املمكنة وحتديد مبلغ اخل�شارة.

حال تخفي�س املوجودات املالية اإىل قيمتها املقدرة القابلة لال�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 لال�شرتداد. 

واإذا ما حدث لحقًا انخفا�س فـي مبلغ خ�شارة النخفا�س فـي قيمة ال�شتثمارات عدا ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع واأن هذا النخفا�س 

يتعلق، ب�شورة مو�شوعية، بوقوع حدث بعد اإثبات النخفا�س )مثل حت�شن درجة ت�شنيف الئتمان 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  النخفا�س 

خ�شائر انخفا�س الئتمان.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفاأة   )1

ُت�شنف املوجودات املالية كموجودات منخف�شة القيمة عند وجود دليل مو�شوعي على وقوع النخفا�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. 

يجنب خم�ش�س خا�س لقاء خ�شائر الئتمان الناجتة عن انخفا�س قيمة اأي قر�س اأو اأي من املوجودات املالية الأخرى املقتناة 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 

القابلة لال�شرتداد من ال�شمانات والكفالت  القيمة املقدرة  النقدية املتوقعة مبا فـي ذلك  للتدفقات  القيمة احلالية  لال�شرتداد متثل 

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 لالنخفا�س فـي القيمة على اأ�شا�س املحفظة لقاء خ�شائر الئتمان وذلك فـي حالة 

وجود دليل مو�شوعي على وجود خ�شائر غري حمددة بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة. اإن املخ�ش�س اجلماعي مبني على اأ�شا�س 

انخفا�س فـي م�شتوى الت�شنيف الئتماين )انخفا�س درجات ت�شنيف خماطر الئتمان( للموجودات املالية منذ تاريخ منحها. يقدر هذا 

املخ�ش�س بناًء على عدة عوامل تت�شمن ت�شنيفات الئتمان املحددة للجهة / اجلهات املقرت�شة، والظروف القت�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.

انخفا�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 دلياًل مو�شوعيًا 

على النخفا�س فـي القيمة. وعلى عك�س �شندات الديون، ل ي�شمح با�شرتداد مبلغ اخل�شارة الناجتة عن انخفا�س القيمة �شمن قائمة 

الدخل املوحدة طاملا ظل الأ�شل قائمًا بال�شجالت، وعليه فاإن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد اإدراج النخفا�س بال�شجالت يجب اأن 

املثبتة �شمن حقوق  املرتاكمة  اأو اخل�شائر  املكا�شب  يتم حتويل  اإثباتها،  التوقف عن  وفـي حالة  امل�شاهمني.  ت�شجل فقط �شمن حقوق 

امل�شاهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

يقوم البنك ب�شطب موجوداته املالية عندما تقرر وحدات العمل املعنية واإدارة املخاطر عدم اإمكانية حت�شيلها، ويتم اتخاذ هذا القرار 

بعد الأخذ بعني العتبار بع�س املعلومات مثل حدوث تغريات هامة فـي املركز املايل للجهة املقرت�شة / امل�شدرة ت�شري اإىل عدم مقدرتها 

على �شداد التزاماتها اأو اأن متح�شالت ال�شمان غري كافـية ل�شداد كامل املخاطر. ل يتم �شطب املوجودات املالية اإل بعد ا�شتنفاذ كافة 

الو�شائل املمكنة لتح�شيلها. وبالن�شبة للقرو�س ال�شخ�شية، ت�شدر قرارات ال�شطب فـي العادة بناًء على حالت التاأخر املتعلقة ب�شداد 

منتج معني. وفـي حالة عدم اإمكانية حت�شيل اأي اأ�شل مايل، فاإنه يتم �شطبه من خم�ش�س النخفا�س فـي القيمة، اإن وجد، وحتمل اأية 

مبالغ بالزيادة عن املخ�ش�س املتوفر مبا�شرة على قائمة الدخل املوحدة. 
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية - )تتمة(  .2

ال�شيا�شات  حتدد  جديدة.  قرو�شًا  اعتبارها  يتم  بل  ال�شداد،  متاأخرة  قرو�شًا  �شروطها  ب�شاأن  التفاو�س  اأعيد  التي  القرو�س  تعترب  ل 

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 انخفا�س على اأ�شا�س فردي اأو جماعي والذي يتم احت�شابه با�شتخدام معدل العمولة الفعلي 

الأ�شلي للقر�س.

املمتلكات واملعدات  م( 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�شم ال�شتهالك املرتاكم. ل يتم ا�شتهالك الأرا�شي اململوكة. 

تتبع طريقة الق�شط الثابت فـي ح�شاب ا�شتهالك تكلفة املمتلكات واملعدات الأخرى وذلك على اأ�شا�س الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات 

وكما يلي :- 

20 �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 ال�شتبعاد وذلك مبقارنة متح�شالت ال�شتبعاد مع القيمة الدفرتية، ويتم اإدراجها فـي قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة القيمة املتبقية وكذلك الأعمار الإنتاجية للموجودات للتاأكد من وجود انخفا�س فـي قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث اأو 

القابلة  قيمتها  اإىل  فورًا  للموجودات  الدفرتية  القيمة  تخفي�س  يتم  الدفرتية.  قيمتها  ا�شرتداد  اإمكانية  اإىل عدم  الظروف  فـي  التغريات 

لال�شرتداد، فـي حالة زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل عن القيمة القابلة لال�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 العتبار اخل�شم اأو العالوة. تطفاأ العالوات واخل�شومات على اأ�شا�س العائد الفعلي حتى تاريخ ال�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( 

جتنب املخ�ش�شات عند وجود التزامات قانونية اأو متوقعة على البنك ناجمة عن اأحداث �شابقة واأن تكاليف �شداد هذه اللتزامات حمتملة 

وميكن تقديرها ب�شكل موثوق به.

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 التزام البنك جتاه كل �شمان بالعالوة املطفاأة اأو اأف�شل تقدير للم�شاريف املطلوبة ل�شداد 

اللتزامات املالية الناجتة عن ال�شمانات، اأيهما اأكرب. تدرج اأية زيادة فـي اللتزامات املتعلقة بال�شمانات املالية فـي قائمة الدخل املوحدة 

والعمولت”،  الأتعاب  “�شافـي دخل  املوحدة �شمن  الدخل  قائمة  فـي  امل�شتلمة  العالوة  اإثبات  يتم  الئتمان”.  “م�شاريف خ�شائر  �شمن 

بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة ال�شمان.

حما�شبة عقود االإيجار  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. 
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ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية - )تتمة(  .2

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، با�شتثناء الوديعة النظامية. كما ت�شتمل على الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية الأخرى التي ت�شتحق خالل ت�شعني يومًاً بعد �شرائها. 

التوقف عن اإثبات االأدوات املالية  ق( 

التعاقدية  انتهاء 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 فيها 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 فيها 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 واللتزامات الناجتة عن هذه العمليات.

يتم التوقف عن اإثبات املطلوبات املالية )اأو جزء منها( وذلك فقط عند ا�شتنفاذها، اأي عندما يتم تنفيذ اللتزام املحدد فـي العقد اأو 

اإلغاوؤه اأو انتهاء مدته.

االأموال املودعة لدى البنك ب�شفته و�شّياً اأو موؤمتناً عليها  ر( 

ل يتم اعتبار 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.

ل يتم حتميل الزكاة و�شريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة لأنها التزامات على امل�شاهمني، وبالتايل يتم خ�شمها من توزيعات 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 با�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

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

621,611  662,694 نقد فـي ال�شندوق  

4,827,490  5,162,564 وديعة نظامية   

5,540,769  10,787,850 اتفاقيات اإعادة بيع  

338,383  1,777 اأر�شدة اأخرى   

11,328,253  16,614,885 االإجمايل    

يتعني على البنك، وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، الحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي بن�شب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، ولأجل، والدخار، حت�شب فـي نهاية كل �شهر.
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�لأر�سدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لأخرى  .4

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

2,722,368  1,091,225 ح�شابات جارية   

3,478,098  4,913,368 اإيداعات اأ�شواق املال   

6,200,466  6,004,593 الإجمايل    

�ل�ستثمار�ت، �سافـي  .5

ت�شنف ال�شندات اال�شتثمارية على النحو التايل: اأ( 

االإجمايل خارج اململكة  داخل اململكة       

2008  2009  2008  2009  2008  2009      
باآلف الريالت باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآلف الريالت  باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  ال�شعودية  ال�سعودية  ال�شعودية  ال�سعودية        

اال�شتثمارات املدرجة  )1  
قيمتها العادلة فـي    

قائمة الدخل    

 17,822  18,673  17,822  18,673  -  - �شندات بعمولة ثابتة     

383,473  327,530  60,457  -  323,016  327,530 �شندات بعمولة عائمة    

اال�شتثمارات املدرجة قيمتها  

401,295  346,203  78,279  18,673  323,016  327,530 العادلة فـي قائمة الدخل     

اإن كافة ال�شتثمارات اأعاله هي ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة )2008: 350.9 مليون ريال �شعودي(، و�شندات بعمولة عائمة �شادرة 

من بنوك و�شركات مت ت�شنيفها كـ “اأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل “عند تطبيق معيار املحا�شبة الدويل املعدل رقم 

39 فـي 1 يناير 2005، قدرها ل �شيء )2008: 50.4 مليون ريال �شعودي(. 

2009 31 دي�شمرب  العادلة فـي قائمة الدخل كما فـي  التي تتعر�س لها ال�شتثمارات املدرجة قيمتها   يبلغ احلد الأق�شى ملخاطر الئتمان 

ل �شيء )2008: 56.8 مليون ريال �شعودي(. 

تتعلق التغريات فـي القيمة العادلة ب�شكل رئي�شي بالتغريات فـي خماطر الئتمان خالل ال�شنة لأن اأثر خماطر ال�شوق كان ب�شيطًا.

اال�شتثمارات املتاحة للبيع   )2  
18,892,375  13,419,323  2,161,076  2,733,709  16,731,299  10,685,614 �شندات بعمولة ثابتة     

4,997,837  5,221,774  2,410,352  1,590,398  2,587,485  3,631,376 �شندات بعمولة عائمة     

94,565  57,509  83,671  46,615  10,894  10,894 اأ�شهم       

ال�شتثمارات املتاحة  

23,984,777  18,698,606  4,655,099  4,370,722  19,329,678  14,327,884 للبيع، اإجمايل      

خم�ش�س النخفا�س  

)77,929(  )21,679(  )77,929(  )21,679(  -  - فـي القيمة     

23,906,848  18,676,927  4,577,170  4,349,043  19,329,678  14,327,884 اال�شتثمارات املتاحة للبيع    

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�ل�ستثمار�ت، �سافـي - )تتمة(  .5

اال�شتثمارات املقتناة  )3  
بالتكلفة املطفاأة    

3,569,809  3,171,648  -  -  3,569,809  3,171,648 �شندات بعمولة ثابتة      

1,230,000  1,230,000  9,000  9,000  1,221,000  1,221,000 �شندات بعمولة عائمة      

اال�شتثمارات املقتناة بالتكلفة   

4,799,809  4,401,648  9,000  9,000  4,790,809  4,392,648 املطفاأة، اإجمايل      

خم�ش�س النخفا�س   

)9,000(  )9,000(  )9,000(  )9,000(   - فـي القيمة      

اال�شتثمارات املقتناة   

4,790,809  4,392,648  -  -  4,790,809  4,392,648 بالتكلفة املطفاأة      

اال�شتثمارات املقتناة حتى  )4  
تاريخ اال�شتحقاق    

505,394  401,772  -  -  505,394  401,772 �شندات بعمولة ثابتة     

ال�شتثمارات املقتناة حتى   

505,394  401,772  -  -  505,394  401,772 تاريخ ال�شتحقاق      

29,604,346  23,817,550  4,655,449  4,367,716  24,948,897  19,449,834 اال�شتثمارات، �شافـي     

فيما يلي حتلياًل ملكونات املحفظة اال�شتثمارية: ب( 

2008  2009      
الإجمايل غري متداولة  متداولة  االإجمايل  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        

22,985,400  20,806,502  2,178,898  17,011,416  13,828,638  3,182,778 �شندات بعمولة ثابتة     

6,611,310  2,259,599  4,351,711  6,779,304  1,818,769  4,960,535 �شندات بعمولة عائمة     

94,565  94,565  -  57,509  57,509  - اأ�شهم       

29,691,275  23,160,666  6,530,609  23,848,229  15,704,916  8,143,313       

)86,929(  )86,929(  -  )30,679(  )30,679(  - خم�ش�س النخفا�س فـي القيمة     

29,604,346  23,073,737  6,530,609  23,817,550  15,674,237  8,143,313 اال�شتثمارات    

ت�شتمل ال�شتثمارات غري املتداولة على �شندات مببلغ 15,180.0 مليون ريال �شعودي )2008: 22,328.0 مليون ريال �شعودي( �شادرة من قبل 

حكومة اململكة العربية ال�شعودية واملوؤ�ش�شات التابعة لها. 

حتى املقتناة  واال�شتثمارات  املطفاأة  بالتكلفة  املقتناة  لال�شتثمارات  العادلة  والقيمة  املحققة،  غري  لالأرباح  حتلياًل  يلي  فيما   ج( 

تاريخ اال�شتحقاق:  

2008  2009      
اإجمايل  اإجمايل           

القيمة الأرباح  القيمة  القيمة  االأرباح  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  
3,803,661  233,852  3,569,809  3,343,709  172,061  3,171,648 �شندات بعمولة ثابتة      

1,224,491  3,491  1,221,000  1,222,282  1,282  1,221,000 �شندات بعمولة عائمة     

5,028,152  237,343  4,790,809  4,565,991  173,343  4,392,648 االإجمايل     

اال�شتثمارات املقتناة حتى  )2  
تاريخ اال�شتحقاق    

531,876  26,482  505,394  414,711  12,939  401,772 �شندات بعمولة ثابتة      

531,876  26,482  505,394  414,711  12,939  401,772 االإجمايل     
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فيما يلي حتلياًل لال�شتثمارات ح�شب االأطراف االأخرى:  د( 

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

26,769,715  20,348,115 حكومية و�شبه حكومية    

271,857  593,881 �شركات     

2,518,478  2,864,155 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى    

44,296  11,399 اأخــــــرى    

29,604,346  23,817,550 االإجمايل     

ت�شتمل الأ�شهم امل�شرح عنها �شمن ال�شتثمارات املتاحة للبيع على اأ�شهم غــري متداولة قدرها 11.4 مليون ريال �شعودي )2008: 11.4 مليون 

ريال �شعودي( م�شجلة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به. 

اإعادة �شراء لدى  ت�شتمل ال�شتثمارات على ا�شتثمارات مرهونة قدرها ل �شيء )2008: 3,502.2 مليون ريال �شعودي( مبوجب اتفاقيات 

البنوك والعمالء، بلغت القيمة ال�شوقية لهذه ال�شتثمارات ل �شيء )2008: 3,492.5 مليون ريال �شعودي(.

جودة االئتمان املتعلقة باال�شتثمارات هـ( 

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

22,328,041  15,180,032 ال�شندات احلكومية ال�شعودية   

7,011,599  8,540,236 ا�شتثمارات م�شنفة    

264,706  97,282 ا�شتثمارات غري م�شنفة   

29,604,346  23,817,550 االإجمايل     

تتكون ال�شندات احلكومية ال�شعودية من �شندات التنمية احلكومية ال�شعودية، و�شندات بعمولة عائمة، و�شندات خزينة.

ت�شتمل ال�شتثمارات امل�شنفة على ا�شتثمارات ذات ت�شنيف ائتماين تعادل تلك املو�شوعة من قبل �شتاندرد اآند بورز وذلك من “اأاأاأ” اإىل 

311.2 مليون ريال �شعودي  اأي جهة وقدرها  ال�شندات غري امل�شنفة من قبل  ا�شتخدام ت�شنيفات اجلهات امل�شدرة على  “ب ب ب”. مت 
)2008: 1,418.9 مليون ريال �شعودي(.

تتكون ال�شتثمارات غري امل�شنفة. ب�شكل اأ�شا�شي، من اأ�شهم خا�شة، و�شندوق حتوط، واأ�شهم متداولة وغري متداولة.

حركة خم�ش�س انخفا�س اال�شتثمارات و( 

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

-  86,929 ر�شيد بداية ال�شنة    

86,929 جمنب خالل ال�شنة  -   

-  )56,250( مبالغ م�شطوبة خالل ال�شنة    

86,929  30,679 ر�شيد نهاية ال�شنة    

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي



53

�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي  .6

ت�شنف القرو�س وال�شلف على النحو التايل:- اأ( 

2009      
قرو�س جتارية          

وح�شابات قرو�س   بطاقات        

االإجمايل جارية مدينة   �شخ�شية   ائتمان        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت   باآالف الرياالت   باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

74,630,936  59,114,720  13,414,172  2,102,044 القرو�س وال�شلف العاملة، اإجمايل   

3,526,007  3,407,117  118,890  - القرو�س وال�شلف غري العاملة، �شافـي    

78,156,943  62,521,837  13,533,062  2,102,044 اإجمايل القرو�س وال�شلف    

خم�ش�س خ�شائر الئتمان      

)1,775,344(  )1,440,942(  )207,177(  )127,225(   )خا�س وجماعي( 

76,381,599  61,080,895  13,325,885  1,974,819 القرو�س وال�شلف، �شافـي   

2008      
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       

80,672,605  65,569,723  12,950,878  2,152,004 القرو�س وال�شلف العاملة، اإجمايل   

193,674  164,059  29,615  - القرو�س وال�شلف غري العاملة، �شافـي    

80,866,279  65,733,782  12,980,493  2,152,004 اإجمايل القرو�س وال�شلف    

خم�ش�س خ�شائر الئتمان   

)629,522(  )380,794(  )134,272(  )114,456( )خا�س وجماعي(    

80,236,757  65,352,988  12,846,221  2,037,548 القرو�س وال�شلف، �شافـي   

 :2008( �شعودي  ريال  مليون   38,568 قدرها  الفوائد  جتنب  مبداأ  على  قائمة  م�شرفية  منتجات  على  �شافـي  وال�شلف،  القرو�س  ت�شتمل 

 37,568 مليون ريال �شعودي(، مت اإظهارها بعد خ�شم خم�ش�س خ�شائر الئتمان قدره 723.0 مليون ريال �شعودي )2008: 277.9 مليون

ريال �شعودي(.

بلغ خم�ش�س خ�شائر الئتمان املحمل على قائمة الدخل املوحدة واملتعلق باملنتجات امل�شرفية القائمة على مبداأ جتنب الفوائد 692.4 مليون 

ريال �شعودي )2008: 111.5 مليون ريال �شعودي(. 

ت�شتمل القرو�س وال�شلف على قرو�س مغطاة خماطرها على اأ�شا�س املحفظة قــــدرها 256 مليون ريال �شعودي كما فـي بداية ال�شنة. انتهت 

تغطية املخاطر خالل ال�شنة، واأ�شبحت القيمة ال�شوقية ال�شلبية لهذه القـــرو�س البالغة 0.6 مليون ريال �شعودي فـي بداية ال�شنة ل �شيء 

بتاريخ قائمة املركز املايل.

مت الإف�شاح عن القرو�س وال�شلف غري العاملة بعد خ�شم العمولت اخلا�شة املرتاكمة املعلقة وقدرها 277.5 مليون ريال �شعودي )2008: 

108.1 مليون ريال �شعودي(. 
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احلركة فـي خم�ش�س خ�شائر االئتمان: ب( 

2009      
قرو�س جتارية          

وح�شابات قرو�س   بطاقات        

االإجمايل جارية مدينة   �شخ�شية   ائتمان        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت   باآالف الرياالت   باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

629,522  380,794  134,272  114,456 الر�شيد فـي بداية ال�شنة    

)350,661(  )36,616(  )206,647(  )107,398( ديون م�شطوبة    

1,588,940  1,119,689  310,131  159,120 جمنب خالل ال�شنة    

)92,457(  )22,925(  )30,579(  )38,953( مبالغ م�شرتدة جمنبة �شابقًا    

1,775,344  1,440,942  207,177  127,225 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة    

2008      
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       

571,048  340,465  131,702  98,881 الر�شيد فـي بداية ال�شنة    

)312,806(  )30,119(  )171,693(  )110,994( ديون م�شطوبة    

460,292  98,392  203,401  158,499 جمنب خالل ال�شنة    

)89,012(  )27,944(  )29,138(  )31,930( مبالغ م�شرتدة جمنبة �شابقًا    

629,522  380,794  134,272  114,456 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة    

يتعلق  �شعودي(  ريال   229.7 �شعودي )2008:  ريال  مليون   247.4 قدره  اأعاله على خم�ش�س جماعي  الئتمان  ي�شتمل خم�ش�س خ�شائر 

باملحفظة العاملة.

ريال  مليون   371.2  :2008( �شعودي  ريال  مليون   1,496.5 الئتمان  خ�شائر  خم�ش�س  ح�شاب  على  الدخل  على  املحمل  املبلغ  �شافـي  بلغ 

�شعودي(، ومت اإظهاره بعد خ�شم املبالغ امل�شرتدة املجنبة �شابقًا طبقًا ملا هو مبني اأعاله.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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جودة االئتمان اخلا�شة بالقرو�س وال�شلف: ج( 

القرو�س غري املتاأخرة ال�شداد والتي مل تنخف�س قيمتها  )1

2009      
قرو�س جتارية الت�شنيف      

وح�شابات قرو�س  بطاقات       

االإجمايل جارية مدينة  �شخ�شية  ائتمان       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

706,388  706,388  -  - غري م�شكوك فيها   

18,646,263  18,646,263  -  - جيدة     

51,824,092  37,545,680  12,525,598  1,752,814 مقبولة     

 71,176,743  56,898,331  12,525,598  1,752,814 االإجمايل    

2008      
قرو�س جتارية الت�شنيف      

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       

59,438  59,438  -  - غري م�شكوك فيها   

9,032,034  9,032,034  -  - جيدة     

69,124,733  55,265,410  12,009,103  1,850,220 مقبولة     

78,216,205  64,356,882  12,009,103  1,850,220 االإجمايل    

غري م�شكوك فيها: ت�شري اإىل وجود خماطر ائتمان قوية جدًا مع عدم وجود اأي احتمال لأي تعرث فـي ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرات 

قوية جدًا للوفاء باللتزامات طويلة الأجل فـي ظروف ال�شوق غري العتيادية.

جيدة: ت�شري اإىل وجود خماطر ائتمان قوية مع احتمال قليل للتعرث فـي ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرات قوية للوفاء باللتزامات طويلة 

الأجل مع وجود ح�شا�شية جتاه الأحداث بال�شوق.

مقبولة: ت�شري اإىل وجود خماطر مقبولة مع احتمال معتدل للتعرث فـي ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرة على الوفاء باللتزامات املتو�شطة 

والق�شرية الأجل، لكن الأمر يتطلب وجود رقابة دورية ب�شبب احل�شا�شية الكربى جتاه الأحداث بال�شوق.
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة(  .6

جودة االئتمان اخلا�شة بالقرو�س وال�شلف - )تتمة(  ج( 

حتليل باأعمار القرو�س وال�شلف )متاأخرة ال�شداد ومل تنخف�س قيمتها(  )2

2009      
قرو�س جتارية        

وح�شابات قرو�س  بطاقات       

االإجمايل جارية مدينة  �شخ�شية  ائتمان       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

2,773,324  2,093,447  528,928  150,949 من 1 يوم اإىل 30 يوم   

454,078  112,148  234,113  107,817 من 31 يوم اإىل 90 يوم   

226,791  10,794  125,533  90,464 من 91 يوم اإىل 180 يوم   

3,454,193  2,216,389  888,574  349,230 اإجمايل القرو�س وال�شلف   

2008      
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       

1,939,593  1,166,339  641,696  131,558 من 1 يوم اإىل 30 يوم   

328,041  40,940  192,487  94,614 من 31 يوم اإىل 90 يوم   

188,766  5,562  107,592  75,612 من 91 يوم اإىل 180 يوم   

2,456,400  1,212,841  941,775  301,784 اإجمايل القرو�س وال�شلف   
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جودة االئتمان اخلا�شة بالقرو�س وال�شلف - )تتمة( ج( 

فيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�س وال�شلف وخم�ش�س خ�شائر االئتمان ح�شب القطاعات االقت�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     2009  

 2,667,097  -  -  2,667,097 حكومية و�شبه حكومية    

 75,000  -  -  75,000 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى    

 1,358,999  -  -  1,358,999 زراعة واأ�شماك    

8,328,205  )40,879(  180,771  8,188,313 ت�شنيع     

207,514  -  -  207,514 مناجم وتعدين    

257,584  )7,128(  7,128  257,584 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �شحية    

2,549,759  )77,630(  892,390  1,734,999 بناء واإن�شاءات    

22,808,236  )940,164(  1,972,780  21,775,620 جتارة      

 1,894,397  )1,482(  482  1,895,397 نقل وات�شالت    

5,114,021  )4,774(  6,120  5,112,675 خدمات     

15,225,704  )334,402(  118,890  15,441,216 قرو�س �شخ�شية وبطاقات ائتمان   

16,142,437  )121,531(  347,446  15,916,522 اأخرى       

 )247,354(  )247,354(  -  - املخ�ش�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة    

76,381,599  )1,775,344(  3,526,007  74,630,936 االإجمايل      

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     2008  

2,678,754  -  -  2,678,754 حكومية و�شبه حكومية    

75,000  -  -  75,000 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى    

1,439,373  -  -  1,439,373 زراعة واأ�شماك    

8,629,415  )35,009(  59,418  8,605,006 ت�شنيع     

25,634  -  -  25,634 مناجم وتعدين    

263,674  )7,128(  7,128  263,674 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �شحية    

3,113,829  )33,039(  33,039  3,113,829 بناء واإن�شاءات    

24,192,335  )24,967(  43,581  24,173,721 جتارة      

2,300,993  )1,482(  482  2,301,993 نقل وات�شالت    

4,755,702  )14,817(  18,377  4,752,142 خدمات     

14,808,769  )248,728(  29,615  15,027,882 قرو�س �شخ�شية وبطاقات ائتمان   

18,182,969  )34,662(  2,034  18,215,597 اأخرى       

)229,690(  )229,690(  -  - املخ�ش�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة    

80,236,757  )629,522(  193,674  80,672,605 االإجمايل      

مت ح�شاب خم�ش�س خ�شائر الئتمان املتعلق بالقــرو�س وال�شلف ال�شخ�شية على اأ�شا�س جماعي. 

مت ح�شاب املخ�ش�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة على اأ�شا�س نظام تقومي جودة املوجودات والذي ي�شتمل على ت�شنيف درجات 

خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف القت�شادية العامة. 
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�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة(  .6

ال�شمانات  د( 

هذه  ت�شتمل  وال�شلف،  بالقرو�س  املتعلقة  الئتمان  خماطر  لتقليل  ب�شمانات  به،  اخلا�شة  الإقرا�س  عمليات  خالل  البنك،  يحتفظ 

 ال�شمانات، فـي الغالب، على ودائع لأجل، وحتت الطلب، وودائع نقدية اأخرى، و�شمانات مالية، واأ�شهم حملية ودولية، وعقارات وموجودات

ثابتة اأخرى.

�ل�ستثمار�ت فـي �ل�سركات �لزميلة  .7

ميتلك البنك ح�شة قدرها 40% فـي راأ�س مال �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، �شركة تقوم بتقدمي اخلدمات البنكية 

ال�شتثمارية فـي اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك البنك ح�شة قدرها 32.5% من راأ�س مال �شركة �شاب تكافل، �شركة تقوم بتقدمي خدمات تاأمني متوافقة مع ال�شريعة، وتطرح 

منتجات تكافل عائلي وعام.

2008  2009      
اإت�س اإ�س بي �شي اإت�س اإ�س بي �شي         

العربية العربية         

�شاب ال�شعودية  �شاب   ال�شعودية       

الإجمايل تكافل  املحدودة  االإجمايل  تكافل  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       

110,447  20,036  90,411  148,356  18,206  130,150 الر�شيد فـي بداية ال�شنة 

-  -  -  97,500  97,500  - تكلفة ال�شتثمار خالل ال�شنة 

)70,412(  -  )70,412(  )111,446(  -  )111,446( توزيعات اأرباح م�شتلمة 

احل�شة فـي الأرباح

108,321  )1,830(  110,151  46,048  )5,374(  51,422 )اخل�شائر( غري املوزعة   

148,356  18,206  130,150  180,458  110,332  70,126 االإجمايل   

ح�شة البنك فـي القوائم املالية لل�شركات الزميلة :

2008  2009      
اإت�س اإ�س بي �شي اإت�س اإ�س بي �شي          

العربية العربية          

�شاب ال�شعودية  �شاب  ال�شعودية         

تكافل املحدودة  تكافل  املحدودة         

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�شعودية ال�شعودية  ال�سعودية  ال�سعودية         

60,429  186,823  257,745  130,950 اإجمايل املوجودات 

42,223  56,673  147,413  60,824 اإجمايل املطلوبات 

18,206  130,150  110,332  70,126 اإجمايل حقوق امللكية 

15,096  167,759  13,606  88,438 اإجمايل الدخل  

16,926  57,608  18,980  37,016 اإجمايل امل�شاريف 

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�ملمتلكات و�ملعد�ت، �سافـي  .8

املعدات حت�شينات         

2008  2009 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:

1,380,503  1,495,441  602,380  280,286  612,775 الر�شيد فـي 1 يناير  

117,743  143,919  69,116  51,691  23,112 الإ�شافات    

)2,805(  )1,372(  )1,372(  -  - ال�شتبعادات   

1,495,441  1,637,988  670,124  331,977  635,887 فـي 31 دي�شمرب  

           

اال�شتهالك املرتاكم :        

828,663  933,981  455,054  197,869  281,058 فـي 1 يناير     

107,395  111,289  62,851  22,672  25,766 لل�شنة     

)2,077(  )1,324(  )1,324(  -  - ال�شتبعادات   

933,981  1,043,946  516,581  220,541  306,824 فـي 31 دي�شمرب  

�شافـي القيمة الدفرتية :        

594,042  153,543  111,436  329,063 فـي 31 دي�شمرب 2009  

561,460   147,326  82,417  331,717 فـي 31 دي�شمرب 2008  

فـي كما  �شعودي  ريال  مليون   24.7 قـــــدرها  التنفيذ  حتت  اأعمـــــال  على  واملعدات  امل�شتاأجرة،  املباين  وحت�شينات  واملباين،  الأرا�شي   ت�شتمل 

31 دي�شمرب 2009 )2008: 8.3 مليون ريال �شعودي( و46.0 مليون ريال �شـــعودي )2008: 10.8 مليون ريال �شـعودي( و16.8 مليون ريال �شعودي 

)2008: ل �شيء(، على التوايل.

�ملوجود�ت �لأخرى  .9

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

عمولت خا�شة م�شتحقة مدينة

430  95 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى       -  

203,659  128,108 ا�شتثمارات       -  

697,348  445,371 قرو�س و�شلف        -  

901,437  573,574 اإجمايل العمولت اخلا�شة امل�شتحقة املدينة     

107,922  63,134 مدينون        

4,277  4,277 عقارات اأخرى      

2,176,791  1,879,011 القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات )اإي�شاح 10(    

157,303  165,662 �شريبة مدفوعة مقدمًا      

233,325  559,177 اأخرى        

3,581,055  3,244,835 االإجمايل       
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�مل�ستقات  .10

يقوم البنك، خالل دورة اأعماله العادية، با�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة التالية لأغرا�س املتاجرة ولتغطية املخاطر:-

العقود االآجلة وامل�شتقبلية اأ( 

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ل�شراء اأو بيع عملة اأو ب�شاعة اأو اأداة مالية معينة ب�شعر وتاريخ حمددين فـي امل�شتقبل. اإن العقود الآجلة 

هي عقود يتم ت�شميمها خ�شي�شًا لتلبية احتياجات حمددة والتعامل بها خارج الأ�شواق املالية النظامية. اأما عقود ال�شرف الأجنبي والعقود 

امل�شتقبلية املتعلقة باأ�شعار العمولت اخلا�شة فيتم 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 اتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع )م�شدر اخليار( احلق، ولي�س اللتزام، 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  التزامات  ومتثل 

الأخرى بتبادل دفع العمولت اخلا�شة ب�شعر ثابت وب�شعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل اأ�شل املبلغ. اأما مقاي�شات العمالت، فيتم مبوجبها 

بعمالت  اخلا�شة  العمولت  اأ�شعار  مقاي�شة  حالة  وفـي  خمتلفة.  بعمالت  وذلك  املبلغ  اأ�شل  مع  ثابت  ب�شعر  اخلا�شة  العمولت  دفع  تبادل 

خمتلفة، فاإنه يتم مبوجبها تبادل اأ�شل املبلغ زائدًا دفع العمولت اخلا�شة ب�شعر ثابت وب�شعر عائم وبعمالت خمتلفة. 

د( اتفاقيات االأ�شعار االآجلة 

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 

للعمالء  املنتجات  بطرح  املبيعات  تتعلق  ال�شرف.  اأ�شعار  وموازنة  املراكز،  واأخذ  باملبيعات،  املتاجرة  لأغرا�س  املقتناة  امل�شتقات  تتعلق معظم 

لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�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 وال�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 نظامًا �شاماًل لقيا�س واإدارة املخاطر - )انظر الإي�شاح رقم 29 – خماطر الئتمان، والإي�شاح رقم 31 – خماطر ال�شوق، والإي�شاح 

اأ�شعار ال�شرف الأجنبي  التقلبات فـي  نتيجة  البنك  لها  التي يتعر�س  باإدارة املخاطر  يتعلق جزء منها  والتي  ال�شيولة( -  – خماطر   34 رقم 

والعمولت اخلا�شة ولتقليل خماطر اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة لتكون �شمن امل�شتويات املقبولة التي يقررها جمل�س الإدارة بناًء 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 حدود ملخاطر 

مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميًا وت�شتخدم ا�شرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�شمان بقاء مراكز العمالت �شمن احلدود املقررة. كما 

و�شع جمل�س الإدارة م�شتوى معينًا ملخاطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة وذلك بو�شع حدود للفجوات فـي اأ�شعار العمولت اخلا�شة للفرتات املقررة. 

يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�شتخدم ا�شرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�شمان بقاء 

الفجوات بني اأ�شعار العمولت اخلا�شة �شمن احلدود املقررة.

العمالت  اأ�شعار  ملخاطر  تعر�شه  لتقليل  وذلك  املخاطر  تغطية  لأغرا�س  امل�شتقات  البنك  ي�شتخدم  ومطلوباته،  موجوداته  اإدارة  من  وكجزء 

والعمولت اخلا�شة. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وبا�شتخدام ا�شرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز 

املايل ككل. اإن التغطية ال�شرتاتيجية للمخاطر، عدا تغطية خماطر املحفظة، ل تخ�شع ملحا�شبة تغطية املخاطر، وتقيد امل�شتقات ذات العالقة 

كم�شتقات مقتناة لأغرا�س املتاجرة.
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ي�شتخدم البنك عقود ال�شرف الأجنبي الآجلة ومقاي�شات العمالت فـي تغطية خماطر عمالت حمددة. كما ي�شتخدم البنك مقاي�شات اأ�شعار 

اأ�شعار  اأي�شًاً مقاي�شات  العمولت اخلا�شة لتغطية خماطر حمددة نا�شئة عن التعر�س ملخاطر عمولت خا�شــة ب�شعر ثابت. وي�شتخدم البنك 

العمولت اخلا�شة لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�شئة عن بع�س خماطر العمولت اخلا�شة ب�شعر عائم. وفـي مثل 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. 

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 املغطاة والتاريخ الذي يتوقع باأن 

توؤثر فيه على الربح اأو اخل�شارة:

2009  
3 اإىل  �شنة اإىل  خالل        

5 �شنوات 3 �شنوات  �شنة        

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية   

-  16,143  3,264 التدفقات النقدية الواردة )موجودات( 

)24,283(  )41,949(  )6,671( التدفقات النقدية ال�شادرة )مطلوبات( 

)24,283(  )25,806(  )3,407( �شافـي التدفقات النقدية ال�شادرة 

2008  
3 اإىل  �شنة اإىل  خالل        

5 �شنوات 3 �شنوات  �شنة        

8,131  11,276  9,021 التدفقات النقدية الواردة )موجودات( 

-  )120(  )2,098( التدفقات النقدية ال�شادرة )مطلوبات( 

8,131  11,156  6,923 �شافـي التدفقات النقدية الواردة 

يعك�س اجلدول التدفقات النقدية لدخل العمولت اخلا�شة املتوقع ن�شووؤها عن البنود املغطاة فـي تغطية خماطر التدفقات النقدية وذلك على 

اأ�شا�س تواريخ جتديد اأ�شعار املوجودات واملطلوبات املغطاة خماطرها.

تعك�س اجلداول اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�شلبية لالأدوات املالية امل�شتقة مع حتليل باملبالغ ال�شمية كما فـي 31 دي�شمرب وذلك على 

اأ�شا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�شتحقاق واملعدل ال�شهري. اإن املبالغ ال�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 ال�شمية ل تعك�س خماطر ال�شوق اأو 

خماطر الئتمان التي يتعر�س لها البنك والتي تقت�شر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات. 
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�مل�ستقات - )تتمة(  .10

املبالغ اال�شمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اال�شتحقاق  

اإجمايل  القيمة  القيمة       

املعدل  اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل  املبالغ  العادلة  العادلة       

ال�شهري 5 �شنوات  �شنوات  �شهراً  3 اأ�شهر  اال�شمية  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      2009
امل�شتقات املقتناة

الأغرا�س املتاجرة:  

مقاي�شات اأ�شعار

53,645,512  8,345,417  34,204,478  9,828,180  936,136  53,314,211  )1,318,875(  1,410,339 العمولت اخلا�شة    

العقود امل�شتقبلية

اخلا�شة باأ�شعار          

العمولت اخلا�شة  

2,867,500  -  2,887,500  -  -  2,887,500  )34,021(  34,021 واخليارات    

عقود ال�شرف الأجنبي

14,068,421  -  379,084  8,991,599  7,656,198  17,026,881  )52,381(  39,918   الفورية والآجلة 

3,637,985  -  1,237,903  308,678  1,490,565  3,037,146  )72,118(  72,118 خيارات العمالت  

1,475,297  -  1,475,297  -  -  1,475,297  -  284,116 مقاي�شات العمالت  

725,000  -  675,000  50,000  -  725,000  )3,831(  3,831 اأخرى     

        

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

القيمة العادلة :          

مقاي�شات اأ�شعار

817,963  93,750  727,307  14,125  -  835,182  )29,539(  4,824 العمولت اخلا�شة    

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:           

مقاي�شات اأ�شعار

789,583  -  1,193,750  -  187,500  1,381,250  )1,386(  29,844 العمولت اخلا�شة   

 8,439,167  42,780,319  19,192,582  10,270,399  80,682,467  )1,512,151(  1,879,011 االإجمايل    
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�مل�ستقات - )تتمة(  .10

املبالغ اال�شمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اال�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      2008
امل�شتقات املقتناة

الأغرا�س املتاجرة:  

مقاي�شات اأ�شعار

47,939,486  9,389,899  36,587,791  5,635,396  2,985,212  54,598,298  )1,542,308(  1,650,294 العمولت اخلا�شة    

العقود امل�شتقبلية

اخلا�شة باأ�شعار          

العمولت اخلا�شة  

1,979,866  -  2,767,500  -  -  2,767,500  )12,416(  12,416 واخليارات    

عقود ال�شرف الأجنبي

12,540,142  -  67,322  4,658,136  4,321,268  9,046,726  )147,072(  88,279   الفورية والآجلة 

3,732,399  -  1,125,000  1,340,235  580,704  3,045,939  )142,941(  142,941 خيارات العمالت  

1,475,297  -  1,475,297  -  -  1,475,297  -  235,304 مقاي�شات العمالت  

475,000  -  725,000  -  -  725,000  )6,337(  6,337 اأخرى     

        

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

القيمة العادلة :          

مقاي�شات اأ�شعار

1,806,926  141,254  325,163  253,088  600,000  1,319,505  )28,420(  851 العمولت اخلا�شة    

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:           

مقاي�شات اأ�شعار

818,750  -  731,250  -  -  731,250  )4,632(  40,369 العمولت اخلا�شة   

 9,531,153  43,804,323  11,886,855  8,487,184  73,709,515  )1,884,126(  2,176,791 االإجمايل    
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�مل�ستقات - )تتمة(  .10

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 االإيجابية  اأداة التغطية  املخاطر  التغطية  العادلة   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت      باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية      ال�سعودية      2009
و�شف البنود املغطاة:

)29,539(  4,824 مقاي�شات اأ�شعار العموالت اخلا�شة  القيمة العادلة   835,182  858,683 ا�شتثمارات بعمولة ثابتة  

-  23,116 مقاي�شات اأ�شعار العموالت اخلا�شة   التدفق النقدي   393,750  349,867 ا�شتثمارات بعمولة عائمة  

�شندات دين م�شدرة       

)1,386(  6,728 مقاي�شات اأ�شعار العموالت اخلا�شة  التدفق النقدي   987,500  1,019,929 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      2008
و�شف البنود املغطاة:

)28,153(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   465,170  494,211  ا�شتثمارات بعمولة ثابتة  

 -  851 مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   256,631  255,997  قرو�س بعمولة ثابتة 

 )267(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  القيمة العادلة   600,000  600,064  ودائع بعمولة ثابتة 

-  40,369 مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  التدفق النقدي   542,831  507,457  ا�شتثمارات بعمولة عائمة  

�شندات دين م�شدرة

)4,632(  - مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة  التدفق النقدي   187,306  199,692 بعمولة عائمة   

بلغ �شافـي مكا�شب اأدوات التغطية املتعلقة بتغطية خماطر القيمة العادلة 2.9 مليون ريال �شعودي )2008: �شافـي خ�شارة قدرها 25.9 مليون 

ريال �شعودي(، بينما بلغ �شافـي خ�شائر البند الذي متت تغطية خماطره واملتعلق باملخاطر املغطاة 4.2 مليون ريال �شعودي )2008: �شافـي اأرباح 

قدرها 27.3 مليون ريال �شعودي(. كان �شافـي القيمة العادلة للم�شتقات �شلبيًا مببلغ 24.7 مليون ريال �شعودي )2008: �شلبيًا مببلغ 27.6 مليون 

ريال �شعودي(.

مت اإبرام ما ن�شبته 27% )2008: 29%( تقريبًا من عقود القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات اخلا�شة بالبنك مع موؤ�ش�شات مالية، بينما اأبرم 

العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما فـي تاريخ قائمة املركز اإجمايل عقود القيمة  19% )2008: 18%( من   اأقل من 

املايل املوحدة. 
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�لأر�سدة للبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لأخرى  .11

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

1,380,911  1,455,515 ح�شابات جارية      

14,688,581  12,150,229 ودائع اأ�شواق املال      

16,069,492  13,605,744 االإجمايل       

مليون  2,013.5  :2008( �شعودي  ريال  مليون   276.9 قدرها  ال�شعودي  العربي  النقد  موؤ�ش�شة  لدى  ودائع  على  املال  اأ�شواق  ودائع  ت�شتمل   كما 

ريال �شعودي(.

ود�ئع �لعمالء  .12

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

28,569,398  38,073,079 حتت الطلب      

3,174,064  3,877,905 اإدخار        

60,216,345  46,327,624 لأجل        

717,730  908,253 اأخرى        

92,677,537  89,186,861 االإجمايل       

ت�شتمل ودائع العمالء على ودائع مبوجب عقود منتجات م�شرفية قائمة على مبداأ جتنب الفوائد قدرها 39,417.7 مليون ريال �شعودي )2008: 

39,577.5 مليون ريال �شعودي(.

لقاء  حمتجزة  ك�شمانات  �شعودي(  ريال  مليون   715.1  :2008( �شعودي  ريال  مليون   905.6 قدره  مبلـــغ  على  الأخرى  العمالء  ودائع  ت�شتمل 

اللتزامات غري القابلة للنق�س.

ت�شتمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�شيلها كاالآتي:- 

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

3,017,154  3,206,460 حتت الطلب      

149,440  157,591 اإدخار        

7,509,247  8,780,380 لأجل        

219,140  227,317 اأخرى        

10,894,981  12,371,748 االإجمايل       
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�سند�ت �لدين �مل�سدرة  .13

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

2,249,134  2,249,867 �شندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �شنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي   

1,702,666  1,754,620 �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  

5,656,800  5,709,487 االإجمايل       

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي

فـي وت�شتحق  باليورو،  الأجل  متو�شطة  ال�شندات  ب�شاأن  بالبنك  اخلا�س  الربنامج  مبوجب   2005 مار�س  �شهر  خالل  ال�شندات  هذه  اإ�شدار   مت 

8 مار�س 2010. حتمل هذه ال�شندات عمولة خا�شة فعلية ملدة ثالثة اأ�شهر ح�شب املعدلت التجارية ال�شائدة بني البنوك فـي لندن زائدًا 40.76 

نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن هذه ال�شندات غري قابلة للتحويل، وغري م�شمونة، ومدرجة فـي بور�شة لوك�شمبورغ.

لقد مت، ب�شكل جزئي، تغطية خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة بهذه ال�شندات با�شتخدام مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة من عائمة 

اإىل ثابتة ومببلغ 50 مليون دولر اأمريكي. تعترب مقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة جزءًاً من التغطية الفعالة، وتقيد كتغطية خماطر التدفقات 

النقدية فـي هذه القوائم املالية املوحدة.

�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، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن 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. اإن هذه املقاي�شة ل تعترب جزءًاً من عملية التغطية، وتقيد كم�شتقات فـي العمليات التجارية.

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 1,705 مليون ريال �سعودي

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

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(.

�لقرت��س  .14

ميثل هذا البند قر�شًا بعمولة عائمة مدته 12 �شنة، ويحمل عمولة خا�شة ح�شب املعدلت ال�شائدة بني البنوك فـي لندن زائدًا 65 نقطة اأ�شا�س. 

مت احل�شول على هذا القر�س فـي 7 يوليو 2005، وي�شتحق ال�شداد فـي 15 يونيو 2017.
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 15. �ملطلوبات �لأخرى

2008   2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

عمولت خا�شة م�شتحقة دائنة:

192,457  45,832 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى      -  

464,559  220,505 ودائع العمالء        -  

22,127  10,289 �شندات دين م�شدرة       -  

920  452 اإقرتا�س       -  

680,063  277,078 اإجمايل العمولت اخلا�شة امل�شتحقة الدائنة     

575,886  854,951 دائنون         

346,094  622,344 �شحوبات م�شتحقة      

1,884,126  1,512,151 القيمة العادلة ال�شلبية للم�شتقات )اإي�شاح 10(    

1,949,364  1,836,557 اأخرى        

5,435,533  5,103,081 االإجمايل       

ر�أ�س �ملال  .16

يتكون راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامــــل من 750 مليون �شهم، قيمــة كل �شهــــــم 10 ريالت �شعودية )2008: 600 مليون �شهم، 

قيمة كل �شهم 10 ريالت �شعودية(. اإن ملكية راأ�س مال البنك موزعـــــة على النحو التايل:-

2008  2009           
%60  %60 م�شاهمون �شعوديون      

%40  %40 �شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية القاب�شة بي فـي)�شركة تابعة    

مملوكة بالكامل ملوؤ�ش�شة هونغ كونغ �شنغهاي امل�شرفية القاب�شة بي اإل �شي(

لقد �شادق امل�شاهمون خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي عقد بتاريخ 10 مار�س 2009 )2008: 27 اأبريل 2008( على اإ�شدار 

اأ�شهم جمانية بواقع واحد لكل اأربعة اأ�شهم )2008: ثالثة اأ�شهم لكل خم�شة اأ�شهم(. ونتيجة لذلك، مت اإ�شدار 150 مليون �شهم )2008: 225 

مليون �شهم( بقيمة ا�شمية قدرها 10 ريالت �شعودية لل�شهم وذلك بر�شملة الأرباح املبقاة.

�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 الحتياطي النظامي اإىل اأن 

ي�شاوي ر�شيد هذا الحتياطي راأ�س املال املدفوع. عليه، مت حتويل مبلغ قدره 508 مليون ريال �شعودي )2008: 730 مليون ريال �شعودي( اإىل 

الحتياطي النظامي. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع. 
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لحتياطيات �لأخرى  .18

اال�شتثمارات تغطية خماطر          

االإجمايل املتاحة للبيع          التدفقات النقدية 

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية       2009
)176,716(  )212,964(  36,248 ر�شيد بداية ال�شنة     

102,074  95,799  6,275 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة     

)62,893(  )48,828(  )14,065( حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة     

39,181  46,971  )7,790( �شافـي احلركة خالل ال�شنة     

)137,535(  )165,993(  28,458 ر�شيد نهاية ال�شنة     

ال�شتثمارات تغطية خماطر          

الإجمايل املتاحة للبيع  التدفقات النقدية          

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية       2008
)16,220(  )23,972(  7,752 ر�شيد بداية ال�شنة     

)177,506(  )206,002(  28,496 �شافـي التغري فـي القيمة العادلة     

17,010  17,010  - حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة     

)160,496(  )188,992(  28,496 �شافـي احلركة خالل ال�شنة     

)176,716(  )212,964(  36,248 ر�شيد نهاية ال�شنة     

لقد اأدى التوقف عن حما�شبة تغطية املخاطر خالل ال�شنة اإىل اإعادة ت�شنيف الأرباح الرتاكمية املتعلقة بها وقدرها 14.1 مليون ريال �شعودي 

)2008: ل �شيء( من حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل املوحدة.

�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة  .19

الدعاوى الق�شائية  اأ( 

فـي 31 دي�شمرب 2009، يوجد دعاوى ق�شائية مقامة �شد البنك. مل يجنب اأي خم�ش�س جوهري لقاء هـــذه الدعاوى، وذلك بناًء على   

ن�شيحة امل�شت�شارين القانونيني التي ت�شري اإىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�شائر هامة.  

االلتزامات الراأ�شمالية  ب( 

بلغت اللتزامات الراأ�شمالية لدى البنك 67.9 مليون ريال �شعودي )2008: 66.6 مليون ريال �شعودي( تتعلق ب�شراء مباٍن ومعدات. 

التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان  ج( 

تتكون التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان ب�شكل اأ�شا�شي من ال�شمانات والعتمادات امل�شتندية والقبولت واللتزامات ملنح 

الئتمان. اإن خطابات ال�شمان والعتمادات امل�شتندية – التي تعترب �شمانات غري قابلة للنق�س من قبل البنك بال�شداد فـي حالة عدم 

متكن العميل من الوفاء بالتزاماته جتاه الأطراف الثالثة - حتمل نف�س خماطر الئتمان التي حتملها القرو�س وال�شلف. اإن العتمادات 

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 خطابات ال�شمان والعتمادات امل�شتندية فتقل كثريًا عن املبلغ 

امللتزم لأن البنك يتوقع باأن يفي العمالء بالتزاماتهم الأ�شا�شية. 

متثل اللتزامات ملنح الئتمان اجلزء غري امل�شتخدم من الئتمان املمنوح على �شكل قرو�س و�شلف و�شمانات واعتمادات م�شتندية. 

وبالن�شبة ملخاطر الئتمان املتعلقة باللتزامات ملنح الئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�س البنك خل�شارة مببلغ يعادل اإجمايل اللتزامات غري 

امل�شتخدمة، اإل اأن مبلغ اخل�شارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا من اإجمايل اللتزام غري امل�شتخدم لأن 

معظم اللتزامات ملنح الئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة. اإن اإجمايل اللتزامات القائمة ملنح الئتمان ل 

متثل بال�شرورة املتطلبات النقدية امل�شتقبلية لأن العديد من هذه اللتزامات يتم انهاوؤها اأو انتهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب. 
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�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة - )تتمة(  .19

فيما يلي حتلياًل باال�شتحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان: د( 

اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

االإجمايل 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      2009  
7,741,632  -  680,637  2,686,950  4,374,045 اعتمادات م�شتندية     

27,740,924  72,037  10,816,018  8,736,248  8,116,621 خطابات �شمان    

2,468,011  -  116,890  433,151  1,917,970 قبولت      

834,765  42,802  585,737  184,761  21,465 التزامات ملنح الئتمان غري قابلة للنق�س   

38,785,332  114,839  12,199,282  12,041,110  14,430,101 االإجمايل      

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      2008  
8,713,407  -  720,326  3,254,614  4,738,467 اعتمادات م�شتندية     

20,019,780  58,081  5,276,407  7,092,415  7,592,877 خطابات �شمان    

3,142,116  -  157,401  595,723  2,388,992 قبولت      

4,570,379  -  1,662,380  753,937  2,154,062 التزامات ملنح الئتمان غري قابلة للنق�س   

36,445,682  58,081  7,816,514  11,696,689  16,874,398 الإجمايل      

�شعودي ريال  مليون   35,229.1 جمموعه  ما  وقت،  اأي  فـي  اإلغاوؤها  ميكن  والتي  املوؤكدة،  غري  اللتزامات  من  امل�شتخدم  غري  اجلزء   بلغ 

)2008: 40,667.8 مليون ريال �شعودي(.

فيما يلي حتلياًل للتعهدات وااللتزامات املحتملة ح�شب االأطراف االأخرى :-  هـ( 

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

1,322,016  267,144 حكومية و�شبه حكومية       

30,503,531  31,112,704 �شركات        

4,464,166  7,269,803 بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى       

155,969  135,681 اأخرى         

36,445,682  38,785,332 االإجمايل        

االلتزامات املتعلقة بعقود االإيجار الت�شغيلية : و( 

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�شتقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي قام بها البنك كم�شتاأجر:

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

48,404  49,313 اأقل من �شنة       

146,093  145,599 من �شنة اإىل خم�س �شنوات       

151,137  149,606 اأكرث من خم�س �شنوات        

345,634  344,518 االإجمايل        
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�سافـي دخل �لعمولت �خلا�سة  .20

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

دخل العموالت اخلا�شة:

ا�شتثمارات:

790,132  536,208 متاحة للبيع       -  

256,092  203,728 مقتناة بالتكلفة املطفاأة        -  

29,635  28,712 مقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق       -  

1,075,859  768,648          

227,811  65,008 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى     

4,561,296  3,739,943 قرو�س و�شلف       

5,864,966  4,573,599 االإجمايل       

م�شاريف العموالت اخلا�شة:

369,302  189,096 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى     

2,049,333  831,003 ودائع العمالء       

228,958  106,475 �شندات دين م�شدرة     

10,329  10,283 اقرتا�س        

2,657,922  1,136,857 االإجمايل       

3,207,044  3,436,742 �شافـي دخل العموالت اخلا�شة      

دخل �لأتعاب، �سافـي  .21

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

دخل االأتعاب:

354,209  232,281 - تداول الأ�شهم واإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية       

319,726  485,535 - متويل جتاري        

208,913  195,112 - متويل �شركات وا�شت�شارات       

307,800  319,427 - بطاقات         

164,085  80,063 - خدمات بنكية اأخرى        

1,354,733  1,312,418 اإجمايل دخل االأتعاب      

م�شاريف االأتعاب:    

)35,458(  )37,452( - بطاقات        

)628(  )852( - خدمات احلفظ والأمانة       

)61,425(  )63,380( - خدمات بنكية اأخرى       

)97,511(  )101,684( اإجمايل م�شاريف االأتعاب     

1,257,222  1,210,734 دخل االأتعاب، �شافـي     



71

�لدخل )�خل�سائر( من �لأدو�ت �ملالية �ملدرجة قيمتها �لعادلة  .22

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية  فـي قائمة الدخل، �شافـي  

)47,104(  5,883 تغريات القيمة العادلة لال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  

4,704  684 دخل عمولة خا�شة على ال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  

)42,400(  6,567 االإجمايل       

دخل �ملتاجرة، �سافـي  .23

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

239,323  253,551 حتويل عمالت اأجنبية، �شافـي      

127,672  41,807 م�شتقات       

5,784  4,486 �شندات دين      

)9,210(  )3,862( اأخـــرى        

363,569  295,982 االإجمايل       

مكا�سب )خ�سائر( �ل�ستثمار�ت �ملقتناة لغري �أغر��س �ملتاجرة، �سافـي  .24

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

)17,010(  48,828 ا�شتثمارات متاحة للبيع     

�لربح �لأ�سا�سي و�ملعدل لل�سهم  .25

مت احت�شاب الربح الأ�شا�شي لل�شهم لل�شنتني املنتهيتني فـي 31 دي�شمرب 2009 و2008 وذلك بتق�شيم �شافـي دخل ال�شنة العائد على امل�شاهمني على 

750 مليون �شهم وذلك لإظهار باأثر رجعي التغري فـي عدد الأ�شهم الذي ازداد نتيجة لإ�شدار الأ�شهم املجانية. 

اإن الربح املعدل لل�شهم ي�شاوي متامًا الربح الأ�شا�شي لل�شهم لعدم قيام البنك باإ�شدار اأية اأدوات ميكن اأن توؤثر على ربح ال�شهم عند ممار�شته.
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�إجمايل توزيعات �لأرباح، و�لزكاة �ل�سرعية و�سريبة �لدخل  .26

يبلغ اإجمايل توزيعات الأرباح لل�شنة 660 مليون ريال �شعودي )2008: 660 مليون ريال �شعودي(، ومت دفعها كتوزيعات اأرباح مرحلية للم�شاهمني 

بتاريخ 27 يوليو 2009. توزع الأرباح على امل�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�شعـوديني لل�شنة 39.9 مليون ريال �شعودي تقريبًا )2008: 50.4 مليون ريال �شعودي(. 

امل�شاهم غري ال�شعودي 

بلغت �شريبة الدخل على امل�شاهم غري ال�شعودي عن ح�شته من الدخـــل لل�شنة احلاليـــــة 174.4 مليون ريال �شعودي )2008: 237.9 مليون ريال 

�شعودي( تقريبًا. 

�لنقدية و�سبه �لنقدية  .27

تتكون النقدية و�شبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية من الآتي:

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

6,500,763  11,452,321 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فيما عدا الوديعة النظامية )اإي�شاح 3(  

6,200,466  6,004,593 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى ت�شتحق خالل ت�شعني يومًاً من �شرائها   

12,701,229  17,456,914 االإجمايل       



73

قطاعات �لأعمال  .28

اتبع البنك املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 8 – القطاعات الت�شغيلية وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2009. يتطلب املعيار املذكور حتديد 

القطاعات الت�شغيلية على اأ�شا�س التقارير الداخلية املتعلقة بقطاعات البنك التي يتم مراجعتها بالنظام من قبل رئي�س �شانعي القرار فـي البنك 

وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقومي اأدائها. وعلى العك�س من ذلك، كان معيار املحا�شبة الدويل رقم 14 – املعلومات القطاعية ال�شابق 

يتطلب من املن�شاأة حتديد نوعني من القطاعات )قطاع الأعمال والقطاع اجلغرافـي(، با�شتخدام طريقة الأرباح واخل�شائر، من خالل نظام 

املن�شاأة اخلا�س باإعداد التقارير املالية الداخلية لكبار موظفي الإدارة الذين يعتربون فقط مبثابة نقطة البداية فـي حتديد هذه القطاعات. وبعد 

اتباع املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )8(، مل يطراأ اأي تغيري على حتديد قطاعات البنك التي يتم اإعداد التقارير ب�شاأنها.

ميار�س البنك ن�شاطه ب�شكل رئي�شي فـي اململكة العربية ال�شعودية.   

تتم املعامالت بني قطاعات الأعمال وفقًا لالأحكام وال�شروط التجارية العادية. ل يوجد اإيرادات اأو م�شاريف هامة بني قطاعات الأعمال.   

تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية ومتثل غالبية الر�شيد.

فـيما يلي بيانات بقطاعات البنك التي يتم اإعداد التقارير ب�شاأنها وفقاً للمعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )8(: اأ( 

قطاع االأفراد - ويلبي ب�شكل اأ�شا�شي الحتياجات البنكية ال�شخ�شية لالأفراد.  

قطاع ال�شركات - وهو م�شوؤول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�شركات.  

قطاع اخلزينة - ويدير ال�شيولة، وخماطر اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة. كما اأنه م�شوؤول عن متويل عمليات البنك واإدارة املحفظة    

ال�شتثمارية وقائمة املركز املايل.  

تتم املعامالت بني قطاعات الأعمال اأعاله وفقًا لنظام اأ�شعار احلوالت بالبنك. نورد فيما يلي حتلياًل لإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما 

التاريخني لكل قطاع من قطاعات  املنتهيتني فـي هذين  لل�شنتني  والنتائج  العمليات  واإجمايل دخل وم�شاريف  2009 و2008،  31 دي�شمرب  فـي 

الأعمال اأعاله :- 

قطاع قطاع  قطاع   

االإجمايل اأخـرى  اخلزينة  ال�شركات  االأفراد   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية   2009
126,837,962  190,488  48,313,780  57,326,634  21,007,060 اإجمايل املوجودات  

113,792,673  35,089  37,732,187  39,664,579  36,360,818 اإجمايل املطلوبات  

5,160,279  221,496  821,103  2,221,338  1,896,342 اإجمايل دخل العمليات  

3,174,050  124,848  61,675  1,415,350  1,572,177 اإجمايل م�شاريف العمليات  

46,048  46,048  -  - احل�شة فـي اأرباح �شركات زميلة، �شافـي  - 

2,032,277  142,696  759,428  805,988  324,165 �شافـي الدخل   

1,210,734  )321(  11,659  691,507  507,889 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي  

295,982  -  290,955  5,027  - دخل املتاجرة، �شافـي  

 خم�ش�س خ�شائر الئتمان والنخفا�س

1,496,483  -  -  1,059,517  436,966   فـي القيمة، �شافـي  
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قطاعات �لأعمال - )تتمة(  .28

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       2008
131,660,693  150,864  49,026,870  58,450,117  24,032,842 اإجمايل املوجودات  

120,026,862  12,755  42,771,069  41,808,929  35,434,109 اإجمايل املطلوبات  

4,911,528  424,837  664,895  1,889,277  1,932,519 اإجمايل دخل العمليات  

2,099,830  129,937  149,927  393,934  1,426,032 اإجمايل م�شاريف العمليات  

108,321  108,321  -  -  - احل�شة فـي اأرباح �شركات زميلة، �شافـي 

2,920,019  403,221  514,968  1,495,343  506,487 �شافـي الدخل   

1,257,222  )19(  317  602,778  654,146 دخل الأتعاب والعمولت، �شافـي  

363,569  -  360,379  -  3,190 دخل املتاجرة، �شافـي  

خم�ش�س خ�شائر الئتمان والنخفا�س      

458,209  -  86,929  66,830  304,450 فـي القيمة، �شافـي    

فيما يلي حتلياًل ملخاطر االئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من قطاعات االأعمال اأعاله: ب( 

قطاع قطاع  قطاع   

االإجمايل اأخـرى  اخلزينة  ال�شركات  االأفراد   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       2009
122,336,391  180,458  45,774,334  56,899,635  19,481,964 املوجودات     

16,329,773  -  -  16,118,405  211,368 التعهدات واللتزامات املحتملة   

2,821,383  -  2,821,383  -  - امل�شتقات    

141,487,547  180,458  48,595,717  73,018,040  19,693,332 االإجمايل     

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       2008
126,896,567  148,356  46,511,454  57,891,748  22,345,009 املوجودات     

14,666,184  -  -  14,491,577  174,607 التعهدات واللتزامات املحتملة   

3,195,209  -  3,195,209  -  - امل�شتقات    

144,757,960  148,356  49,706,663  72,383,325  22,519,616 الإجمايل    

تتكون خماطر الئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات با�شتثناء النقدية، واملمتلكات واملعدات، واملوجودات الأخرى، واملعادل الئتماين بالن�شبة 

للتعهدات واللتزامات املحتملة وامل�شتقات.
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خماطر �لئتمان  .29

يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان والتي متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�شاأن اأداة مالية، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر 

خل�شارة مالية. تن�شاأ خماطر الئتمان ب�شكل اأ�شا�شي عن عمليات الإقرا�س التي تنتج عنها القرو�س وال�شلف، وعن الأن�شطة ال�شتثمارية. كما 

تن�شاأ خماطر الئتمان عن التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان، وامل�شتقات. 

يقوم البنك بتقومي احتمال اإخفاق الأطراف الأخرى با�شتخدام نظام ت�شنيف داخلي. كما ي�شتخدم البنك اأنظمة ت�شنيف خماطر   

خارجية متبعة من قبل وكالة ت�شنيف رئي�شية، عند توفرها. 

يقوم البنك بالتقليل من خماطر الئتمان وذلك مبراقبتها، وو�شع حدود للمعامالت مع الأطراف الأخرى املحددة، وتقومي مالءة هذه   

الأطراف ب�شورة م�شتمرة. ت�شمم �شيا�شات اإدارة املخاطر اخلا�شة بالبنك لتحديد املخاطر، وو�شع احلدود املالئمة لها ومراقبة املخاطر 

واللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة حدود املخاطر الفعلية التي يتعر�س لها البنك يوميًا. اإ�شافة ملراقبة حدود خماطر الئتمان، يقوم البنك 

باإدارة خماطر الئتمان املتعلقة باأن�شطته التجارية وذلك باإبرام اتفاقيات مقا�شة رئي�شية والدخول فـي ترتيبات �شمان مع الأطراف الأخرى 

فـي ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�س للمخاطر. كما يقوم البنك اأحيانًا باإقفال املعامالت اأو التنازل عنها ل�شالح الأطراف الأخرى 

لتقليل خماطر الئتمان.

متثل خماطر الئتمان املتعلقة بامل�شتقات التكلفة املحتملة ل�شتبدال عقود امل�شتقات فـي حالة اإخفاق الأطراف الأخرى عن الوفاء   

بالتزاماتها. وملراقبة م�شتوى خماطر الئتمان 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 الئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�شطة مماثلة اأو ممار�شة اأعمالهم فـي نف�س املنطقة اجلغرافية   

اأو يكون لهم نف�س اخل�شائ�س القت�شادية التي �شتوؤثر فـي مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات فـي الظروف 

القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو الظروف الأخرى. 

ي�شري الرتكز فـي خماطر الئتمان اإىل تاأثر اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�شناعة ما اأو تطراأ على منطقة جغرافية معينة.  

يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان 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�شًاً باأخذ ال�شمانات، ح�شبما هو مالئم. كما يقوم البنك باحل�شول على �شمانات اإ�شافية من 

الأطراف الأخرى عند وجود موؤ�شرات على وقوع انخفا�س فـي القرو�س وال�شلف املعنية.

تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�شوقية لل�شمانات، وتطلب �شمانات اإ�شافية اأخرى وفقًا للعقد املربم وتراقب القيمة ال�شوقية لل�شمانات   

التي مت احل�شول عليها عند مراجعتها ملدى كفاية خم�ش�س خ�شائر انخفا�س الئتمان. 

يقوم البنك ب�شورة منتظمة مبراجعة �شيا�شات واأنظمة اإدارة املخاطر لتعك�س التغريات فـي املنتجات بال�شوق واتباع اأف�شل املمار�شات   

امل�شتجدة. 

تتعلق �شندات الديون املدرجة فـي ال�شتثمارات، ب�شكل اأ�شا�شي، مبخاطر ديون �شيادية. مت تبيان حتليل ال�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 

الئتمان اخلا�شة بالأدوات امل�شتقة فـي الإي�شاح )10(، بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات واللتزامات املحتملة فـي الإي�شاح )19(. 

وقد مت اإظهار املعلومات املتعلقة باحلد الأق�شى ملخاطر الئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من قطاعات الأعمال فـي الإي�شاح رقم )28(، 

بينما يتم تبيان املعلومات املتعلقة باحلد الأق�شى ملخاطر الئتمان واأوزان خماطرها الن�شبية فـي الإي�شاح )37(.
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�لرتكز �جلغر�فـي للموجود�ت و�ملطلوبات و�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة وخماطر �لئتمان  .30

فيما يلي بيانًا مبخاطر الئتمان الرئي�شية التي يتعر�س لها البنك ح�شب املنطقة اجلغرافية :

دول جمل�س        

التعاون        

اخلليجي اململكة        

اأمريكا ومنطقة     العربية        

االإجمايل   دول اأخرى   ال�شمالية   اأوروبا   ال�شرق االأو�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       2009
املوجودات 

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة

16,614,885  -  -  -  -  16,614,885 النقد العربي ال�شعودي   

 اأر�شدة لدى البنوك

6,004,593  42,079  873,364  4,989,353  99,797  - واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

23,817,550  54,476  189,922  919,113  3,312,903  19,341,136 ا�شتثمارات، �شافـي  

76,381,599  11,239  39,202  213,446  1,248,143  74,869,569 قرو�س و�شلف، �شافـي 

180,458  -  -  -  -  180,458 ا�شتثمار فـي �شركات زميلة  

122,999,085  107,794  1,102,488  6,121,912  4,660,843  111,006,048 االإجمايل    

املطلوبات       

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات

13,605,744  128,974  175,041  1,738,322  2,175,996  9,387,411 املالية الأخرى    

89,186,861  5,685  -  52,505  3,638  89,125,033 ودائع العمالء   

5,709,487  -  -  4,004,487  -  1,705,000 �شندات دين م�شدرة 

187,500  -  -  187,500  -  - اإقتــرا�س    

108,689,592  134,659  175,041  5,982,814  2,179,634  100,217,444 االإجمايل   

38,785,332  533,819  51,631  96,566  355,807  37,747,509 التعهدات وااللتزامات املحتملة  

 خماطر االئتمان

)مبينة باملعادل   

االئتماين لها(       

122,336,391  107,794  1,102,488  6,121,912  4,660,843  110,343,354 املوجودات    

 التعهدات واللتزامات

16,329,773  132,578  16,176  46,350  74,148  16,060,521 املحتملة    

2,821,383  2  9,028  1,218,865  155,211  1,438,277 امل�شتقات    

141,487,547  240,374  1,127,692  7,387,127  4,890,202  127,842,152 اإجمايل خماطر االئتمان  
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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      2008
 املوجودات        

نقدية واأر�شدة لدى

موؤ�ش�شة النقد  

11,328,253  -  -  -  -  11,328,253 العربي ال�شعودي   

اأر�شدة لدى البنوك

6,200,466  6,012  2,618,795  1,846,856  156,626  1,572,177 واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

29,604,346  101,482  1,670,322  965,494  1,347,712  25,519,336 ا�شتثمارات، �شافـي  

80,236,757  -  37,500  190,639  1,565,978  78,442,640 قرو�س و�شلف، �شافـي 

148,356  -  -  -  -  148,356 ا�شتثمار فـي �شركات زميلة  

127,518,178  107,494  4,326,617  3,002,989  3,070,316  117,010,762 االإجمايل    

املطلوبات       

 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات

16,069,492  9,265  610,626  6,451,387  1,347,213  7,651,001 املالية الأخرى    

92,677,537  5,866  -  17,000  5,999  92,648,672 ودائع العمالء   

5,656,800  -  -  3,951,800  -  1,705,000 �شندات دين م�شدرة 

187,500  -  -  187,500  -  - اإقتــرا�س   

114,591,329  15,131  610,626  10,607,687  1,353,212  102,004,673 االإجمايل   

36,445,682  463,926  22,161  153,138  319,533  35,486,924 التعهدات وااللتزامات املحتملة 

 خماطر االئتمان

)مبينة باملعادل   

االئتماين لها(       

126,896,567  107,494  4,326,617  3,002,989  3,070,316  116,389,151 املوجودات    

 التعهدات واللتزامات

14,666,184  141,915  11,080  74,764  83,012  14,355,413 املحتملة    

3,195,209  15,750  9,658  1,599,160  62,490  1,508,151 امل�شتقات    

144,757,960  265,159  4,347,355  4,676,913  3,215,818  132,252,715 اإجمايل خماطر االئتمان  

تتعلق كافة القرو�س وال�شلف غري العاملة بالعمالء فـي اململكة العربية ال�شعودية.
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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، واأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، واأ�شعار الأ�شهم. ي�شنف البنك خماطر ال�شوق كمخاطر عمليات جتارية اأو غري 

جتارية اأو م�شرفية.

يتم اإدارة ومراقبة خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات التجارية با�شتخدام طريقة “القيمة املعر�شة للمخاطر”، بينما يتم اإدارة ومراقبة   

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 والفرتا�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 بناًء 

على البيانات التاريخية. ت�شمم طريقة “القيمة املعر�شة للمخاطر”، فـي العادة، لقيا�س خماطر ال�شوق خالل ظروف اعتيادية، 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. 

اإن 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. اإن 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 ذا معنى عن الأرباح اأو اخل�شائر خالل اأو�شاع ال�شوق غري العادية. 

وللتغلب على الق�شور اأعاله املتعلق با�شتخدام طريقة “القيمة املعر�شة للمخاطر”، يقوم البنك باإجراء اختبارات اجلهد للمحفظة 

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.

فيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�شة للمخاطر اخلا�شة بالبنك:

املخاطر �شعر العمولة   حتويل العمالت             

الكلية اخلا�شة   االأجنبية              

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت             

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية        2009  
1,905  874  1,688 القيمة املعر�شة للمخاطر كما فـي 31 دي�شمرب 2009    

2,393  930  2,095 متو�شط القيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2009     

املخاطر �شعر العمولة   حتويل العمالت             

الكلية اخلا�شة   الأجنبية              

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت             

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية        2008  
1,545  615  1,309 القيمة املعر�شة للمخاطر كما فـي 31 دي�شمرب 2008    

1,880  590  1,665 متو�شط القيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2008     
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خماطر ال�شوق – املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفية ب( 

تن�شاأ خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفية، 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
تن�شاأ خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة نتيجة لحتمال تاأثري التغريات فـي اأ�شعار العمولت على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية 

امل�شتقبلية لالأدوات املالية. يقوم جمل�س الإدارة بو�شع حدود للفجوات فـي اأ�شعار العمولت خالل فرتات زمنية معينة. يقوم البنك 

مبراقبة املراكز يوميًا، وي�شتخدم ا�شرتاتيجية تغطية املخاطر ل�شمان بقاء املراكز �شمن حدود الفجوات املقررة.

يو�شح 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. اإن الأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�شة فـي اأ�شعار العمولة على �شافـي دخل العمولة 

اخلا�شة ملدة �شنة وذلك بناًء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري التجارية بعمولة عائمة واملقتناة كما فـي 31 دي�شمرب 2009، 

�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 2009 على اأثر التغريات املفرت�شة فـي اأ�شعار العمولة. فيما يلي حتلياًل بالأثر على حقوق 

امل�شاهمني ح�شب تاريخ ا�شتحقاق الأ�شل اأو املقاي�شة :

2009      
االأثر على الزيادة فـي   

دخل العموالت  نقطة االأ�شا�س  العملة 

االأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة    

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    

)8,929(  -  47,791  3,106  )59,826(  21,014  100 + ريال �شعودي   

)61,138(  )61(  )44,219(  )8,834(  )8,024(  2,380  100 + دولر اأمريكي   

)4,175(  -  )2,830(  )704(  )641(  )13,860(  100 + يورو   

)1,727(  -  )831(  )468(  )428(  1,492  100 + اأخرى   

2009      
االأثر على النق�س فـي   

دخل العموالت  نقطة االأ�شا�س  العملة 

االأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة    

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    

8,929  -  )47,791(  )3,106(  59,826  )21,014(  100 - ريال �شعودي 

61,138  61  44,219  8,834  8,024  )2,380(  100 - دولر اأمريكي  

4,175  -  2,830  704  641  13,860  100 - يورو  

1,727  -  831  468  428  )1,492(  100 - اأخرى  
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2008      
االأثر على الزيادة فـي   

دخل العموالت  نقطة االأ�شا�س  العملة 

االأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة    

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    

)88,878(  -  )18,023(  )25,309(  )45,546(  66,463  100 + ريال �شعودي   

)80,492(  )624(  )64,975(  )7,442(  )7,451(  3,264  100 + دولر اأمريكي   

-  -  -  -  -  )13,476(  100 + يورو   

-  -  -  -  -  1,871  100 + اأخرى   

2008      
االأثر على النق�س فـي   

دخل العموالت  نقطة االأ�شا�س  العملة 

االأثر على حقوق امل�شاهمني اخلا�شة    

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    

88,878  -  18,023  25,309  45,546  )66,463(  100 - ريال �شعودي 

69,008  624  53,491  7,442  7,451  )3,264(  100 - دولر اأمريكي  

-  -  -  -  -  13,476  100 - يورو  

-  -  -  -  -  )1,871(  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 �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. فيما يلي حتلياًل باملخاطر اجلوهرية اخلا�شة بالبنك فـي نهاية ال�شنة 

ب�شاأن العمالت الأجنبية التالية:- 

2008  2009  
مركز دائن مركز دائن   

)مدين( )مدين(   

باآلف الريالت باآالف الرياالت   

ال�شعودية ال�سعودية   

)202,605(  188,485 دولر اأمريكي  

)1,437(  165 يورو  

)1,062(  )544( جنيه اإ�شرتليني 

3,016  6,004 اأخرى 

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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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  تاريخ جتديد  الدفرتية م�شنفة ح�شب  بالقيمة  امل�شجلة  البنك  ومطلوبات  موجودات  على  ي�شتمل اجلدول  كما  اخلا�شة.  العمولت 

تاريخ ال�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 ا�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر.

2009      
�شعر العمولة غري مرتبطة   اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل     

الفعلي %  االإجمايل  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 النقد  

0.3  16,614,885  5,827,035  -  -  -  10,787,850 العربي ال�شعودي   

اأر�شدة لدى البنوك

واملوؤ�ش�شات املالية  

0.1  6,004,593  1,091,225  -  -  -  4,913,368 الأخرى    

2.2  23,817,550  67,788  169,137  3,326,705  1,885,585  18,368,335 ا�شتثمارات، �شافـي  

2.5  76,381,599  -  -  19,859,909  12,737,753  43,783,937 قرو�س و�شلف، �شافـي 

ا�شتثمار فـي

180,458  180,458  -  -  -  - �شركات زميلة    

ممتلكات ومعدات،

594,042  594,042  -  -  -  - �شافـي    

3,244,835  3,244,835  -  -  -  - موجودات اأخرى  

126,837,962  11,005,383  169,137  23,186,614  14,623,338  77,853,490 اإجمايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق

امل�شاهمني  

اأر�شدة للبنوك

واملوؤ�ش�شات املالية  

0.8  13,605,744  1,455,516  -  276,873  -  11,873,355 الأخرى   

0.1  89,186,861  38,073,080  -  7,193,012  2,648,013  41,272,756 ودائع العمالء  

1.0  5,709,487  -  -  -  -  5,709,487 �شندات دين م�شدرة 

5.1  187,500  -  187,500  -  -  - اقرتا�س  

5,103,081  5,103,081  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

13,045,289  13,045,289  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني  

اإجمايل املطلوبات

126,837,962  57,676,966  187,500  7,469,885  2,648,013  58,855,598 وحقوق امل�شاهمني   

 �شافـي الفجوة بني

)46,671,583(  )18,363(  15,716,729  11,975,325  18,997,892 املوجودات واملطلوبات   

 �شافـي الفجوة بني

-  )93,749(  )1,582,629(  )463,426(  2,139,804 االأدوات املالية امل�شتقة   

اإجمايل الفجوة اخلا�شعة

ملخاطر اأ�شعار   

)46,671,583(  )112,112(  14,134,100  11,511,899  21,137,696 العموالت اخلا�شة   

املوقف الرتاكمي اخلا�شع

ملخاطر اأ�شعار  

-  46,671,583  46,783,695  32,649,595  21,137,696 العموالت اخلا�شة   



82

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر �أ�سعار �لعمولت �خلا�سة - )تتمة(  .33

2008      
�شعر العمولة غري مرتبطة   اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل     

الفعلي %  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 النقد  

1.5  11,328,253  5,787,484  -  -  -  5,540,769 العربي ال�شعودي   

اأر�شدة لدى البنوك

واملوؤ�ش�شات املالية  

3.5  6,200,466  2,722,368  -  -  -  3,478,098 الأخرى    

4.0  29,604,346  94,565  1,415,944  4,071,055  7,955,528  16,067,254 ا�شتثمارات، �شافـي  

3.9  80,236,757  300,479  -  17,793,539  15,319,087  46,823,652 قرو�س و�شلف، �شافـي 

ا�شتثمار فـي

148,356  148,356  -  -  -  - �شركات زميلة    

ممتلكات ومعدات،

561,460  561,460  -  -  -  - �شافـي    

3,581,055  3,581,055  -  -  -  - موجودات اأخرى  

131,660,693  13,195,767  1,415,944  21,864,594  23,274,615  71,909,773 اإجمايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق

امل�شاهمني  

اأر�شدة للبنوك

واملوؤ�ش�شات املالية  

1.6  16,069,492  1,380,911  -  451,010  3,417,793  10,819,778 الأخرى   

1.0  92,677,537  29,287,128  -  27,049  9,212,967  54,150,393 ودائع العمالء  

4.1  5,656,800  -  -  -  -  5,656,800 �شندات دين م�شدرة 

5.1  187,500  -  187,500  -  -  - اقرتا�س  

5,435,533  5,435,533  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

11,633,831  11,633,831  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني  

اإجمايل املطلوبات

131,660,693  47,737,403  187,500  478,059  12,630,760  70,626,971 وحقوق امل�شاهمني   

 �شافـي الفجوة بني

)34,541,636(  1,228,444  21,386,535  10,643,855  1,282,802 املوجودات واملطلوبات   

 �شافـي الفجوة بني

-  )164,867(  )45,755(  )606,811(  817,433 الأدوات املالية امل�شتقة   

اإجمايل الفجوة اخلا�شعة

ملخاطر اأ�شعار   

)34,541,636(  1,063,577  21,340,780  10,037,044  2,100,235 العمولت اخلا�شة   

املوقف الرتاكمي اخلا�شع

ملخاطر اأ�شعار  

-  34,541,636  33,478,059  12,137,279  2,100,235 العمولت اخلا�شة   

متثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل �شافـي املبالغ ال�شمية لالأدوات املالية خارج قائمة املركز املايل التي ت�شتخدم فـي اإدارة خماطر 

اأ�شعار العمولت اخلا�شة.
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متثل خماطر ال�شيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزامات ال�شداد اخلا�شة به عند ا�شتحقاقها خالل الظروف العتيادية وغري العتيادية. 

حتدث خماطر ال�شيولة عند وجود ا�شطراب فـي ال�شوق اأو انخفا�س م�شتوى الئتمان 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 العتبار 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 ائتمان 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 و4% من ودائع الإدخار ولأجل. كما يحتفظ البنك باحتياطي �شيولة ل يقل عن 20% من التزامات 

ودائعه. ويكون هذا الحتياطي من النقد اأو الذهب اأو �شندات التنمية احلكومية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن 

ثالثني يومًاً. كما ميكن للبنك الحتفاظ مببالغ اإ�شافية من خالل ت�شهيالت اإعادة ال�شراء لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي مقابل �شندات 

التنمية احلكومية ولغاية 75% من القيمة ال�شمية لل�شندات املقتناة. 

ي�شتمل اجلدول اأدناه على ملخ�س بال�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية والتي مت حتديدها على اأ�شا�س الفرتة املتبقية بتاريخ قائمة   

املركز املايل املوحدة حتى تاريخ ال�شتحقاق التعاقدي ول تاأخذ بعني العتبار تاريخ ال�شتحقاق الفعلي ح�شبما تظهره الوقائع لالحتفاظ بالودائع 

ال�شيولة  باإدارة خماطر  البنك  املتعاقد عليها، بينما يقوم  النقدية غري املخ�شومة  التدفقات  املبينة فـي اجلدول  املبالغ  البنك. متثل  من قبل 

املتاأ�شلة بناًء على التدفقات النقدية الواردة غري املخ�شومة املتوقعة.

تقوم الإدارة مبراقبة حمفظة ال�شتحقاق ل�شمان توفر ال�شيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز ال�شيولة يوميًا، ويتم اإجراء اختبارات جهد منتظمة   

والإجراءات  ال�شيا�شات  كافة  تخ�شع  ال�شوق.  فـي  العتيادية  وغري  العتيادية  الظروف  تغطي  متعددة  �شيناريوهات  با�شتخدام  ال�شيولة  ب�شاأن 

املتعلقة بال�شيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك. يتم اإ�شدار تقارير يومية تغطي مركز ال�شيولة للبنك وال�شركة 

التابعة العاملة. كما يقدم بانتظام تقرير موجز اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات ي�شمل على كافة ال�شتثناءات والإجراءات املتخذة.

حتليل املطلوبات املالية ح�شب تواريخ اال�شتحقاق املتبقية  اأ( 

2009      
اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

االإجمايل 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:  

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات  

 13,677,195  -  332,305  -  13,344,890 املالية الأخرى     

 89,843,454  7,984  7,632,815  2,980,775  79,221,880 ودائع العمالء     
 5,844,206  -  3,545,415  33,675  2,265,116 �شندات دين م�شدرة     

233,667  84,195  139,758  9,714  - اقرتا�س     

امل�شتقات:  

 21,233,928  -  3,120,984  9,301,035  8,811,909 ذمم دائنة متعاقد عليها   -   

)21,425,939(  )5,423(  )3,324,239(  )9,298,158(  )8,798,119( ذمم مدينة متعاقد عليها   -   
اإجمايل املطلوبات املالية  

 109,406,511  86,756  11,447,038  3,027,041  94,845,676 غري املخ�شومة     
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2008      
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:  

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات  

 16,308,169  -  -  2,018,366  14,289,803 املالية الأخرى     

 93,458,259  4,809  159,542  10,039,746  83,254,162 ودائع العمالء     
 6,447,156  -  6,178,587  205,454  63,115 �شندات دين م�شدرة     

243,409  120,706  112,962  9,741  - اقرتا�س     

امل�شتقات:  

 12,641,924  -  2,648,203  5,307,824  4,685,897 ذمم دائنة متعاقد عليها   -   

)13,091,723(  )22,587(  )3,052,244(  )5,384,701(  )4,632,191( ذمم مدينة متعاقد عليها   -   
اإجمايل املطلوبات املالية  

116,007,194  102,928  6,047,050  12,196,430  97,660,786 غري املخ�شومة     

حتليل اال�شتحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات  ب( 

ي�شتمل اجلدول اأدناه على حتليل باملوجودات واملطلوبات م�شنفة ح�شب تواريخ ال�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     2009  

املوجودات  

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة  

16,614,885  5,162,564  -  -  -  11,452,321 النقد العربي ال�شعودي    

اأر�شدة لدى البنوك  

6,004,593  -  -  -  -  6,004,593 واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى    

 23,817,550  77,630  305,374  10,355,914  3,504,383  9,574,249 ا�شتثمارات، �شافـي    

76,381,599  -  8,057,713  20,354,079  12,594,329  35,375,478 قرو�س و�شلف، �شافـي    

180,458  180,458  -  -  -  - ا�شتثمار فـي �شركات زميلة   

594,042  594,042  -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شافـي    

3,244,835  3,244,835  -  -  -  - موجودات اأخرى    

126,837,962  9,259,529  8,363,087  30,709,993  16,098,712  62,406,641 اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق  

امل�شاهمني   

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات  

13,605,744  -  -  276,873  -  13,328,871 املالية الأخرى    

89,186,861  -  7,984  7,117,445  2,969,161  79,092,271 ودائع العمالء   

5,709,487  -  -  3,459,620  -  2,249,867 �شندات دين م�شدرة    

187,500  -  187,500  -  -  - اقرتا�س    

5,103,081  5,103,081  -  -  -  - مطلوبات اأخرى    

13,045,289  13,045,289  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني    

اإجمايل املطلوبات  

126,837,962  18,148,370  195,484  10,853,938  2,969,161  94,671,009 وحقوق امل�شاهمني     
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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     2008  

املوجودات  

نقدية اأر�شدة لدى   

موؤ�ش�شة النقد   

 11,328,253  4,827,490  -  -  -  6,500,763 العربي ال�شعودي    

اأر�شدة لدى البنوك  

واملوؤ�ش�شات املالية   

 6,200,466  -  -  -  -  6,200,466 الأخرى     

 29,604,346  185,387  1,391,463  11,101,659  8,344,573  8,581,264 ا�شتثمارات، �شافـي   

 80,236,757  -  7,909,188  19,253,135  15,829,110  37,245,324 قرو�س و�شلف، �شافـي   

148,356  148,356  -  -  -  - ا�شتثمار فـي �شركات زميلة   

561,460  561,460  -  -  -  - ممتلكات ومعدات، �شافـي   

3,581,055  3,581,055  -  -  -  - موجودات اأخرى   

131,660,693  9,303,748  9,300,651  30,354,794  24,173,683  58,527,817 اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق  

امل�شاهمني   

اأر�شدة للبنوك   

واملوؤ�ش�شات املالية   

16,069,492  -  -  263,510  1,917,793  13,888,189 الأخرى     

 92,677,537  -  4,810  473,140  9,578,703  82,620,884 ودائع العمالء   

5,656,800  -  -  5,656,800  -  - �شندات دين م�شدرة   

187,500  -  187,500  -  -  - اقرتا�س    

5,435,533  5,435,533  -  -  -  - مطلوبات اأخرى   

 11,633,831  11,633,831  -  -  -  - حقوق امل�شاهمني   

اإجمايل املطلوبات  

131,660,693  17,069,364  192,310  6,393,450  11,496,496  96,509,073 وحقوق امل�شاهمني    

موؤ�ش�شة  لدى  والأر�شدة  النقدية  على  وت�شتمل  القائمة،  القرو�س  التزامات  وتغطية  اللتزامات  بكافة  للوفاء  املتوفرة  املوجودات  ت�شتمل 

النقد العربي ال�شعودي، والبنود قيد التح�شيل، والقرو�س وال�شلف املمنوحة للبنوك، والقرو�س وال�شلف املمنوحة للعمالء. مت تبيان تواريخ 

ا�شتحقاق التعهدات واللتزامات املحتملة فـي الإي�شاح )19- د( حول القوائم املالية املوحدة.
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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 1:   

الأ�شعار املتداولة فـي الأ�شواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة اأو طرق ت�شعري اأخرى يتم حتديد كافة مدخالتها امل�شتوى 2:   

الهامة وفق بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة.   

طرق ت�شعري مل حتدد اأي من مدخالتها الهامة وفق بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة. امل�شتوى 3:   

2009  

االإجمايل امل�شتوى الثالث  امل�شتوى الثاين   امل�شتوى االأول   

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية   

املوجودات املالية

1,879,011  -  1,879,011  - اأدوات مالية م�شتقة 

346,203  -  18,673  327,530 موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

18,665,528  66,231  11,330,688  7,268,609 ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع  

20,890,742  66,231  13,228,372  7,596,139 االإجمايل  

املطلوبات املالية

1,512,151  -  1,512,151  - اأدوات مالية م�شتقة  

1,512,151  -  1,512,151  - االإجمايل  

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. 

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية، با�شتثناء ال�شتثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة، وال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق،   

والقرو�س وال�شلف، وودائع العمالء، ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية. 

حتدد القيمة العادلة املقدرة لال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق، وال�شتثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة، على اأ�شا�س   

الأ�شعار املتداولة بال�شوق عند توفرها اأو اأنظمة الت�شعري لبع�س ال�شندات بعمولة ثابتة. مت الإف�شاح عن القيمة العادلة لهذه ال�شتثمارات فـي 

الإي�شاح )5(. واأنه غري ممكن من الناحية العملية، حتديد القيمة العادلة للقرو�س وال�شلف وودائع العمالء بطريقة يعتمد عليها ب�شكل موثوق به. 

حتدد القيمة العادلة للم�شتقات على اأ�شا�س الأ�شعار املتداولة فـي ال�شوق اأو طرق الت�شعري املالئمة. بلغ اإجمايل التغريات فـي القيمة العادلة 

املدرجة فـي قائمة الدخل – التي مت تقديرها با�شتخدام طرق الت�شعري – 44.7 مليون ريال �شعودي )2008: 95.7 مليون ريال �شعودي(. 
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�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة  .36

تقدم ال�شركة الأم لأحد امل�شاهمني - �شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية القاب�شة بي فـي - خربات اإدارية ومتخ�ش�شة مبوجب اتفاقية 

خدمات فنية. وقد جددت هذه التفاقية 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 :-   

2008  2009       
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

جمموعة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفـية:

4,323,321  1,604,704 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى    

835,220  674,459 ا�شتثمارات        

)408,151(  )117,733( م�شتقات )بالقيمة العادلة(     

8,135,827  2,754,995 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى    

4,619  - مطلوبات اأخرى      

997,114  1,330,634 تعهدات والتزامات حمتملة     

ت�شتمل ال�شتثمارات اأعاله على ا�شتثمار فـي �شركات زميلة مببلغ قدره 180.5 مليون ريال �شعودي )2008: 148.3 مليون ريال �شعودي(.

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

2,168,348  3,065,140 قرو�س و�شلف      

4,000,924  8,196,270 ودائع العمالء      

12,137  7,045 م�شتقات )بالقيمة العادلة(     

242,057  195,482 تعهدات والتزامات حمتملة     

�شناديق البنك امل�شرتكة:

1,002  1,437 قرو�س و�شلف      

384,839  926,396 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.
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�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة - )تتمة(  .36

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

2008   2009        
باآلف الريالت باآالف الرياالت        

ال�شعودية ال�سعودية        

34,449  48,036 دخل عمولت خا�شة     

)295,379(  )111,693( م�شاريف عمولت خا�شة     

102,491  55,836 دخل عمولت       

)18,643(  )12,225( اتفاقية ترتيبات امل�شاركات فـي اأرباح الن�شاطات البنكية ال�شتثمارية   

108,321  46,048 احل�شة فـي اأرباح ال�شركات الزميلة     

2,828  2,647 مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة      

فيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�س املدفوع لكبار موظفي الإدارة خالل ال�شنة:

45,607  48,222 مزايا موظفني ق�شرية الأجل )رواتب وبدلت(    

1,029  - تعوي�شات نهاية اخلدمة والتاأمينات الإجتماعية    

يق�شد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�شخا�س، مبا فيهم اأي مدير تنفيذي، الذين لهم ال�شلطة وامل�شوؤولية للقيام باأعمال التخطيط والتوجيه 

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

مينح البنك ملوظفيه وبع�س موظفي الإدارة العليا برامج حوافز حم�شوبة على اأ�شا�س الأ�شهم. يوجد هناك برناجمني من هذه الربامج القائمة 

كما فـي 31 دي�شمرب 2009. مل يتم الإف�شاح عن تفا�شيل هذه الربامج ب�شكل م�شتقل فـي هذه القوائم املالية املوحدة لأن مبالغها غري جوهرية.

كفاية ر�أ�س �ملال  .37

تتمثل اأهداف البنك، عند اإدارة راأ�س املال فـي اللتزام مبتطلبات راأ�س املال املو�شوعة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، واحلفاظ على 

مقدرة البنك على ال�شتمرار فـي العمل وفقًا ملبداأ ال�شتمرارية املحا�شبي، واحلفاظ على وجود راأ�س مال قوي.

يتم مراقبة كفاية راأ�س املال وا�شتخدام راأ�س املال النظامي يوميًا من قبل اإدارة البنك. تتطلب التعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد   

العربي ال�شعودي الحتفاظ 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 با�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 واللتزامات املحتملة واملبالغ ال�شمية 

للم�شتقات با�شتخدام الأر�شدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�شبية.

2008   2009        
باآلف الريالت باآالف الرياالت         

ال�شعودية ال�سعودية  املوجودات املرجحة املخاطر     

95,224,500  92,947,700 خماطر الئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر   

8,564,371  9,088,561 املخاطر الت�شغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر   

509,500  672,013 خماطر ال�شوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر   

104,298,371  102,708,274 اإجمايل املوجودات املرجحة املخاطر    

8,645,646  10,423,435 راأ�س املال االأ�شا�شي      

3,072,693  2,683,537 راأ�س املال امل�شاند      

11,718,339  13,106,972 راأ�س املال االأ�شا�شي وراأ�س املال امل�شاند    

ن�شبة كفاية راأ�س املال %  

%8.29  %10.15 ن�شبة راأ�س املال الأ�شا�شي       

%11.24  %12.76 ن�شبة راأ�س املال الأ�شا�شي + راأ�س املال امل�شاند      

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�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. �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 ارتاأى البنك عدم التباع املبكر للتعديالت واملعايري ال�شادرة موؤخرًا املذكورة اأدناه: 

تعديالت على املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية لعام 2009 - معايري خمتلفة - ي�شري مفعولها اعتبارًا من 1 يناير 2010.

 التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم 32 - عر�س الأدوات املالية ت�شنيف اإ�شدار حقوق الأولوية، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من

1 فرباير 2010.

التف�شري ال�شادر عن جلنة تف�شري املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية رقم 9 - اإطفاء املطلوبات املالية فـي اأدوات حقوق امللكية، والذي 

ي�شري مفعوله اعتبارًا من 1 يوليو 2010.

 معيار املحا�شبة الدويل رقم 24 – )املعدل لعام 2009( - الإف�شاحات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة، والذي ي�شري مفعوله اعتبارًا من

1 يناير 2011.

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية، 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.

�عتماد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من جمل�س �لإد�رة  .41

اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 6 ربيع الأول 1431هـ املوافق 20 فرباير 2010.
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�لبنك �ل�سعودي �لربيطاين

بازل 2 - �لركن �لثالث

�لإف�ساح �ل�سنوي
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حتذير بخ�سو�س �لت�سريحات �ملتعلقة بالآفاق �مل�ستقبلية

يت�شمن اإف�شاح الركن الثالث لإدارة راأ�س املال واملخاطر كما فـي 31 دي�شمرب 2009 بع�س الت�شريحات املتعلقة بالأداء امل�شتقبلي فـيما يخ�س 

امل�شتقبلية  بالأحداث  يتعلق  فـيما  اعتقاداته  اأو  �شاب  توقعات  امل�شتقبلية  الت�شريحات  �شاب. ومتثل هذه  واأعمال  ونتائج عمليات  املايل  الو�شع 

وتنطوي على خماطر معروفة وغري معروفة وعدم تيقن والتي ميكن اأن تت�شبب فـي اأن تكون النتائج الفعلية اأو الأداء اأو الأحداث خمتلفة ب�شكل 

جوهري عن النتائج اأو الأحداث الواردة اأو املت�شمنة فـي تلك الت�شريحات.

وتنطوي الت�شريحات امل�شتقبلية على خماطر و�شكوك متالزمة. ونحذر القراء باأن عددًا من العوامل قد تت�شبب فـي اأن تختلف النتائج الفعلية 

املتحققة، فـي بع�س احلالت، اختالفًا كبريًا عن النتائج املتوقعة اأو املت�شمنة فـي اأية ت�شريحات م�شتقبلية. اإن الت�شريحات امل�شتقبلية �شحيحة فقط 

فـي التاريخ الذي �شدرت فـيه ويجب عدم الفرتا�س باأنه قد متت مراجعتها اأو حتديثها على �شوء اأية معلومات جديدة اأو اأحداث م�شتقبلية.

نطاق �لتطبيق  .1

نطاق التطبيق: اأ( 

تو�شح هذه الإف�شاحات النوعية نهج البنك ال�شعودي الربيطاين فـيما يخت�س بتقديرات راأ�س املال وتكملة احلد الأدنى ملتطلبات راأ�س املال 

وعملية املراجعة الإ�شرافـية.

اأ�ش�س توحيد القوائم املالية: ب( 

اإن اأ�شا�س توحيد القوائم املالية لالأغرا�س املحا�شبية مو�شح فـي ال�شفحة 40 من التقرير ال�شنوي واحل�شابات لعام 2009م.

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 �شركات 

التاأمني وال�شركات املالية ت�شتثنى اإذا كانت موؤهلة كا�شتثمارات اأقلية مهمة، اأي اإذا جتاوزت 20% لغاية 50% من راأ�س املال املدفوع لل�شركة 

امل�شتثمر فـيها.

ي�شتخدم �شاب راأ�س املال النظامي كاأ�شا�س لتقييم كفايته الراأ�شمالية. حيث يتم و�شع التوقعات لأ�شول املخاطر املرجحة والتي ت�شتوجب 

متطلبات راأ�شمالية نظامية وتعزيزها ومراقبتها على م�شتوى جمموعة العمالء اأو على م�شتوى وحدات فرعية اأدنى ح�شب املالئم.

ال�شركات ذات القوائم املوحدة بالكامل:

�شاب ح�شة  �شاب. وميلك  قوائم  املالية موحدة مع  وقوائمها  ل�شاب  بالكامل  �شركة مملوكة  املحدودة هي  املالية  لالأوراق  �شاب  �شركة  اإن 

مبا�شرة بن�شبة 98% وح�شة غري مبا�شرة بن�شبة 2% فـي هذه ال�شركة.

ا�شتثمارات االأقلية املوؤثرة:

تخ�شم ا�شتثمارات الأقلية املوؤثرة التالية من راأ�س املال:

ميلك البنك 40% من راأ�س مال �شركة HSBC ال�شعودية املحدودة التي تتعامل فـي ال�شتثمارات امل�شرفـية فـي اململكة العربية ال�شعودية  n
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 االأ�شهم ذات املخاطر املرجحة:

يتم وزن خماطر ا�شتثمارات الأ�شهم بن�شبة 100% فـي احلالت التي تكون ن�شبة امللكية تقل عن %20.

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2009(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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حتذير بخ�سو�س �لت�سريحات �ملتعلقة بالآفاق �مل�ستقبلية - )تتمة(

اإمكانية حتويل راأ�س املال بني الكيانات القانونية: ج( 

القيود املفرو�شة بناًء على النظام االأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س: 

قيدت املادة 10 من النظام الأ�شا�شي 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 حتويل الأ�شهم.

خالف املو�شح اأعاله مل تفر�س اأية قيود اأخرى من قبل الإدارة على حتويل الأ�شهم.

القيود النظامية:

يجب على �شاب اأن يحول على الأقل 25% من �شافـي اأرباحه اإىل الحتياطي النظامي قبل الإعالن عن �شرف الأرباح حتى ت�شبح قيمة 

الحتياطي النظامي معادلة لراأ�س مال البنك املدفوع.

القيود االإ�شرافـية:

فر�شت موؤ�ش�شة النقد قيودًا باأن تكون ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية 8% على الأقل وهذا ال�شرط يتما�شى مع متطلبات معيار بازل 2.

لل�شركتني يحظر  الأ�شا�شي  النظام  فاإن  تكافل  �شاب  و�شركة  ال�شعودية املحدودة   HSBC املوؤثرة، وهي �شركة  الأقلية  بالن�شبة ل�شتثمارات 

خف�س راأ�س املال املدفوع دون امل�شتويات احلالية.

هيكل ر�أ�س �ملال  .2

يتكون راأ�س مال البنك ال�شادر واملدفوع بالكامل من 750 مليون �شهم بقيمة ا�شمية وقدرها 10 ريالت �شعودية )2008: 600 مليون �شهم بقيمة 

ا�شمية وقدرها 10 ريالت لل�شهم(. وتتوزع ملكية راأ�س مال �شاب كالتايل:

2008  2009  

%60  %60 امل�شاهمون ال�شعوديون 

%40  %40 �شركة HSBC القاب�شة بي فـي 

)مملوكة بالكامل ملجموعة HSBC القاب�شة بيه اإل �شي(

وميكن الطالع على تركيبة حقوق امل�شاهمني فـي ق�شم البيانات املالية ال�شنوية.

توجد اأربعة »اأنواع« خمتلفة من راأ�س املال الذي يجب على �شاب اإدارتها. ويو�شح اجلدول التايل الفرق بني خمتلف مفاهيم / تعريفات 

راأ�س املال ومبادئ اإدارة راأ�س املال التي تن�شاأ:

االآثار بالن�شبة الإدارة راأ�س مال �شاب التعريف / املعنى / االأهمية  الفئة 

يجب ا�شتيفاء املتطلبات على اأ�شا�س القواعد خا�شع لراأ�س مال املخاطر وخا�شة مبوجب بازل2.  راأ�س املال النظامي 

الإ�شرافـية ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي   

فـي كافة الأوقات.   

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 عائدًا على راأ�شماله امل�شتثمر راأ�س املال امل�شتثمر فـي �شاب من قبل م�شاهميه  راأ�س املال امل�شتثمر 

الذي يزيد عن تكلفة راأ�س املال بالن�شبة له. والذي يكون �شاب م�شوؤوًل عنه.  )راأ�س املال القانوين( 

يوزع على الأق�شام بالتنا�شب مع �شجل املخاطر ويعمل راأ�س املال الذي ميلكه �شاب فعاًل لتحمل املخاطر  راأ�س املال القت�شادي 

كاأ�شا�س لو�شع اأهداف الربحية القت�شادية والإبالغ وم�شاندة النمو، الخ.. والذي بناء عليه يجب   

عن قرارات الأ�شعار. حتقيق عائد »اقت�شادي«.   

اإدارة راأ�شماله ب�شكل فعال من اأجل دعم وحت�شني درجة تقييمه اخلارجي  جنبًا اإىل جنب مع هذه املقايي�س الراأ�شمالية فاإن �شاب يرغب فـي 

اخلا�شة به ح�شب تقييمه من قبل وكالت تقييم املخاطر.
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ترتكز طريقة �شاب فـي تقييم كفاية راأ�شماله لدعم الأن�شطة احلالية وامل�شتقبلية على الأ�ش�س التالية:

م�شتويات على  للحفاظ  خا�شة  ا�شرتاتيجية  وميلك  خماطره  اإىل  ن�شبًة  ككل  الراأ�شمالية  كفايته  لتقييم  حمددة  اإجراءات  البنك  ميلك   n 
راأ�س املال  

تقوم اإدارة البنك مبراجعة برنامج حتليل الكفاية الراأ�شمالية )ICAAP( وا�شرتاتيجيات راأ�س املال واأي�شًاً مبراقبة و�شمان اللتزام باأنظمة  n 
وقواعد موؤ�ش�شة النقد واتخاذ الإجراءات املالئمة عند اللزوم  

اإن البنك يعمل فوق م�شتوى احلد الأدنى للن�شب الراأ�شمالية النظامية ولديه القدرة على اإبقاء راأ�س املال زائدًا عن احلد الأدنى املحدد  n
القدرة على التدخل املبكر ملنع هبوط راأ�س املال دون احلدود الدنيا املقررة واملطلوبة طبقًا ملخاطره  n

وقد كانت ن�شب الكفاية الراأ�شمالية للبنك خالل فرتة ال�شنوات اخلم�س املا�شية كالتايل:

2005 – 2007: ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية على اأ�شا�س بازل 1.

2008 – 2009: ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية على اأ�شا�س بازل 2.

التعر�س للمخاطر والتقييم - متطلبات عامة لالإف�شاح النوعي

املخاطر االئتمانية:

املخاطر الئتمانية هي خماطر اخل�شائر املالية املرتتبة نتيجًة لإخفاق اأي عميل اأو طرف نظري فـي الوفاء بالتزاماته عند ا�شتحقاقها. وتن�شاأ 

املخاطر الئتمانية ب�شكل رئي�شي فـي القرو�س ال�شخ�شية وقرو�س ال�شركات ومتويل التجارة واخلزينة والت�شهيالت امل�شرتكة. اإل اأن املخاطر 

الئتمانية تن�شاأ اأي�شًاً من املنتجات خارج امليزانية العامة كال�شمانات وامل�شتقات اأو من امتالك �شاب لأوراق الدين.

يعتمد البنك ثقافة اإقرا�س حكيمة وم�شوؤولة تدعمها �شيا�شة خماطر قوية واإطار مراقبة تتم اإدارته من قبل اإدارة ائتمانية م�شتقلة ت�شارك فـي 

وتناق�س عرو�س العمل طبقًا مل�شتويات تقبل املخاطر املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

اإن الثقافة الئتمانية فـي �شاب مكر�شة لتحقيق ربحية م�شتدمية من خالل احلفاظ على اأ�شول خماطر ذات نوعية عالية. ويتحقق ذلك من خالل 

مراقبة واإدارة املخاطر ب�شكل فعال وال�شعي لتقليل املخاطر الئتمانية مع تعزيز العوائد املوزونة مقابل املخاطر مما ي�شهم فـي النجاح العام للبنك.

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 ال�شغط.

تتمتع فعاليات اإدارة املخاطر الئتمانية بدرجة منا�شبة من ال�شتقاللية وامل�شوؤولية بالن�شبة للخ�شائ�س الرئي�شية لأنظمة التقييم مبا فـي ذلك 

الختيار والتنفـيذ والأداء والرقابة. وتتبع عملية املوافقة معايري عالية من احلوكمة والفعالية والتي ت�شهل عملية اتخاذ القرارات فـي وقت مبكر 

من خالل ا�شتخدام حدود ال�شالحيات املخولة.
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ميثل الن�شباط الئتماين موقفًا جتاه املخاطر واإدارة املخاطر يتاأ�شل لدى م�شوؤويل الئتمان من خالل اخلربة والتدريب ح�شب املبني، مثاًل، 

فـي الآتي: 

اأن يكون تفاعليًا ولي�س انفعاليًا  n
اأن يكون على معرفة بالعميل  n

اأن ي�شتطيع حتديد مواطن القوة وال�شعف واملزايا التناف�شية  n
فهم وا�شتخدام كافة الأ�شاليب املالئمة ب�شكل بناء من اأجل قيا�س واإدارة املخاطر  n

تعترب الأنظمة الآلية �شرطًا اأ�شا�شيًا لعملية تقدمي الطلبات الئتمانية ب�شكل فعال من اأجل الت�شجيل املالئم واملراقبة والإبالغ حلدود املخاطر 

والنك�شاف واأي�شًاً لأجل ح�شاب نقاط املخاطر الداخلية والتقييمات كما لأجل راأ�س املال النظامي والقت�شادي.

كما اأن ارتباط �شاب مع جمموعة HSBC يعزز ا�شتخدام الأنظمة املعيارية املوحدة واملنهجيات لهذه الأغرا�س وت�شتخدم و�شائل قيا�س م�شرتكة 

للمخاطر على م�شتوى املوؤ�ش�شة. وفـي �شاب فاإن كافة قرارات القرو�س ال�شخ�شية 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 

والتي تطبق مقيا�شًا مكونًا من 22 نقطة تقييم تكملها احلكمة واخلربة املتوفرة فـي فرق اعتماد الئتمان.

اإذا واجه العمالء اأية �شعوبات فـي ال�شداد فاإن �شاب لديه فرق حت�شيل وا�شرتداد لإدارة القرو�س غري العاملة وزيادة م�شتوى التح�شيل.

من اأجل دعم وتقييم القرارات الئتمانية فاإن �شاب لديه فعالية حتليل تخت�س بتطوير ال�شيا�شات والأنظمة واحل�شول على معلومات حول الأداء 

والإدارة واإجراء اختبارات ال�شغط وحتليل ال�شيناريوهات عرب خمتلف حمافظ اأ�شول املخاطر املختلفة لدى �شاب. وتخ�شع نتيجة اأي حتليل 

لإدارة متعمقة ل�شمان اأن تكون اأية تغيريات مالئمة لالأغرا�س املرجوة.

ت�شتهلك املخاطر الئتمانية اجلزء الأكرب من متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال فـي �شاب. ومن خالل املبادئ واملوؤ�شرات املحددة ي�شمن �شاب 

احلفاظ على ان�شباط راأ�شمايل دقيق من خالل الت�شعري والإدارة ال�شحيحني للمخاطر الئتمانية ذات العالقة مبتطلبات راأ�س املال النظامي 

والقت�شادي.

يت�شمن التعليق اخلا�س باجلدول رقم 8 لحقًا معلومات حول خماطر الأطراف النظرية.

خماطر االأ�شواق:

واأ�شعار  الفائدة  واأ�شعار  ال�شلع  واأ�شعار  الأجنبي  ال�شرف  واأ�شعار  ال�شوق  فـي عوامل خماطر  التقلبات  اأن خماطر  فـي  الأ�شواق  تتمثل خماطر 

الأ�شهم �شوف تخف�س دخل �شاب اأو قيمة حمافظه.

يت�شمن التعليق اخلا�س باجلدول رقم 10 لحقًا معلومات حول خماطر الأ�شواق.

خماطر العمليات:

تتمثل خماطر العمليات فـي خماطر اخل�شارة النا�شئة من خالل الحتيال اأو الأن�شطة غري املفو�شة اأو اخلطاأ اأو ال�شهو اأو عدم الفعالية اأو اإخفاق 

الأنظمة اأو من الأحداث اخلارجية. وهذه املخاطر متالزمة فـي كل عمل وتغطي نطاقًا وا�شعًا من املوا�شيع مبا فـي ذلك اإخفاق الإجراءات اأو 

اإخفاق الأنظمة واخلطاأ الب�شري.

يت�شمن التعليق اخلا�س باجلدول رقم 12 لحقًا معلومات حول خماطر العمليات.

خماطر اال�شتثمار:

تتمثل خماطر ال�شتثمار فـي خماطر الآثار العك�شية على الأرباح واخل�شائر وراأ�س املال ب�شبب خ�شارة غري متوقعة فـي قيمة املركز ال�شتثماري 

اأو حمفظة الأ�شهم  اأن ين�شاأ ذلك عن حمافظ �شاب ال�شتثمارية  اأ�شا�س غري جتاري(. وميكن  املتخذ من قبل �شاب على املدى الطويل )على 

اخلا�شة اأو ا�شتثمار الأ�شهم.

وكقاعدة عامة فاإن �شاب ي�شعى لرتكيز ال�شتثمارات على اإن�شاء حمافظ متنوعة ذات نوعية عالية واأوراق مالية ذات م�شتوى عال من ال�شيولة. 

وميثل ح�شاب ال�شتثمارات الأقل �شيولة اأو ال�شتثمارات املهيكلة اأقل من 2% من املحفظة.

�شوف يوا�شل �شاب مراجعة �شيا�شته ال�شتثمارية طبقًا لتطورات وفر�س ال�شوق عند ن�شوئها. و�شوف يركز ملف املخاطر ب�شكل دائم على النوعية 

العالية وال�شتثمارات ال�شائلة مع تف�شيل اأدوات الدين والأوراق املالية ال�شادرة حمليًا. 
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على الرغم من اأن �شاب يحتفظ مبركز رمزي فقط فـي ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة اإل اأنه ل ميلك اأية ا�شتثمارات فـي الأ�شهم مبا�شرة. ويت�شمن 

التعليق اخلا�س باجلدول رقم 13 لحقًا املزيد من املعلومات حول خماطر الأ�شهم. 

خماطر اأ�شعار الفائدة:

مت تعريف خماطر اأ�شعار الفائدة فـي املحفظة البنكية على اأنها انك�شاف املنتجات غري التجارية بالبنك لأ�شعار الفائدة. وتن�شاأ خماطر اأ�شعار 

الفائدة ب�شكل رئي�شي نتيجة لعدم التطابق بني العائد امل�شتقبلي على الأ�شول وتكلفة متويلها، كنتيجة للتغريات فـي اأ�شعار الفائدة.

يت�شمن التعليق اخلا�س باجلدول رقم 14 لحقًا معلومات حول خماطر اأ�شعار الفائدة.

خماطر اأ�شعار ال�شرف:

تن�شاأ خماطر العمالت اأو �شعر ال�شرف الأجنبي من املراكز املفتوحة، �شواء كانت مبالغة فـي ال�شراء اأو مبالغة فـي البيع بعملة اأجنبية مما يخلق 

انك�شافًا للتغيري فـي �شعر ال�شرف ذي العالقة.

ي�شنف �شاب خماطر ال�شرف الأجنبي كالتايل:

خماطر ال�شرف االأجنبي للمحفظة التجارية

على  ال�شيطرة  وتتم  اخليارات.  اأو  املبادلت  اأو  امل�شتقبلية  العقود  اأو  الآجلة  اأو  الفورية  املتاجرة  اأي  اململوكة،  بالعملة  املتاجرة  من  وتن�شاأ 

النك�شاف التداويل من خالل و�شع حدود لكل عملة وانك�شاف اإجمايل واأي�شًاً من خالل قيمة املخاطر واإجراءات اختبارات ال�شغط.

خماطر ال�شرف االأجنبي للمحفظة امل�شرفـية

ويتم حتويل هذا  امل�شروفات.  وتراكم  الفائدة  تراكم  فـي ذلك  واللتزامات مبا  الأ�شول  التقييم بني  اإعادة   / العملة  وتن�شاأ من اختالف 

الختالف اإىل اخلزينة واإدارته على اأ�شا�س يومي من خالل املحفظة التجارية. 

خماطر ال�شرف االأجنبي الهيكلية

تتعلق  الراأ�شمالية ذات الرتباط. )ب(  التعهدات  اأو  الفروع  اأو  التابعة  ال�شركات  تتعلق ب�شافـي ال�شتثمار فـي  ل�شببني: )اأ(  نتيجة  وتن�شاأ 

بالأ�شول غري امل�شدرة بالريال ال�شعودي.

خماطر ال�شيولة

تتمثل خماطر ال�شيولة فـي عدم توفر م�شادر مالية كافـية لدى البنك للوفاء بالتزاماته عند ا�شتحقاقها، واإل فاإنه �شي�شطر للقيام بذلك بتكلفة 

مرتفعة. وميكن اأن تن�شاأ خماطر ال�شيولة من عدم التطابق فـي اأوقات 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.

من وا�شعة  جمموعة  ا�شتخدام  خالل  من  اخلا�شة  عملياته  لتمويل  بالن�شبة  ذاتي  اكتفاء  لديه  يكون  لأن  ي�شعى  البنك  فاإن  عامة،   وك�شيا�شة 

م�شادر التمويل.

اإن هذه الطريقة املتبعة من قبل �شاب لإدارة خماطر ال�شيولة تتما�شى مع املبادئ ال�شبعة ع�شر ال�شادرة من قبل بنك الت�شويات الدويل فـي 

مذكرتهم حتت م�شمى »مبادئ الإدارة والإ�شراف املحكم على خماطر ال�شيولة« ال�شادرة فـي �شهر �شبتمرب 2008م. 

اأو�شع لل�شيولة والتمويل،  ويقوم �شاب بتقييم واإدارة خماطر ال�شيولة من خالل �شيا�شات �شيولة وا�شحة وحمددة والتي ت�شكل جزءًاً من اإطار 

وخطة متويل تتم مراجعتها واعتمادها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات واللجنة التنفـيذية. كما اأن هناك جلنة متخ�ش�شة فـي اإدارة ال�شيولة 

تراقب املركز املايل املقرتح لل�شيولة وتقرتح تغيريات اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات حول حدود ن�شبة ال�شيولة فـي �شاب وا�شرتاتيجية التمويل 

و�شيناريوهات اختبار ال�شيولة حتت ال�شغط.

ويدير �شاب ويرفع 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، والتنا�شب بني ودائع العمالء املحفوظة فـي اأ�شول �شائلة ويجب ا�شتثمار التزامات 

الأمانة فقط فـي اأ�شول الأمانة، كما يجب ا�شتثمار اأية زيادات متكونة فـي اأ�شول متوافقة مع ال�شريعة.
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تعد اإدارة املراقبة املالية تقريرًا حول ال�شيولة على م�شتوى البنك ككل وتتم مراقبته يوميًا مقابل احلدود املعتمدة واملتطلبات النظامية من قبل 

الإدارة العليا جنبًا اإىل جنب مع ميزانية عامة متوقعة ملدة �شنة واحدة على اأ�شا�س ربع �شنوي تبني النمو املتوقع للقرو�س والودائع مبا فـي ذلك 

حتلياًل للعمالت الرئي�شية. 

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 للتاأكيد على مركز ال�شيولة عرب جمموعة من فئات ال�شتحقاقات ومن خالل تطبيق �شيناريوهات 

خا�شة بالبنك واأخرى على م�شتوى ال�شوق.

متثل احل�شابات اجلارية وودائع الدخار الواجب دفعها عند الطلب اأو بعد فرتة اإخطار ق�شرية جزءًاً هامًا من 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 ومعلومات عن ا�شتحقاقات الودائع و�شندات الدين. 

و�شع �شاب خطة طوارئ �شاملة لل�شيولة يتم حتديثها واختبارها على اأ�شا�س �شنوي. وحتدد اخلطة املوؤ�شرات املبكرة لظروف ال�شغط وتو�شح 

الإجراءات الواجب اتخاذها فـي حالة ن�شوء اأية م�شاعب من 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 واملعرفة امل�شتمرة 

مبتطلباتهم املتغرية بالن�شبة لأية اإ�شدارات �شندات دين اأو اأ�شهم.

خماطر الرتكز:

�شكل الرتكز فـي املحافظ الئتمانية فـي املا�شي �شببًا من اأ�شباب الأزمات للبنك والنظام البنكي. وكنتيجة لذلك فاإن خماطر الرتكز ت�شكل جزءًاً 

من عملية املراجعة الإ�شرافـية والتقييم الداخلي للمخاطر فـي �شاب. ويهدف البنك اإىل �شمان التنويع عرب خمتلف فئات الأ�شول وجمموعات 

العمالء وقطاعات ال�شناعات وخطوط العمل واملنطقة اجلغرافـية.

وتظهر خماطر الرتكز فـي ثالثة اأ�شكال رئي�شية حيث ل يتوفر تنوع كامل للمخاطر الئتمانية:

تركزات ال�شم الواحد )املخاطر الفقهية(  n
تركز القطاع )املخاطر املنهجية(  n

العدوى )اإخفاق النظام(  n
تقت�شي �شيا�شة �شاب جتنب الرتكزات غري املرغوبة للمخاطر فـي اأي بعد واحد من اأبعاد املحفظة الئتمانية ككل )فئات الأ�شول، قطاع ال�شناعة، 

املنطقة اجلغرافـية، اإلخ.(. اإن هدفنا هو اأن ن�شمن اأن تكون خماطر البنك موزعة توزيعًا جيدًا عرب مزيج وا�شع من قطاعات الأعمال. وقد و�شع 

�شاب �شيا�شات انك�شاف وحدود حتمل خماطر اإقرا�س لالأطراف النظرية الفردية وقطاعات ال�شناعات واملخاطر اخلارجية واملنتجات املحددة 

اأو اأغرا�س ال�شلف وال�شوابط على م�شتوى املحفظة.

خالل  من  �شهري  اأ�شا�س  على  املحافظ  �شمن  الرتكز  م�شتوى  ويراجع  لديه  الإقرا�س  حمفظة  فـي  التقلب  مقابل  مال  براأ�س  �شاب  ويحتفظ 

اجتماعات اإدارة املخاطر واللجنة التنفـيذية.

خماطر ال�شمعة:

خماطر ال�شمعة هي الآثار العك�شية املحتملة غري القابلة للقيا�س حا�شرًا اأو م�شتقباًل على الأرباح وراأ�س املال والتي قد تنتج عن فهم متغري اأو 

معاك�س ل�شمعة �شاب بني خمتلف م�شاهميه وفـي خمتلف اأوجه عملياته.

اأ�شا�شيًا فـي جناح �شاب. وتتم مراجعة �شيا�شات واإجراءات �شاب ب�شكل منتظم وذلك ل�شمان  واأمرًا  اأهمية ق�شوى  متثل حماية �شمعة �شاب 

حتديث عوامل خماطر ال�شمعة التي تغطي املخاطر البيئية والجتماعية وخماطر احلوكمة ب�شكل م�شتمر 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.

ميكن اأن يكون لت�شرفات املوظفـني اآثار كبرية على �شمعة البنك ولذلك يتم رفع الوعي لدى هوؤلء املوظفـني لتثقيف املوظفـني بخ�شو�س خماطر 

ال�شمعة وم�شوؤولياتهم ال�شخ�شية فـي تدعيم وتعزيز �شورة وعالمة �شاب التجارية.
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وي�شمل نطاق امل�شاهمني الذين قد يوؤدي فهمهم ل�شاب لن�شوء اآثار على �شمعة امل�شتثمرين والعمالء واملوردين واملوظفـني واملنظمني وال�شيا�شيني 

والإعالم واملوؤ�ش�شات غري احلكومية واملجتمعات التي يعمل فـيها �شاب. اإن اأوجه اأن�شطة �شاب التي قد توؤثر على الفهم املعاك�س ل�شمعته ت�شمل 

نوعية املنتجات والتكلفة وحوكمة ال�شركات وعالقات املوظفـني وخدمات العمالء وراأ�س ملال الفكري، الأداء املايل اللتزام اأو املخالفات النظامية، 

النخراط فـي متويل الإرهاب اأو اأحداث غ�شيل الأموال الكبرية ومعاجلة املوا�شيع البيئية والجتماعية.

حماية  خماطر  معايري  اأعلى  لتعزيز  �شاب  ي�شعى  حيث  ال�شمعة  خماطر  اإدارة  فـي  ق�شوى  اأهمية  ذات  البيئية  املخاطر  ح�شا�شيات  تعترب  كما 

البيئة، مبا فـي ذلك املبادئ ال�شرت�شادية املتعلقة بقرو�س متويل امل�شاريع، وتوجيهات احلماية البيئية املبنية على القطاعات ذات الآثار البيئية 

والأخالقية والجتماعية العالية.

اإن الهيكل الفريد للمنتجات املالية الإ�شالمية )اخلدمات املتوافقة مع ال�شريعة( هو هيكل مميز متامًا مما ي�شتدعي البنك دائمًا ل�شمان اأنها 

اآثار اإخفاقات اللتزام بال�شريعة خماطر  تفـي مبعايري مالئمة مبتطلبات العميل واأي�شًاً بالإجراءات الداخلية لاللتزام بال�شريعة. وقد ت�شكل 

حمتملة على �شمعة البنك. ولذلك فقد وظف �شاب فريقًا متخ�ش�شًا فـي خدمات الأمانة والذي ي�شرف على تطوير املنتجات الإ�شالمية ومراقبة 

اللتزام امل�شتمر مبتطلبات ال�شريعة.

خماطر االقت�شاد ككل ودورة االأعمال: 

املخاطر  وتعترب  وا�شح.  ب�شكل  حمددة  واإجراءات  �شيا�شات  خالل  من  العمل  دورة  وخماطر  العامة  القت�شادية  املخاطر  �شاب  ويدير  يقيم 

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 تغريات غري مرئية فـي الأعمال والبيئة النظامية والتعر�س للدورات القت�شادية واأي�شًاً التغريات التقنية.

وكجزء اأ�شا�شي من العملية يقوم كبري القت�شاديني بالبنك 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
هبوط اإيرادات الإيجارات  n

منو اإجمايل الناجت املحلي الفعلي ال�شنوي  n
معدل الت�شخم   n

تقلب العمالت الذي قد يح�شل ب�شبب �شعف الدولر الأمريكي والرتفاع الفعلي للريال ال�شعودي  n

املخاطر اال�شرتاتيجية:

التغريات  عن  النا�شئة  التهديدات  و/اأو  الفر�س  مع  املالئم  بال�شكل  والتفاعل  حتديد  فـي  ال�شركة  اإخفاق  خماطر  هي  ال�شرتاتيجية  املخاطر 

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 تخفـي�س املخاطر من خالل اأخذ الفر�س والتحديات املحتملة فـي العتبار 

اأثناء عملية التخطيط ال�شرتاتيجي.

ويتم اإعداد اخلطط ال�شرتاتيجية والت�شغيلية مقابل توجيهات وا�شحة جدًا ومن خالل اإجراءات �شارمة تاأخذ فـي اعتبارها بيئة العمل الأو�شع 

والبيئة النظامية والقت�شادية عند و�شع اخلطط. وتتم مراقبة اخلطط على اأ�شا�س متوا�شل ل�شمان حتقيق الأهداف والنظر ب�شكل تفاعلي 

للمخاطر التي قد تن�شاأ ب�شبب عدم حتقيق الأهداف.

وتتم مراقبة املخاطر ال�شرتاتيجية من قبل فعالية التخطيط ال�شرتاتيجي على اأ�شا�س منتظم، ويتم الإبالغ بالختالف، اإن لزم الأمر، فـي اجتماع 

اإدارة املخاطر. واإذا اقت�شت ال�شرورة يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات مراجعة ا�شرتاتيجية لتح�شني ا�شرتاتيجية البنك على �شوء تطورات ال�شوق.
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خماطر عدم االلتزام:

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�شًاً حماية املوؤ�ش�شة �شد النتائج القانونية.

وتتم اإدارة خماطر اللتزام من خالل اللتزام باأف�شل ممار�شات القطاع ومتطلبات اجلهة الإ�شرافـية املحلية من اأجل اإدارة اللتزام فـي البنوك. 

والتقييم  الأق�شام،  فـي  اللتزام  مل�شوؤويل  امل�شوؤوليات  اللتزام، وحتديد  دليل  اإ�شدار  اللتزام  اإدارة خماطر  تتم من خاللها  التي  الطرق  ومن 

الدوري ملخاطر عدم اللتزام والجتماعات ربع ال�شنوية املعتمدة. ويتعني على كل ق�شم تقدمي تقييم �شنوي ملخاطر عدم اللتزام. وفـي عام 2009 

مت ت�شكيل جلنة اللتزام بناًء على توجيهات 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 الإبالغ عنها اإىل الإدارة العليا على اأ�شا�س �شهري:

عملية الإحالة اإىل الأق�شام حيث يتم مترير معامالت الطرق اخلاطئة للموافقة املنف�شلة قبل التنفـيذ  n
اإدراج تقرير خماطر الطرق اخلاطئة فـي اجتماع اإدارة املخاطر  n

املحافظة على الإف�شاح الكلي على م�شتوى الطرف النظري مبوجب حدود ائتمان معتمدة م�شبقًا   n

املخاطر االأخرى:

يوا�شل �شاب حتديد املخاطر التي قد تنعك�س �شلبًا 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 HSBC واللتزام باملتطلبات النظامية املحلية. اأما املوا�شيع املتعلقة براأ�س املال القت�شادي والنظامي، 

اإن وجدت، فتتم معاجلتها فورًا من خالل ال�شيا�شات والإجراءات املعتمدة حاليًا.
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القرو�س التي فات موعد ا�شتحقاقها

يعترب القر�س على اأنه فات ا�شتحقاقه اإذا مل ي�شدد بتاريخ ال�شتحقاق.

القرو�س منخف�شة القيمة

املخ�ش�شات اخلا�شة

للخ�شائر  حمددة  �شروط  ت�شجيل  يتحتم  كان  اإذا  ما  لتقييم  التقارير  لرفع  حمدد  تاريخ  كل  فـي  وال�شلف  العاملة  غري  القرو�س  البنك  يراجع 

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 عددًا من العوامل، واأن النتائج الفعلية قد تختلف مما ينتج 

عنها تغريات م�شتقبلية على ال�شروط اخلا�شة.

خم�ش�س انخفا�س القيمة اجلماعي

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 ت�شجيل اأية خ�شائر تعرث يقوم البنك باتخاذ قرار ب�شاأن ما اإذا كان هناك اأية معلومات ملحوظة ت�شري اإىل اأن انخفا�شًا قاباًل 

للقيا�س فـي التدفقات النقدية التقديرية امل�شتقبلية من حمفظة 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 

بالن�شبة لالأ�شول ذات  ال�شابقة  بناء على جتارب اخل�شارة  التقديرات  الإدارة  وت�شتخدم  فـي املجموعة.  بالأ�شول  الإخالل  بعالقة متبادلة مع 

اأن  خ�شائ�س املخاطر الئتمانية والدليل املو�شوعي للتعرث والتي ت�شابه التقديرات احلا�شلة فـي املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية. كما 

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 االئتمانية

الطريقة املعيارية

ب�شكل عام يعد �شاب اإجراءاته وتقديراته بناًء على الطريقة املوحدة لبازل 2 ح�شب املو�شح فـي املالحظات التوجيهية ال�شادرة من قبل موؤ�ش�شة 

النقد. حتديدًا يقوم �شاب بتجزئة حمفظته اإىل �شرائح وي�شدر اأ�شول خماطر موزونة وبيانات دعم راأ�س املال طبقًا لتوجيهات موؤ�ش�شة النقد 

وا�شتخدام الطريقة املعيارية حل�شاب احلد الأدنى للمتطلبات الراأ�شمالية.

طريقة التقييم الداخلي املتقدمة

 2 لبازل  املتقدمة  املنهجيات  طرق  اإىل  النتقال  من  لتمكينه  النقد،  ملوؤ�ش�شة  التوجيهية  املالحظات  مع  متا�شيًا  اإجراءاته،  بتطوير  �شاب  يقوم 

بالن�شبة ملخاطر الئتمان. 

وقد اعتمد �شاب جمموعة من مناذج الأهداف املتوازنة حل�شاب احتمالية الإخالل لكل نوع من املخاطر. وجنبًا اإىل جنب مع ذلك، يقوم �شاب 

بتطوير اآليات خماطر الإخالل وخماطر اخل�شائر من اأجل ح�شاب خماطر الإخالل وخماطر اخل�شائر لكل عميل. ومن �شاأن ذلك، مرتافقًا مع 

البيانات املالئمة الأخرى كتواريخ ال�شتحقاقات، متكني �شاب من ح�شاب اأ�شول املخاطر املوزونة بناء على طريقة التقييم الداخلي –اأ. ومن 

اجلدير باملالحظة اأن كل حمفظة مميزة لها منوذج اأهداف متوازنة حل�شاب احتمالية الإخالل وذلك لتحديد درجة املخاطر الئتمانية املالئمة. 

وتتم مراجعة مناذج الأهداف املتوازنة هذه على الأقل �شنويًا وتعتمد من قبل مدير اإدارة املخاطر.

بالن�شبة للمحافظ الفردية ي�شتخدم �شاب جمموعة وا�شعة من التطبيقات والأمناط ال�شلوكية، كما ا�شتكمل عملية ف�شل للمخاطر وطور جمموعة 

كاملة من مناذج الأهداف املتوازنة )بازل 2 – طريقة التقييم الداخلي(من اأجل ح�شاب اخل�شائر املتوقعة وغري املتوقعة لكل حمفظة فردية. هذا 

واإن �شاب حاليًا فـي مرحلة اإدخال هذه الأمناط فـي نظام تكوين راأ�س املال لديه.
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�لطريقة �ملعيارية و�أوز�ن �ملخاطر �لإ�سر�فـية فـي طريقة �لتقييم �لد�خلي  .5

بالن�شبة للمخاطر امل�شنفة حتت الطريقة املعيارية فاإن خماطر موؤ�ش�شات تقييم املخاطر الئتمانية اخلارجية ت�شتخدم من قبل �شاب كجزء من 

حتديد اأوزان املخاطر:

عني �شاب ثالث موؤ�ش�شات لتقييم املخاطر الئتمانية اخلارجية لهذا الغر�س وهي: موديز خلدمات امل�شتثمرين، جمموعة �شتانداردز اأند بورز  n 
للتقييم وجمموعة فـيت�س  

يتم حتديد التقييمات الئتمانية لكافة املخاطر ب�شكل فردي من وكالت التقييم الئتماين املذكورة اأعاله وتطبق على املخاطر لتحديد وزن   n 
املخاطر طبقًا للجداول الإ�شرافـية  

يو�شح اجلدول التايل تخ�شي�س درجات التقييم الأبجدي الرقمي لكل وكالة طبقًا للدرجة الت�شنيفية للمخاطر:

�شتاندارد  

فيت�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  
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بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لطريقة�ملعيارية و�أوز�ن �ملخاطر �لإ�سر�فـية فـي طريقة �لتقييم �لد�خلي - )تتمة(  .5

املطالبات على الدول ال�شيادية وبنوكها املركزية

+BB اإىل +BBB اإىل  AAA اإىل        

مل تقيم  B- دون  B-  BBB-  A- اإىل A+  AA- درجة التقييم االئتماين 

%100  %150  %100  %50  %20  %0 وزن املخاطر  

املطالبات على البنوك وموؤ�ش�شات االأوراق املالية )مبوجب اخليار 2 ح�شب املطلوب من قبل موؤ�ش�شة النقد(

+BB اإىل +BBB اإىل  AAA اإىل        

مل تقيم  B- دون  B-  BBB-  A- اإىل A+  AA- درجة التقييم االئتماين 

%50  %150  %100  %50  %50  %20 وزن املخاطر مبوجب اخليار 2 

وزن املخاطر ملطالبات املدى الق�شري

%20  %150  %50  %20  %20  %20 مبوجب اخليار 2   

بنوك التنمية امل�شرتكة:

وزن خماطر 0% بالن�شبة لبنوك التنمية امل�شرتكة 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 

طبقا للخيار -2 

املطالبات على املوؤ�ش�شات:

+BBB اإىل AAA اإىل         

غري مقيم  BB- دون  BB-  A- اإىل A+  AA- درجة التقييم االئتماين  

%100  %150  %100  %50  %20 وزن املخاطر   

املطالبات امل�شمولة فـي املحافظ ال�شخ�شية النظامية خالف الرهن:

يجب تخ�شي�س وزن خماطر 75% لكل خطر

املطالبات امل�شمونة برهن عقاري �شكني:

يجب تطبيق وزن خماطر بن�شبة 100% على كل مطالبة
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�لطريقة �ملعيارية و�أوز�ن �ملخاطر �لإ�سر�فـية فـي طريقة �لتقييم �لد�خلي - )تتمة(  .5

املطالبات امل�شمونة بعقارات جتارية:

يجب تطبيق وزن خماطر بن�شبة 100% على كل مطالبة

القرو�س التي فات ا�شتحقاقها:

م�شتوى وزن           

املخ�ش�شات املخاطر%           

حتى %20  150          

20% اإىل   100          

%50           

50% وما فوق  100          

االأ�شول االأخرى:

�شوف يكون وزن املخاطر القيا�شي لكافة الأ�شول الأخرى 100% با�شتثناء الذهب والذي يجب اأن يعامل كم�شاو للنقد ووزن خماطره %0

عند ح�شاب قيمة املخاطر املوزونة لأي اإف�شاح مبوجب الطريقة املعيارية يتم تطبيق وظيفة البحث عن قاعدة البيانات املركزية املحفوظة فـي 

برنامج اأك�شل وتوزع على كل اإف�شاح فردي.

�ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات للمحافظ �خلا�سعة لطريقة �لتقييم �لد�خلي  .6

ل ينطبق.

تخفـيف �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات للطرق �ملعيارية وطريقة �لتقييم �لد�خلي  .7

يعترب تخفـيف املخاطر اأحد اخل�شائ�س الهامة لالإدارة الفعالة وتاأخذ اأ�شكاًل عديدة.

ال�شيا�شات واالإجراءات املتبعة لتقييم واإدارة ال�شمانات االإ�شافـية :

اأن �شاب يح�شل على  اإل  اأكرث من العتماد على تخفـيف املخاطر الئتمانية.  ال�شداد  مينح �شاب ت�شهيالت مبنية على قدرة املقرت�شني على 

جمموعة وا�شعة من ال�شمانات من اأجل تخفـيف خماطر اخل�شائر وزيادة اإمكانيات �شداد الت�شهيالت. وقد مت تطبيق عدد من عوامل التخفـيف 

هذه مبوجب الطريقة املعيارية فـي الركن الأول بينما هناك �شمانات اأخرى ل ميكن اإعطاوؤها قيمة كالأ�شهم اأو الأر�س اأو العقارات املحلية. 

وتتكون الأنواع الرئي�شية لل�شمانات التي يقبلها البنك من الآتي:

ال�شندات احلكومية  - ودائع الدخار والودائع الآجلة   -

وحدات �شناديق ال�شتثمار  - الأ�شهم املدرجة   -

�شمانات ال�شركات / ال�شمانات الفردية  - ال�شمانات البنكية   -

تنازل عن الراتب اأو عائدات العقد  - �شكوك ملكية العقارات   -

النظرية / خماطر  للموافقة على خماطر الأطراف  للموؤ�ش�شات  اإدارة اخلدمات امل�شرفـية  اإىل  البنكية املحلية واخلارجية  ال�شمانات  وحتال 

البلدان اخلارجية.

امل�شتندات  ا�شتخدام  اإىل  اإ�شافة  واإجراءات حمددة  ل�شيا�شات  للمخاطر  تخفـيف  كعوامل  ال�شمانات  على  واحل�شول  الت�شهيالت  منح  يخ�شع 

القيا�شية للبنك والتي تفـي مبقابلة الأر�شدة الدائنة مقابل الت�شهيالت املمنوحة، التحكم ب�شالمة وقيمة ال�شمانات واحلقوق املطلوبة لإنفاذ 

وحتقيق ال�شمان. ويراقب �شاب تركز عوامل تخفـيف املخاطر ولي�س لديه اأية تركزات كبرية فـي عوامل تخفـيف املخاطر املتوفرة حاليًا.
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بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لإف�ساح �لعام للمخاطر �لئتمانية لالأطر�ف �لأخرى  .8

الت�شوية املر�شية  اأداء التزاماته قبل  اأية معاملة فـي  اأي طرف نظري فـي  اإخفاق  املخاطر الئتمانية لالأطراف الأخرى هي خماطر احتمالت 

للمعاملة.

لأنواع  الأوزان  التداول واخلدمات امل�شرفـية من خالل حتديد  املقابلة مبوجب حمافظ خماطر  الئتمانية لالأطراف  البنك خماطره  يح�شب 

املخاطر، وهي كالتايل:

معامالت متويل الأوراق املالية )مثاًل عقود اإعادة ال�شراء العك�شية( – حمفظة املعامالت امل�شرفـية والتجارية  n
م�شتقات خارج نطاق البور�شة – املعامالت امل�شرفـية والتجارية.  n

التقارير اخلا�شة بها ب�شكل منف�شل  اأعاله بناء على نف�س منهجية املخاطر الئتمانية ويتم رفع  الراأ�شمالية على املخاطر  وتتحدد املتطلبات 

لغر�س تقييم املخاطر.

�ل�سمانات  .9

ل يوجد فـي الوقت احلا�شر معامالت �شمانات ت�شمل �شاب. هناك اإجراءات حمددة فـي �شاب لإدارة معامالت ال�شمانات. و�شوف تتم مراعاة 

عملية تقييم املخاطر ورفع التقارير هذه عندما تدعو احلاجة لذلك.

خماطر �لأ�سو�ق – �إف�ساح للبنوك �لتي ت�ستخدم �لطرق �ملوحدة  .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. وتق�شم املخاطر اإىل خماطر جتارية )�شناعة ال�شوق، املتاجرة امللكية واملراكز ال�شوقية( وغري جتارية )اإدارة 

اأ�شعار الفائدة وال�شتثمارات املالية �شواء اململوكة حتى ال�شتحقاق اأو املحافظ املتاحة للبيع( 

وتتم مراقبة خماطر الأ�شواق من قبل فريق اأ�شواق م�شتقل وهو امل�شوؤول عن �شمان اأن يتم قيا�س خماطر الأ�شواق طبقًا لل�شيا�شات املحددة ويتم 

الإبالغ عنها مقابل حدود �شالحيات املراقبة املحددة.

وي�شتخدم �شاب جمموعة من اأدوات القيا�س ملخاطر الأ�شواق بدءًا من حدود مراقبة وقف اخل�شارة اإىل حتليالت احل�شا�شية مبا فـي ذلك القيمة 

احلالية حلركة نقاط الأ�شا�س لأ�شعار الفائدة واأي�شًاً حدود خماطر القيمة امل�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.

بالأخذ  الفني  ال�شيناريو  واأي�شًاً  اأي عامل خماطر فردي،  التحركات �شمن  اآثار  وتغطي  املحافظ  ال�شغط على م�شتوى  اختبارات  اإجراء  ويتم 

فـي العتبار اأكرب التحركات امللحوظة وال�شيناريوهات الفرتا�شية التي تاأخذ فـي العتبار الأحداث على امل�شتوى القت�شادي ككل والتي ت�شمل 

حتركات ال�شوق التي تتم مالحظتها �شمن فرتات مل تدخل فـي قيمة املخاطر. وتخ�شع هذه ال�شيناريوهات لّلجنة الإ�شرافـية وترفع النتائج اإىل 

الإدارة العليا مع تقييم لالآثار التي تركتها تلك الأحداث على �شاب جنبًا اإىل جنب مع العرو�س املتعلقة بتخفـيف املخاطر.

اإن خماطر حتركات الهوام�س الئتمانية اأو خماطر م�شدرين حمددين والتي تن�شاأ عن التغيري فـي قيمة ال�شندات ب�شبب التغريات املدركة فـي 

النوعية الئتمانية للم�شدر تدار من خالل قيمة املخاطر الئتمانية وحدود اختبارات ال�شغط وم�شتويات التحمل.

وعلى الرغم من اأن �شاب ي�شتخدم قواعد قيمة املخاطر والقواعد املعيارية لإدارة خماطر الأ�شواق، اإل اأن املتطلبات الراأ�شمالية يتم تقييمها 

لكافة املراكز با�شتخدام طرق القواعد املعيارية املوحدة واملحددة من قبل موؤ�ش�شة النقد.

خماطر �لأ�سو�ق: �لإف�ساح للبنوك �لتي ت�ستخدم طرق و�أمناط د�خلية للمحافظ �لتجارية  .11

ل ينطبق
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خماطر �لعمليات  .12

يدير �شاب خماطر العمليات من خالل تتبع اخل�شائر الفعلية و�شبه الفعلية للعمليات. وقد لوحظت حالت اخل�شارة التاريخية فـي الأماكن التي 

�شهدت اأن�شطة احتيالية وخلاًل فـي الإجراءات ب�شبب �شوء التقدير اأو اخلطاأ الب�شري اأو اإخفاق الأنظمة.

اأنه قد مت تنظيمها كق�شم خماطر م�شتقل �شمن �شاب. وتهدف فعالية  ومع اأن خماطر العمليات هي م�شوؤولية املوظفـني الأفراد والأق�شام اإل 

اإدارة املخاطر اإىل اإدارة ومراقبة املخاطر بطريقة منخف�شة التكلفة �شمن م�شتويات حتمل للمخاطر متفق عليها. وقد مت هيكلة اإدارة ر�شمية 

لالإ�شراف على اإدارة املخاطر حيث ي�شكل من�شقون معينون من الأق�شام جلنة معينة ت�شب فـي نهاية املطاف فـي جلنة اإدارة املخاطر ومن ثم 

جمل�س الإدارة. 

تو�شح �شيا�شات خماطر العمليات املتطلبات اخلا�شة بتحديد وتقييم ومراقبة رفع التقارير ومراقبة املخاطر واأي�شًاً تقدمي التوجيه بخ�شو�س 

اإجراءات التخفـيف الواجب اتخاذها عند حتديد نقاط ال�شعف. اإن وحدات العمل م�شوؤولة عن تبني التقييم الذاتي وت�شميم ال�شوابط والإبالغ 

اإن�شاء اأنظمة وقواعد بيانات مركزية  عن موؤ�شرات املخاطر الرئي�شية املحددة والتي تخ�شع كلها للم�شاءلة امل�شتقلة وعملية املراجعة. وقد مت 

ملتابعة وت�شجيل اخل�شائر الفعلية و�شبه الفعلية للمطابقة والتحليل والإبالغ اإىل الإدارة العليا. 

ويتم تقييم املتطلبات الراأ�شمالية با�شتخدام الطريقة املوحدة والتي تطبق واحدة من ثالث ن�شب مئوية على متو�شط الدخل لل�شنوات املالية 

الثالث املا�شية واملوزعة على ثمانية خطوط عمل حمددة. 

�لأ�سهم: �إف�ساحات �ملر�كز �لبنكية  .13

ت�شنف ا�شتثمارات الأ�شهم حتت فئتني » متاحة للبيع« اأو » ا�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة«.

ال�شتثمارات املتاحة للبيع هي تلك ال�شتثمارات التي ينوي البنك اإبقاءها لفرتة غري حمددة من الزمن وقد يتم بيعها للوفاء مبتطلبات ال�شيولة 

اأو ملواجهة التغريات فـي اأ�شعار الفائدة اأو اأ�شعار �شرف العمالت اأو اأ�شعار الأ�شهم.

ال�شتثمارات امل�شنفة على اأنها ا�شتثمارات متاحة للبيع يتم قيا�شها بعد ذلك ح�شب القيمة العادلة. وبالن�شبة لهذا النوع من ال�شتثمار، ففـي 

حالة عدم تغطية القيمة العادلة يتم قيد اأية خ�شائر اأو اأرباح نا�شئة عن اأي تغري فـي قيمتها العادلة مبا�شرة حتت بند »احتياطيات اأخرى« حتت 

حقوق امل�شاهمني. وعند اإزالة هذا القيد فاإن اأية اأرباح اأو خ�شائر مرتاكمة مت قيدها فـي حقوق امل�شاهمني يتم اإدراجها فـي قوائم الدخل املوحدة 

للفرتة املعنية.

بالن�شبة ل�شتثمارات الأ�شهم امل�شنفة متاحة للبيع والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موؤكد فـيتم تقيدها ب�شعر التكلفة.

يتم اأخذ ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة فـي العتبار با�شتخدام طريقة حقوق امللكية طبقًا للمعيار املحا�شبي رقم 28 – املتعلق بال�شتثمار فـي 

ال�شركات الزميلة. وال�شركة الزميلة من�شاأة يكون فـيها للبنك تاأثري كبري ولكنها لي�شت �شركة تابعة اأو �شركة م�شرتكة.

ومبوجب طريقة حقوق املالك فاإن ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة يتم اإثباتها فـي امليزانية العمومية ب�شعر التكلفة زائد التغريات احلا�شلة 

بعد ال�شتثمار فـي ح�شة البنك من �شافـي اأ�شول ال�شركة الزميلة. ويتم اإثبات ال�شتثمارات فـي ال�شركات الزميلة فـي امليزانية العمومية ب�شعر 

ال�شهم املاأخوذ فـي العتبار اأو املبلغ الذي ميكن ا�شرتداده، اأيهما اأقل.

اإن تواريخ رفع التقارير من قبل ال�شركة الزميلة والبنك تكون متطابقة وتكون ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة متطابقة 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.



106

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر �أ�سعار �لفائدة للعمليات �لبنكية  .14

ي�شعب حتليل خماطر اأ�شعار الفائدة نتيجة ال�شطرار لو�شع افرتا�شات حول الختيارية املدرجة فـي املنتجات كالدفعات امل�شبقة للقرو�س ومن 

الفر�شيات ال�شلوكية املتعلقة بالفرتة القت�شادية لاللتزامات والتي مبوجب العقود ت�شتحق الدفع عند الطلب. وتتم مراجعة املنتجات �شنويًا 

ملراجعة والتحقق من اأية فر�شيات �شلوكية.

ومن اأجل اإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة يتم حتويل املخاطر اإىل اخلزينة من خالل جمموعة من املعامالت الداخلية التي تتم بني 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 

وتدار 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 ال�شغط وحتليل احل�شا�شية وتبلغ النتائج اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�س �شهري.

وتهدف اخلزينة فـي �شاب اإىل اإدارة اآثار خماطر اأ�شعار الفائدة على �شافـي الدخل طاملا كانت تلك احلماية ممكنة وقابلة للتبني بتكلفة منخف�شة.
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�جلدول - نطاق �لتطبيق  .1

نق�س راأ�س املال )اجلدول 1 )هـ((

املبلغ            

باآلف الريالت            

ال�شعودية ال�سرح          

اإجمايل مبلغ النق�س فـي راأ�س املال غري امل�شمول فـي الدمج، اأي التي مت تخفي�شها

 70,127 اإت�س اإ�س بي �شي ال�شعودية املحدودة        .1
5,676 ال�شركة ال�شعودية لل�شيكات ال�شياحية        .2

 110,331 �شركة �شاب تكافل         .3
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�جلدول - هيكل ر�أ�س �ملال  .2

هيكل راأ�س املال )جدول 2 )ب - هـ((

املبلغ            

باآالف الرياالت            

ال�سعودية مكونات راأ�س املال        

راأ�س املال االأ�شا�شي - الفئة 2        

 7,500,000 راأ�س املال املدفوع املوؤهل        

 - ح�شابات الأ�شهم الرئي�شية        

 4,850,540 الحتياطيات املوؤهلة         

- م�شالح الأقلية فـي اأ�شهم ال�شركات التابعة       

)1,834,038( الأرباح املبقاة         

-        IAS ت�شويات   

القتطاعات من الفئة 1:  
- اخل�شائر املرحلية خالل ال�شنة         

- الأ�شول غري املوؤهلة مبا فـي ذلك ال�شهرة        

- خ�شومات خا�شة بدول اأخرى من الفئة 1 بواقع 50 %       

- اقتطاع فروقات احل�شاب النظامي من الفئة 1 بواقع 50 %       

- التملك املتبادل لراأ�س مال البنك بواقع خ�شم 50 %       

ا�شتثمارات الأقلية املوؤثرة بواقع 10 % وما فوق بواقع 50 % خ�شم :   

 35,064 الكيانات امل�شرفية وكيانات الأوراق املالية غري املوحدة بالكامل        

 55,166 موؤ�ش�شات التاأمني          

 2,837 املوؤ�ش�شات التجارية          

 10,423,435        I االإجمايل للفئة

:II راأ�س املال املكمل - الفئة

- اأرباح/احتياطيات اإعادة التقييم        

  - راأ�س مال القرو�س اآجلة ال�شداد        

744,327 املخ�ش�شات العامة املوؤهلة        

2,032,277 االأرباح 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 50 % خ�شم      

35,064 املوؤ�ش�شات امل�شرفية و�شركات الأوراق املالية غري املوحدة بالكامل      

55,166 موؤ�ش�شات التاأمني         

2,837 املوؤ�ش�شات التجارية         

- خ�شومات خا�شة بدول اأخرى من الفئة 2 بواقع 50 %     

- اقتطاع فروقات احل�شاب النظامي من الفئة 2 بواقع 50 %     

 2,683,537        II االإجمايل للفئة

:III راأ�س املال الالزم لتغطية خماطر ال�شوق - الفئة

- الديون ق�شرية الأجل اآجلة ال�شداد      

- راأ�س مال الفئة 1 والفئة 2 املتاح ملخاطر الأ�شواق     

  13,106,972 اإجمايل راأ�س املال املوؤهل      
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�جلدول - �لكفاية �لر�أ�سمالية  .3

مبلغ املخاطر مبوجب الطريقة املعيارية للمخاطر االئتمانية 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:

-  31,277,265 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية       

-  1,891,429 اأخرى          

-  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب     

-  - كيانات القطاع اخلا�س      

 96,522  6,032,651 البنوك و�شركات الأوراق املالية     

4,934,808  69,750,789 ال�شركات        

 712,333  12,242,849 املحافظ ال�شخ�شية غري املتعلقة بالرهن العقاري    

-  - م�شاريع ت�شهيالت الأعمال ال�شغرية       

الرهن     

 255,053  3,188,159 ال�شكني         

-   - التجاري         

-  - الأ�شول امل�شمونة      

 4,147  51,833 الأ�شهم         

 109,837  2,036,090 اأخرى         

6,122,700  126,471,065 اإجمايل        

متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�شوق *)822، اجلدول 3 )د((

خماطر ال�شرف  خماطر مركز  خماطر �شعر         

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         

53,761  -  15,651  -  38,110 الطريقة املعيارية   

متطلبات راأ�س املال ملخاطر العمليات *)اجلدول 3 )هـ((

متطلبات            
راأ�س املال            

باآلف الريالت            

ال�شعودية التفا�شيل         

727,085 الطريقة املعيارية       

ن�شب كفاية راأ�س املال )اجلدول 3 )و((

اإجمايل الن�شبة /            

ن�شبة  راأ�س املال            

راأ�س املال الأ�شا�شي            

%  % التفا�شيل        

12.76  10.15 امل�شتوى الأعلى املوحد      
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�جلدول - �ملخاطر �لئتمانية: �لإف�ساحات �لعامة  .4

حجم املخاطر االئتمانية )اجلدول 4 )ب((

متو�شط خماطر اإجمايل           
الئتمان* خماطر           

عن الفرتة الئتمان           

باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  املحفظة       

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

-  31,304,265 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية       

-  1,891,429 اأخرى         

-  - بنوك التنمية متعددة اجلوانب     

-  - �شركات القطاع العام     

-  10,616,035 البنوك و�شركات الأوراق املالية     

-  84,515,510 ال�شركات       

-  11,641,226 اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن     

-  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة      

الرهن

-  3,188,159 ال�شكني        

-  - التجاري        

-  - الأ�شول امل�شمونة     

-  51,833 اأ�شهم        

-  2,036,090 اأخرى        

-  145,244,547 اإجمايل       

*مل يتم الإف�شاح عن نهاية الفرتة حيث اأن مركز نهاية الفرتة ميثل مركز خماطر البنك خالل الفرتة 
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�جلدول - خماطر �لئتمان: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

التوزيع اجلغرافـي )اجلدول 4 )ج((

الدول اخلليجية      اململكة       

جنوب �شرق اأمريكا  الأخرى   العربية       

الإجمايل بلدان اأخرى  اآ�شيا  ال�شمالية  اأوروبا  وال�شرق 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   

 31,304,265  -  -  -  -  -  31,304,265 ال�شعودية    

 1,891,429  -  -  -  -  1,891,429  - اأخرى     

 بنوك التنمية

 -  -  -  -  -  -  - متعددة اجلوانب   

 -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام 

البنوك و�شركات

10,616,035  144,442  142,961  933,933  5,571,937  405,356  3,417,346 الأوراق املالية   

84,515,510  47,042  -  229,124  1,258,331  2,697,718  80,283,296 ال�شركات   

اخلدمات ال�شخ�شية

 11,641,226  -  -  -  -  -  11,641,226 با�شتثناء الرهن   

ت�شهيالت الأعمال

وال�شركات  

-  -  -  -  -  -  - ال�شغرية    

-  -  -  -  -  -  - الرهن    

 3,188,159  -  -  -  -  -  3,188,159 ال�شكني    

-  -  -  -  -  -  - التجاري   

-  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة 

51,833  -  -  -  46,615  -  5,218 الأ�شهم    

2,036,090  -  -  -  -  -  2,036,090 اأخرى    

145,244,547  191,484  142,961  1,163,117  6,876,883  4,994,503  131,875,599 اإجمايل   
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�جلدول - خماطر �لئتمان: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

حتليل القطاعات االقت�شادية )جدول 4 )د((

قرو�س                
�شخ�شية كهرباء، ماء،      بنوك           
وبطاقات غاز وخدمات      وموؤ�ش�شات     حكومية و�شبه       

اإجمايل اأخرى  ائتمان  خدمات  نقل وات�شالت  جتارة  بناء واإن�شاءات  �شحية  مناجم وتعدين  ت�شنيع  زراعة 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

موؤ�ش�شة النقد واحلكومة  
31,304,265  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  31,304,265 ال�شعودية    

1,891,429  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,891,429 اأخرى     
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام 

10,616,035  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,616,035  - البنوك و�شركات الأوراق املالية 

84,515,510  11,628,912  -  1,236,216  6,519,478  23,195,538  12,475,570  2,098,905  1,310,486  18,643,507  1,339,731  6,020,222  46,945 ال�شركات   

11,641,226  -  11,641,226  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن 

ت�شهيالت الأعمال وال�شركات  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ال�شغرية    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن    

3,188,159  -  3,188,159  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ال�شكني    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة 

51,833  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  51,833  - الأ�شهم    

2,036,090  2,036,090  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى    

145,244,547  13,665,002  14,829,385  1,236,216  6,519,478  23,195,538  12,475,570  2,098,905  1,310,486  18,643,507  1,339,731  16,688,090  33,242,639 اإجمايل   

))e( 4 حتليل اال�شتحقاقات التعاقدية )اجلدول

حتليل مدد اال�شتحقاق حتليل مدد اال�شتحقاق   
 

بدون اأكرث من 5   5 - 3  3 - 1  360 - 180  180 - 90  90 - 30  30 - 8 اأقل من          
اإجمايل ا�شتحقاق  �شنوات  �شنوات  �شنوات  يوماًً  يوماًً  يوماًً  يوماًً  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

31,304,265  -  5,287,036  985,858  1,696,522  1,037,307  1,871,442  6,221,080  2,360,760  11,844,260 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية     
1,891,429  -  229,932  1,174,618  110,127  -  -  376,752  -  - اأخرى        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام    

10,616,035  -  158,972  163,524  1,615,241  571,331  266,277  726,430  203,706  6,910,554 البنوك و�شركات الأوراق املالية    

84,515,510  -  1,736,091  7,570,299  16,370,092  7,476,060  9,642,231  16,827,850  14,552,419  10,340,468 ال�شركات      

11,641,226  -  1,581,206  5,047,680  2,472,143  193,958  152,975  141,064  175,303  1,876,897 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت الأعمال وال�شركات    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن       

3,188,159  -  3,021,683  128,020  37,337  272  653  130  -  64 ال�شكني       
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري       
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة    

51,833  -  51,833  -  -  -  -  -  -  - الأ�شهم       

2,036,090  2,036,090  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى       

145,244,547  2,036,090  12,066,753  15,069,999  22,301,462  9,278,928  11,933,578  24,293,306  17,292,188  30,972,243 اإجمايل      



113

�جلدول - خماطر �لئتمان: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

حتليل القطاعات االقت�شادية )جدول 4 )د((

قرو�س                
�شخ�شية كهرباء، ماء،      بنوك           
وبطاقات غاز وخدمات      وموؤ�ش�شات     حكومية و�شبه       

اإجمايل اأخرى  ائتمان  خدمات  نقل وات�شالت  جتارة  بناء واإن�شاءات  �شحية  مناجم وتعدين  ت�شنيع  زراعة 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

موؤ�ش�شة النقد واحلكومة  
31,304,265  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  31,304,265 ال�شعودية    

1,891,429  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,891,429 اأخرى     
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام 

10,616,035  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10,616,035  - البنوك و�شركات الأوراق املالية 

84,515,510  11,628,912  -  1,236,216  6,519,478  23,195,538  12,475,570  2,098,905  1,310,486  18,643,507  1,339,731  6,020,222  46,945 ال�شركات   

11,641,226  -  11,641,226  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن 

ت�شهيالت الأعمال وال�شركات  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ال�شغرية    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن    

3,188,159  -  3,188,159  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ال�شكني    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة 

51,833  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  51,833  - الأ�شهم    

2,036,090  2,036,090  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى    

145,244,547  13,665,002  14,829,385  1,236,216  6,519,478  23,195,538  12,475,570  2,098,905  1,310,486  18,643,507  1,339,731  16,688,090  33,242,639 اإجمايل   

))e( 4 حتليل اال�شتحقاقات التعاقدية )اجلدول

حتليل مدد اال�شتحقاق حتليل مدد اال�شتحقاق   
 

بدون اأكرث من 5   5 - 3  3 - 1  360 - 180  180 - 90  90 - 30  30 - 8 اأقل من          
اإجمايل ا�شتحقاق  �شنوات  �شنوات  �شنوات  يوماًً  يوماًً  يوماًً  يوماًً  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

31,304,265  -  5,287,036  985,858  1,696,522  1,037,307  1,871,442  6,221,080  2,360,760  11,844,260 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية     
1,891,429  -  229,932  1,174,618  110,127  -  -  376,752  -  - اأخرى        

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام    

10,616,035  -  158,972  163,524  1,615,241  571,331  266,277  726,430  203,706  6,910,554 البنوك و�شركات الأوراق املالية    

84,515,510  -  1,736,091  7,570,299  16,370,092  7,476,060  9,642,231  16,827,850  14,552,419  10,340,468 ال�شركات      

11,641,226  -  1,581,206  5,047,680  2,472,143  193,958  152,975  141,064  175,303  1,876,897 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت الأعمال وال�شركات    

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن       

3,188,159  -  3,021,683  128,020  37,337  272  653  130  -  64 ال�شكني       
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري       
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة    

51,833  -  51,833  -  -  -  -  -  -  - الأ�شهم       

2,036,090  2,036,090  -  -  -  -  -  -  -  - اأخرى       

145,244,547  2,036,090  12,066,753  15,069,999  22,301,462  9,278,928  11,933,578  24,293,306  17,292,188  30,972,243 اإجمايل      



114

بازل 2 - �لركن �لثالث �لإف�ساح �ل�سنوي )31 دي�شمرب 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�جلدول - خماطر �لئتمان: �لإف�ساحات �لعامة - )تتمة(  .4

))f( 4 القرو�س املتعرثة، القرو�س التي فات ا�شتحقاقها واملخ�ش�شات )اجلدول

مدد القرو�س مدد القرو�س   

خم�ش�شات حمددة  التي فات ا�شتحقاقها  التي فات ا�شتحقاقها   
        

الر�شوم                 

املخ�ش�شات الر�شيد فـي  املخ�شومة  الر�شوم  اأكرث من  الر�شيد فـي    - 180 اأقل من   قرو�س          
العامة نهاية الفرتة  خالل الفرتة  خالل الفرتة  بداية ال�شنة  360 يوماً  360 يوماً  90 - 180 يوماً  90 يومًاً   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   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية   

-  -  -  -  -  -  -  -  171,563  -  - البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

2,802  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزراعة وال�شيد   

83,068  40,879  )28,521(  34,391  35,009  -  -  -  29,167  -  180,711 الت�شنيع     

1.289  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املناجم والتعدين   

4,568  7,128  -  -  7,128  -  -  -  38,041  -  7,128 الكهرباء، واملاء، والغاز واخلدمات ال�شحية  

58,717  77,630  -  44,591  33,039  -  -  -  -  -  892,390 املباين والإن�شاءات   

73,544  940,164  )633(  915,830  24,967  -  -  -  105,938  -  1,972,780 التجارة      

5,519  1,482  -  -  1,482  -  -  -  -  -  482 النقل والت�شالت   

2,153  4,774  -  )10,043(  14,817  -  -  -  -  -  6,120 اخلدمات     

15,694  334,402  )314,045(  399,719  248,728  -  -  215,997  1,021,807  -  118,890 القرو�س ال�شتهالكية وبطاقات الئتمان  

-  121,531  )7,462(  94,331  34,662  -  -  10,794  1,860,886  -  347,506 اأخرى      

247,354  1,527,990  )350,661(  1,478,819  399,832  -  -  226,791  3,227,402  -  3,526,007 اإجمايل     

))h( 4 مطابقة التغريات فـي خم�ش�شات القرو�س املتعرثة )اجلدول

املخ�ش�شات املخ�ش�شات           

العامة اخلا�شة           
باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  البيانات       

 229,690   399,832 الر�شيد، بداية ال�شنة     

-   )92,457( الر�شوم املخ�شومة مقابل املخ�ش�شات خالل الفرتة    

17,664  1,220,615 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     

247,354  1,527,990 الر�شيد، نهاية ال�شنة     
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))f( 4 القرو�س املتعرثة، القرو�س التي فات ا�شتحقاقها واملخ�ش�شات )اجلدول

مدد القرو�س مدد القرو�س   

خم�ش�شات حمددة  التي فات ا�شتحقاقها  التي فات ا�شتحقاقها   
        

الر�شوم                 

املخ�ش�شات الر�شيد فـي  املخ�شومة  الر�شوم  اأكرث من  الر�شيد فـي    - 180 اأقل من   قرو�س          
العامة نهاية الفرتة  خالل الفرتة  خالل الفرتة  بداية ال�شنة  360 يوماً  360 يوماً  90 - 180 يوماً  90 يومًاً   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   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية   

-  -  -  -  -  -  -  -  171,563  -  - البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى   

2,802  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزراعة وال�شيد   

83,068  40,879  )28,521(  34,391  35,009  -  -  -  29,167  -  180,711 الت�شنيع     

1.289  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - املناجم والتعدين   

4,568  7,128  -  -  7,128  -  -  -  38,041  -  7,128 الكهرباء، واملاء، والغاز واخلدمات ال�شحية  

58,717  77,630  -  44,591  33,039  -  -  -  -  -  892,390 املباين والإن�شاءات   

73,544  940,164  )633(  915,830  24,967  -  -  -  105,938  -  1,972,780 التجارة      

5,519  1,482  -  -  1,482  -  -  -  -  -  482 النقل والت�شالت   

2,153  4,774  -  )10,043(  14,817  -  -  -  -  -  6,120 اخلدمات     

15,694  334,402  )314,045(  399,719  248,728  -  -  215,997  1,021,807  -  118,890 القرو�س ال�شتهالكية وبطاقات الئتمان  

-  121,531  )7,462(  94,331  34,662  -  -  10,794  1,860,886  -  347,506 اأخرى      

247,354  1,527,990  )350,661(  1,478,819  399,832  -  -  226,791  3,227,402  -  3,526,007 اإجمايل     

))h( 4 مطابقة التغريات فـي خم�ش�شات القرو�س املتعرثة )اجلدول

املخ�ش�شات املخ�ش�شات           

العامة اخلا�شة           
باآالف الرياالت باآالف الرياالت           

ال�سعودية ال�سعودية  البيانات       

 229,690   399,832 الر�شيد، بداية ال�شنة     

-   )92,457( الر�شوم املخ�شومة مقابل املخ�ش�شات خالل الفرتة    

17,664  1,220,615 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     

247,354  1,527,990 الر�شيد، نهاية ال�شنة     
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�جلدول - خماطر �لئتمان: �إف�ساحات للمحافظ �خلا�سعة للطريقة �ملعيارية  .5

 توزيع املخاطر على اأوعية املخاطر )اجلدول 5 )ب((

املخف�س االإجمايل  اأوعية املخاطر  اأوعية املخاطر   
         
اأوزان خماطر                 

غري مقيمة 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

-  31,304,265  -  -  -  -  -  -  -  -  31,304,265 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية    
-  1,891,429  -  -  -  -  -  -  -  -  1,891,429 اأخرى       
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام   

-  10,616,035  -  -  -  6,187  -  2,578,015  -  8,031,833  - البنوك و�شركات الأوراق املالية   

-  81,583,727  -  -  6,460  73,968,347  -  4,167,655  -  3,035,169  406,096 ال�شركات     

-  11,641,226  -  -  -  133,497  11,507,729  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن      

-  3,188,159  -  -  -  3,188,159  -  -  -  -  - ال�شكني      
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري      
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة   

186,133  51,833  -  -  -  51,833  -  -  -  -  - اأ�شهم      

-  2,036,090  -  -  -  1,372,966  -  -  -  -  663,124 اأخرى      

186,133  142,312,764  -  -  6,460  78,720,989  11,507,729  6,745,670  -  11,067,002  34,264,914 اإجمايل     

�جلدول - تخفي�س خماطر �لئتمان: �لإف�ساحات للطريقة �ملعيارية  .7

خماطر االئتمان املغطاة بـ )اجلدول 7 )ب( و)ج(( بنود تخفيف املخاطر

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 املتعددة اجلوانب

�شركات القطاع العام

البنوك و�شركات الأوراق املالية

386,655  1,682,532 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

اأخرى

386,655  1,682,532 اإجمايل       
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�جلدول - خماطر �لئتمان: �إف�ساحات للمحافظ �خلا�سعة للطريقة �ملعيارية  .5

 توزيع املخاطر على اأوعية املخاطر )اجلدول 5 )ب((

املخف�س االإجمايل  اأوعية املخاطر  اأوعية املخاطر   
         
اأوزان خماطر                 

غري مقيمة 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

-  31,304,265  -  -  -  -  -  -  -  -  31,304,265 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية    
-  1,891,429  -  -  -  -  -  -  -  -  1,891,429 اأخرى       
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - بنوك التنمية املتعددة اجلوانب   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - �شركات القطاع العام   

-  10,616,035  -  -  -  6,187  -  2,578,015  -  8,031,833  - البنوك و�شركات الأوراق املالية   

-  81,583,727  -  -  6,460  73,968,347  -  4,167,655  -  3,035,169  406,096 ال�شركات     

-  11,641,226  -  -  -  133,497  11,507,729  -  -  -  - اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن   

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة    
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الرهن      

-  3,188,159  -  -  -  3,188,159  -  -  -  -  - ال�شكني      
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - التجاري      
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - الأ�شول امل�شمونة   

186,133  51,833  -  -  -  51,833  -  -  -  -  - اأ�شهم      

-  2,036,090  -  -  -  1,372,966  -  -  -  -  663,124 اأخرى      

186,133  142,312,764  -  -  6,460  78,720,989  11,507,729  6,745,670  -  11,067,002  34,264,914 اإجمايل     

�جلدول - تخفي�س خماطر �لئتمان: �لإف�ساحات للطريقة �ملعيارية  .7

خماطر االئتمان املغطاة بـ )اجلدول 7 )ب( و)ج(( بنود تخفيف املخاطر

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 املتعددة اجلوانب

�شركات القطاع العام

البنوك و�شركات الأوراق املالية

386,655  1,682,532 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

اأخرى

386,655  1,682,532 اإجمايل       
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معامالت �مل�ستقات �لئتمانية )�جلدول 8 )ج((  .8

اأن�شطة الو�شاطة االأن�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 االئتمانية   

اإجمايل عائد املقاي�شات

مقاي�شات الإخالل الئتماين

خيارات الئتمان

- ال�شندات املربوطة بالئتمان 

التزامات الدين امل�شمونة

التزامات ال�شندات امل�شمونة

التزامات القرو�س امل�شمونة

اأخرى

-  -  -  - االإجمايل    

�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  املتعرثة /         

ال�شمانات املثبتة من  التي فاتت         
امل�شرتاة قبل البنك  ا�شتحقاقاتها         
اأو املبقاة 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 الإ�شكان

القرو�س التجارية

ل �شيء قرو�س ال�شيارات 

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

املخاطر ح�شب فئات االأوزان )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 2009( - )تتمة(

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 فوائد تعزيز          

الأخرى الئتمان  املخاطر         

املخ�شومة املخ�شومة  املخ�شومة         

من اإجمايل من اإجمايل  من راأ�س املال         

راأ�س املال راأ�س املال  الأ�شا�شي         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  اأنواع االأ�شول احلالية     

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

ال�شمانات اخلا�شعة ملعاجلة االإطفاء املبكر )اجلدول 9 )ح((

جمموع الر�شوم  
الراأ�شمالية التي  

تكبدها البنك مقابل  
           

ح�ش�س اأ�شهمه  جمموع         

امل�شتثمرين امل�شتبقاة  املخاطر         

من الأر�شدة من الأر�شدة  امل�شحوبة         

امل�شحوبة امل�شحوبة  املن�شوبة         

والت�شهيالت والت�شهيالت  حل�شة         

غري امل�شحوبة غري امل�شحوبة  البائع         

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت         

ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  اأنواع االأ�شول احلالية      

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 )ط((

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



120

�جلدول - خماطر �لأ�سو�ق - �لإف�ساحات للبنوك �لتي ت�ستخدم �لطريقة �ملعيارية  .10

م�شتوى خماطر ال�شوق من حيث متطلبات راأ�س املال )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       

53,761  -  15,651  -  38,110 متطلبات راأ�س املال  

�جلدول - �لأ�سهم: �إف�ساحات مر�كز �لعمليات �لبنكية  .13

قيمة اال�شتثمارات )اجلدول 13 )ب((

ا�شتثمارات غري مدرجة ا�شتثمارات مدرجة   
        

قيمة الأ�شهم          

املدرجة          

فـي ال�شوق          

)اإذا كانت القيمة   القيمة        

خمتلفة كثريًا املف�شح عنها   املف�شح عنها        

عن القيمة فـي القوائم   فـي القوائم        

العادلة(* القيمة العادلة  املالية  القيمة العادلة  املالية       

باآالف الرياالت باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت  باآالف الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

-  371,280  110,331  127,636  127,636 ال�شتثمارات   

نوع وطبيعة اال�شتثمارات )اجلدول 13 )ج((

ا�شتثمارات مدرجة فـي          

خا�شة ال�شوق          

باآالف الرياالت باآالف الرياالت          

ال�سعودية ال�سعودية            

ا�شتثمارات

-  - حكومية و�شبه حكومية      

70,127  110,331 البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى     

-  - الزراعة وال�شيد      

-  - الت�شنيع        

-  - مناجم وتعدين       

-  - الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية     

-  - البناء والإن�شاءات      

-  - التجارة         

-  - النقل والت�شالت      

11,399  - اخلدمات        

46,110  - اأخرى         

127,636  110,331 االإجمايل        

االأرباح واخل�شائر )اجلدول 13)د( و )هـ((

باآالف الرياالت           

ال�سعودية احليثيات        

48,828 الأرباح / )اخل�شائر( الرتاكمية املحققة والنا�شئة عن املبيعات والت�شفيات فـي فرتة التقرير   

12,814 اإجمايل الأرباح )اخل�شائر( غري املحققة      

ل ينطبق اإجمايل اأرباح )خ�شائر( اإعادة التقييم الكامنة*     

12,814 الأرباح )اخل�شائر( غري املحققة امل�شمولة فـي راأ�س املال     

ل ينطبق اأرباح )خ�شائر( اإعادة التقييم الكامنة 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 2009( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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�جلدول - �لأ�سهم: �إف�ساحات مر�كز �لعمليات �لبنكية - )تتمة(  .13

متطلبات راأ�س املال )اجلدول 13 )و((

املتطلبات            

الراأ�شمالية            

باآالف الرياالت            

ال�سعودية جمموعات االأ�شهم       

- حكومية و�شبه حكومية       

- البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى      

- الزراعة وال�شيد       

- الت�شنيع         

- التعدين وا�شتخراج الأحجار      

- الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية      

- البناء والإن�شاءات       

- التجارة          

- النقل والت�شالت       

458 اخلدمات         

3،689 اأخرى          

4،147 املجموع         

ا�شتثمارات االأ�شهم اخلا�شعة للتحول االإ�شرافـي اأو املخ�ش�شات ذات العالقة )اجلدول 13 )و((

باآالف الرياالت            

ال�سعودية جمموعات االأ�شهم       

ل �شيء حكومية و�شبه حكومية       

ل �شيء البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى      

ل �شيء الزراعة وال�شيد       

ل �شيء الت�شنيع         

ل �شيء مناجم وتعدين        

ل �شيء الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية      

ل �شيء البناء والإن�شاءات       

ل �شيء التجارة          

ل �شيء النقل والت�شالت       

ل �شيء اخلدمات         

ل �شيء اأخرى          

املجموع          ال �شيء

�جلدول - خماطر �أ�سعار �لفائدة فـي حمفظة �لعمليات �لبنكية  .14

عدد 200 نقطة اأ�شا�س الأ�شعار الفائدة للعمالت ذات الن�شبة االأكرب من 5% من االأ�شول اأو االلتزامات )اجلدول 14 )ب((

تغري الدخل            

باآالف الرياالت            

ال�سعودية تغري االأ�شعار        

ارتفاع ال�شعر

)377,803( ريال �شعودي        

)96,098( دولر اأمريكي        

انخفا�س ال�شعر

377,803 ريال �شعودي        

96,098 دولر اأمريكي        
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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�شرفية 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�شرفية

�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


