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ا�ستعرا�س الن�ساط

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية

ال�شنوات  

20152014201320122011مليون ريال �شعودي

148,639145,870138,961120,434105,577ودائع العمالء

28,17526,07122,83320,06617,166حقوق امل�شاهمني

35,42645,28137,40027,58722,200�شايف ال�شتثمارات

125,424115,221106,11596,09884,811�شايف القرو�س وال�شلف

187,750187,609177,302156,652138,658اإجمايل الأ�شول

4,3314,2663,7743,2402,888�شايف الدخل

1,2451,1501,1001,000563اإجمايل الأرباح املوزعة
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ال�سادة م�ساهمي البنك الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�شـــرين بالنيـابة عن اأعـ�شــاء جمـل�س الإدارة اأن اأقـدم لكم التقريـر ال�شــنـوي للبنك ال�شــعـودي الربيطـاين )�شـاب( لل�شنـة املاليـة املنتـهيـة يف 

31 دي�شمرب 2015م.

�شهد �شاب �شنة اأخرى حافلة بالنجاح يف عام 2015 حيث ارتفعت اأرباح البنك اإىل 4,331 مليون ريال �شعودي، بارتفاع قدره 64 مليون ريال 

�شعودي، وميثل ذلك ارتفاعا بن�شبة 1.5%عما كانت عليه يف نف�س الفرتة من عام 2014. وتاأتي هذه الزيادة نتيجة لالرتفاع يف �شايف العمولت 

اخلا�شة والربح املتحقق من ال�شتثمارات غري التجارية واأي�شا ارتفاع ح�شة البنك من اأرباح ال�شركات امل�شاهم فيها البنك وال�شركات الزميلة. 

وقد بلغ دخل ال�شهم 2.89 ريال �شعودي كما بنهاية 2015م مقارنة مببلغ 2.84 ريال �شعودي يف ال�شنة املا�شية وتعترب هذه النتائج رائعة اإذا ما 

اأخذنا يف العتبار التحديات الكبرية التي �شهدتها البيئة القت�شادية العاملية وظروف العمل ال�شعبة التي �شادت يف ذلك الوقت. وعالوة على 

ذلك فاإن هذه النتائج تعك�س الهتمام باملتطلبات املتزايدة لعمالء البنك والتطبيق الكامل لأعلى املعايري املهنية املتخ�ش�شة واملعتمدة عامليًا 

للقطاع امل�شريف.  

وحيث اأن �شاب هو موؤ�ش�شة خدمات مالية وا�شعة التنوع ويدير جمموعة وا�شعة من الأن�شطة املالية فهو ي�شعى دائمًا ملوا�شلة دوره يف �شدارة 

القطاع امل�شريف يف اململكة العربية ال�شعودية، فقد وا�شل البنك ال�شتثمار يف البنية التحتية الرئي�شية لأعماله مبا يف ذلك تطوير وتو�شيع �شبكة 

الفروع واأجهزة ال�شراف الآيل وتطوير خدماته الإلكرتونية، بينما وا�شل يف ذات الوقت تقدمي خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة.

وبالطبع فاإن اإجنازات البنك خالل عام 2015 مل تكن لتتحقق دون م�شاندة الإدارة واملوظفني الأكفاء عرب كافة م�شتويات العمل وهم من بني 

اأف�شل الكوادر يف القطاع امل�شريف يف اململكة. هذا، ولقد وا�شل البنك خالل العام اإعطاء اهتمام كبري بتوفري اأعلى نوعية من التدريب لكافة 

م�شتويات الإدارة واملوظفني على م�شتوى البنك من اأجل حتقيق املزيد من التطوير يف كل فرد من اأفراد الفرق يف الوقت الذي عمل فيه على 

توفري م�شار تطور وظيفي لكل موظف. ومن الأخبار ال�شارة على �شعيد املوظفني ارتفاع ن�شبة توطني الوظائف لتبلغ ن�شبة املوظفني ال�شعوديني يف 

الوقت احلا�شر اأكرث من 90% من عدد موظفي البنك مع تزايد اأعداد ال�شيدات والالتي ميثلن حوايل 20% من اإجمايل القوة العاملة يف �شاب، 

مع العلم اأن جميعهن �شعوديات. 

ال�شادرة عن  والأنظمة  بالقواعد  والدائم  التام  اللتزام  اأن  البنك  يعترب  املالية  الأوراق  �شوق  رائدة ومدرجة يف  �شعودية  مالية  وكموؤ�ش�شة 

موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وهيئة ال�شوق املالية جزءا ل يتجزاأ من اأن�شطتنا اليومية. ويعطي البنك اهتماما دقيقا مبتطلبات كفاية راأ�س املال 

مبوجب بروتوكول بازل 3 واللتزام بها مب�شاندة وتوجيهات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. كما يوا�شل البنك اللتزام بقيمه الأ�شا�شية ويلتزم 

التزاما را�شخا مببادئ حوكمة ال�شركات حيث ي�شعى دائما لأداء اأعماله ب�شكل اأخالقي ومراعاة كامل ال�شفافية يف ذلك.

وعلى �شعيد خدمة املجتمع وا�شل البنك على مدى العديد من ال�شنوات بامل�شاركة مع موظفيه التزامه القوي بدعم كافة فئات املجتمع يف كافة 

اأنحاء اململكة العربية ال�شعودية وذلك كجزء ل يتجزاأ من م�شئوليته الجتماعية. وكانت امل�شاركة يف العديد من املنا�شبات والأن�شطة هي التي 

ميزت الإجراءات التي قام بها خالل فرتة الثني ع�شر �شهرا املا�شية حيث قدم البنك امل�شاعدة للجهات احلا�شنة لالأيتام وذوي الحتياجات 

اخلا�شة، وكذلك الأ�شر حمدودة الدخل واليتامى واملر�شى. وقد قوبلت جهود البنك يف الوفاء بالتزاماته الجتماعية خالل عام 2015 بتقدير 
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وا�شع كان اأبرزه جائزة اأف�شل برنامج لتوظيف ذوي الحتياجات اخلا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية وذلك من قبل جمعية الأطفال املعوقني.       

ويف اخلتام وبالنيابة عن جمل�س الإدارة اأود اأن اأعرب عن �شكري وامتناين اخلال�س خلادم احلرمني ال�شريفني وويل عهده الأمني وويل ويل 

العهد مل�شاندتهم وت�شجيعهم للقطاع املايل مما ي�شب يف م�شلحة دفع م�شرية التنمية القت�شادية يف مملكتنا الغالية. كما يود املجل�س اأن يعرب 

عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه احلكومة ال�شعودية الر�شيدة وقيادتها املتوا�شلة وتعاونها يف دفع م�شرية تطوير بلدنا العزيز ودعم جميع 

املوؤ�ش�شات امل�شرفية الوطنية. ونخ�س بال�شكر وزارة املالية ووزارة التجارة وال�شناعة، وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وهيئة ال�شوق املالية 

والتي تعمل جميعها ب�شكل بناء نحو حتقيق التقدم والتطور ملا فيه م�شلحة اململكة. ونتوجه اأي�شا بال�شكر اخلال�س والتقدير لكافة م�شاهمي 

البنك لثقتهم ودعمهم للبنك، وجلميع موظفي البنك لتفانيهم يف اأداء اأعمال البنك ومتيزهم بروح الإجناز مما ي�شهم يف جعل �شاب املوؤ�ش�شة 

املالية الرائدة يف اململكة.

واهلل املوفق،،،

خالد �شليمان العليان

رئي�س جمل�س الإدارة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي



14

تقرير جمل�س الإدارة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ي�شر جمل�س الإدارة اأن يقدم مل�شاهمي البنك ال�شعودي الربيطاين »�شاب« التقرير ال�شنوي عن اأداء ون�شاطات البنك لل�شنة املالية املنتهية يف 31 

دي�شمرب 2015م.

مقدمة

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

1978م، وهو �شركة زميلة ملجموعة ات�س ا�س بي �شي )HSBC(، ويبلغ راأ�س مال البنك 15 مليار ريال �شعودي مق�شم اإىل 1.5 مليار �شهم بقيمة 

ا�شمية وقدرها 10 ريال �شعودي لكل �شهم. 

وتتمثل الأهداف الرئي�شية للبنك يف تقدمي جمموعة متعددة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات امل�شرفية للعمالء الأفراد وال�شركات عرب 

اإداراته وقطاعات اأعماله وفروعه املنت�شرة يف اململكة العربية ال�شعودية،  ول يوجد للبنك اأية فروع اأو �شركات تابعة موؤ�ش�شة اأو تعمل خارج اململكة 

العربية ال�شعودية.

لل�شركات،  الئتمانية  التمويالت  لأجل،  والودائع  والدخارية  اجلارية  احل�شابات  ت�شمل  تقليدية  م�شرفية  منتجات  لعمالئه  البنك  ويقدم 

منتجات  البنك  يقدم  كما  الئتمان،  وبطاقات  اخلزينة  اأعمال  واملدفوعات،  النقد  اإدارة  التجارة،  متويالت  وال�شكنية،  ال�شخ�شية  القرو�س 

م�شرفية متوافقة مع ال�شريعة ومعتمدة من قبل وحتت اإ�شراف هيئة �شرعية م�شتقلة.

 500 يبلغ  والذي  تابعة(  )�شركة  املحدودة  للتاأمني  �شاب  وكالة  �شركة  مال  راأ�س  100%( من احل�ش�س يف   :2014( %100 البنك  ميتلك  

رقم  التجاري  ال�شجل  ال�شعودية مبوجب  العربية  اململكة  اأن�شطتها يف  م�شجلة ومتار�س  م�شئولية حمدودة  �شركة ذات  وهي  �شعودي،  ريال  األف 

1010235187 وتاريخ 18 جمادى الثانية 1428هـ )3 يوليو 2007م(. وتتوزع هذه امللكية بن�شبة 98% كملكية مبا�شرة للبنك و 2% كملكية غري 

مبا�شرة من خالل �شركة تابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة تابعة وم�شجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�شعودية(. هذا، ويتمثل 

ن�شاط هذه ال�شركة الرئي�شي يف العمل كوكيل تاأمني وحيد ل�شركة �شاب للتكافل يف اململكة العربية ال�شعودية ح�شب التفاقية املربمة بني الطرفني، 

ويتيح النظام الأ�شا�شي لهذه ال�شركة التابعة العمل كوكيل لأية �شركة تاأمني اأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك البنك 100% )2014 : 100%( من احل�ش�س يف راأ�س مال �شركة عقارات العربية املحدودة )�شركة تابعة( والذي يبلغ )1( مليون 

ريال �شعودي، وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010188350 وتاريخ 

12 جمادي الأول 1424هـ )املوافق 12 يوليو 2003م(.  وتتوزع هذه امللكية بن�شبة 99% كملكية مبا�شرة للبنك و 1% كملكية غري مبا�شرة من خالل 

�شركة تابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة تابعة و م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(.  ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة يف 

�شراء وبيع وتاأجري الأرا�شي والعقارات لأغرا�س ال�شتثمار.

كما ميتلك البنك 100% )2014 : 100%( من احل�ش�س يف راأ�س مال �شركة �شاب للعقارات املحدودة )�شركة تابعة( والذي يبلغ 500 الف 

ريال �شعودي، وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة م�شجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010428580 وتاريخ 

12 �شفر 1436هـ )املوافق 4 دي�شمرب 2014 م(.  وتتوزع هذه امللكية بن�شبة )99.8%( كملكية مبا�شرة للبنك و )0.2%( كملكية غري مبا�شرة من 

خالل �شركة تابعة وم�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية، ويتمثل الن�شاط الرئي�شي لهذه ال�شركة يف ت�شجيل العقارات با�شم ال�شركة.

 ويوؤكد البنك اأنه ل توجد اأية ا�شهم اأو �شندات دين قيد الإ�شدار لأي من هذه ال�شركات الثالث التابعة.

اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية )مبليون ريال �سعودي(:

20152014201320122011ال�شنة

148,639145,870138,961120,434105,577ودائع العمالء

28,17526,07122,83320,06617,166حقوق امل�شاهمني

35,42645,28137,40027,58722,200�شايف ال�شتثمارات

125,424115,221106,11596,09884,811�شايف القرو�س وال�شلف

187,750187,609177,302156,652138,658اإجمايل الأ�شول

4,3314,2663,7743,2402,888�شايف الدخل

1,2451,1501,1001,000563اإجمايل الأرباح املوزعة
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التحليل اجلغرافـي للإيرادات:

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

موؤ�ش�شة اأو تعمل خارج اململكة العربية ال�شعودية. ويبني اجلدول التايل توزيع اإجمايل تلك الإيرادات ح�شب الت�شنيف اجلغرايف ملناطق اململكة:

)مليون ريال �شعودي(

القطاعات الت�سغيلية: اأق�سام / قطاعات العمل الت�سغيلية الرئي�سية:

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من اأق�سام / قطاعات العمل الت�سغيلية الرئي�سية التالية:-

اخلدمات  وعمالء  لالأفراد  ال�شخ�شية  البنكية  الحتياجات  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويلبي  الرثوات:  واإدارة  الفردية  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع  ق�سم 

امل�شرفية اخلا�شة، مبا يف ذلك الودائع واحل�شابات اجلارية والدخارية والتمويالت ال�شخ�شية وبطاقات الئتمان

ق�سم قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات: وهو م�شئول عن املتطلبات امل�شرفية للعمالء التجاريني وال�شركات، مبا يف ذلك الودائع واحل�شابات 

اجلارية والقرو�س والتمويالت والت�شهيالت الئتمانية الأخرى.

ق�سم قطاع اخلزينة : يدير ق�شم اخلزينة ب�شكل رئي�شي الأعمال املرتبطة باأ�شواق راأ�س املال، ومعامالت العمالت الأجنبية واملتاجرة بامل�شتقات 

املالية. ويدير هذا الق�شم اأي�شا ال�شيولة بالبنك، وخماطر اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة . كما اأنه م�شئول عن متويل عمليات البنك واإدارة 

املحفظة ال�شتثمارية وقائمة املركز املايل.

الق�سام الأخرى: وت�شمل ال�شتثمار يف �شركة م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة تابعة.  

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

وم�شاريف العمليات والنتائج لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015م ح�شب قطاع العمل:

املنطقة ال�شرقيةاملنطقة الغربيةاملنطقة الو�شطىال�شنة

20153,9021,6371,092م

باآلف الريالت ال�شعودية
قطاع اخلدمات 

امل�شرفية الفردية

قطاع  اخلدمات 

امل�شرفية لل�شركات

قطاع 

اخلزينة
الإجمايلاأخرى

6,630,627-2,311,6892,970,3621,348,576اإجمايل دخل العمليات 

2,430,425-1,465,074829,361135,990اإجمايل م�شاريف العمليات 

اأرباح يف م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة 

ال�شركة امل�شرتكة وال�شركة الزميلة

---130,345130,345

846,6152,141,0011,212,586130,3454,330,547�شايف الدخل 

ويتمثل جانب من الأرباح املحققة للبنك يف امل�شروع امل�شرتك وال�شركة الزميلة وت�شمل: ال�شركة امل�شرتكة وال�شركة الزميلة من ن�شيب البنك 

يف اأرباح ال�شركات التالية:

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

ميلك �شاب 51% )51:2014%( من اأ�شهم �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، وهي �شركة م�شرتكة مع جمموعة ات�س ا�س 

بي �شي مرخ�شة من قبل هيئة ال�شوق املالية وم�شجلة ومتار�س اأن�شطتها يف اململكة العربية ال�شعودية ويبلغ راأ�س مالها املدفوع 500 مليون ريال 

�شعودي.  وتقدم ال�شركة جمموعة متكاملة من اخلدمات البنكية ال�شتثمارية والتي ت�شمل ال�شت�شارات امل�شرفية ال�شتثمارية والو�شاطة ومتويل 

الدين وامل�شاريع اإ�شافة اإىل التمويل الإ�شالمي، كما اأنها تدير �شناديق ال�شتثمار امل�شرتك واملحافظ التقديرية. 

ومل يقم البنك بتوحيد هذه ال�شركة يف قوائمة املالية بالنظر اإىل اأنه لي�س لديه حقوق يف العوائد املتغرية من م�شاركته مع ال�شركة وقدرته على 

التاأثري على تلك العوائد من خالل �شالحياته على ال�شركة. 

�سركة �ساب تكافل:

قدرها  البنك ح�شة  ال�شعودية، ميتلك  العربية  اململكة  اأعمالها يف  ال�شعودي، متار�س  املال  �شوق  �شعودية، مدرجة يف  م�شاهمة  �شركة  وهي 

32.5% )2014: 32.5%( من راأ�س مالها البالغ 340 مليون ريال �شعودي. وتخت�س ال�شركة بتقدمي خدمات تاأمني متنوعة متوافقة مع اأحكام 
ال�شريعة الإ�شالمية ت�شمل منتجات تكافل عائلية وعامة. وتبلغ القيمة ال�شوقية لال�شتثمارات يف �شاب تكافل كما يف 31 دي�شمرب 2015م، 363.4 

مليون ريال �شعودي )2014: 346.9 مليون ريال �شعودي(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

الأرباح

ارتفعت اأرباح البنك يف نهاية عام 2015 اإىل 4,331 مليون ريال �شعودي، بزيادة وقدرها 64 مليون ريال �شعودي مبان�شبته 1.5% عما كانت 

عليه اأرباح البنك يف نهاية عام  2014م والتي بلغت 4,266 مليون ريال �شعودي، ويعود ذلك ب�شكل رئي�شي كنتيجة لرتفاع  �شايف  دخل العمولت 

اخلا�شة مببلغ 191  مليون ريال �شعودي، ومكا�شب ال�شتثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة مببلغ 59 مليون ريال، واحل�شة يف اأرباح م�شروع 

م�شرتك و�شركة  زميلة مببلغ 21 مليون ريال �شعودي.  يقابلها جزئيًا الإنخفا�س يف دخل التعاب والعمولت البنكية مببلغ 95 مليون ريال �شعودي 

والإرتفاع يف امل�شاريف الت�شغيلية مببلغ 85 مليون ريال والنخفا�س يف دخل توزيعات الرباح مببلغ 28 مليون ريال.

بلغ دخل ال�شهم للعام 2015م 2.89  ريال �شعودي  مقارنة بـ 2.84 ريال �شعودي لل�شهم يف عام 2014م )مت تعديلها يف مقابل اأ�شهم املنحة 

بواقع �شهم واحد لكل �شهمني مملوكة يف عام 2015م. 

بلغ اإجمايل قيمة الأ�شول خالل عام 2015م 187.8 مليار ريال �شعودي، مقارنة مببلغ 187.6 مليار ريال �شعودي كما بنهاية العام 2014م، 

وميثل ذلك زيادة مببلغ 0.2 مليار ريال �شعودي  اأو بن�شبة 0.1 % يف حني بلغت ودائع العمالء كما يف نهاية العام 2015م 148.6 مليار ريال �شعودي 

بزيادة وقدرها 2.8 مليار ريال �شعودي وميثل ذلك زيادة بن�شبة 1.9 % عما كانت عليه يف نف�س الفرتة من عام 2014 والتي بلغت  145.9 مليار 

ريال �شعودي. 

�شعودي  وميثل  ريال  مليار   10.2 وقدره   بارتفاع  2015م  دي�شمرب   31 �شعودي كما يف  ريال  مليار   125.4 العمالء  و�شلف  بلغت قرو�س  كما 

ارتفاعًا بن�شبة 8.9% مقارنة مببلغ 115.2 مليار ريال �شعودي كما يف نف�س الفرتة من ال�شنة املا�شية. وبلغت حمفظة ال�شتثمارات 35.4 مليار 

ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2015م، بانخفا�س مببلغ 9.9 مليار ريال �شعودي مبا ميثل 21.8 % مقارنة مببلغ 45.3 مليار ريال �شعودي كما 

يف 31 دي�شمرب 2014م.

الأرباح النقدية واأ�سهم املنحة:

طبقا للنظام الأ�شا�شي للبنك ووثيقة حوكمة �شاب فاإن �شيا�شة توزيع الأرباح التي ينتهجها البنك  تتوافق مع اأحكام نظام مراقبة البنوك، 

والتوجيهات ال�شادرة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ويتم توزيع �شايف الأرباح ال�شنوية للبنك كالتايل:

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

للقواعد والأحكام النافذة يف اململكة العربية ال�شعودية، ويقوم البنك بدفع تلك املبالغ بعد اقتطاعها من �شايف الأرباح املوزعة لهذه الأطراف.

2.  يقتطع البنك ن�شبة 25% من الأرباح ال�شافية وترحل لتدعيم الحتياطي النظامي اإىل اأن ي�شبح ذلك الحتياطي معادل لقيمة راأ�س املال املدفوع.

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

ميتلكها كل م�شاهم. 

4. يتم ترحيل �شايف الأرباح غري املوزعة كاأرباح مبقاة اأو يتم حتويلها اإىل الحتياطي النظامي.

اجلمعية العامة غري العادية للبنك والتي جرى عقدها بتاريخ 11 مار�س 2015م اأقرت تو�شية جمل�س اإدارة البنك بتوزيع الأرباح النقدية 

املقررة عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2014م جلميع م�شاهمي البنك امل�شجلني كما بتاريخ نهاية تداول يوم عقد اجلمعية العامة والتي 

بلغت 1,150 مليون ريال �شعودي بواقع 1,15 ريال �شعودي واحد وخم�شة ع�شر هللة لكل �شهم ، وقد بلغ �شايف ربح ال�شهم املوزع 1.05 ريال �شعودي 

)وميثل ن�شبة 10.5% من القيمة الأ�شمية لل�شهم( وذلك بعد اقتطاع الزكاة وقيدت هذه الأرباح باحل�شابات البنكية للم�شتفيدين من م�شاهمي 

البنك اعتبارُا من 18 مار�س 2015م.

وكان البنك قد اقرتح توزيع اأرباح نقدية للم�شاهمني عن الن�شف الأول من عام 2015م مببلغ اإجمايل وقدره 675 مليون ريال �شعودي قبل 

اقتطاع الزكاة، بواقع 0.45 ريال �شعودي لل�شهم الواحد، وكانت الأحقية يف الأرباح مل�شاهمي البنك امل�شجلني لدى مركز اإيداع الأوراق املالية 

)تداول( كما بنهاية تداول يوم الأربعاء 28 رم�شان 1436هـ املوافق 15 يوليو 2015م. وقد مت ترتيب دفع اأرباح الن�شف الول من العام 2015م 

والتي بلغت 0.40 ريال �شعودي لل�شهم الواحد )ومتثل 4% من القيمة الأ�شمية لل�شهم( بعد اقتطاع الزكاة للم�شاهمني ال�شعوديني وذلك يف 12 

اأغ�شط�س 2015م.

ويف �شاأن توزيعات الأرباح املقرتحة عن الن�شف الثاين من العام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2015م، فقد اأعلن البنك بتاريخ 27 دي�شمرب 

2015م عن �شدور قرار جمل�س الإدارة بالتو�شية للجمعية العامة للبنك التي �شوف تعقد بتاريخ 29 مار�س 2016م باعتماد توزيع اأرباح نقدية 

للم�شاهمني عن الن�شف الثاين من العام املايل 2015م باإجمايل وقدره 570 مليون ريال �شعودي بواقع 0.38 ريال �شعودي لل�شهم الواحد. و�شوف 

تكون اأحقية تلك الأرباح مل�شاهمي البنك امل�شجلني لدى مركز اإيداع الأوراق املالية )تداول( كما بنهاية تداول يوم اجلمعية العامة. وبذلك يكون 

�شايف الربح املوزع للم�شاهمني ال�شعوديني، بعد اقتطاع الزكاة، 0.35 ريال �شعودي لل�شهم الواحد )وميثل ن�شبة 3.5 % من القيمة ال�شمية لل�شهم(.
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وبناء على ما تقدم، فاإن اإجمايل الأرباح املدفوعة اأو املقرتحة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015م يبلغ 1,245 مليون ريال �شعودي 

بواقع 0.83 ريال �شعودي لل�شهم الواحد،  ويبلغ �شايف الأرباح املوزعة للم�شاهمني ال�شعوديني بعد اقتطاع الزكاة 0.75 ريال �شعودي لل�شهم الواحد 

)وميثل 7.5 % من القيمة الأ�شمية لل�شهم(.

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

باآلف الريالت  

4,330,547                              �شايف دخل العام2015 م

5,858,579الأرباح املبقاة من ال�شنة ال�شابقة 

10,189,126املجموع

توزع كما يلي : 

2,500,000  املحول اإىل راأ�س املال

1,082,637                              املحول اإىل الحتياطي النظامي

405,200الزكاة ال�شرعية و�شريبة الدخل                                          

839,800�شايف توزيعات اأرباح                                          

5,361,489                           الأرباح املبقاة لعام 2015م

اأ�سهم املنحة ال�سادرة:

اأقرت اجلمعية العامة غري العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 11 مار�س 2015م م زيادة را�س مال البنك من 10 مليار �شعودي اإىل 15 مليار 

�شعودي، ومبوجبه فقد اأ�شدر �شاب اأ�شهم منحة مببلغ 500 مليون ريال �شعودي وبقيمة ا�شمية وقدرها 10 ريال لل�شهم الواحد وذلك بواقع �شهم 

جماين واحد لكل �شهمني حاليني للم�شاهمني.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اجلمعية العامة غري العادية للبنك

1436هـ  20 جمادى الوىل  وفق ما تق�شي به التوجيهات الإ�شرافية فقد عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للبنك بتاريخ يوم الأربعاء 

املوافق 11 مار�س 2015م مببنى الإدارة العامة للبنك الكائن يف �شارع الأمري عبد العزيز بن م�شاعد بن جلوي مبدينة الريا�س، ونظرت اجلمعية 

العامة للبنك واأقرت القرارات التالية والتي جرى ن�شرها على موقع تداول بتاريخ 12 مار�س 2015م وكذلك على موقع البنك الإلكرتوين  :

اأوًل: املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة اإىل امل�شاهمني ب�شاأن ن�شاطات البنك خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014م.

ثانياً: الت�شديق على امليزانية العمومية واملوافقة على تقرير مراقبي احل�شابات كما يف 31 دي�شمرب 2014م وح�شاب الأرباح واخل�شائر لل�شنة 

املالية املنتهية يف ذلك التاريخ.

ثالثاً: اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن نتائج اأعمال اإدارتهم للفرتة من 1 يناير 2014م وحتى 31 دي�شمرب 2014م.

رابعاً: املوافقة على تو�شية جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية املقرتحة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014م للم�شاهمني باإجمايل 

وقدره 1,150 مليون ريال �شعودي بواقع 1.15 ريال �شعودي واحد وخم�س هلالت لل�شهم، وميثل ذلك ربحًا �شافيًا للم�شاهمني ال�شعوديني، بعد 

خ�شم الزكاة، بلغ 1.05 ريال وميثل  10.50 % من قيمة ال�شهم ال�شمية.

اأند يونغ،  اإم جي الفوزان وال�شدحان، وال�شادة/ ايرن�شت  ال�شادة / كي بي  خام�ساً: املوافقة وفقًا لتو�شية جلنة املراجعة على اختيار كل من 

كمراقبي احل�شابات من بني املر�شحني ملراجعة القوائم املالية للبنك للعام 2015م والتقارير الربع ال�شنوية وحتديد اأتعابهم.

�ساد�ساً: املوافقة على املكافاآت والتعوي�شات املدفوعة لأع�شاء جمل�س الإدارة نظري ع�شويتهم واإدارتهم وامل�شمنة يف تقرير جمل�س الإدارة للفرتة 

من 1 يناير 2014م وحتى 31 دي�شمرب 2014م.

�سابعاً: املوافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل جلنة املراجعة مبا يت�شق مع املتطلبات ال�شادرة عن اجلهات الإ�شرافية.

ثامناً: املوافقة على تعيني ال�شتاذ/ �شعد بن عبداملح�شن الف�شلي، كع�شو غري تنفيذي مبجل�س اإدارة البنك خلفًا لالأ�شتاذ/ حممد بن عبدالرحمن 

ال�شمحان، اعتبارًا من تاريخ 1 اأبريل 2014م، وحتى نهاية دورة املجل�س احلالية يف 31 دي�شمرب 2016م.

تا�سعاً: املوافقة على زيادة راأ�س مال البنك بن�شبة 50 % من 10,000 مليون ريال �شعودي اإىل 15,000 مليون ريال �شعودي وذلك عن طريق ر�شملة 

جزء من الأرباح املبقاة )2,500 مليون ريال �شعودي( والحتياطي النظامي )2,500 مليون ريال �شعودي(، واإ�شدار اأ�شهم جمانية بواقع �شهم لكل 

�شهمني للم�شاهمني امل�شجلني يف �شجالت البنك كما يف نهاية تداول يوم 20 جمادى الأوىل 1436هـ املوافق 11 مار�س 2015م، ولي�شبح راأ�س مال 

البنك 15,000 مليون ريال �شعودي مق�شمًا اإىل 1,500 مليون �شهم مت�شاوي القيمة ال�شمية وقيمة كل �شهم 10 ريالت �شعودية.

وقد متت اإ�شافة اأ�شهم املنحة يف املحافظ ال�شتثمارية العائدة للم�شاهمني بتاريخ 12 مار�س 2015م، يف حني جرى النتهاء من بيع ك�شور الأ�شهم 

الناجتة عن زيادة راأ�س مال البنك واإيداع حوا�شلها بح�شابات امل�شاهمني البنكية املربوطة حمافظهم ال�شتثمارية بها وذلك اعتبارًا من تاريخ 

01 اأبريل 2015م

عا�سراً: املوافقة على تعديل ن�س املادة رقم )6( من نظام البنك الأ�شا�شي لتتوافق مع الزيادة يف راأ�س املال.
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املعاملت مع الأطراف ذات العلقة:  

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

اخلدمات الفنية. وقد جددت هذه التفاقية يف 30 �شبتمرب 2012م 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 يف نظام مراقبة البنوك 

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

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

املدفوعات النظامية امل�ستحقة:

تتكون املدفوعات النظامية امل�شتحقة على البنك لعام 2015م من الزكاة امل�شتحقة على امل�شاهمني ال�شعوديني وال�شريبة امل�شتحقة على ال�شريك 

الأجنبي واملبالغ امل�شتحقة للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية عن ا�شرتاكات تاأمينات للموظفني.  وقد بلغت املدفوعات النظامية امل�شتحقة 

للعام  2015م  كما يلي:

اإجمايل املبالغ بالآف الريالت ال�شعوديةالبند

64,800الزكاة ال�شرعية امل�شتحقة على امل�شاهمني ال�شعوديني عن العام 2015م

340,400الدخل امل�شتحقة على ح�شة امل�شاه غري ال�شعودي عن عام 2015م. 

108,148مدفوعات املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية  

2,518مدفوعات اأخرى

باآلف الريالت ال�شعوديـةكما يف 31 دي�شمرب 2015م

جمموعة هوجن كوجن و�سنغهاي امل�سرفية :

7,007,693اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

943,556ا�شتثمارات

13,468موجودات اأخرى

(99,846)م�شتقات ) بالقيمة العادلة ( 

738,502اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

8,355مطلوبات اأخرى

1,673,929تعهدات والتزامات حمتملة

باآلف الريالت ال�شعوديةاأع�ساء جمل�س الإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�ساهمني الآخرين وال�سركات املنت�سبة لهم:

3,009,582قرو�س و�شلف

ودائع العمالء
8,802,798

23,474   م�شتقات - ) بالقيمة العادلة (

224,345   تعهدات والتزامات حمتملة

وت�شمل ال�شتثمارات اأعاله ا�شتثمارات يف �شركات زميلة وتابعة �شركة م�شرتكة و�شركة زميلة وتبلغ 693.2 مليون ريال �شعودي

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

فيما يلي حتليل باإجمايل التعوي�شات املدفوعة لكبار موظفي الإدارة خالل ال�شنة:

فيما يلي حتليل بالإيرادات وامل�شاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة لل�شنة املالية املنتهية 

كما يف 31 دي�شمرب 2015م :

يق�شد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�شخا�س ، مبن فيهم املدراء التنفيذيني، الذين لهم ال�شالحية وامل�شئولية للقيام باأعمال التخطيط 

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

مينح البنك ملوظفيه وبع�س موظفي الإدارة العليا برامج حوافز حم�شوبة على اأ�شا�س الأ�شهم، ويوجد هناك

ثالثة من هذه الربامج قائمة كما يف 31 دي�شمرب 2015م.

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

باآلف الريالت ال�شعودية�شناديق البنك امل�شرتكة

كما يف 31 دي�سمرب 2015م

7,068قرو�س و�شلف

697,514ودائع العمالء

باآلف الريالت ال�شعودية

94,372دخل عمولت خا�شة

(148,660)م�شاريف عمولت خا�شة

47,653دخل ر�شوم وعمولت 

39,384ر�شوم خدمات مدفوعة ملجموعة ات�س ا�س بي �شي

(2,340)اتفاقية ترتيبات امل�شاركات يف اأرباح الن�شاطات البنكية ال�شتثمارية

130,345احل�شة يف اأرباح ال�شركات الزميلة 

2,995مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

باآلف الريالت ال�شعوديةكما يف 31 دي�شمرب 2015م

36,749مزايا موظفني ق�شرية الأجل ) رواتب وبدلت(

687تعوي�شات نهاية اخلدمة
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القرتا�س و�سندات الدين امل�سدرة:

املوجودات  بني  ال�شتحقاق  اختالف  وخف�س  الدخل  م�شادر  تنويع  واي�شا  راأ�شماله  وكفاية  مركز  لتعزيز  املتوا�شل  البنك  �شعي  من  انطالقا 

واملطلوبات، فقد اأ�شدر البنك �شندات الدين التالية:

 

�سكوك ثانوية بالريال ال�سعودي تالية الدفع مدتها 5 �سنوات مببلغ 1,500  مليون ريال �سعودي – 2012م

اأ�شدر البنك هذه ال�شكوك بتاريخ 28 مار�س 2012م وت�شتحق ال�شداد يف �شهر مار�س من عام 2017م. وقد �شدرت هذه ال�شكوك ك�شكوك 

جتارية جزئية ترتاوح بني �شندات الدين ذات اأولوية اإىل �شكوك تالية اأولوية الدفع اإىل حد 1,000 مليون ريال �شعودي. وقد مت الكتتاب 

بالكامل باجلزء املتبقي والبالغ 500 مليون ريال نقدًا. 

حتمل ال�شكوك معدل دخل عمولة خا�شة فعلية ملدة ثالثة اأ�شهر وفقًا للمعدلت ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 120 

نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن هذه ال�شكوك غري م�شمونة، ومدرجة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

�سكوك ثانوية بالريال ال�سعودي تالية الدفع مدتها 7 �سنوات مببلغ 1,500  مليون ريال �سعودي – 2013م

اأ�شدر البنك هذه ال�شكوك بتاريخ 17 دي�شمرب 2013م وت�شتحق ال�شداد يف �شهر دي�شمرب من عام 2020م. وهذا الإ�شدار متوافق مع بروتوكول 

بازل وميلك �شاب اخليار يف دفع ال�شكوك بعد 5 �شنوات مبوجب موافقة م�شبقة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واأحكام و�شروط التفاقية.

حتمل ال�شكوك معدل دخل عمولة خا�شة فعلية ملدة �شتة اأ�شهر وفقًا للمعدلت ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 140 

نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد على اأ�شا�س ن�شف �شنوي. اإن هذه ال�شكوك غري م�شمونة، ومدرجة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

�سكوك ثانوية بالريال ال�سعودي تالية الدفع مدتها 10 �سنوات مببلغ 1,500  مليون ريال �سعودي – 2015م

اأ�شدر البنك هذه ال�شكوك بتاريخ 28 مايو 2015م وت�شتحق ال�شداد يف �شهر مايو من عام 2025م. وهذا الإ�شدار متوافق مع بروتوكول بازل 3 

وميلك �شاب اخليار يف دفع ال�شكوك بعد 5 �شنوات مبوجب موافقة م�شبقة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واأحكام و�شروط التفاقية.

حتمل ال�شكوك معدل دخل عمولة خا�شة فعلية ملدة �شتة اأ�شهر وفقًا للمعدلت ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 130 

نقطة اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد على اأ�شا�س ن�شف �شنوي. اإن هذه ال�شكوك غري م�شمونة، ومدرجة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

  

القتـرا�س:

ميثل هذا البند قر�شًا ممنوحًا بعمولة ثابتة ملدة 12 �شنة من موؤ�ش�شة التمويل الدولية )International Finance Corporation( ، ويحمل عمولة 

خا�شة بواقع 5.11 % تدفع ب�شفة ن�شف �شنوية. وقد مت احل�شول على هذا القر�س يف 7 يوليو 2005م، وي�شتحق ال�شداد يف 15 يونيو 2017م. 

ويبني اجلدول التايل بيانات ال�شتحقاق:

باآلف الريالت ال�شعوديــةكما يف 31 دي�سمرب 2015م

1,500,000�شكوك ثانوية بالريال ال�شعودي تالية الدفع مدتها 5 �شنوات مببلغ 1,500  مليون ريال �شعودي – 2012م

1,500,000�شكوك ثانوية بالريال ال�شعودي تالية الدفع مدتها 7 �شنوات مببلغ 1,500  مليون ريال �شعودي – 2013م

1,500,000�شكوك ثانوية بالريال ال�شعودي تالية الدفع مدتها 10 �شنوات مببلغ 1,500  مليون ريال �شعودي – 2015م

4,500,000الإجمايل

الر�سيد القائممبلغ الدفعةتاريخ الدفعة

46,875الر�شيد كما يف 31 دي�شمرب 2015م

1515,62531,250 يونيو 2016م

1515,62515,625 دي�شمرب 2016م

   1515,625 يونيو 2017م

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

اأو الأع�شاء من خارج جمل�س الإدارة طبقًا  اإدارة البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب(  تتحدد املكافاآت والتعوي�شات املدفوعة لأع�شاء جمل�س 

العربية  اململكة  يف  العاملة  البنوك  حلوكمة  الرئي�شية  للمبادئ  وتخ�شع  الإ�شرافية  ال�شلطات  عن  ال�شادرة  التعليمات  مبوجب  املحددة  لالأطر 

ال�شعودية وقواعد املكافاآت والتعوي�شات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وقواعد حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية 

ونظام ال�شركات والنظام الأ�شا�شي للبنك واأي�شًا وثيقة حوكمة �شاب و�شيا�شة �شاب للتعوي�شات.

وقد بلغت مكافاآت وتعوي�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة نظري ع�شويتهم يف جمل�س اإدارة البنك وم�شاركتهم يف اأعماله خالل العام 2015م، مبلغ  

2,995,000 ريال �شعودي �شاملة مبلغ 315,000 ريال �شعودي بدل ح�شور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان الفرعية املنبثقة عن جمل�س الإدارة 

وهي اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت وجلنة املخاطر. 

ويو�شح اجلدول التايل بيانات املكافاآت والتعوي�شات املدفوعة لأع�شاء جمل�س الإدارة واأع�شاء اللجان التابعة له وكبار امل�شئولني التنفيذيني 

بالبنك خالل العام: -

مزايا وبرامج املوظفـني

مت�شيا مع توجيهات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي وجمل�س ال�شتقرار املايل، فقد مت اإجراء مراجعة م�شتقلة لهيكل الرواتب والتعوي�شات 

بالبنك من قبل م�شت�شار خارجي، ومت تقدمي التقرير اإىل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت للدرا�شة ثم جرى الرفع به مع تقرير اإداري اإىل موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي.

وكان البنك قد قام خالل الن�شف الثاين من عام 2014 باإجراء درا�شة �شاملة وتقييم لكافة خ�شائ�س املزايا والتعوي�شات املقدمة جلميع 

موظفي �شاب على م�شتوى جميع الفئات الوظيفية؛ و�شملت الدرا�شة اأف�شل املمار�شات يف �شوق العمل من اأجل حتديد حقول التطوير املمكنة. 

وكنتيجة لذلك فقد مت تعزيز عدد من املزايا احلالية واإ�شافة عدد اآخر حيث مت تطبيق تلك املزايا يف الفرتة من اأكتوبر 2014 – يناير 2015م.

وبناء على ذلك، فقد انعك�شت التغريات الرئي�شية يف املزايا يف �شيا�شة التعوي�شات خالل املراجعة ال�شنوية ل�شيا�شة التعوي�شات وذلك طبقًا 

»ملبادئ احلوكمة للبنوك« ال�شادرة يف �شهر اأكتوبر 2014م من قبل جلنة بازل لالإ�شراف امل�شريف.

طبقا لأحكام نظام العمل النافذ يف اململكة العربية ال�شعودية و�شيا�شات البنك الداخلية، ي�شتحق تعوي�س نهاية اخلدمة الدفع يف نهاية فرتة 

عمل املوظف. وقد بلغت تعوي�شات نهاية اخلدمة امل�شتحقة للموظفني كما يف نهاية �شهر اأكتوبر 2015م مبلغ 382.4 مليون ريال �شعودي. 

ويعتمد البنك ثالثة برامج اأ�شهم لبع�س املوظفني، حيث يعك�س الربنامج عدد الأ�شهم املخ�ش�شة لالأداء لل�شنوات 2012م و 2013م و 2014م 

والتي بلغت قيمتها ال�شوقية 16,046,687 ريال �شعودي كما يف 31 دي�شمرب 2015م.    

العام 2015م

باآلف الريالت 

ال�شعودية

اأع�شاء 

جمل�س 

الإدارة 

التنفيذيني

اأع�شاء 

جمل�س 

الإدارة غري 

التنفيذيني

اأع�شاء 

جمل�س 

الإدارة 

امل�شتقلني

بيانات التعوي�شات 

ل�شتة من كبار 

امل�شئولني 

التنفيذيني ممن 

تلقوا اأكرب تعوي�س 

من البنك، وي�شمل 

ذلك ع�شو جمل�س 

الإدارة املنتدب 

ورئي�س الرقابة 

املالية

بيانات التعوي�شات لكبار 

التنفيذيني الذين يتطلب 

تعيينهم عدم ممانعة 

موؤ�ش�شة النقد العربي 

ال�شعودي

 18,271  8,042  1,506  1,489  2,432 رواتب وتعوي�شات

 7,210  2,610 -- 203 بدلت

مكافاآت �شنوية 

ودورية 
 3,832 -- 15,652  20,797 

 -    -   -- -   برامج احلوافز

التعوي�شات واملزايا 

العينية الأخرى 

املدفوعة �شهريا اأو 

�شنويا.

500--1,0812,180
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تاأكيدات اأع�ساء جمل�س الإدارة

يوؤكد مجل�س الإدارة للم�شاهمين والأطراف الأخرى ذات العالقة وح�شب معرفته التامة من كافة النواحي المادية ما يلي:-

اأن �شجالت احل�شابات اأعدت بال�شكل ال�شحيح.   n

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�س �شليمة ونفذ بفاعلية.  n

اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر يف قدرة البنك على موا�شلة ن�شاطه.  n

ل يوجد عقد البنك طرف فيه ويوجد فيه اأو كانت توجد فيه م�شلحة جوهرية لأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو ع�شو جمل�س الإدارة املنتدب   n

اأو املدير املايل اأو لأي �شخ�س ذو عالقة بهم، ما عدا ما جرى ذكره يف تبيان املعامالت مع الأطراف الأخرى يف هذا التقرير.

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

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

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

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

املعايري املحا�سبية

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

بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية والنظام الأ�شا�شي للبنك وتوجيهات هيئة ال�شوق 

املالية ال�شادرة مبوجب التعميم رقم �س/15/12231/1 وتاريخ 1436/10/27هـ املوافق 2015/8/12م.

 31 املنتهية يف  ال�شنة  املحا�شبية خالل  املعايري  تلك  �شاب عن  لدى  املطبقة  املحا�شبية  املعايري  اختالفات جوهرية يف  اأي  توجد هناك  ول 

دي�شمرب 2015م.

تعيني مراجعي ح�سابات البنك

خالل اإجتماع اجلمعية العامة العادية للبنك التي عقدت بتاريخ 18 مار�س 2014م، اأقرت اجلمعية العامة اختيار كل من ال�شاده/ كيه بي اإم جي 

الفوزان وال�شدحان، وال�شاده/ اإيرن�شت اأند يونغ كمراجعني حل�شابات البنك من بني املر�شحني  طبقا لتو�شية جلنة املراجعة، واأوكل لهم  مراجعة 

القوائم املالية ال�شنوية واأي�شا الربع �شنوية للبنك وذلك لل�شنة املالية املنتهية فـي 31 دي�شمرب 2014م وحتديد اإتعابهم.

بازل 3

اإن بروتوكول بازل 3 هو معيار عمل دويل يهدف اإىل تعزيز ممار�شات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى املوؤ�ش�شات املالية حيث ي�شرتط حدًا نظاميًا 

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

يعتمد بروتوكول بازل 3 على و يعزز الإطار النظامي الذي مت تبنيه من قبل بازل 2 وبازل 2.5 والتي ت�شكل الآن اأجزاء ل تتجزاأ من اإطار بازل 3.

وكانت قواعد بازل النهائية قد �شدرت من قبل موؤ�ش�شة النقد وحدد تاريخ النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2013م.

يتكون اإطار بروتوكول بازل 3 من ثالثة اأركان تعزز بع�شها البع�س، والتي تهدف جمتمعة اإىل امل�شاهمة يف تقوية �شالمة ومتانة الأنظمة املالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

على اأ�شا�س �شنوي.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

بازل 3 - )تتمة(

 لقد مت اإعداد اإجراءات تقييم وتخطيط كفاية راأ�س املال الداخلي مت�شيًا مع التوجيهات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ويتم 

حتديثها على اأ�شا�س �شنوي.

 لقد مت اإعداد بيانات الإف�شاح املتعلقة بربوتوكول بازل 3 طبقا لقواعد بازل 3 ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فـي �شهر دي�شمرب 2012م. 

لقد مت اإعداد بيانات الإف�شاح املتعلقة بربوتوكول بازل 3 طبقا لقواعد بازل 3 ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي يف �شهر دي�شمرب 2012م. 

لقد مت التفاق على ن�شبة 7% كحد اأدنى للفئة 1 من الأ�شهم العامة �شاملة عامل حفظ راأ�س املال. و�شوف يتم تنفيذ اأية متطلبات حفظ 

راأ�شمال اإ�شافية يف مواجهة التقلبات الدورية على مراحل ابتداًء من عام 2016م حتى ن�شبة 5.2% كحد اأعلى. اإ�شافة لذلك فاإن كافة فئات 

الأدوات الراأ�شمالية املطلوب اإدراجها يف راأ�س املال النظامي اعتبارا من 1 يناير 2013م يجب اأن ت�شتوعب اخل�شائر يف نقطة عدم اجلدوى قبل 

اأن يتعر�س دافع ال�شريبة للخ�شائر. و�شوف يتم تنفيذ املعاجلة الراأ�شمالية لالأوراق املالية ال�شادرة قبل هذا التاريخ بالتدريج على مدى 10 

�شنوات اعتبارًا من 1 يناير 2013م. 

اأ�شدرت موؤ�ش�شة النقد تعليمات نهائية بخ�شو�س ن�شبة تغطية ال�شيولة ون�شبة �شايف التمويل الثابت، وقد اأ�شبحت هاتني الن�شبتني متثالن 

حدا اأدنى اعتبارا من 1 يناير 2015م و 1 يناير 2016م على التوايل.

اإن �شاب يف موقع جيد ميكنه من ال�شتجابة للمتطلبات الراأ�شمالية التي يفر�شها بروتوكول بازل 3، و�شوف يوا�شل �شاب خالل عام 2016م 

3 والتي تهدف لإنهاء تنفيذ قواعد املعيار يف اململكة  اأوجه بازل  امل�شاركة يف جمموعات العمل التي �شكلتها موؤ�ش�شة النقد بخ�شو�س خمتلف 

العربية ال�شعودية ب�شكل �شليم. 

التقييم الئتماين:

بعد خف�س درجة التقييم من قبل وكالة �شتاندارد اأند بورز يف 17 فرباير 2016م للتقييم الئتماين للمملكة العربية ال�شعودية من A+ اإىل A- مع 

نظرة م�شتقبلية م�شتقرة، قامت وكالة �شتاندارد اأند بورز مبراجعة درجات التقييم الئتماين والنظرات امل�شتقبلية للبنوك ال�شعودية املغطاه من 

قبل الوكالة. وقد خف�شت وكالة �شتاندارد اأند بورز يف 22 فرباير 2016م درجة تقييم �شاب من ’A-/A-2’ ’A/A-1’ كدرجة تفييم ائتمان للطرف 

املقابل على املدى البعيد واملتو�شط مع اإبقاء النظرة امل�شتقبلية �شلبية.

كما اكدت وكالة فيت�س خالل عام 2015 م’A/F1’كدرجة تفييم ائتمان للطرف املقابل على املدى البعيد واملتو�شط مع وراجعت النظره ل�شاب 

من م�شتقرة اإىل �شلبية.

ويعك�س درجة التقييم الئتماين ل�شاب القوة املالية التي يتمتع بها �شاب والربحية القوية ب�شكل متوا�شل والقدرة على حتقيق الأرباح وال�شيولة 

اجليدة عالوة على العالمة التجارية القوية.

ترتيبات تنازل اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني بالبنك عن الرواتب اأو التعوي�سات

ل يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اتفاقات ب�شاأن تنازل اأي من اأع�شاء جمل�س اإدارته اأو اأيًا من كبار التنفيذيني فيه عن اأي 

رواتب اأو مكافاآت اأو تعوي�شات.

ترتيبات تنازل اأياً من م�ساهمي البنك عن حقوقهم يف الأرباح

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

:) الإ�سعار املتعلق مبلكيات امل�ساهمني الذين قاموا باإبلغ البنك بن�سب متلكهم )

مل يتلق البنك خالل العام 2015م اأي اإ�شعارات من امل�شاهمني والأ�شخا�س ذوي العالقة بخ�شو�س تغري ن�شبة ملكيتهم يف اأ�شهم البنك وذلك 

بح�شب ما تت�شمنه متطلبات الإف�شاح امل�شمنة يف قواعد الت�شجيل والإدراج ال�شادرة من هيئة ال�شوق املالية،  وتت�شمن اجلداول اأدناه و�شفًا 

للم�شالح التي تعود لكبار امل�شاهمني واأع�شاء جمل�س اإدارة البنك وكبار التنفيذيني اأو اأزواجهم واأولدهم الق�شر يف ا�شهم اأو اأدوات الدين:

اأول: و�شف لأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة  لكبار امل�شاهمني:

كبار امل�شاهمني

عدد الأ�شهم يف بداية العام ا�شم �شاحب امل�شلحة 

1/1/2015م

عدد الأ�شهم يف نهاية العام  

31/12/2015م 

�شايف التغري خالل ال�شنة

%عدد الأ�شهم

�شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�شرفية 

القاب�شة بي يف 

400,000,000600,000,000200,000,00050%

%169,828,435254,567,50084,739,06594.9�شركة العليان ال�شعودية لال�شتثمار املحدودة 

%97,416,959146,125,43848,708,47950املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية 

%50,009,02675,013,53925,004,51350�شركة عبدالقادر املهيدب واأولده 
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 جرى احت�شاب عدد الأ�شهم باعتبار اأ�شهم املنحة الناجتة عن زيادة راأ�س مال البنك من 10 مليار ريال �شعودي اإىل 15 مليار ريال �شعودي 

بواقع �شهم واحد لكل �شهمني موزعة على 1,500 مليون �شهم والتي جرى اإقرارها يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية والتي عقدت بتاريخ 

11 مار�س 2015م.

 انتهت عالقة عمل ال�شيد/ اإيان مكال�شرت الذي كان ي�شغل وظيفة الرئي�س التنفيذي للعمليات بالبنك بتاريخ 23 مار�س 2015م وحلول ال�شيد/ 

�شعد عبدالعزيز اخللب حمله.

ثانيا: و�شف لأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة  لأع�شاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم واأولدهم الق�شر:

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

انتخابهم  يتم  ال�شعوديني  امل�شاهمني  اأع�شاء ميثلون  �شتة  منهم  اأع�شاء،  ع�شرة  من  )�شاب(  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  اإدارة  يتكون جمل�س 

الآخرين من قبل  الأربعة  الأع�شاء  يتم تعيني  انتخابهم، يف حني  اإعادة  اإمكانية  3 �شنوات مع  للبنك لفرتة  العامة  وتعيينهم من قبل اجلمعية 

.)HSBC( جمموعة) ال�شريك الأجنبي

وبتاريخ 15 دي�شمرب 2013م، اجتمعت اجلمعية العامة للبنك وانتخبت اأع�شاء جمل�س الإدارة عن اجلانب ال�شعودي لدورة مدتها ثالث �شنوات 

اعتبارا من 1 يناير 2014م وتنتهي يف 31 دي�شمرب 2016م. وقد متت عملية النتخاب وفق اأ�شلوب الت�شويت الرتاكمي. 

ترتيبات تنازل اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفـيذيني بالبنك عن الرواتب اأو التعوي�سات - )تتمة(

اأع�شاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم واأبنائهم الق�شر

ا�شم �شاحب امل�شلحة 

عدد الأ�شهم يف بداية العام 

1/1/2015م

عدد الأ�شهم يف نهاية العام 

31/12/2015م 

�شايف التغري خالل ال�شنة

%عدد الأ�شهم

%5,0007,5002,50050خالد �شليمان �شالح العليان 

%35,41353,11917,70650خالد عبد اهلل عبد العزيز امللحم 

�شليمان عبدالقادر عبداملح�شن املهيدب 

واأفراد اأ�شرته 

82,493123,73941,24650%

%9,373,69314,060,5404,686,84750حممد عمران حممد العمران  واأفراد اأ�شرته 

%25,66638,49912,83350اأحمد �شليمان باناجه واأفراد ا�شرته 

�شعد عبد املح�شن الف�شلي )ممثال للموؤ�ش�شة 

العامة للتاأمينات الجتماعية(

1,0001,000-0%

%0-1,0001,000ديفيد روبريت ديو 

مارتن �شبورلنج  )ممثاُل لل�شريك الأجنبي 

)HSBC جمموعة

1,0001,000-0%

حممد مزيد حممد التويجري )ممثاُل 

)HSBC لل�شريك الأجنبي جمموعة

1,0001,000-0%

نايجل هن�شلوود )ممثاُل لل�شريك الأجنبي 

)HSBC جمموعة

1,0001,000-0%

ثالثا:و�شف لأي م�شلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم واأولدهم الق�شر:

اأع�شاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم واأبنائهم الق�شر

عدد الأ�شهم يف نهاية العام 1/12/2015معدد الأ�شهم يف بداية العام 1/1/2015ما�شم �شاحب امل�شلحة 

�شايف التغري خالل ال�شنة

%عدد الأ�شهم

%1,0001,00000ديفيد روبرت ديو 

%16,48089.1 18,49734,977�شعد عبدالعزيز اخللب

%018,00018,000100حممد ابراهيم العبيد

%0000كريغ بيل

) %0000اإيان مكالي�شرت )

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه - )تتمة(

ومل يطراأ اأي تغيري على ت�شكيل جمل�س ادارة البنك يف عام 2015م، وبالتايل وعلى �شوء ذلك فقد كان ت�شكيل جمل�س الإدارة كما يف تاريخ 31 

دي�شمرب 2015م من الأع�شاء التالية اأ�شماءهم والذين �شنفت ع�شويتهم بح�شب ما جاء يف املادة )2( من لئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة 

العربية ال�شعودية ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية ووثيقة مبادئ احلوكمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي:-

ت�سنيف الع�سويةا�سم ع�سو جمل�س الإدارة 

ال�سركات امل�ساهمة الأخرى خلف �ساب التي ي�سارك ع�سو 

جمل�س الإدارة يف ع�سويتها ب�سفته ال�سخ�سية 

اأو ممثُل عن �سخ�س اعتباري اآخر

�شركة الزامل لال�شتثمار ال�شناعيع�شو م�شتقلالأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان  

ع�شو م�شتقلاملهند�س/ خالد عبد اهلل امللحم 

مدينة امللك عبداهلل القت�شادية

ال�شركة املتحدة لالإلكرتونيات )اإك�شرتا(

�شركة ع�شري للتجارة وال�شياحة وال�شناعة

�شركة الإ�شمنت الأبي�س ال�شعودي

ع�شو م�شتقلالأ�شتاذ/ حممد عمران العمران

�شركة كريديت �شوي�س العربية ال�شعودية

�شركة اأوريك�س للتاأجري التمويلي

�شركة الراجحي للتاأمني التعاوين

ع�شو م�شتقلالأ�شتاذ/ اأحمد �شليمان باناجه 

ال�شركة ال�شعودية للتنمية القت�شادية

�شدكو كابيتال

جمموعة الفي�شلية

ع�شو غري تنفيذيالأ�شتاذ/ �شليمان عبدالقادر املهيدب 

�شركة عبدالقادر املهيدب واأولده )ممثاًل ل�شركة �شليمان 

املهيدب و�شركاه(

�شركة جمموعة �شافول )ممثاًل ل�شركة عبدالقادر املهيدب 

واأولده(

�شركة م�شنع ال�شرق الأو�شط لل�شناعات الورقية )ممثاًل 

عن �شركة عبدالقادر املهيدب واأولده(

�شركة املراعي )ممثاًل ل�شركة جمموعة �شافول(

�شركة الت�شنيع الوطنية )ممثاًل ل�شركة عبدالقادر املهيدب 

واأولده(

�شركة رافال للتطوير العقاري

�شركة الأوىل للتطوير العقاري )ممثاًل ل�شركة عبدالقادر 

املهيدب واأولده(

ال�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة )اكوا القاب�شة(

�شركة اأعمال املياه والطاقة الدولية

الأ�شتاذ/ �شعد عبد املح�شن الف�شلي

ع�شو غري تنفيذي ممثاًل 

للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 

الجتماعية

-

ال�شيد/ نايجل هن�شلوود 

ع�شو غري تنفيذي ممثاًل 

لل�شريك الأجنبي، جمموعة 

ات�س ا�س بي �شي

-

ال�شيد/ مارتن �شبورلنج

ع�شو غري تنفيذي ممثاًل 

لل�شريك الأجنبي، جمموعة 

ات�س ا�س بي �شي

-

الأ�شتاذ/ حممد مزيد التويجري

ع�شو غري تنفيذي ممثاًل 

لل�شريك الأجنبي، جمموعة 

ات�س ا�س بي �شي

-

ال�شيد/ ديفيد ديو
ع�شو تنفيذي – ع�شو جمل�س 

الإدارة املنتدب

-



27

املجل�س  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجان  واع�شاء  )�شاب(  الربيطاين  ال�شعودي  البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ح�شور  �شجل  التايل  اجلدول  ويبني 

الجتماعات التي عقدت خالل العام 2015م :-

تتكون جلنة املراجعة، طبقا لقواعد ت�شكيلها ولئحة عملها من 5 اأع�شاء من �شمنهم 3 اأع�شاء من خارج جمل�س الإدارة.
 
)*(

)**( مت اإعادة ت�شكيل جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات لت�شم ع�شو م�شتقل من خارج املجل�س.

اجتماعات جمل�س الإدارة

خالل العام 2015م عقد جمل�س اإدارة البنك ال�شعودي الربيطاين »�شاب« اأربعة اجتماعات، ويبني اجلدول التايل بيانات تلك الجتماعات 

و�شجل ح�شور الأع�شاء خالل ال�شنة:

تاريخ الجتماع

16 دي�شمرب 2015م09 �شبتمرب  2015م03 يونيه  2015م11 مار�س 2015ما�شم ع�شو جمل�س الإدارة

الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان1

املهند�س/ خالد عبد اهلل امللحم2

الأ�شتاذ/ �شليمان عبد القادر املهيدب3

الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران4

الأ�شتاذ/ �شعد عبداملح�شن الف�شلي5

الأ�شتاذ/ اأحمد �شليمان باناجه6

ال�شيد/ ديفيد ديو7

-الأ�شتاذ/ حممد مزيد التويجري8

 ال�شيد/ مارتن �شبورلنج9

- ال�شيد/ نايجل هين�شلوود10

109910عدد احلا�شرين11

100%90%90%100%ن�شبة احل�شور 12

جلنة الرت�سيحات واملكافاآتجلنة املخاطرجلنة املراجعةاللجنة التنفيذيةجمل�س الإدارةا�سم الع�سوم

43--4الأ�شتاذ خالد �شليمان العليان1

-4-410املهند�س خالد عبد اهلل امللحم2

3
 الأ�شتاذ �شليمان عبد القادر

املهيدب

4----

43-411الأ�شتاذ حممد عمران العمران4

5
 الأ�شتاذ �شعد بن عبداملح�شن

الف�شلي

483--

3-4-4الأ�شتاذ اأحمد �شليمان باناجه6

---411ال�شيد ديفيد ديو7

-4-310الأ�شتاذ حممد مزيد التويجري8

----4 ال�شيد مارتن �شبورلنج9

----3 ال�شيد نايجل هين�شلوود10

--4--)*( الأ�شتاذ حممد العماج11

--4--)*( ال�شيد جيم�س ماد�شن12

--4--)*( الأ�شتاذ طالل الزامل13

3----)**(ال�شتاذ زيد القويز14

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

جلان جمل�س الإدارة

بت�شكيل عدد  تق�شي  والتي  �شاب،  ووثيقة حوكمة  الأ�شا�شي  البنك  ونظام  الإ�شرافية  ال�شادرة عن اجلهات  الإ�شرافية  ال�شوابط  مع  ان�شجامًا 

منا�شب من اللجان بح�شب حجم البنك وحاجته وتنوع اأن�شطته، فقد  �شكل جمل�س اإدارة البنك اأربع جلان فرعية منبثقة عنه، ي�شارك اأع�شاء 

من املجل�س فيها جميعًا، وتت�شمن الأق�شام التالية ا�شتعرا�شًا لخت�شا�شات ومهام هذه اللجان وبيانات ت�شكيلها واجتماعاتها :  

اللجنة التنفيذية:

�شكلت اللجنة التنفيذية للبنك من قبل جمل�س الإدارة طبقا للمادة )26( من النظام الأ�شا�شي للبنك وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س 

الإدارة وت�شم يف 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 يف م�شاعدة الع�شو املنتدب �شمن ال�شالحيات املخولة لها من قبل جمل�س الإدارة يف معاجلة امل�شائل املحالة 

لها من قبل الع�شو املنتدب اأو من قبل جمل�س الإدارة. 

التقارير ال�شهرية املقدمة من  التنفيذية مبراجعة كافة  2013م، وتقوم اللجنة  اأقر جمل�س الإدارة قواعد حمدثة لعمل اللجنة يف مايو  وقد 

خمتلف روؤ�شاء الفعاليات واأق�شام وقطاعات العمل بالبنك وجتتمع اثنتا ع�شرة مرة يف ال�شنة. 

وت�شم اللجنة احلالية يف ع�شويتها كما يف 31 دي�شمرب 2015م: ال�شيد ديفيد ديو )رئي�شًا( وكل من املهند�س/ خالد عبد اهلل امللحم والأ�شتاذ/

حممد عمران العمران والأ�شتاذ/ حممد مزيد التويجري والأ�شتاذ/ �شعد عبد املح�شن الف�شلي ، يف حني  عقدت اللجنة التنفيذية 11 اجتماعًا 

خالل عام 2015م.

جلنة املراجعة:
 

اأن�شاأت جلنة املراجعة بالبنك فـي عام 1992م، وطبقًا لقواعد ت�شكيلها ولئحة عملها فاإنها تتكون من ثالثة اإىل خم�شة اأع�شاء من داخل وخارج 

جمل�س الإدارة، وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س الإدارة وجتتمع اأربع مرات فـي ال�شنة. 

للبنك  واخلارجية  الداخلية  املراجعة  اأعمال  وفعاليات  فاعلية  ومراقبة  بالبنك،  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  الإ�شراف  فـي  دورها  ويتمثل 

وال�شيا�شات املحا�شبية  وال�شنوية  الأولية  املالية  القوائم  اللجنة معنية بدرا�شة  اأن  الأنظمة، كما  ال�شعف فـي املراقبة وق�شور  ومراجعة نواحي 

املتبعة والرفع بتو�شياتها وروؤاها للمجل�س، وتعنى اللجنة بدرا�شة تقارير املراجعة واإبداء تو�شياتها ب�شاأنها، والتو�شية للمجل�س بتعيني املحا�شبني 

القانونيني وحتديد اأتعابهم، اإىل جانب متابعة اأن�شطتهم املكلفـني بها واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة العتيادية.

2013م،  �شهر مايو  فـي  الإدارة  واأقرها جمل�س  اللجنة  اأعيدت �شياغة لئحة قواعد عمل  ملوائمة متطلبات احلوكمة فقد  البنك  ووفق خطة 

وكذلك جرى اإقرارها من قبل اجلمعية العامة للبنك التي عقدت فـي 18 مار�س 2014م.

�شعد عبد  الأ�شتاذ/  امل�شتقل - )رئي�شا( وع�شوية كل من  الإدارة  باناجه، ع�شو جمل�س  �شليمان  اأحمد  الأ�شتاذ/  املراجعة هم  واأع�شاء جلنة 

املح�شن الف�شلي، ع�شو جمل�س الإدارة – غري تنفـيذي- وال�شيد/ جيم�س ماد�شن والأ�شتاذ/ حممد مطلق العماج والأ�شتاذ/ طالل اأحمد الزامل، 

وهم اأع�شاء من خارج جمل�س الإدارة، وقد عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل العام 2015م. 

جلنة الرت�سيحات والتعوي�سات:

�شكلت جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات بالبنك من قبل جمل�س الإدارة، وجتتمع اللجنة مرتني على الأقل خالل العام، وتتكون من ثالثة  اإىل خم�شة 

اأع�شاء من اأع�شاء املجل�س وخارجه يتم تعيينهم من قبل املجل�س، وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س الإدارة.

التي  �شاب  جمل�س  يف  الع�شوية  ومعايري  ل�شيا�شات  وفقًا  املجل�س  لع�شوية  املر�شحني  ب�شاأن  الإدارة  ملجل�س  تو�شياتها  برفع  اللجنة  وتخت�س 

اأن  اأقرها املجل�س، كما تقوم �شنويا مبراجعة احتياجات املهارات والإمكانيات املطلوبة واملالئمة لع�شوية املجل�س مبا يف ذلك الوقت املطلوب 

يكر�شه ع�شو جمل�س الإدارة من اأجل اأعمال املجل�س، ومراجعة هيكل املجل�س وتقييم فعاليته وفاعلية الأع�شاء واللجان والتحقق من ا�شتقاللية 

الأع�شاء امل�شتقلني ومن جوانب تعار�س امل�شالح املحتمل، كما تعنى اللجنة مبراجعة اأطر وحمددات حوكمة  �شاب، اإىل جانب و�شع واإقرار برامج 

و�شيا�شات املكافاآت والتعوي�شات ومن ثم تقدمي التو�شيات الالزمة ب�شاأنها.

ويف اأوائل العام 2015م روعي العمل على اإعادة ت�شكيل جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات وان�شم لها ال�شتاذ/ زيد القويز وهو ع�شو م�شتقل 

من خارج املجل�س.

وتتكون اللجنة كما يف 31 دي�شمرب 2015م من كل من الأ�شتاذ/ حممد عمران العمران )رئي�شًا( وع�شوية كل من الأ�شتاذ/ خالد �شليمان 

العليان والأ�شتاذ/ اأحمد �شليمان باناجه، الأ�شتاذ/ زيد عبدالرحمن القويز. 

وقد عقدت جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات ثالثة اجتماعات خالل العام 2015م.  
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جلنة املخاطر

�شكلت جلنة املخاطر بالبنك من قبل جمل�س الإدارة خالل الن�شف الثاين من العام 2013م، ووفق ما ا�شتملت عليه توجيهات موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي املتعلقة ب�شوابط اإدارة املخاطر والتي تطلبت اأن ي�شار لإن�شاء جلنة تعنى مبناحي اإدارة املخاطر. 

وبح�شب لوائح وقواعد عملها فاإن جلنة املخاطر تتكون من ثالثة اإىل خم�شة اع�شاء من اأع�شاء جمل�س اإدارة البنك من غري التنفيذيني وترفع 

اللجنة تقاريرها مبا�شرة اإىل جمل�س الإدارة.

جتتمع اللجنة اأربع مرات يف ال�شنة، و ت�شطلع مبهمة الإ�شراف وتقدمي امل�شورة للمجل�س ب�شاأن جميع امل�شائل املتعلقة باملخاطر عالية امل�شتوى 

ذات ال�شلة باأن�شطة البنك، اإىل جانب توفري التوجيه ال�شرتاتيجي للمخاطر عرب �شاب، مبا يف ذلك و�شع روؤية املخاطر، والبت يف الأولويات 

والإ�شراف على تنفيذ املبادرات الرئي�شية للمخاطر التحويلية.

وتتكون اللجنة كما يف 31 دي�شمرب 2015م من كل من املهند�س/ خالد عبداهلل امللحم )رئي�شًا( وع�شوية كل من الأ�شتاذ/ خالد �شليمان العليان 

والأ�شتاذ/ حممد عمران العمران والأ�شتاذ/ حممد مزيد التويجري. 

وقد عقدت جلنة املخاطر اأربعة  اجتماعات خالل العام 2015م.

لئحة حوكمة ال�سركات:

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

والأخالقية يف جميع التعامالت، وال�شفافية والإف�شاح ومبا ي�شهم يف تعميق وتطوير كفاءة عمل املن�شاأة وعالقاتها مع جميع اأ�شحاب امل�شالح 

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

امل�شرفية ال�شعودية من جهة اأخرى، وهو بالتايل ما �شينعك�س على تاأمني و�شالمة وا�شتقرار القطاع امل�شريف يف اململكة العربية ال�شعودية.

ولبلورة اأطر احلوكمة التي ينتهجها �شاب، فقد �شري اإىل الأخذ مبنهج الت�شويت الرتاكمي لنتخاب واختيار اأع�شاء جمل�س الإدارة، حيث جرى 

تعديل النظام الأ�شا�شي للبنك يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية التي عقدت يف 13 مار�س 2012م، وقد بدء بالأخذ بهذا النهج يف اجتماع 

اجلمعية العامة العادية التي خ�ش�شت لنتخاب اأع�شاء املجل�س املمثلني للجانب ال�شعودي والتي عقدت بتاريخ 15 دي�شمرب 2013م.

بالإف�شاح  تعنى  �شيا�شة  واأ�شدر  التنفيذيني،  وكبار  الإدارة  جمل�س  لأع�شاء  املحتمل  امل�شالح  تعار�س  تنظم  �شيا�شة  اإ�شدار  البنك  راعى 

مع  التوا�شل  مناحي  تعزيز  يف  منه  ولرغبة  عليهما،  البنك  اإدارة  جمل�س  اإقرار  بعد  ال�شيا�شتني  هاتني  على  العمل  مت  وقد  واآلياته،  ومتطلباته 

م�شاهميه فقد ا�شتمر يف العمل على مبادرته بحث امل�شاهمني من ا�شحاب ال�شهادات وممن مل يت�شلموا اأرباح اأ�شهمهم خالل الفرتات ال�شابقة 

على التوا�شل مع البنك لتحديث بياناتهم وترتيب ا�شتالم حقوقهم. 

اإن نظام البنك الأ�شا�شي ووثيقة حوكمة �شاب التي اأقرها جمل�س اإدارة البنك ت�شمنا عر�شًا حلق امل�شاهم يف احل�شول على اأرباح، وح�شور 

اجلمعيات واملناق�شة والت�شويت والت�شرف بالأ�شهم. ووفق �شيا�شة �شاب لالإف�شاح، فاإن املعلومات والبيانات املتعلقة باجلمعيات وامليزانيات، 

وح�شاب الأرباح واخل�شائر وتقرير جمل�س الإدارة ال�شنوي يتم توفريها للم�شاهمني، وتن�شر يف ال�شحف وحتمل بانتظام على موقع تداول وموقع 

البنك على ال�شبكة. وقد درج البنك رغبة منه يف تاأ�شيل وعي م�شاهميه على طباعة الدليل ال�شرت�شادي اخلا�س بحقوق امل�شاهمني يف اجلمعيات 

العامة والذي يراعى توزيعه للم�شاهمني عند عقد اجلمعيات العامة.

ومت�شيًا مع ما ا�شتملت عليه وثيقة )املبادئ الرئي�شية للحوكمة يف البنوك العاملة يف اململكة ( التي اأ�شدرتها موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

والتي ت�شمنت اإطارًا عامًا للحوكمة التي يتوجب على البنوك العاملة يف اململكة التم�شي به، ولرغبة البنك يف اللتزام بجميع ما ت�شمنته وثيقة 

التي ينتهجها  اإجراء مراجعات �شاملة ملنظومة وتطبيقات احلوكمة  الوثيقة على  التي تلت �شدور تلك  املبادئ فقد روعي العمل خالل الفرتة 

البنك، وبناء عليه فقد متت �شياغة خطة عمل باإطار زمني مت من خاللها التوا�شل مع مقام موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي حيث مت التم�شي 

كلية مع جميع املتطلبات التي ا�شتملت عليها وثيقة املبادئ. 

وحر�شًا من البنك على اللتزام باملتطلبات الإ�شرافية التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية ووثيقة مبادئ 

احلوكمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اإىل جانب اأف�شل التطبيقات واملمار�شات املحلية والدولية، ول�شمان الوفاء بهذه املتطلبات 

البنك  التزام  وم�شتوى  تقييم مدى  ل�شمان  تهدف  دوري  ب�شكل  داخلية  اإجراء مراجعات  على  العمل  البنك  موثقة فرياعي  ومنهجية  اإطار  يف 

مبتطلبات احلوكمة واأف�شل التطبيقات املتبعة يف هذا ال�شاأن.  

وكنتيجة لتلك املراجعات فقد حر�س البنك على العمل بتوؤدة بتوجيه من جمل�س الإدارة وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت على �شياغة وتعديل 

يكفل  املجل�س مبا  اأع�شاء  فعالية  وتقييم  الأع�شاء  تدريب  اأطر  وت�شميم  الفرعية  املجل�س  قواعد عمل جلان  وكذلك  واأطر احلوكمة  �شيا�شات 

التزامها وموائمتها للمتطلبات الإ�شرافية، والتايل ا�شتعرا�س خمت�شر لذلك:  

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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لئحة حوكمة ال�سركات - )تتمة(

ال�سيا�سات الإجرائية: اأ( 

خلل الفرتات ال�سابقة عملت الإدارة التنفيذية مع جلنة الرت�سيحات والتعوي�سات على �سياغة وتعديل �سيا�سات حوكمة �ساب والتي 

اأقرها جمل�س اإدارة �ساب، وا�ستملت على التايل: 

�شيا�شة �شاب لالإف�شاح.. 1

�شيا�شة �شاب ملعاجلة تعار�س امل�شالح.. 2

ال�شيا�شات واملعايري الإجرائية للع�شوية يف جمل�س الإدارة.. 3

ال�شيا�شة املنظمة للعالقة مع اأ�شحاب امل�شالح،.. 4

�شيا�شة التعامل مع الأطراف ذوي العالقة. . 5

�شيا�شة مكافاآت وتعوي�شات اأع�شاء جمل�س الإدارة.. 6

وثيقة حوكمة �شاب.. 7

ب(  قواعد ولوائح عمل جلان جمل�س الإدارة:

وتراعي اللجان وفقًا لقواعد عملها، مراجعة اأدائها وو�شعها وقواعد عملها ب�شكل �شنوي وذلك ل�شمان القيام باأعمالها باأق�شى فعالية والتزامها 

بالتم�شي مع املتطلبات الإ�شرافية، والتو�شية باأية تغيريات تراها مالئمة لإقرار جمل�س الإدارة ومن ثم اجلمعية العمومية. 

وعالوة على التغيريات التي اقّرت يف الفرتة ال�شابقة، فقد اأقر جمل�س اإدارة �شاب تعديل قواعد عمل جلنة املراجعة يف دي�شمرب 2014م، يف حني 

اأقرته اجلمعية العامة للبنك التي عقدت يف 11 مار�س 2015م وفق ما تق�شي بذلك التوجيهات الإ�شرافية. 

ج(  تقييم فعالية املجل�س واأع�ساءه وفعاليات جلان املجل�س:

وفق ما تن�س عليه التوجيهات الإ�شرافية التي ت�شمنتها وثيقة املبادئ، ولئحة حوكمة ال�شركات يف اأن يقوم جمل�س الإدارة وب�شفة �شنوية بتقييم 

التابعة للمجل�س. فقد روعي ت�شميم  اأن ي�شمل ذلك اللجان  اأو كمجموعة، وعلى  اأعماله �شواء ب�شفة فردية  اأع�شاءه وحجم م�شاركتهم يف  فعالية 

واإعداد اأُطر لتقييم فعالية وحجم م�شاركات اأع�شاء املجل�س على امل�شتوى الفردي واجلماعي يف اأعمال املجل�س واللجان الفرعية التابعة له وبدء يف 

تنفيذها اعتبارًا من العام 2014م، كما مت ت�شميم اإطار لتقييم فعالية اأعمال جلان املجل�س وما قامت به من اأعمال يف مقابل نطاق العمل املوكل لها، 

وقد بدء يف تنفيذ عمليات التقييم تلك اإعتبارًا من العام 2012م.

د( الربامج التدريبية لأع�ساء جمل�س الإدارة وجلان املجل�س:

اأوجه ال�شناعة امل�شرفية، فقد �شري  اأع�شاء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س يف خمتلف  رغبة من البنك يف تعزيز مهارات 

لت�شميم برامج تدريبية مبا�شرة واأخرى عن طريق التعلم عن بعد متتد لثالث �شنوات، وقد �شملت هذه الربامج التي بدء يف تنفيذها خالل العام  

2014م كافة اأع�شاء املجل�س واأع�شاء جلانه.

ب�شكل عام فاإن البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب( يلتزم روحًا ون�شًا بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي ت�شمنتها لئحة حوكمة ال�شركات 

ال�شادرة عن مقام هيئة ال�شوق املالية،  بحيث انعك�س هذا اللتزام ب�شمول يف ت�شمني املتطلبات الإلزامية يف نظام البنك الأ�شا�شي ووثيقة حوكمة 

�شاب ولوائح عمل جلان جمل�س الإدارة بالإ�شافة اإىل �شيا�شات واأطر حوكمة �شاب وال�شيا�شات الداخلية واأدلة العمل املنظمة لأعمال قطاعات البنك 

املختلفة، والتي تت�شمن اإثبات حقوق امل�شاهمني يف الأ�شهم وامل�شاركة يف اجلمعيات العامة وتوفري جميع املعلومات التي تكفل للم�شاهمني ممار�شة 

حقوقهم، والإف�شاح عن البيانات املالية وغري املالية والتم�شي التام مع متطلبات ال�شفافية وفق احلدود النظامية، وكذلك حتديد واجبات جمل�س 

الإدارة وم�شئوليات اأع�شائه وت�شكيل جلانه املختلفة وفق لوائح عمل تتفق مع التوجيهات الإ�شرافية.
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العقوبات  واجلزاءات والقيود النظامية

الإ�شرافية  اجلهات  عن  ال�شادرة  املتطلبات  مع  ين�شجم  ومبا  التنظيمية  والقواعد  امل�شرفية  لالأنظمة  طبقًا  واأن�شطته  اأعماله  البنك  ميار�س 

والنظامية يف اململكة العربية ال�شعودية. وي�شمن البنك من خالل اإن�شاء ا�شرتاتيجية خطوط الدفاع الثالثة اأن يكون تطبيق الأنظمة والقواعد 

�شارمًا وم�شتدامًا على م�شتوى كافة اأق�شام وفعاليات العمل.

وكان البنك خالل ال�شنتني الأخريتني قد اأن�شاأ عددًا من ال�شوابط الإ�شافية يف الأق�شام من خالل تنفيذ برنامج معايري �شاب العاملية والذي 

ي�شمن اللتزام بالقواعد والأنظمة على م�شتوى كافة خطوط العمل ومعاملة العمالء ب�شكل من�شف وحماية اأمن معلومات العميل. 

5,000 ريال �شعودي على البنك ذات طابع عملياتي، كما مت فر�س غرامة مببلغ  2015م فر�شت موؤ�ش�شة النقد غرامة مببلغ  العام  وخالل 

30,000 ريال �شعودي من قبل هيئة ال�شوق املالية ملخالفة البنك لئحة طرح الأوراق املالية عند طرح اأ�شهمه على موظفيه طرحًا خا�شًا دون 

اإ�شعار الهيئة، وقد حر�س البنك على معاجلة اأ�شباب ذلك وت�شويبها يف حينه. 

اأ�سباب عدم مت�سي البنك وتطبيقه لهذه املادةمتطلبات املادةاملادة

املادة الثالثة

ت�شمنت اأحكام هذه املادة عددًا من املتطلبات 

املتعلقة بحقوق امل�شاهم، ومن �شمنها احلق يف 

احل�شول على ن�شيب من موجودات ال�شركة عند 

الت�شفية.

على الرغم من عدم وجود ن�س �شريح يف نظام البنك الأ�شا�شي 

بهذا املتطلب، اإل اأن املادة )52( من هذا النظام قد تناولت ما 

يتعلق بت�شفية ال�شركة والإجراءات الكفيلة بذلك وفق ما يت�شمنه 

نظام ال�شركات، اإىل جانب اأن وثيقة احلوكمة التي اأقرها جمل�س 

اإدارة البنك قد ت�شمنت الن�س على اأحقية امل�شاهم يف ن�شيب من 

موجودات البنك عند الت�شفية.

الفقرة )د( من 

املادة ال�ساد�سة

وجوب قيام امل�شتثمرين ذوي ال�شفة العتبارية 

الذين يت�شرفون بالنيابة عن غريهم، مثل �شناديق 

ال�شتثمار، الإف�شاح عن �شيا�شاتهم يف الت�شويت 

وت�شويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�شنوية، وكذلك 

عن كيفية التعامل مع اأي ت�شارب جوهري للم�شالح 

قد يوؤثر على ممار�شة احلقوق الأ�شا�شية اخلا�شة 

با�شتثماراتهم.

لي�س للبنك �شفة لإلزام امل�شتثمرين ذوي ال�شفة العتبارية الذين 

يت�شرفون بالنيابة عن غريهم، باأن يف�شحوا عن �شيا�شاتهم يف 

الت�شويت.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

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

الأحكام التالية : 
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التم�سي مع املتطلبات الإ�سرافـية والدولية

اأن�شاأ البنك عدداً من جلان اإدارة املخاطر من م�شتوى جمل�س الإدارة اإىل م�شتويات الإدارة املتو�شطة وذلك من اأجل �شمان اإدارة كافة املخاطر 

التي تهدد اأعمال البنك اليومية ب�شكل �شليم. وت�شم اللجان التي تعمل حتت مظلة جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة كاًل من جلنة اإدارة 

املخاطر والتي بدورها اأن�شاأت جلنة خماطر العمليات والرقابة الداخلية، وجلنة اللتزام. وجتتمع تلك اللجان �شهريًا با�شتثناء جلنة اللتزام 

والتي جتتمع ب�شفة ربع �شنوية. وجتتمع جلنة اإدارة ال�شيولة مرة واحدة يف ال�شهر على الأقل وترفع تقاريرها اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات 

والتي بدورها ترفع تقاريرها اإىل اللجنة التنفيذية. وجتتمع كال اللجنتني �شهريًا.

يعترب رفع الوعي بني املوظفني والتطوير من خالل الدورات التدريبية وبرامج الإحلاق اإحدى الأولويات الرئي�شية للبنك، حيث يتم اإعطاء 

اإ�شافة  جميع املوظفني عند اللتحاق بدورة تدريبية ملدة يومني تغطي جمالت اللتزام ومكافحة غ�شل الأموال والعقوبات والأمن والحتيال. 

لذلك يخ�شع كافة املوظفني يف املراكز ذات املخاطر العالية لتدريب تن�شيطي �شنوي يف حقل مكافحة غ�شل الأموال والعقوبات واللتزام. وكجزء 

من برنامج معايري �شاب العاملية، فقد طرح البنك عددًا من الربامج التدريبية من خالل التعليم الإليكرتوين �شملت خماطر العمليات واأمن 

املعلومات اإ�شافة لربامج التدريب ذات العالقة باللتزام املذكورة اآنفًا.

الق�شرية على  الن�شية  الر�شائل  واأي�شا  الداخلي  الإليكرتوين  الربيد  الت�شالت وعرب  املوظفني من خالل  رفع وعي  البنك على  يركز  كما 

الهواتف املحمولة.

�سوابط الرقابة الداخلية

اإن اإدارة �شاب م�شئولة عن و�شع والحتفاظ بنظام رقابة داخلية كاف وفعال ي�شمل ال�شيا�شات والإجراءات / العمليات واأنظمة معلومات ح�شبما 

ما يوافق عليه جمل�س الإدارة مبا ي�شهل حتقيق عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية. وي�شمن نظام الرقابة الداخلية نوعية التقارير اخلارجية 

والداخلية، احلفاظ على ال�شجالت والإجراءات املالئمة، اللتزام بالقواعد والأنظمة النافذة وال�شيا�شات الداخلية فيما يخ�س �شري العمل. 

اإل اأن امل�شئولية عن اأي نظام رقابة داخلية تقع على عاتق جمل�س الإدارة، كما اأن نظام الرقابة الداخلية م�شمم لإدارة، ولي�س لتقليل، خماطر 

الإخفاق يف حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية ل�شاب.

يف عام 2015م، بذل �شاب كافة جهوده لكي ي�شمن ا�شتمرار عمل نظام الرقابة الداخلية طبقًا للتعليمات املتعلقة ب�شوابط الرقابة الداخلية 

ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد من خالل تعميمها املوؤرخ يف �شهر مار�س 2013م، والذي ميثل اإجراءات متوا�شلة لتحديد وتقييم واإدارة املخاطر 

الكبرية التي يديرها البنك. وقد متت مراجعة مالحظات املراجعني الداخليني / اخلارجيني واأي�شا فريق تفتي�س موؤ�ش�شة النقد اأثناء زياراتهم 

املراجعة  الإدارة وجلنة  واإحاطة جمل�س  الإجراءات الالزمة لت�شحيح تلك املالحظات مبا يحمي م�شالح �شاب  الفور واتخاذ  التفتي�شية على 

ب�شاأنها. وكجزء من تقييم �شاب، فاإن نظام الرقابة الداخلي املعتمد يوفر تاأكيدًا معقوًل بالن�شبة لنزاهة وموثوقية �شوابط الرقابة املو�شوعة 

والتقارير الإدارية التي ت�شدرها.

املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية

اإن جمل�س الإدارة م�شئول عن الرقابة الداخلية يف �شاب وعن مراجعة فعاليتها. وقد �شمم اإطار املعايري وال�شيا�شات والإجراءات الرئي�شية التي 

و�شعها جمل�س الإدارة من اأجل حتقيق رقابة داخلية فعالة بالبنك بهدف اإدارة املخاطر �شمن اإطار تقبل املخاطر املعتمد لديه، حماية املوجودات 

والأ�شول من ال�شتخدام اأو الت�شرف غري املفو�س، احلفاظ على ال�شجالت املحا�شبية ال�شحيحة، وموثوقية وفائدة املعلومات املالية امل�شتخدمة 

�شمن العمل اأو للن�شر. وهذه الإجراءات م�شممة لإدارة وتخفيف خماطر الإخفاق يف حتقيق اأهداف العمل وميكن فقط اأن توفر تاأكيدًا معقوًل 

اأو الحتيال. وكان قد مت اعتماد العمل بالأنظمة والإجراءات املتعلقة با�شتمرار  ولي�س مطلقًا �شد الت�شريحات الهامة، والأخطاء، واخل�شائر 

حتديد وتقييم واإدارة املخاطر الرئي�شية التي تواجه البنك خالل ال�شنة.

�شاب  نفذ  وقد  الإدارة.  جمل�س  قبل  من  املعتمد  ح�شب  بالبنك  الداخلية  الرقابة  اإطار  فعالية  ومراجعة  تنفيذ  عن  م�شئولة  �شاب  اإدارة  اإن 

برناجمًا يرتكز على ثالث خطوط دفاع لإدارة املخاطر التي تواجه البنك وال�شركات التابعة له. اإن اإدارات العمل، خط الدفاع الأول، م�شئولة 

عن و�شع ال�شيا�شات والإجراءات واملعايري عرب كافة القطاعات التي تندرج حتت �شالحياتها. ويتم اإعداد ال�شيا�شات والكتيبات اخلا�شة من 

قبل الفعاليات تغطي كافة املخاطر الكبرية مبا يف ذلك خماطر الئتمان والأ�شواق وال�شيولة وتقنية املعلومات والأمن وراأ�س املال والإدارة املالية 

والطريقة وخماطر ال�شمعة واملخاطر ال�شرتاتيجية وا�شتمرارية الأعمال واللتزام وخماطر العمليات الأخرى. كما اأن اإدارة الفعاليات م�شئولة 

عن تنفيذ اآليات املراقبة الفعالة لكت�شاف ومنع النحراف عن اأو خمالفة ال�شيا�شات املو�شوعة واملتطلبات النظامية.
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يتكون خط الدفاع الثاين من فعاليات خمتلفة يف اإدارة املخاطر والرقابة والتي تراقب املخاطر الئتمانية وخماطر الأ�شواق واملخاطر القانونية 

واللتزام وتقنية املعلومات والرقابة املالية وخماطر ال�شمعة واأي�شًا خماطر العمليات الأخرى املتعلقة با�شتمرارية الأعمال والأمن والحتيال. 

ويتم حتليل املخاطر نوعًا وكمًا ويتم الإبالغ عنها ملجل�س الإدارة من خالل جلان الإدارة بالبنك.

اإن فعالية املخاطر، حتت اإ�شراف الرئي�س التنفيذي للمخاطر، م�شئولة عن موا�شلة الإ�شراف على اإدارة خمتلف املخاطر على م�شتوى البنك. 

اإن فعالية اللتزام م�شئولة عن الإ�شراف على عمليات الأق�شام واإجراءات الإدارة وذلك ل�شمان التوافق مع املتطلبات النظامية وخا�شة  كما 

قواعد فتح احل�شابات امل�شرفية، قواعد مكافحة غ�شل الأموال ومنع متويل الإرهاب وقواعد ولوائح هيئة ال�شوق املالية واأي�شا املتطلبات النظامية 

العاملية من امل�شتوى الأول. كما اأن اإجراءات اإدارة املخاطر مدجمة بالكامل مع اخلطط ال�شرتاتيجية واخلطة الت�شغيلية ال�شنوية ودورة تخطيط 

راأ�س املال. اإ�شافة اإىل ذلك، يتوقع من كل موظف اأن يكون م�شئوًل عن واأن يدير املخاطر �شمن امل�شئوليات امل�شندة له بناء على مبادئ احلوكمة 

التي اعتمدها البنك والتي يتم �شرحها خالل الربامج التدريبية. ويتم رفع النتائج لطالع اأع�شاء جمل�س الإدارة من خالل تقارير دورية ترفع 

اإىل اأع�شاء جلنة املراجعة وجلنة املخاطر.

ت�سمل اإجراءات الرقابة الداخلية الرئي�سية ما يلي:

معايري �ساب: و�شع �شاب معايري وا�شحة يجب اتباعها من قبل جميع املوظفني والأق�شام والبنك ككل. كما مت و�شع معايري لتقارير الفعاليات 

والعمليات والتقارير املالية لتطبيقها عرب كافة اأق�شام وفعاليات البنك.

تفوي�س ال�سلحيات �سمن احلدود املو�سوعة من قبل املجل�س: مت تفوي�س اإدارة �شاب لتنفيذ خمتلف الأن�شطة وامل�شئوليات املتعلقة بالأداء 

املايل وذلك �شمن احلدود املو�شوعة من قبل جمل�س الإدارة. ويتطلب تفوي�س جمل�س الإدارة لالأفراد من هوؤلء الأ�شخا�س احلفاظ على التوزيع 

املالئم للم�شئوليات الهامة والإ�شراف على و�شع ومتابعة اأنظمة الرقابة املالئمة لكل ق�شم. ويتم تفوي�س �شالحيات الدخول يف ترتيبات املخاطر 

للعرو�س  بالن�شبة  عليها  احل�شول  يتعني  التنفيذية  اللجنة  موافقة  اأن  اإل  لالإدارة.  �شالحيات  حدود  حتديد  مع  الأ�شواق  وخماطر  الئتمانية 

الئتمانية ذات اخل�شائ�س املحددة واملخاطر الأكرب. كما يتم قيا�س املخاطر الئتمانية وخماطر الأ�شواق وجمعها للمراجعة من حيث الرتكزات 

الئتمانية. ويتطلب تعيني م�شئولني تنفيذيني يف الوظائف القيادية العليا �شمن �شاب م�شادقة جمل�س الإدارة وموافقة موؤ�ش�شة النقد العربي 

ال�شعودي.

حتديد ومراقبة املخاطر: لقد مت و�شع الأنظمة والإجراءات يف �شاب من اأجل حتديد ومراقبة والإبالغ عن كافة املخاطر الرئي�شية مبا يف 

ذلك خماطر الئتمان والأ�شواق وال�شيولة وتقنية املعلومات والأمن وراأ�س املال والإدارة املالية والطريقة وخماطر ال�شمعة واملخاطر ال�شرتاتيجية 

اأخرى. وتتم مراقبة النك�شاف لهذه املخاطر من قبل خمتلف  واأية خماطر نا�شئة  وا�شتمرارية الأعمال واللتزام وخماطر العمليات الأخرى 

كيانات احلوكمة الإدارية كلجنة الإدارة وجلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة املخاطر وجلنة اللتزام وجلنة متابعة املراجعة الداخلية وخمتلف 

اللجان الفرعية املنبثقة عنها. وترفع حما�شر اجتماعات هذه اللجان اإىل اللجان امل�شرفة املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي تتكون من اللجنة 

التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت وجلنة املخاطر، وترفع من خالل تلك اللجان اإىل جمل�س الإدارة.

التقارير املالية: تتم مراقبة اإجراءات التقارير املالية ل�شاب واملتعلقة باإعداد التقرير ال�شنوي واحل�شابات املوحدة لعام 2015م با�شتخدام 

�شيا�شات حما�شبية ومناذج تقارير موثقة. ويخ�شع تقدمي املعلومات املالية مل�شادقة رئي�س الرقابة املالية.

التغريات يف الظروف / املمار�سات ال�سوقية: مت و�شع الإجراءات الكفيلة بتحديد املخاطر اجلديدة النا�شئة عن التغريات يف ظروف ال�شوق 

واملمار�شات ال�شوقية و�شلوك العمالء. وقد مت الرتكيز خالل عام 2015م على النواحي التالية:

)اأ(  تطبيق اأعلى املعايري العاملية عرب كافة م�شتويات اأن�شطة �شاب.

)ب(  حتديد وتخفيف خماطر اللتزام النظامي، وخماطر غ�شل الأموال وخماطر اجلرائم املالية التي تواجهها اأق�شام العمل.

)ت(  اإدخال م�شتويات تقبل املخاطر واختبارات ال�شغط كجزء من اأعمال �شاب.

)ث(  حتديد واإدارة املخاطر الكبرية والنا�شئة.

)ج(  اإدارة املخاطر اجليو�شيا�شية وا�شتمرار حالة عدم ال�شتقرار يف املنطقة.

)ح(  تخفيف خماطر املعلومات.

اخلطط ال�سرتاتيجية: اإعتمد البنك يف الوقت احلا�شر ا�شرتاتيجية للمدى املتو�شط لفرتة ثالثة �شنوات من 2014م اإىل 2016م. ويتم اأي�شًا 

اإعداد اخلطط الت�شغيلية ال�شنوية والتي تت�شمن حتليالت مف�شلة حول م�شتوى حتمل املخاطر وت�شف اأنواع وكم املخاطر الذي ميكن لنا حتمله 

يف تنفيذ ا�شرتاتيجيتنا، وذلك على م�شتوى الأق�شام والفعاليات وتو�شح مبادرات العمل الرئي�شية والآثار املالية املحتملة على تلك املبادرات.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية - )تتمة(

ترتيبات احلوكمة: ترتيبات احلوكمة: مت و�شع ترتيبات احلوكمة لتوفري الإ�شراف على وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة بخ�شو�س الأمور ذات 

املخاطر الهامة. ويتم ذلك من خالل جمموعة من اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة واأي�شًا اللجان الإدارية والتي ت�شرف على فعالية اإدارة 

املخاطر وترفع التقارير حول ذلك اإىل جلان جمل�س الإدارة. 

ت�شكل اإدارة املراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث وتراقب فعالية �شوابط الرقابة الداخلية عرب البنك ككل وذلك من خالل تركيزها على 

مكامن اخلطر الأكرب للبنك ح�شبما يتم حتديدها بوا�شطة طريقة القيا�س املبني على املخاطر. وتقوم اإدارة املراجعة الداخلية بذلك من خالل 

املراجعة امل�شتقلة لفعالية الت�شميم وعمليات اأنظمة و�شيا�شات الرقابة الداخلية املحددة من قبل اإدارة العمل )اخلط الأول( واإدارة ومراقبة 

املخاطر )اخلط الثاين( مبا ي�شمن اأن البنك يعمل �شمن م�شتوى تقبل املخاطر امل�شرح عنه وبالتوافق مع الأطر النظامية. ويرفع رئي�س اإدارة 

املراجعة الداخلية تقاريره اإىل جلنة املراجعة فيما يخ�س كافة امل�شائل املتعلقة باملراجعة الداخلية. ويو�شح برنامج عمل املراجعة الداخلية 

التزام وا�شتقاللية وم�شئولية و�شالحية فعالية املراجعة الداخلية بينما ي�شرح دليل معايري املراجعة يف �شاب املعايري والإجراءات التي تلتزم بها 

اإدارة املراجعة. وتتم مراجعة كال الوثيقتني واعتمادهما من قبل جلنة املراجعة بالبنك نيابة عن جمل�س الإدارة وذلك على اأ�شا�س �شنوي. اإن 

الإدارة التنفيذية م�شئولة عن �شمان تنفيذ التو�شيات املرفوعة من قبل فعالية املراجعة الداخلية �شمن جدول زمني مالئم ومتفق عليه. ويجب 

تقدمي تاأكيد يف ذلك اخل�شو�س اإىل املراجعة الداخلية.

قامت اإدارة املراجعة الداخلية خالل عام 2015م مبراجعة عدد من الأن�شطة والإجراءات يف �شاب متبعة الطريقة املبنية على املخاطر. ومت 

رفع تقارير هذه املراجعات اإىل جلنة املراجعة يف �شاب حيث مت ت�شليط ال�شوء على احلقول التي تبني فيها اأن فعالية ال�شوابط اأو فعالية الإدارة 

يف معاجلة اأخطاء الرقابة هي اأقل من املر�شية. وب�شكل عام، اأكدت املراجعات التي متت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام 2015م  

باأن الأنظمة والإجراءات املتعلقة بعملية التحديد امل�شتمر والتقييم والإدارة للمخاطر الكبرية التي تواجه �شاب مت العمل بها خالل ال�شنة. وقد 

مكنت هذه الإجراءات �شاب من الوفاء بالتزاماته مبوجب القواعد واللوائح ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد واملعايري املحددة من قبل جمل�س الإدارة يف �شاب.

اأبقت جلنة املخاطر وجلنة املراجعة خالل ال�شنة فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا حتت املراجعة واأبلغت جمل�س الإدارة بذلك على اأ�شا�س 

دوري. ومن اأجل القيام بهذه املراجعات فاإن جلنة املخاطر وجلنة املراجعة تتلقى تقييمات منتظمة لالأعمال والعمليات، واأي�شا تقارير منتظمة 

من الرئي�س التنفيذي للمخاطر يف �شاب ورئي�س اإدارة املراجعة الداخلية، تقارير عن املراجعات لإطار الرقابة الداخلية، �شواء املالية اأو غري 

املالية، وحالت الطوارئ اأو احلالت غري املتوقعة التي تت�شبب بها مواطن ال�شعف يف ال�شوابط الداخلية وتقارير املراجعة الداخلية ، وتقرير 

املراجعني اخلارجيني، والتقارير الإ�شرافية، والتقارير النظامية. 

يجرى اأع�شاء جمل�س الإدارة، من خالل جلنة املخاطر وجلنة املراجعة، مراجعات �شنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنك تغطي كافة 

ال�شوابط الرئي�شية مبا يف ذلك ال�شوابط املالية والعملية و�شوابط اللتزام، واأنظمة مراقبة املخاطر، وكفاية املوارد وموؤهالت وخربات املوظفني 

يف فعالية التقارير املالية واملحا�شبية وبرامج تدريبهم وميزانياتهم. 

وتتلقى جلنة املخاطر وجلنة املراجعة تاأكيدات بان الإدارة التنفيذية اتخذت اأو اأنها ب�شدد اتخاذ الجراءات الالزمة لت�شحيح اأية اأخطاء 

اأو نواحي �شعف مت حتديدها خالل عمل اإطار ال�شوابط بالبنك. كما كلف �شاب خالل عام 2014م وكالة ا�شت�شارية مرموقة لتحديد الثغرات 

املوجودة بني املتطلبات الواردة يف دليل الرقابة الداخلية ال�شادر عن موؤ�ش�شة النقد واإجراءات الرقابة املعتمدة بالبنك. وبعد ا�شتالم التقرير، 

اأجرت اإدارة املراجعة الداخلية مراجعات م�شتقلة لتنفيذ التو�شيات وترفع تقريرها اإىل جلنة املراجعة.

الئتمان واملخاطر
 

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

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

وخماطر  النظامية  )املخاطر  اللتزام  وخماطر  املتعددة،  باأ�شكالها  العمليات  وخماطر  الأ�شهم(،  واأ�شعار  الفائدة  واأ�شعار  الأجنبي  ال�شرف 

اجلرائم املالية(، وخماطر اأمن املعلومات، وخماطر ال�شيولة وخماطر ال�شمعة وخماطر حماية البيئة )املخاطر البيئية والجتماعية(.

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

فاإن جمل�س الإدارة، اأو اللجنة املعنية املنبثقة عنه )جلنة املخاطر(، يعتمد اإطار املخاطر واخلطط واأهداف الأداء بالبنك والتي ت�شمل و�شع 

حدود تقبل املخاطر، وتعيني كبار امل�شئولني، وتفوي�س ال�شالحيات للمخاطر الئتمانية واملخاطر الأخرى واأي�شا و�شع اإجراءات املراقبة الفعالة.   
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وكان قد مت خالل العام 2015م مراجعة واعتماد اإطار تقبل املخاطر يف �شاب من قبل جلنة املخاطر والذي يو�شح كم واأنواع املخاطر التي 

ميكن ل�شاب تبنيها خالل تنفيذ ا�شرتاتيجيته اخلا�شة. ويعد هذا الإطار جزءًا اأ�شا�شيًا من النهج املتكامل للبنك جتاه املخاطر، واإدارة راأ�س 

املال والعمل، كما اأنه يدعم البنك يف حتقيق العائد على اأهداف حقوق امل�شاهمني اإ�شافة اإىل كونه عن�شرًا اأ�شا�شيًا يف الوفاء بالتزامات البنك 

مبوجب الركن الثاين من بروتوكول بازل.

وقد وا�شل البنك اعتماد فعالية اإدارة خماطر م�شتقلة لتوفر اإدارة واإ�شرافًا عايل امل�شتوى للمخاطر الئتمانية وخماطر الأ�شواق ل�شاب. وت�شمل 

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

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

واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى، وتبني مراجعة م�شتقلة وتقييمًا مو�شوعيًا للمخاطر.

ان�شجامًا مع قواعد موؤ�ش�شة النقد املتعلقة باإدارة املخاطر الئتمانية يف البنوك وال�شادرة يف عام 2013م، فقد اعتمد �شاب اإجراءات لإدارة 

اإجراء تقييم ائتماين م�شتقل حول  اأجل  اإن�شاء فريق للمراجعة الئتمانية من  املخاطر تتوافق مع قواعد موؤ�ش�شة النقد املذكورة، مبا يف ذلك 

خماطر الأطراف املقابلة.

خماطر العمليات:

الكفيلة  ال�شوابط  وجود  ي�شمن  والنا�شئة مبا  احلالية  العمليات  وتقييم خماطر  اعتماده حتديد  التي مت  العمليات  اإدارة خماطر  اإطار  يغطي 

بتخفيف املخاطر وتقييم فعالية ال�شوابط الرئي�شية على اأ�شا�س منتظم واأي�شًا حتديد الإجراءات الالزمة ملعاجلة اأية ثغرات رقابية اأو نواق�س 

والتطوير امل�شتمر لبيئة الرقابة يف البنك مبا يوؤدي اإىل تخفيف اخل�شائر الناجتة عن خماطر العمليات. وتعزز خطوط الدفاع الثالثة الطريقة 

املعتمدة يف توفري الإدارة القوية للمخاطر.  وجنبًا اإىل جنب مع هذه الإجراءات فقد وا�شل �شاب تطوير وتقدمي التدريب املالئم يف حقل رفع 

الوعي باملخاطر مبا ير�شخ بيئة قوية للوعي باملخاطر يف �شاب.

وعلى ال�شعيد امل�شتقبلي �شوف ت�شمل التعزيزات الرئي�شية لهذا الإطار تطوير نظام اإدارة املخاطر مبا ي�شمن اأنه يدعم الأق�شام وميكنها من 

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

ت�شم خماطر كبرية حمتملة. 

كما اأن �شاب حر�س على تكييف ال�شيولة القوية لديه واإطار اإدارة خماطر التمويل بحيث ت�شتجيب للتغريات احلا�شلة يف خليط الأعمال التي 

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

ا�شتيعاب املعرفة واخلربة من الأحداث اجلارية يف ال�شوق والعرو�س النظامية احلالية التي تغطي خماطر ال�شيولة الواردة يف اإطار بروتوكول 

بازل 3.

اخلطط امل�ستقبلية
 

البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب( هو موؤ�ش�شة خدمات مالية متنوعة ذات نطاق وا�شع من الأن�شطة امل�شرفية لالأفراد و ال�شركات التجارية 

الأعمال  املال يف خمتلف  راأ�س  توزيع  للعمل مع  الأ�شا�شيه  التحتية  البنية  ال�شتثمار يف  وقد حتقق ذلك من خالل موا�شلة  الدخل.  و م�شادر 

العاملية  امل�شرفية  اخلدمات  الرثوات،  واإدارة  الفردية  امل�شرفية  اخلدمات  على  �شاب  يف  الرئي�شية  العمل  نطاقات  وتت�شمن  ال�شرتاتيجية. 

والأ�شواق )وهي فعالية جديدة جتمع بني اخلدمات امل�شرفية العاملية واخلزينة(، واخلدمات امل�شرفية التجارية. ويقدم �شاب خدمات م�شرفية 

اأجل  العمل اجلديدة من  بتقييم فر�س  الدوام  �شاب على  ويقوم  الرئي�شية.  العمل  اأن�شطة  كافة  الإ�شالمية �شمن  ال�شريعة  اأحكام  متوافقة مع 

تو�شيع قاعدة اخلدمات واملنتجات امل�شرفية واملالية التي يقدمها لعمالئه. وتكمل هذه العرو�س ال�شركات التابعة والتي توفر خدمات التكافل 

وال�شتثمارات امل�شرفية واإدارة الأ�شول وخدمات الو�شاطة والأوراق املالية.

وقد ت�سمنت اخل�سائ�س الرئي�سية للخطة على البنود التالية:

اأن ي�شبح البنك املقدم الرائد حللول اإدارة الرثوات ال�شخ�شية من خالل عر�س اإدارة ثروات واحد ي�شمل على اإدارة الأ�شول، الو�شاطة  •

واخلدمات  اأدفان�س  و�شريحة  الربمييري  �شريحة  عمالء  ت�شمل  ومو�شعة  مدجمة  عمالء  قاعدة  عرب  الأجنبي  ال�شرف  وحلول  والتكافل 

امل�شرفية اخلا�شة.

ا�شتمرار ال�شتثمار يف التقنية والقنوات الرقمية لتعزيز جتربة العمالء . •

احلفاظ على مركز الريادة يف �شوق البطاقات الئتمانية و �شوق التمويل العقاري. •

�شريحة  • �شمن  التغلغل  زيادة  على  التجارية  امل�شرفية  اخلدمات  فريق  ب�شعي  الكبرية،  ال�شركات  �شوق  يف  القيادة  مركز  على  احلفاظ 

ال�شركات املتو�شطة ونخبة ال�شركات ال�شغرية.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ت�شكيل فريق عالقات متخ�ش�س ل�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة مبا يرفع الت�شال والتن�شيق مع جمموعة ات�س ا�س بي �شي. •

دمج فعاليتي اخلدمات امل�شرفية العاملية واخلزينة حتت مظلة واحدة حتمل ا�شم »اخلدمات امل�شرفية العاملية والأ�شواق«، بحيث ي�شهم  •

هذا الدمج اإىل تكامل اأف�شل وحتديد الأولويات ال�شرتاتيجية للعمالء وا�شتقطاب فر�س عمل اإ�شافية.

�شوف توا�شل اخلدمات امل�شرفية العاملية الرتكيز على ا�شتقطاب ال�شركات متعددة اجلن�شيات واأي�شًا متويل م�شاريع البنية التحتية العامة  •

والجتماعية للموؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية، للحفاظ على املركز الأول بني ال�شركات العاملية.

اإ�شافة اإىل زيادة حجم حمفظتها ال�شتثمارية، �شوف توا�شل الأ�شواق العاملية )اخلزينة( العمل عن قرب مع كافة جمموعات العمالء  •

لتقدمي خدمات رائدة يف ال�شوق لقاعدة عمالئنا احلالية واأي�شًا ا�شتقطاب عمالء جدد للبنك. على اأن ت�شبح اخلزينة فعالية اأكرث توجها 

للبيع مع الرتكيز الكبري على الدخل من اخلدمات غري التمويلية.

على �شعيد اخلدمات امل�شرفية لل�شركات العاملية، �شوف يوا�شل ق�شم املدفوعات واإدارة النقد تركيزه على ا�شتقطاب فر�س جديدة وخا�شة  •

يف امل�شاريع احلكومية التي مل تتم املبا�شرة بها  واأي�شًا تنمية مطلوبات احل�شابات اجلارية من خالل زيادة تغلغل املنتجات اجلديدة.

تعزيز عرو�س املنتجات يف التجارة عن طريق ت�شويق �شلع املقبو�شات املاليه و التمويل املنظم و كذلك ا�شتك�شاف قنوات توزيع جديدة. •

اللتزام التام مبعايري �شاب العاملية واملتمثلة يف معاملة العمالء ب�شكل من�شف واأي�شًا بالقواعد والأنظمة وحماية �شرية املعلومات. •

تهيئة �شاب ليكون اأف�شل مكان للعمل بنهاية عام 2016م. وي�شمل ذلك ال�شتثمار يف املوظفني والتدريب وتطوير املهارات ب�شكل م�شتمر.

موا�شلة الرتكيز على عرو�س اخلدمات امل�شرفية ال�شالمية عرب كافة جمموعات العمالء. •

الرتكيز امل�شتمر على فعالية العمليات واأي�شا الفعالية التنظيمية. •
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اخلدمات امل�سرفـية التجارية

ت�شنف اخلدمات امل�شرفية التجارية يف �شاب كواحد من اأقوى الالعبني يف �شوق اخلدمات امل�شرفية التجارية يف اململكة العربية ال�شعودية. 

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

ويغطي فريق عالقات وم�شاندة متخ�ش�س ومكون من 230 موظفًا كافة متطلبات العمالء من اخلدمات امل�شرفية لل�شركات اإ�شافة اإىل تاأمني 

مدخل اإىل الفرق املتخ�ش�شة يف اخلزينة واإدارة النقد واخلدمات امل�شرفية التجارية وال�شتثمارات امل�شرفية. ويتميز �شاب باأنه �شريك حملي 

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

تعتمد اخلدمات امل�شرفية التجارية طريقة “اخلدمات امل�شرفية ال�شالمية” يف تقدمي اخلدمات امل�شرفية واملالية لعمالئها ولكنها حتتفظ 

باملرونة مبا ميكنها من تقدمي خدمات تقليدية طبقًا ملتطلباتهم واحتياجاتهم.

يحتفظ �شاب بعالقات قوية مع جمموعة ات�س ا�س بي �شي مما يوفر له مدخاًل وارتباطًا دوليًا لي�س له مناف�س مل�شلحة عمالئه. كما ل يزال 

البنك بنك التجارة العاملية الرائد يف اململكة حيث ي�شاند ويقدم خدماته لل�شركات املحلية والأجنبية يف تو�شعها حمليًا وعرب احلدود. 

اإن التطوير الداخلي للتقنية لدى البنك مقرونًا باإمكانية الو�شول لأنظمة جمموعة ات�س ا�س بي �شي يوفر �شمانة لقدرة البنك على تقدمي 

اأحدث الو�شائط والقنوات امل�شرفية لعمالئه مبا يف ذلك خمتلف حلول الدفع واإدارة النقد مبا يفي بالحتياجات املعقدة واملتزايدة للعمالء. 

كما ت�شمن الرتتيبات القوية للحفاظ على  ا�شتمرارية الأعمال لعمالء �شاب وجود مدخل موثوق لأموالهم. وتركز ا�شرتاتيجية البنك املتعلقة 

باخلدمات امل�شرفية لل�شركات عرب الإنرتنت على تقدمي قاعدة متعددة الأوجه للعمالء عرب خمتلف خطوط العمل تغطي جمموعة وا�شعة من 

تخدم  واحدة  نافذة  خالل  من  البنك  منتجات  جمموعات  وتقدم  الفريدة.  ال�شخ�شية  واحتياجاتهم  لتتالءم  تعديلها  ميكن  بطرق  اخلدمات 

العديد من العمالء عرب بوابة اإليكرتونية موحدة. اإن اعتماد نافذة واحدة للمدفوعات واأوراق القب�س والتمويل والأ�شواق وال�شرف الأجنبي ميثل 

اأحد اأهداف الو�شائط املبا�شرة يف �شاب وهو توفري خدمات عمالء متجان�شة عامليًا جنبًا اإىل جنب مع فعالية حملية قوية.  ومن اجلدير بالذكر 

اأن البنك ميلك يف الوقت احلا�شر اأربعة اأنظمة للتعامل عرب الإنرتنت تلبي جممل احتياجات عمالء اخلدمات التجارية. وي�شمل ذلك �شبكة 

�شويفت نت و�شاب كونيكت، وهي قنوات متكاملة ت�شتهدف كبار عمالئنا من ذوي املتطلبات املالية املعقدة، بينما ت�شتهدف �شبكة ات�س ا�س بي 

�شي نت ب�شكل رئي�شي ال�شركات والعمالء التجاريني من املوؤ�ش�شات املتو�شطة اإىل كبرية احلجم واأي�شًا املوؤ�ش�شات املالية  ذات الحتياجات املالية 

املتعددة. كما مت اإدخال خدمة بطاقات الرواتب اأو بطاقة �شرف الرواتب )بطاقة �شاب للرواتب( والتي ت�شتهدف املجموعات من ذوي الرواتب 

املنخف�شة. ومت اأي�شا اإدخال نظام حماية الأجور واحل�شابات الفرتا�شية للذمم املدينة. هذا وقد جرى العمل على تعميم نظام �شاب للدفعات 

الكبرية جتاريًا.

مت�شيًا مع التوجيهات ال�شرتاتيجية  لتقدمي عرو�س رائدة وات�شالت عاملية وخدمات ا�شتثنائية للعمالء، فقد حققت اخلدمات امل�شرفية 

التجارية يف �شاب تقدمًا جيدًا على �شعيد العديد من املبادرات الرئي�شية التي مت طرحها للعمالء قبل �شنة. وقد �شمل ذلك توا�شل النمو يف 

ال�شركات الكبرية واأي�شًا تو�شيع الفرق خلدمة �شريحة ال�شوق املتو�شطة. كما مت اإن�شاء فريق دويل متخ�ش�س لتعزيز العالقات اخلارجية مع 

جمموعة ات�س ا�س بي �شي لل�شركات الداخلة اإىل ال�شوق ال�شعودي، مما حقق حجم عمل كبري من الإحالت املتبادلة وتقوية روابط �شاب مع 

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

ويتمتع �شاب بتاريخ طويل من اللتزام جتاه العمالء من ذوي امل�شالح التجارية ال�شغرية حيث كان اأول بنك يف اململكة العربية ال�شعودية 

ي�شارك يف برنامج كفالة، وهو برنامج �شمانات حكومية لت�شجيع البنوك على تقدمي القرو�س للم�شالح التجارية ال�شغرية.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات العاملية:

ل تزال اخلدمات امل�شرفية لل�شركات العاملية والتي ت�شم اإدارة التجارة والإمداد وق�شم املدفوعات واإدارة النقد متثل اأحد اأق�شام العمل الرئي�شية 

العاملية  لل�شركات  اأن اخلدمات امل�شرفية  اإل  القطاعات،  ال�شائدة وانخفا�س منو بع�س  البيئة القت�شادية ال�شعبة  بالبنك. وعلى الرغم من 

العاملية  املنتجات مع اخلدمات امل�شرفية  ال�شابق. ولكونها �شريكًا رئي�شيًا يف  اأداء قوي جتاوزت فيه اخلطة املو�شوعة والأداء  وا�شلت حتقيق 

واخلدمات امل�شرفية التجارية، فقد لعبت اخلدمات امل�شرفية لل�شركات العاملية دورًا هامًا يف خدمة احتياجات ومتطلبات التجارة والإمداد 

ومتويل الذمم املدينة واأي�شًا اإدارة النقد واملدفوعات للعمالء وذلك من خالل ا�شتخدام حلول مبتكرة وم�شممة طبقا لالحتياجات اخلا�شة. 

اإ�شافة لذلك فقد حافظت الإدارة على دور فاعل ورائد وخا�شة يف ر�شم امل�شهد التجاري يف اململكة  مبا يعزز منو ال�شادرات غري البرتولية 

وهو اأحد الأهداف احلكومية الرئي�شية، وذلك من خالل توفري اأدوات تخفيف املخاطر للعمالء ويف الوقت ذاته تطوير وتعزيز املمرات التجارية 

احلالية و النا�شئة للمملكة العربية ال�شعودية. 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اخلدمات امل�سرفـية التجارية - )تتمة(

وكرائد يف جمال املعامالت امل�شرفية العاملية، فقد ا�شتطاعت اخلدمات امل�شرفية لل�شركات العاملية حتقيق ح�شة �شوقية جيدة �شمن هذا 

القطاع  وهو ما يظهر من خالل نهج الأعمال ال�شت�شارية وم�شتويات اخلدمة العالية وجمموعة املنتجات التي تعترب الأف�شل من نوعها وذلك 

من خالل البتكار امل�شتمر ملواكبة احتياجات ال�شوق املتغرية. وكانت اإدارة اخلدمات امل�شرفية لل�شركات العاملية قد طرحت خالل ال�شنة العديد 

من املبادرات التي مل تقت�شر على متويل الذمم املدينة واحل�شابات الفرتا�شية واخلدمات امل�شرفية عرب الهاتف اجلوال وذلك بهدف م�شاعدة 

عمالئها ال�شعوديني يف تدبري واإدارة متطلبات راأ�س املال العامل بطريقة اأف�شل. ومن اجلدير بالذكر اأن �شاب هو اأول بنك يف اململكة يطرح 

خدمة متويل الذمم املدينة والتي تعترب م�شدرًا اإ�شافيًا للتمويل للعمالء ال�شعوديني مما �شيمكنهم من اإدارة احتياجاتهم من ال�شيولة على املدى 

الق�شري. وكان �شاب واأي�شًا اأول بنك يطرح بنجاح عددًا من املبادرات النظامية الرئي�شية ك�شمانات �شبكة �شويفت وحلول املعامالت بالعملة 

ال�شينية )رينمنبي( واإدارة النقد يف اململكة.

بعدد من  فازت  �شواء حيث  والقطاع على حد  ال�شوق  م�شتوى  التقدير على  العاملية حتوز على  لل�شركات  امل�شرفية  تزال اخلدمات  ول  هذا 

اجلوائز القيمة منها جائزة يوروموين »اأف�شل مدير حملي للنقد يف اململكة العربية ال�شعودية لعام 2015م« وجائزة جملة غلوبال فاينان�س »اأف�شل 

بنك لتمويل التجارة لعام 2015م« وجائزة اآ�شيان بانكر الفتتاحية » اأف�شل بنك لتمويل التجارة يف اململكة العربية ال�شعودية لعام 2015م« وجائزة 

»اأف�شل بنك يف اخلدمات الرقمية لل�شركات لعام 2015« من جملة غلوبال فاينان�س. ومن اجلدير بالذكر اأن البنك يح�شل على جوائز يوروموين 

وغلوبال فاينان�س لل�شنة الثامنة على التوايل.

اخلزينة
 

�شهدت اخلزينة �شنة اأخرى من النجاح الكبري وذلك على الرغم من ا�شتمرار انخفا�س معدلت الفائدة واأ�شعار البرتول واأي�شًا ازدياد التقلب 

يف الأ�شواق املحلية والعاملية. وقد حافظت ميزانية البنك على م�شتويات �شيولة �شحية وقوية  مما عزز النمو العام للبنك. كما اأن الإدارة الفعالة 

ملخاطر اأ�شعار الفائدة ومركز البنك املتقدم يف العمالت الأجنبية �شاهم بقوة يف تعزيز اإجمايل ربح العمليات بالبنك.

وقد مكنت ظروف ال�شوق اخلزينة من موا�شلة تقدمي حلول احلماية وال�شتثمار �شواء التقليدية اأو املبنية على اأحكام ال�شريعة لقاعدة عمالئها 

املتزايدة، بينما توا�شل توفري التغطية املتخ�ش�شة للمناطق الرئي�شية )الو�شطى والغربية وال�شرقية( مقرونة مبنتجات متنوعة وخدمات وا�شعة. 

اإمكانيات اخلزينة من ناحية  اإىل تعزيز  اأنظمتها الرئي�شية مما �شيوؤدي بدوره  هذا، وتوا�شل اخلزينة حتقيق تقدم كبري يف تنفيذ م�شروع 

املنتجات، واأمتتة العمليات والإجراءات وحت�شني الفعالية وتعزيز خدمات العمالء.

اخلدمات امل�سرفية العاملية

اإدارة العالقات مع ال�شركات  تعمل اخلدمات امل�شرفية العاملية حتت مظلة اخلدمات امل�شرفية العاملية والأ�شواق، وهي م�شئولة بالكامل عن 

ال�شعودية الكبرية والتي تتم اإدارتها عامليًا من قبل �شاب، وال�شركات متعددة اجلن�شيات التي تعمل يف اململكة العربية ال�شعودية )ومقارها يف 

اخلارج( والعمالء من املوؤ�ش�شات كالوزارات والوكالت والإدارات احلكومية واأي�شا البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى.

املرافق  ب�شكل رئي�شي على م�شاريع  الطموح واملرتكز  الإنفاق احلكومي  اأمام  املعوقات  ن�شوء بع�س  اإىل  الأخرية  التطورات القت�شادية  اأدت 

العامة والنقل وال�شحة والتعليم والبرتول والغاز مما اأدى اإىل منح عدد من العقود الهند�شية وعقود الإن�شاءات وم�شاريع الت�شليم باملفتاح اإىل 

�شركات متعددة اجلن�شيات وخا�شة الكورية وال�شينية والفرن�شية وال�شبانية والهندية، ومعظم تلك ال�شركات هي من قدامى عمالء جمموعة 

ات�س ا�س بي �شي وهناك العديد منها م�شنف �شمن اأكرب 500 �شركة بينما اأ�شحاب امل�شاريع هم �شركات �شعودية اأو �شركائهم الذين هم عمالء 

�شاب منذ فرتات طويلة.

وا�شلت �شريحة اخلدمات امل�شرفية العاملية يف ال�شتفادة من التوا�شل مع جمموعة ات�س ا�س بي �شي وم�شاندة ، ات�س ا�س بي �شي ال�شعودية 

املحدودة )البنك ال�شتثماري( وعالقتها مع ال�شركة التابعة، �شاب تكافل )�شركة التاأمني( يف تقدمي حلول مالية لي�س لها مثيل على امل�شتوى 

املحلي والعاملي اإىل جمموعة عمالء �شريحة اخلدمات امل�شرفية العاملية املتطورة. وقد نتج عن ذلك �شمان تنفيذ امل�شاريع يف اململكة يف الأوقات 

املحددة وباجلودة املتفق عليها، اإ�شافة اإىل م�شاعدة ال�شركات ال�شعودية يف طموحاتها التو�شعية وخطط ال�شتحواذ عامليًا اأو يف توفري ال�شيولة 

من خالل موؤ�ش�شات مالية غري �شعودية عن طريق التمويل من خالل وكالة متويل ال�شادرات العاملية ECA  وال�شندات العاملية وال�شكوك. 
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اخلدمات امل�سرفـية الفردية واإدارة الرثوات
 

حافظ �شاب على مركزه خالل عام 2015م  كرائد يف تقدمي اخلدمات واملنتجات امل�شرفية الفردية واإدارة الرثوات يف اململكة. 

تنت�شر �شبكة فروع البنك يف كافة مناطق اململكة حيث بلغ عدد منافذ اخلدمات امل�شرفية الفردية يف �شاب 102 منفذًا )83 فرعًا و 19 ق�شمًا 

خم�ش�شًا لل�شيدات(. اإ�شافة لذلك، يوجد هناك ثالثة فروع �شغرية الأول يف املنطقة الو�شطى والثنان الآخران يف املنطقة ال�شرقية. وتقدم 

اخلدمات امل�شرفية الفردية واإدارة الرثوات حلوًل مالية اإ�شالمية عرب كامل �شبكة فروعها.

كما اأولت الإدارة خالل ال�شنة املزيد من الهتمام لإعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي للفروع من اأجل حتقيق الفائدة لكبار العمالء مع الرتكيز 

ب�شكل خا�س على زيادة اأعداد مراكز الربمييري يف اململكة، والتي يبلغ عددها الآن 17 مركزًا تنت�شر يف كافة اأنحاء اململكة. وتقدم هذه املراكز 

املخ�ش�شة ح�شرًا لعمالء الربمييري منتجات وخدمات مطورة ب�شكل خا�س لتلك ال�شريحة، واأي�شًا معاجلة كافة احتياجاتهم املحلية والعاملية 

من خالل �شبكة HSBC العاملية. 

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

تو�شيع برنامج اأدفان�س والذي يعمل به  يف 34 �شوقًا اأخرى يف العامل. وهذه اخلدمة والتي تعترب مبثابة ال�شريحة الثانية لعر�س الربمييري متكن 

عمالء البنك من احل�شول على خدمات م�شرفية يف اململكة العربية ال�شعودية مع ميزة اإ�شافية وهي توفرها يف الأ�شواق الأخرى عرب العامل. 

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

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

اإدارة مالية للعمالء الأفراد مبا يتالءم مع احتياجاتهم اخلا�شة والت�شرف طبقا لنموذج  EDRAS )امل�شاركة، الكت�شاف، التو�شية، العمل، 

اخلدمة( حيث يتوىل مدير/م�شئول العالقة ن�شاط امل�شاركة وال�شتك�شاف ثم يرفع التو�شية بالإجراء املنا�شب للم�شت�شار املتخ�ش�س مما يجعل 

اخلدمة متبادلة بني مدير/م�شئول العالقة وامل�شت�شار. وي�شتطيع مدير العالقة الو�شول اإىل م�شت�شاري التكافل وال�شتثمار املتخ�ش�شني لكل من 

�شركة �شاب تكافل و�شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة والذين ي�شتطيعون تزويد العمالء بحلول ثروات منا�شبة لحتياجاتهم 

اخلا�شة  اإ�شافة لذلك فاإن برنامج �شاب اأدفان�س ي�شتخدم العرو�س اجلديدة وذات القنوات املتعددة ليمكن العمالء من اإدارة �شئونهم املالية يف 

اأي وقت ومن اأي مكان وباأ�شلوب يتالءم واحتياجاتهم على اأف�شل وجه.  كما اأنه يوفر مدخاًل للمعرفة وامل�شورة التي متكن العمالء من ا�شتك�شاف 

وتو�شيع اآفاقهم املالية مبا ميكنهم  من حتقيق اأهدافهم امل�شتقبلية. كما يعمل الربنامج كو�شيلة ت�شهيل للخدمات املطلوبة بالن�شبة للعمالء ذوي 

الحتياجات العاملية.  

مت ر�شميًا طرح �شريحة الربمييري الفئة العليا ب�شكل ر�شمي لتغطي الثغرة بني عمالء الربمييري واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة. وياأتي طرح 

هذه ال�شريحة نظرًا لوجود العديد من عمالء الربمييري ممن هم على حافة ال�شتحقاق للخدمات امل�شرفية اخلا�شة ويحتاجون لعناية مماثلة 

وخدمات معززة ونطاق خدمات مبا ميكنهم من احلفاظ على وزيادة وتعزيز اأعمالهم مع �شاب. وقد مت تخ�شي�س مدراء عالقات متفرغني 

لإدارة العالقات مع اأفراد هذه ال�شريحة.

حافظت البطاقات خالل عام 2015 على مركزها الأول يف اململكة بالن�شبة لالإنفاق بوا�شطة البطاقات. كما حافظت ح�شة البنك ال�شوقية 

من البطاقات على ثباتها منذ عام 2007/2008 عند ن�شبة 23%- 25%، ومن املرجح ا�شتمرار هذا الجتاه. ومن اأجل حتقيق منو مربح ومتوا�شل 

باإدارة  املتعلقة  القرارات  لتعزيز  �شمه  تقدمها  التي   )AMS( التنبيه  ر�شائل  اإدارة  وخدمات   )BMS( البات�س  اإدارة  خدمات  �شاب  ي�شتخدم 

الئتمانية  البطاقات  املرونة حلاملي  املزيد من  يوفر  الآيل مبا  ال�شرتداد  �شركاء  زيادة عدد  2015 متت  تفاعلية. ويف عام  املحافظ بطريقة 

ل�شرتداد نقاط برنامج مكافاآت اك�شب. كما فاز �شاب بجائزة اأف�شل برنامج ملكافاأة العمالء لعام 2015، وفازت بطاقة �شاب فيزا �شيغنت�شر 

بجائزة اأف�شل بطاقة ائتمان من الفئة املمتازة لعام 2015 وكالهما من قبل جملة ذي بانكر ميدل اإي�شت.

مت يف عام 2015 دمج الفئة الدنيا من عمالء وحدة اخلدمات التجارية مع اإدارة اخلدمات امل�شرفية الفردية واإدارة الرثوات وذلك لكي يتم 

تقدمي خدمات م�شرفية وعرو�س قيمة لهذه الفئة. وتتم اإدارة هذه ال�شريحة مركزيا بحيث تتمكن �شبكة الفروع الوا�شعة من تقدمي خدمات 

م�شرفية اأف�شل لعمالء هذه ال�شريحة. وقد قام البنك مدفوعًا بنهج يرتكز على العميل ببناء برناجمه للمكونات الرئي�شية للعمالء مبا يف ذلك 

جمموعة منتجات ذات اأ�شعار مناف�شة وخدمات كاملة، جتربة فريدة يف خدمة العميل واملبيعات املتقدمة، �شهولة اإجراء املعامالت عرب الإنرتنت 

اأو بوا�شطة الهاتف، اأجهزة ال�شراف اأو الفروع، تقدمي خطابات العتماد وبرامج ال�شمانات التي تالئم احتياجات كل عميل على اأف�شل وجه.

كما وا�شل �شاب تقييمه لحتياجات العمالء واإدخال احللول املبتكرة خالل عام 2015م، حيث يقوم �شاب با�شتمرار باإ�شدار خدمات جديدة 

ومعززة من خالل الو�شائط البديلة كخدمات التعامل امل�شريف عرب الإنرتنت، وخدمة الهاتف امل�شريف، وتطبيقات الهاتف اجلوال، كما عزز 

نظام النتظار واأجهزة اخلدمة الذاتية من اأجل �شمان تقدمي اأف�شل اخلدمات والهتمام بالعميل. وطرح البنك اأي�شا خدمة تقدمي النماذج 

الإليكرتونية لفتح احل�شابات عرب الإنرتنت وتقدمي بيانات اعرف عميلك، و�شوف يتم تو�شعة هذه اخلدمة لت�شمل منتجات وخدمات م�شرفية 

اأخرى مبا ي�شمن ح�شول العمالء على اأف�شل جتربة مع البنك. وقد جنح �شاب يف الفوز باأربع جوائز هامة يف عام 2015م وهي جائزة اأف�شل

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

الهاتف اجلوال يف  اأف�شل بنك يف اخلدمات امل�شرفية عرب  ال�شعودية، وجائزة  العربية  بنك يف اخلدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت يف اململكة 

ال�شرق  ات�شال يف  اأف�شل مركز  ال�شعودية وجائزة  العربية  اململكة  الفواتري يف  اأف�شل بنك يف خدمة �شداد  ال�شعودية، وجائزة  العربية  اململكة 

الأو�شط. وكان �شاب قد طرح ر�شميًا بطاقة فيزا احل�شم  وذلك يف �شهر مايو 2014م مبا يوفر للعمالء حزمة جديدة من املزايا التي �شتنقل 

هذه اخلدمة اإىل م�شتوى جديد من الفعالية مبا ميكن عمالء �شاب من ال�شداد الفوري ب�شكل مالئم واآمن من الأموال املتوفرة يف ح�شاباتهم 

لدى �شاب لقيمة ال�شلع واخلدمات التي يح�شلون عليها وذلك لدى جميع التجار امل�شرتكني يف ال�شبكة ال�شعودية للمدفوعات واأي�شا لدى ماليني 

املنافذ التجارية امل�شرتكة يف خدمة فيزا عرب العامل. وقام البنك اأي�شا خالل العام برتكيب 150 جهاز �شراف اآيل جديد مما يرفع عدد �شبكة 

اأجهزة ال�شرف التابعة للبنك اإىل اأكرث من 985 .

اخلدمات امل�سرفـية اخلا�سة
 

تقدم اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة خدمات خم�ش�شة لالأفراد من ذوي املراكز املالية املرموقة على م�شتوى اململكة مبا يف ذلك خدمات م�شرفية 

عالية امل�شتوى م�شممة خ�شي�شًا لتلبية احتياجاتهم. كما توا�شل اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة ازدهارها م�شتفيدة من ال�شراكة مع جمموعة 

ات�س ا�س بي �شي، والتي ت�شم موارد �شبكة عاملية ومهارات ومعرفة وخربات متخ�ش�شة.

هذا وقد اأدى اندماج وحدة اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة �شمن اإدارة الرثوات اإىل املزيد من التعاون والتن�شيق مما �شينتج عنه حت�شن كبري 

يف جتربة العمالء امل�شرفية بينما �شيحافظ يف نف�س الوقت على موا�شلة حتقيق نوعية متفوقة من اخلدمات.

�شوف توا�شل اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة �شمان اأعلى م�شتوى ممكن من اإدارة عالقات العمالء وذلك من خالل تقدمي منتجات م�شممة 

كاحللول  العالية  القيمة  ذات  اخلدمات  على  الرتكيز  من  ال�شتفادة  �شيوا�شلون  الذين  للعمالء  كاملة  �شخ�شية  وخدمات  لحتياجاتهم  طبقًا 

ال�شتثمارية امل�شممة طبقًا لحتياجات العمالء واإمكانيات اإدارة الأ�شول لدى �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة

هذا، وقد فازت اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة خالل عام 2015 بجائزة »اأف�شل  خدمات م�شرفية خا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية« من قبل 

بيه دبليو اإم/ ذي بانكر ميدل اإي�شت، وجائزة اأف�شل خدمات م�شرفية خا�شة لعام 2015 وجائزة »اأف�شل بنك يف اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة 

يف اململكة العربية ال�شعودية لعام 2015 من جملة غلوبال فاينان�س.
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اخلدمات امل�سرفـية الإ�سالمية

حققت اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية املزيد من النمو يف عام 2015م وتوا�شل زيادة م�شتوى تغلغل الأعمال امل�شرفية الإ�شالمية لتبلغ ن�شبة عالية 

حوايل 71% من اإجمايل دخل العمليات بالبنك. وقد عقدت الهيئة ال�شرعية بالبنك 11 اجتماعًا خالل عام 2015م مت فيها تقدمي ومناق�شة عدد 

من املنتجات اجلديدة للموافقة بالإ�شافة اإىل خمتلف امل�شائل واملوا�شيع ال�شرعية وتقارير املراجعة ال�شرعية للموافقة والتوجيه من قبل الهيئة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن كافة عرو�س اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية واإدارة الرثوات قد اأ�شبحت الآن  ُتّقدم ب�شكل متوافق مع ال�شريعة وذلك 

متا�شيًا مع ا�شرتاتيجية �شاب للخدمات امل�شرفية ال�شخ�شية والتي تقت�شي تقدمي قاعدة كاملة من اخلدمات واملنتجات الإ�شالمية عرب كافة 

الفروع والقنوات الإليكرتونية مما اأدى اإىل �شمان ا�شتمرار النمو يف كافة �شرائح اخلدمات امل�شرفية ال�شخ�شية.  

كذلك اأولت اخلدمات امل�شرفية ال�شالمية  يف قطاع ال�شركات اهتمامًا بالغًا  بتلبية احتياجات العمالء من ال�شركات بجميع فئاتها، وا�شتمر 

نهج البنك يف تلبية الطلب املتزايد من عمالء ال�شركات للخدمات الإ�شالمية، وذلك عرب تعزيز املنتجات احلالية و طرح منتجات جديدة تلبي 

احتياجاتها املتقدمة بالتعاون مع ق�شم اخلدمات التجارية.

كما طرحت اخلدمات التجارية الإ�شالمية خدمة متويل الفواتري عرب الو�شائط الإليكرتونية وهي الأوىل من نوعها على هذا امل�شتوى والتي 

اأحكام  مع  املتوافق  املنتج  املنطقة يطرح ذلك  بنك يف  اأول  �شاب  وكان  القريب.  املدى  لل�شركات على  التجارية  الحتياجات  اإىل متويل  تهدف 

ال�شريعة.

الريا�س  لل�شركات يف  الإ�شالمية  2015م ندوتني حول احللول امل�شرفية  لل�شركات خالل عام  الإ�شالمية  اأي�شًا نظمت اخلدمات امل�شرفية 

واخلرب ا�شت�شاف البنك من خاللها عددًا من اخلرباء املتميزين يف جمال امل�شرفية الإ�شالمية. وقد كان الهدف من هذه الندوات التعريف 

باخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية لل�شركات يف �شاب لعمالء البنك احلاليني واملحتملني و تعزيز  �شورة اخلدمات امل�شرفية ال�شالمية لل�شركات 

يف ال�شوق ورفع وعي العمالء باخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية ب�شكل عام وتعريف العمالء مبنتجات وحلول �شاب املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة 

التي تلبي احتياجاتهم. وقد ح�شر تلك الندوات عدد من عمالء البنك البارزين من اخلدمات امل�شرفية لل�شركات، ومعامالت ال�شركات العاملية 

واخلدمات امل�شرفية العاملية.

وكان احلدث الأبرز بالن�شبة للخدمات املالية الإ�شالمية لل�شركات هو اأنها كانت الراعي الرئي�شي ملنتدى الأخبار املالية الإ�شالمية لعام 2015م 

والذي اأقيم يف جدة والذي يعترب منا�شبة جتارية عاملية ترتكز على ن�شر وترويج قطاع اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية على امل�شتوى العاملي.

املوارد الب�سرية
 

ت�شكل فعالية املوارد الب�شرية دعما وقيمة م�شافة لهدف البنك اأن ي�شبح البنك العاملي الرائد يف اململكة العربية ال�شعودية وذلك من خالل �شبط 

�شيا�شة املوارد الب�شرية لديه بحيث ي�شبح اأف�شل بنك للعمل يف اململكة العربية ال�شعودية.

وتعلق املوارد الب�شرية على حتقيق هذا الهدف املتمثل يف اأن ي�شبح البنك اأف�شل بنك للعمل اأهمية ق�شوى حيث اأنه يعك�س، بطريقة ملمو�شة،  

اأعلى م�شتويات اخلدمة من قبل املوظفني لقاعدة عمالئنا الوا�شعة.

توا�شل �شيا�شة املكافاآت يف �شاب دعمها لهذه الأهداف من خالل منح تعوي�شات تراعي حتقيق التوازن بني الأداء على املدى القريب والأداء 

امل�شتدام. وتعترب جمموعة التعوي�شات الإجمالية للبنك عاماًل اأ�شا�شيًا يف جناح اأن�شطة التوظيف والحتفاظ باملوظفني حيث ل يزال البنك يركز 

على تعزيز برامج التعوي�شات لإي�شالها اإىل م�شتويات نوعية عالية كتعزيز جتربة العميل واإدارة املخاطر. وبناء على ذلك فقد مت تعزيز هياكل 

احلوافز واملكافاآت مبا يحقق ات�شاق املكافاأة الفردية مع الأفق الزمني للمخاطر.

القيمة للموظفني وزيادة م�شتويات  2015 على تطوير قدرات الأفراد واملجموعات وتعزيز عرو�س  الب�شرية لعام  ركزت ا�شرتاتيجية املوارد 

امل�شاركة والتمكني، وتر�شيخ قيم �شاب، وزيادة التعاون والندماج عرب الأق�شام واإبراز الحرتام والتقدير للزمالء على م�شتوى املوؤ�ش�شة ككل.

اإح�شائيًا، تفيد التقارير اأن موؤ�ش�شات اخلدمات املالية يف اململكة العربية ال�شعودية �شجلت اأدنى م�شتويات ر�شاء املوظفني يف منطقة اخلليج 

العربي. وقد بلغت ن�شبة الذين اأكملوا ا�شتبيان املوظفني الذي نظمته املوارد الب�شرية يف عام 71% ، 2015م من اإجمايل عدد املوظفني وارتفعت 

ال�شوق من  الرائد على م�شتوى  امل�شتوى  2013م. وهذا  لعام  املوظفني  ا�شتبيان  22% عن  بن�شبة  بزيادة  اأي   ،%73 اإىل م�شتوى  امل�شاركة  نقاط 

م�شاركة املوظفني يجعلنا ن�شعر بالعتزاز ب�شمعتنا وعالمتنا التجارية كاأف�شل �شاحب عمل وهو ما ي�شعنا يف نطاق املناف�شة لي�س على م�شتوى 

مناف�شينا فقط، بل على م�شتوى البنوك التي حققت اأعلى نقاط امل�شاركة يف ال�شرق الأو�شط.

يف عام 2013، قال 56% من املوظفني اأنهم �شوف يو�شون ب�شاب كاأف�شل مكان للعمل، وقد ارتفعت هذه الن�شبة اإىل م�شتوى كبري جدا بلغ %86. 

اإ�شافة لذلك فاإن موظفينا حتدثوا بفخر واعتزاز عن البنك، وقال 81% من املوظفني اأنهم حمفزون لأداء اأكرث مما هو مطلوب منهم. و�شهد 

عام 2015 اإدخال �شراكة العمل مع وكالة Investors in People International، و�شوف يوا�شل ذلك تعزيز الر�شالة ملوظفينا وهي اأن �شعار اأف�شل 

مكان للعمل هو هدف واقعي جدًا وقد اأ�شبح قريب التحقيق.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

كما عملت املوارد الب�شرية بالتعاون مع اأق�شام العمل على اإن�شاء وطرح حملة Think Yes التي تركز على جتربة العميل ككل من خالل تزويد 

املوظفني باملعرفة واملهارة والأدوات الالزمة لتقدمي اأعلى م�شتويات اخلدمة للعمالء الداخليني واخلارجيني واأ�شحاب امل�شلحة. وقد مت طرح 

هذا الربنامج على م�شتوى البنك ككل يف اأواخر عام 2015م و�شوف يتوا�شل خالل عام 2016م.

يوا�شل برنامج التطوير الإداري بالبنك ا�شتقطاب خريجني من ذوي الكفاءات العالية من اجلامعات الوطنية والعاملية وذلك بهدف حتديد 

وتطوير قادة عمل م�شتقبليني عرب قطاعات العمل بال�شركة، حيث بو�شر بدفعتني جديدتني مبوجب برنامج تطوير املدراء يف عام 2015، بينما 

�شيتم خالل ال�شنة تخريج دفعتني ممن كانوا قد التحقوا بالربنامج يف عام 2014.

كجزء من ا�شرتاتيجية القيادة يف �شاب، مت ت�شميم برنامج القيادة وتطويره خ�شي�شا ملعاجلة فر�س التطوير للمدراء املبا�شرين. وميتد 

وتر�شيخ  الأداء  اإدارة  وتعزيز  املوظفني  لتطوير  املخ�ش�س  الوقت  وزيادة  الإدارية  ال�شلوكيات  لتعزيز  ويهدف  �شنة  مدى  على  القيادة  برنامج 

القدرات القيادية املتجان�شة، وقد بلغ عدد امل�شاركني يف برنامج القيادة 52 موظفا خالل عام 2015م.

ل يزال حتديد وتطوير اأفراد مهرة ميثل اأهمية رئي�شية حيث يهدف ل�شمان اأن يتوفر لدى البنك تدفقا قويا من املهارات التي �شت�شكل مدراء 

امل�شتقبل. وقد �شادقت جلنة املوارد الب�شرية على 12 انتدابا ملدد ق�شرية للزمالء يف عام 2015م. وقد ا�شتفاد العديد من هوؤلء املنتدبني من 

تعزيز التوا�شل مع ات�س ا�س بي �شي عامليًا، كما قامت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت مبراجعة واملوافقة على برنامج الإحالل الوظيفي يف البنك.

اإ�شافة لربامج تطوير القيادة، توا�شل املوارد الب�شرية تقدمي برامج التدريب الفني واملهارات اخلفيفة حيث ح�شر اأكرث من 5,580 م�شارك 

منا�شبات التدريب الر�شمي واأي�شًا عقد اأكرث من 16,376 يوم تدريب خالل ال�شنة.

ال�شعودة  ن�شبة  ارتفعت  للبنك، فقد  والتي �شتبقى حمط اهتمام رئي�شي  ال�شعودة لديه  البنك حتقيق تقدم كبري على م�شتوى خطط  وا�شل 

بالبنك اإىل 90.07% ، كما وا�شلت برامج التنويع منوها لتبلغ ن�شبة ال�شيدات حاليا 19.5% من اإجمايل عدد املوظفني بالبنك.

وح�شل البنك يف عام 2015 على جائزة اأف�شل �شاحب عمل للقطاع اخلا�س يف منطقة ال�شرق الو�شط و�شمال اأفريقيا لل�شنة، كما ح�شل على 

تقدير من معهد العالمات التجارية لأ�شحاب العمل لقوة عالمته التجارية ك�شاحب عمل.

تقنية املعلومات
 

متثل خدمات تقنية املعلومات العمود الفقري لعمليات واأعمال البنك حيث ت�شارك مع كافة خطوط العمل على م�شتوى البنك من اأجل متكني كل 

�شخ�س يف البنك من حتقيق اأهدافه وحت�شني انتاجيته وفعاليته وبالتايل م�شتوى الربحية الذي يحققه.

�شهدت تقنية املعلومات حتوًل متوا�شاًل  حيث مكنت البتكارات التقنية يف عام 2015، كجزء من اأهداف ا�شرتاتيجية املدى املتو�شط، البنك 

من افتتاح قنوات اإي�شال فعالة كا�شتخدام اأحدث نظام ت�شغيل وطريقة التقييم الآيل للمخاطر بالن�شبة ملعلومات اعرف عميلك واأي�شًا خدمة 

حتويل الدفعات ال�شخ�شية عرب بطاقة فيزا الئتمانية.

لقد اأدى النت�شار الوا�شع للتقنية الرقمية اإىل حتويل �شاب من بنك يعتمد على الأعمال الورقية والفروع اإىل مقدم خلدمات م�شرفية رقمية 

و�شبكية. وتقوم اإدارة اخلدمات الفنية يف �شاب بتوفري ابتكارات قيمة بدءًا من  النماذج الإليكرتونية و�شوًل اإىل الطلبات الرقمية وذلك من 

اأجل حتقيق بيئة خالية من الأوراق مبا يف ذلك اأجهزة �شراف اإليكرتوين تفاعلية واأجهزة اإيداع املبالغ النقدية الكبرية كجزء من ا�شرتاتيجيتها 

الرقمية.

اختتمت تقنية املعلومات ال�شنة بنجاح بارز حيث حققت العديد من الأهداف الهامة يف ا�شرتاتيجية البنك التنظيمية. كما مت تنفيذ م�شاريع 

رئي�شية تهدف اإىل خف�س وا�شتبعاد الإجراءات املعقدة وغري الفعالة واأي�شا تخفيف املخاطر، وهي اإجنازات �شمنت توفري قاعدة �شلبة للتقدم 

امل�شتقبلي وو�شعت تقنية املعلومات يف مركز قوي مبا ميكنها من مقابلة التحديات امل�شتقبلية بينما تقدم يف ذات الوقت اأعلى قيمة يف خدمة 

ر�شالة البنك.
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خدمة املجتمع والتنمية امل�ستدامة

ان�شجامًا مع توجهات �شاب يوا�شل البنك التزامه القوي باملجتمع الذي يعمل فيه. و�شمن هذا الإطار ي�شتمر �شاب يف تعزيز  مركزه الرائد يف 

خدمة املجتمع، وذلك من خالل تقدميه ملجموعة من الأن�شطة والربامج الهادفة خلدمة املجتمع والتنمية امل�شتدامة.  

واملعنوي،  املادي  الدعم  وتوفري  والتثقيفية،  والتاأهيلية،  والطبية  والتدريبية،  التعليمية  الربامج  بني  املجتمع  خدمة  يف  �شاب  برامج  وتتنوع 

بالإ�شافة اإىل الهتمام بتفعيل العديد من املنا�شبات الجتماعية، ومواكبة املنا�شبات املحلية والعاملية املتعارف عليها، وامل�شاركة الفعالة ملوظفي 

البنك يف هذه املنا�شبات. 

ونظم �شاب جمموعة من الأن�شطة املتنوعة التي تهدف اإىل دمج البنك يف عملية التنمية الوطنية يف اململكة من خالل تركيز جهوده على 

خدمة املجتمع والتنمية امل�شتدامة، حيث يتوىل البنك تنفيذ جمموعة من الربامج الأن�شطة املختارة بعناية مبا يتوافق مع ا�شرتاتيجيته التي ي�شري 

وفقها، وقد و�شع البنك امل�شاركة يف اأن�شطة خدمة املجتمع لت�شمل موظفي البنك. 

كما ي�شعى �شاب على الدوام و�شمن برامج خدمة املجتمع اإىل تقدمي �شل�شلة من الربامج والن�شطة الجتماعية املتنوعة ل�شالح خمتلف فئات 

املجتمع املحتاجة للدعم وامل�شاندة يف كافة مناطق اململكة، مثل الأيتام، واملكفوفني، ذوي الحتياجات اخلا�شة، مر�شى ال�شرطان، وامل�شنني، 

ذوي متالزمة داون، والأ�شر حمدودة الدخل، اإىل جانب تبني البنك جمموعة من امل�شاريع الن�شانية والجتماعية بالتعاون مع وزارة ال�شوؤون 

الجتماعية. 

وكنتيجة ل�شجل �شاب احلافل يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية، فقد وا�شل ح�شد اجلوائز التقديرية التي توؤكد متيزه يف اأداء دوره الجتماعي، 

حيث فاز »برنامج �شاب لتوظيف ذوي الحتياجات اخلا�شة« بجائزة اأف�شل برنامج للتوظيف يف اململكة من قبل جمعية الأطفال املعوقني. ويعترب 

هذا الربنامج خطوة رائدة يف جمال امل�شئولية الجتماعية، وحقق العديد من الجنازات والنجاحات املاأمولة.  

التقدير العاملي ل�ساب
 

ح�شل �شاب يف عام 2015م على العديد من اجلوائز التقديرية على امل�شتويني الإقليمي والعاملي كان اأهمها جائزة »بنك العام يف اململكة العربية 

ال�شعودية« من جملة ذي بانكر. وقد اأكدت هذه اجلوائز على جمموعة وا�شعة من املعايري التي مت تقييم �شاب بناء عليها �شملت كافة جوانب 

الأعمال الرئي�شية لعمليات البنك.

وعلى �شعيد اخلدمات امل�شرفية الفردية، فاز �شاب بجائزة »اأف�شل بنك للخدمات امل�شرفية الفردية« من جملة ذي بانكر لل�شرق الأو�شط، 

وجائزة »اأف�شل بنك للخدمات امل�شرفية اخلا�شة« من جملة ذي بانكر وجملة غلوبال فاينان�س، وجائزة »اأف�شل بنك للخدمات امل�شرفية عرب 

»اأف�شل بنك يف اخلدمات  واأي�شا جائزة  اإنرتنا�شيونال فاينان�س،  املوبايل« من جملة  »اأف�شل بنك للخدمات امل�شرفية عرب  الإنرتنت« وجائزة 

الإليكرتونية« من قبل جملة غلوبال فاينان�س.

اإ�شافة لذلك، فاز �شاب بعدد من اجلوائز الأخرى من قبل جملة ذي بانكرز لل�شرق الأو�شط �شملت جائزة »اأف�شل مركز ات�شال« وجائزة 

»اأف�شل م�شدر للبطاقات الئتمانية« وجائزة »اأف�شل بنك للخدمات امل�شرفية عرب الإنرتنت لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة« وجائزة »اأف�شل 

مقدم خلدمات اخلزينة«، وجائزة »اأف�شل بنك اإقليمي يف �شداد الفواتري« من قبل جملة غلوبال فاينان�س.

على �شعيد اخلدمات امل�شرفية التجارية، فاز �شاب بجائزة »اأف�شل مقدم خلدمات اإدارة النقد« من قبل جملة يوروموين وبجائزة »اأف�شل 

غلوبال  جملة  قبل  من  الأجنبي«  ال�شرف  خلدمات  مقدم  »اأف�شل  وبجائزة  فاينان�س،  غلوبال  جملة  قبل  من  التجارة«  متويل  خلدمات  مقدم 

فاينان�س وجائزة »اأف�شل بنك لل�شركات واملوؤ�ش�شات امل�شرفية« من قبل جملة غلوبال فاينان�س.

كما ح�شل �شاب على تقدير من قبل )موؤمتر تو�شعة الأ�شول الب�شرية لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا( »كاأف�شل �شاحب عمل لل�شنة« وذلك 

تقديرا لبيئة العمل التي يوفرها ملوظفيه واأي�شا �شيا�شات املوارد الب�شرية املعتمدة لديه. كما ح�شل �شاب على جائزة »اأف�شل بنك يف خدمة 

العمالء يف اململكة العربية ال�شعودية« من قبل جملة اإنرتنا�شيونال فاينان�س.  

�سركة �ساب تكافل

تقدم �شاب تكافل جمموعة من منتجات التكافل العائلي والعام املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة هادفة من وراء   ذلك اإىل الوفاء باحتياجات احلماية 

لعمالئها من قطاعي الأفراد وال�شركات.

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

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

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

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

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير جمل�س الإدارة - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
 

ال�ست�سارات ال�ستثمارية امل�سرفـية

تركز ال�شت�شارات ال�شتثمارية امل�شرفية على اأ�شواق راأ�س املال والذي ي�شمل الكتتابات الأولية واإ�شدارات احلقوق والندماج وال�شتحواذ يف 

ال�شعودية املحدودة رائد  العربية  ات�س ا�س بي �شي  2004، كانت  املالية يف اململكة يف عام  ال�شوق  اإن�شاء هيئة  ال�شعودية. فمنذ  العربية  اململكة 

ال�شوق �شمن نطاق عملها بينما ت�شدرت املراكز العليا لقائمة ال�شركات العاملة يف نف�س احلقل يف جمال الكتتابات الأولية والكتتابات العامة 

والندماج وال�شتحواذ. 

وحافظت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة خالل عام 2015 على مركزها الرائد يف ال�شوق على �شعيد اأ�شواق راأ�س املال 

والتي �شملت اكتتابني اأولني كبريين ) ال�شركة ال�شعودية للخدمات الأر�شية، وال�شركة ال�شعودية للعدد والأدوات »�شاكو«( من اأ�شل اأربع اكتتابات 

اأولية معتمدة.

وباملثل حافظت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة على مركزها الرائد يف ال�شوق على �شعيد الندماج وال�شتحواذ، مبا يف 

ذلك تقدمي ال�شت�شارات لل�شركات العامة اإ�شافة ملعامالت الندماج وال�شتحواذ الهامة الأخرى يف اململكة وخارج احلدود. وقد �شملت املعامالت 

الرئي�شية التي قادتها �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة يف عام 2015، م�شت�شار ال�شراء ل�شركة تكوين لل�شناعات املتقدمة يف 

ال�شتحواذ على �شركة اأنظمة �شافول للتغليف واأي�شًا م�شت�شار ال�شراء ل�شركة  الت�شنيع الوطنية )ت�شنيع( يف ال�شتحواذ على ح�شة بن�شبة %13 

يف �شركة كري�شتال واأي�شًا م�شت�شار ال�شراء بالن�شبة ملجموعة الطيار لل�شفر وال�شياحة يف ال�شتحواذ املحتمل على ح�شة بن�شبة 25% من �شركة 

ذاخر)Thakher( من خالل اإ�شدار اأ�شهم.

متويل ال�ستثمارات امل�سرفـية - اأ�سواق راأ�س املال والتمويلت امل�سرتكة

متويل  وترتيب  والهيكلة  ال�شت�شارات  تقدمي  يف  الأف�شل  كاملوؤ�ش�شة  دورها  تعزيز  املحدودة  ال�شعودية  العربية  �شي  بي  اإ�س  اإت�س  �شركة  توا�شل 

اإ�س بي  اإت�س  اأ�شواق القرو�س ورا�س املال ومتويل احليازة. وترتكز هذه الريادة حتديدًا يف �شوق ال�شكوك حيث قادت �شركة  املديونيات عرب 

�شي العربية ال�شعودية املحدودة جداول املديونيات امل�شرتكة يف كل �شنة فردية منذ اإ�شدار �شندات الدين يف ال�شوق واأي�شًا يف قطاع القرو�س 

والتمويالت امل�شرتكة. كما قادت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة  خالل العام 4 اإ�شدارات �شكوك وهي ال�شركة الوطنية للنقل 

البحري، البنك العربي الوطني، �شركة املراعي والبنك ال�شعودي الربيطاين.

متويل امل�ساريع وال�سادرات

الرائد لتمويل امل�شاريع يف  ال�شعودية املحدودة هو امل�شت�شار واملرتب  العربية  اإ�س بي �شي  اإت�س  اإن فريق متويل امل�شاريع وال�شادرات يف �شركة 

اململكة العربية ال�شعودية اإ�شافة اإىل التمويالت املعززة من وكالة ائتمان ال�شادرات. ويرتاوح عمالء الق�شم بني مطورين من القطاع اخلا�س 

اإىل موؤ�ش�شات حكومية تبحث عن �شراكات يف القطاع اخلا�س. ويتمتع الفريق احلا�شل على العديد من اجلوائز خربة عميقة يف قطاعات البرتول 

والغاز والبرتوكيماويات والتعدين واملعادن والكهرباء واملرافق العامة والنقل والبنية التحتية.

وقد اأنهى الق�شم بنجاح خالل العام معاملتني ا�شت�شاريتني كبريتني مل�شروعني كبريين ل�شركة اأرامكو ال�شعودية بخ�شو�س تنفيذ م�شروع وحدة 

ف�شل الهواء جليزان، ومع �شركة �شوميتومو للكيماويات بخ�شو�س تو�شعة جممع رابغ للتكرير والبرتوكيماويات اإ�شافة اإىل تاأمني العديد من 

التفوي�شات الأخرى يف قطاعي البرتوكيماويات والبنية التحتية، مبا يف ذلك ترتيب الدين لأول مرفاأ جتاري خا�س وكامل اخلدمات التجارية، 

وهو ميناء امللك عبد اهلل.  
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اإدارة الأ�سول

الأ�شهم  تفوي�شات  اإدارة  ال�شنة يف  قوي خالل  املحدودة على مركز  ال�شعودية  العربية  �شي  بي  اإ�س  اإت�س  �شركة  الأ�شول يف  اإدارة  ق�شم  حافظ 

املحلية لعمالء ال�شركات والأفراد واخلدمات امل�شرفية اخلا�شة. وتوفر �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة جمموعة وا�شعة من 

ال�شناديق ال�شتثمارية ت�شم �شناديق حملية واإقليمية اإ�شافة اإىل توفري �شناديق متخ�ش�شة تغطي القطاعات القت�شادية الرئي�شية يف اململكة 

ك�شناديق �شركات البرتوكيماويات واملوؤ�ش�شات املالية. كما توفر ال�شركة اي�شًا انك�شافًا لل�شوق ال�شعودية من خالل ال�شرتاتيجيات الفعالة واأي�شًا 

ال�شلبية مبا يف ذلك �شندوق العمالت املتداول املدرج يف �شوق تداول. 

وقد فازت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة بالعديد من اجلوائز املتعلقة بن�شاطها �شمل ذلك �شبع جوائز من مدراء �شناديق 

ال�شتثمار لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا مبا يف ذلك جائزة اأف�شل مدير اأ�شول لعام 2014م وجائزة اأخرى من قبل جملة غلوبال اإنف�شتور هي 

»اأف�شل مدير اأ�شهم للعام«. كما فازت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة بجائزتني خالل ال�شنة من Lipper عن اأف�شل اأداء 

لل�شناديق. وكانت  �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة قد ر�شحت مرة اأخرى لعدد من اجلوائز من قبل جوائز مدراء �شناديق 

ال�شتثمار لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا عن الأداء لعام 2015م، و�شيتم الإعالن عنها يف �شهر يناير 2016م.

و�ساطة الأ�سهم

يوا�شل ق�شم و�شاطة الأ�شهم احلفاظ على موقعه يف ال�شوق بالرغم من تباطوؤ احلركة الإجمالية لل�شوق. ويقدم ق�شم الو�شاطة �شل�شلة �شاملة 

من اخلدمات للموؤ�ش�شات والأفراد وعمالء اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة مبا يف ذلك تداول الأ�شهم من خالل خمتلف و�شائط اإي�شال اخلدمات 

والتي ت�شمل الو�شائط املبا�شرة للدخول اإىل ال�شوق مثل )ات�س ا�س بي �شي تداول و ات�س ا�س بي �شي مبا�شر( وخدمة Fix-In  والهاتف امل�شريف 

من خالل مركز الو�شاطة املبا�شر، هذا بالإ�شافة اإىل ع�شر مراكز ا�شتثمار يف خمتلف اأنحاء اململكة. 

اأبحاث الأ�سهم

ر�شخت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة قاعدة اأبحاث رائدة يف جمال الأ�شهم تلبي احتياجات مدراء ال�شناديق املحليني 

والعامليني. ويغطي فريق الأبحاث 55 �شهمًا �شعوديًا متثل اأكرث من 80% من راأ�شمال �شوق الأ�شهم ال�شعودية. وقد مت ت�شنيف الفريق لفرتة �شبع 

�شنوات متوا�شلة باملرتبة الأوىل بالن�شبة لأبحاث الأ�شهم  ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، كما يحقق العديد من حملليه ب�شكل متوا�شل 

مراتب عليا يف قطاعاتهم الفردية. كما وا�شل موؤمتر م�شتثمري الأ�شهم ال�شنوي الذي ينظمه الق�شم ا�شتقطابه لكربى ال�شركات ال�شعودية واأكرث 

من 100 عميل عاملي.

خدمات الأوراق املالية

كانت �شنة 2015 �شنة بارزة لأعمال وحدة احلفظ املبا�شر واملقا�شة كجزء من خدمات الأوراق املالية خا�شة مع فتح �شوق الأ�شهم ال�شعودية 

لل�شركات الأجنبية. وقام الق�شم باإجراء قدر هام من اإعادة الهيكلة للفريق وال�شتثمار من ناحية املوارد الب�شرية والأمتتة وذلك ا�شتعدادًا لفتح 

ال�شوق. وقد جنحت �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة يف احل�شول على اأول ت�شجيل QFI  واأول �شفقات يتم تنفيذها وت�شويتها 

يف ال�شوق. كما قام الق�شم باإجراء احلمالت التعريفية يف الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا واآ�شيا اإ�شافة اإىل العديد من الت�شالت التعليمية 

لتثقيف امل�شتثمرين املحتملني بال�شوق ال�شعودية. ووا�شلت خدمات الأوراق املالية يف �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة �شيطرتها 

على ال�شوق من ناحية طلبات الت�شجيل املقدمة حيث حافظت كما يف 30 نوفمرب 2015 على ن�شبة 100% من ح�شة ال�شوق من الأ�شول حتت 

. QFIs احلفظ من

الت�شوية مع طرح طريقة  التحتية لإجراءات  البنية  ال�شعودية بتح�شني  الأ�شهم  اململكة فقد قام �شوق  للموؤ�ش�شات خارج  ال�شوق  اإ�شافة لفتح 

احلفظ امل�شتقل واأ�شبحت خدمات الأوراق املالية واحدة من اأوائل وكالء احلفظ الذين يتم تاأهيلهم لطريقة احلفظ اجلديدة واأي�شًا ل�شتقبال 

العمالء بناء على تلك الطريقة.

موافقة جمل�س الإدارة:

وافق واأقر جمل�س اإدارة البنك على القوائم املالية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2015م وذلك بقرار �شدر بالتمرير يف 5 جمادى الأوىل 

1437 هـ املوافق 14 فرباير 2016م.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تقرير مراجعي احل�سابات

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املحرتمني اإىل ال�شادة / م�شاهمي البنك ال�شعودي الربيطاين )�شركة م�شاهمة �شعودية( 

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك ال�شعودي الربيطاين )البنك( وال�شركات التابعة له )وي�شار اإليهم جمتمعني بـ »املجموعة«( 

والتي ت�شتمل

النقدية  والتدفقات  امل�شاهمني  والتغريات فـي حقوق  ال�شامل  الدخل والدخل  2015، وقوائم  31 دي�شمرب  فـي  على قائمة املركز املايل املوحدة 

اإىل )39(. مل نقم  التف�شريية الأخرى من )1(  الهامة والي�شاحات  لل�شيا�شات املحا�شبية  التاريخ وملخ�شًا  املنتهية فـي ذلك  لل�شنة  املوحدة 

مبراجعة الإي�شاح رقم )36( ول البيانات املتعلقة بالإف�شاحات اخلا�شة باإطار عمل جلنة بازل )3( وامل�شار اإليها فـي الإي�شاح املذكور والتي 

لي�س من املطلوب اأن ي�شملها نطاق اأعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�شوؤولية الإدارة حول القوائم املالية املوحدة

ال�شادرة عن  املالية  للموؤ�ش�شات  املحا�شبة  وفقًا ملعايري  املوحدة وعر�شها ب�شورة عادلة  املالية  القوائم  اإعداد هذه  الإدارة م�شوؤولة عن  تعترب 

موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واملعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك فى اململكة العربية 

ال�شعودية وعقد تاأ�شي�س البنك. بالإ�شافة اإىل ذلك، تعترب الإدارة م�شوؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تعتربه الإدارة �شروريًا لإعداد قوائـم 

مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية، �شواءًا كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ.

م�شوؤولية مراجعي احل�شابات

اإن م�شوؤوليتنا هى اإبداء الراأى حول هذه القوائم املالية املوحدة اإ�شتنادًا اإىل اأعمال املراجعة التى قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة 

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

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

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

الإجراءات التي يتم اإختيارها على تقدير مراجعي احل�شابات مبا فـي ذلك تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية املوحدة، �شواءًا 

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

القوائم املالية املوحدة للبنك وعر�شها ب�شورة عادلة لغر�س ت�شميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقًا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول 

فعالية نظام الرقابة الداخلي 

KPMG Al Fozan & Al Sadhan
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KPMG Al Fozan & Al Sadhan

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

املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقومي العر�س العام للقوائم املالية املوحدة.

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

الـــراأي

فـي راأينا، اإن القوائم املالية املوحدة ككل:

املوحد  املايل  واأدائها   ،2015 دي�شمرب   31 فـي  كما  للمجموعة  املوحد  املايل  املركز  اجلوهرية،  النواحي  كافة  من  بعدل،  تظهر 

وتدفقاتهما النقدية املوحدة 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

باإعداد وعر�س  يتعلق  فـيما  البنك  تاأ�شي�س  وعقد  ال�شعودية  العربية  اململكة  فـي  البنوك  ونظام مراقبة  ال�شركات  نظام  مع  تتفق 

القوائم املالية املوحدة

5 جمادى الأوىل 1437هـ
)14 فرباير 2016(

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان

 �ص. ب 92876

الريا�س 11663

اململكة العربية ال�شعودية

عبداهلل حمد الفوزان

حما�شب قانوين

قيد �شجل املحا�شبني 

القانونيني رقم )348(

عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سويلم

حما�شب قانوين

قيد �شجل املحا�شبني

 القانونني رقم )277(

اإرن�ست ويونغ

2732�ص. ب 
11461الريا�س 

اململكة العربية ال�شعودية



48

قائمة املركز املايل املوحدة )كما يف 31 دي�سمرب( 

  
 لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

قائمة املركز املايل املوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اإي�ساح 
20152014

باآلف الريالت ال�سعوديـــةباآلف الريالت ال�سعوديـــة

املوجودات

310,942,26819,313,766نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي

411,452,3262,468,871اأر�شده لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

535,426,23945,280,816  ا�شتثمارات، �شايف

6125,424,305115,220,797قرو�س و�شلف ، �شايف

7693,235651,674 اإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة

8991,455663,401ممتلكات ومعدات ، �شايف

92,820,5954,009,943موجودات اأخرى

187,750,423187,609,268اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

111,826,7984,085,928اأر�شده للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

12148,638,613145,870,497  ودائع العمالء

134,500,0005,264,678�شندات دين م�شدرة

1446,87578,125اإقرتا�س

154,563,6006,238,828مطلوبات اأخرى

159,575,886161,538,056اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني  

1615,000,00010,000,000راأ�س املال

177,583,6569,001,019احتياطي نظامي

61,614)340,608)18 احتياطيات اأخرى

5,361,4895,858,579اأرباح مبقاة

26570,0001,150,000 اأرباح مقرتح توزيعها

28,174,53726,071,212اإجمايل حقوق امل�ساهمني

187,750,423187,609,268اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 39 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب

قائمة الدخل املوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 39 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

اإي�ساح
20152014

باآلف الريالت ال�شعوديـــةباآلف الريالت ال�شعوديـــة

204,813,4214,625,951دخل العمولت اخلا�شة

20559,543563,344م�شاريف العمولت اخلا�شة

4,253,8784,062,607�سايف دخل العمولت اخلا�سة

211,550,2711,645,000 دخل الأتعاب والعمولت، �شايف

465,755445,710اأرباح حتويل عمالت اأجنبية ، �شايف

 دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة

الدخل

3,7507,500

22252,382270,008 دخل املتاجرة ، �شايف

37,05064,798  توزيعات اأرباح

2366,6347,196  مكا�شب ا�شتثمارات مقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة، �شايف

(610)907اإيرادات )م�شاريف( العمليات الأخرى، �شايف

6,630,6276,502,209اإجمايل دخل العمليات

241,252,7251,152,845  رواتب وما يف حكمها

131,791114,418  اإيجار وم�شاريف مباين

896,55786,425 اإ�شتهالك

529,267542,106 م�شاريف عمومية واإدارية

6429,716450,756  خم�ش�س خ�شائر الإئتمان ، �شايف

(949))9,631)5عك�س قيد الإنخفا�س يف قيمة املوجودات املالية الأخرى

2,430,4252,345,601اإجمايل م�ساريف العمليات

4,200,2024,156,608الدخل من الأن�سطة الت�سغيلية 

7130,345109,453    احل�شة يف اأرباح م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة

4,330,5474,266,061�سايف دخل ال�سنة 

252.892.84الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم ) بالريال ال�سعودي (
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لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

قائمة الدخل ال�سامل املوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اإي�ساح
20152014

باآلف الريالت ال�سعوديـــةباآلف الريالت ال�سعوديـــة

4,330,5474,266,061�سايف دخل ال�سنة

اإيرادات �ساملة اأخرى �سيعاد ت�سنيفها يف 

ال�سنوات اللحقة اإىل قائمة الدخل:

 موجودات مالية متاحة للبيع

80,339)295,809)18- �شايف التغري يف القيمة العادلة  

(7,196))66,635)18- حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة

  

 تغطية خماطر التدفقات النقدية

     -)31,964)18- �شايف التغري يف القيمة العادلة  

(791))791)18- حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة

(395,199(72,352

3,935,3484,338,413اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة 

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 39 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 

قائمة التغريات فـي حقوق امل�ساهمني املوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

رأس المـال 
اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطيات 
األخرى

األرباح المقترح األرباح المبقاة
توزيعها

اإلجمالــي

اإي�شاح

 باآلف

الريالت

ال�شعوديــة

 باآلف

الريالت

ال�شعوديــة

باآلف الريالت

ال�شعوديــة

 باآلف

الريالت

ال�شعوديــة

 باآلف

الريالت

ال�شعوديــة

 باآلف

الريالت

ال�شعوديــة

  2015    

10,000,0009,001,01961,6145,858,5791,150,00026,071,212الر�شيد يف بداية ال�شنة

  اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

4,330,547-4,330,547--- �شايف دخل ال�شنة

 �شايف التغريات يف القيمة

 العادلة لتغطية خماطر

التدفقات النقدية

18--(31,964(--(31,964(

 �شايف التغريات يف القيمة العادلة 

  لال�شتثمارات املتاحة   للبيع
18--(295,809(--(295,809(

)67,426)--)67,426)--18 حول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

(395,199(4,330,5473,935,348

--)2,500,000)-)2,500,000)165,000,000 اإ�شدار اأ�شهم جمانية

)25,792)--)25,792)--18 اأ�شهم خزينة

 احتياطي برنامج اأ�شهم

 املوظفني
18--18,769--18,769

--)1,082,637)-1,082,637-17 حمول اإىل الإحتياطي النظامي

 توزيعات اأرباح نهائية مدفوعة

لعام 2014

26----(1,150,000((1,150,000(

 توزيعات اأرباح مرحلية مدفوعة

لعام 2015

26---(675,000(-(675,000(

 اأرباح نهائية مقرتح توزيعها

لعام 2015

26---(570,000(570,000-

5,361,489570,00028,174,537)340,608)15,000,0007,583,656 الر�شيد يف نهاية ال�شنة

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 39 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات فـي حقوق امل�ساهمني املوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

رأس المـال
اإلحتياطي
النظــامي

اإلحتياطيات 
األخرى

األرباح األرباح المبقاة
المقترح توزيعها

اإلجمالــي

اإي�شاح
باآلف الريالت

ال�شعوديــة

باآلف الريالت

ال�شعوديــة

باآلف الريالت

ال�شعوديــة

باآلف الريالت

ال�شعوديــة

باآلف الريالت

ال�شعوديــة

باآلف الريالت

ال�شعوديــة

2014

3,809,0331,100,00022,832,799(10,738)10,000,0007,934,504الر�شيد يف بداية ال�شنة

 اإجمايل الدخل ال�شامل

  لل�شنة

4,266,061-4,266,061--- �شايف دخل ال�شنة

 �شايف التغريات يف القيمة

 العادلة لتغطية خماطر

التدفقات النقدية

18------

 �شايف التغريات يف القيمة

 العادلة لال�شتثمارات

  املتاحة للبيع

18--80,339--80,339

 حمول اإىل قائمة الدخل

 املوحدة
18--(7,987)--(7,987)

72,3524,266,0614,338,413

 حمول اإىل الإحتياطي

 النظامي
17-1,066,515-(1,066,515)--

 توزيعات اأرباح نهائية

مدفوعة لعام 2013

----(1,100,000)(1,100,000)

 اأرباح نهائية مقرتح توزيعها

لعام 2014

26---(1,150,000)1,150,000-

10,000,0009,001,01961,6145,858,5791,150,00026,071,212 الر�شيد يف نهاية ال�شنة

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 39 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اإي�شاح

20152014

باآلف الريالت 

ال�شعوديـــة

 باآلف الريالت

ال�شعوديـــة

الأن�سطة الت�سغيلية 

4,330,5474,266,061�سايف دخل ال�سنة

التعديلت لت�سوية �سايف الدخل اإىل �سايف النقدية 

الناجتة من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة الت�سغيلية:

177,13035,824اإطفاء العالوة على ال�شتثمارات املقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة

(7,196))66,634)23مكا�شب ا�شتثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة، �شايف

896,55786,425اإ�شتهالك 

(7,500))3,750)دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

1,321-    خ�شائر بيع ممتلكات ومعدات، �شايف

(109,453))130,345)7احل�شة يف اأرباح م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة  

6429,716450,756خم�ش�س خ�شائر الإئتمان، بعد خ�شم عك�س القيد

(949))9,631)عك�س قيد الإنخفا�س يف قيمة املوجودات املالية الأخرى 

(18,195))14,678)التغري يف القيمة الدفرتية ل�شندات الدين امل�شدرة 
4,808,9124,697,094

�سايف ) الزيادة ( النق�س يف املوجودات الت�سغيلية :

(949,722))379,521)3 وديعة نظامية لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي 

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى تزيد فرتة ا�شتحقاقها 

الأ�شلية عن ثالثة اأ�شهر من تاريخ القتناء

93,750(93,750)

1,007-     ا�شتثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة، �شايف 

(9,556,623))10,633,224)قرو�س و�شلف 

(882,911)1,195,505موجودات اأخرى وم�شتقات 

�سايف الزيادة ) النق�س ( يف املطلوبات الت�سغيلية :

316,288)2,259,130)اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

2,768,1166,909,027ودائع العمالء 

(162,786))1,707,986)مطلوبات اأخرى وم�شتقات

277,624)6,113,578)�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

33,564,86926,305,632      متح�شالت من بيع واإ�شتحقاق ا�شتثمارات مقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة 

(34,135,723))24,209,899) �شراء ا�شتثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة 

(151,491))424,611)8�شراء ممتلكات ومعدات 

788,784104,836  توزيعات اأرباح من م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة 

4,000-     متح�شالت من بيع ممتلكات ومعدات 

(7,872,746)9,019,143�سايف النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

-    1,500,000�شندات دين م�شدره 

-    )2,250,000)�شندات دين م�شددة/م�شتحقة 

(31,250))31,250)اإقرتا�س 

-    )5,977) اأ�شهم خزينة، �شايف 

(1,044,429))1,792,242)توزيعات اأرباح مدفوعة 

 (2,579,469((1,075,679)

(8,670,801)326,096 الزيادة )النق�س( يف النقدية و�سبه النقدية

13,012,04121,682,842النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة

2713,338,13713,012,041النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�شنة

4,707,1764,648,757عمولة خا�شة م�شتلمة خالل ال�شنة

478,314627,726 عمولة خا�شة مدفوعة خالل ال�شنة

معلومات اإ�سافية غري نقدية

72,352)395,199) اإيرادات �شاملة اأخرى

تعترب الإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 39 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

عــــام  .1

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

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

الأو�شط يف اململكة العربية ال�شعودية . يعمل �شاب مبوجب ال�شجل التجاري رقم 1010025779 بتاريخ 22 ذي القعدة 1399هـ املوافق 13 اأكتوبر 

1979م كبنك جتاري من خالل �شبكة فروعه وعددها 84 فرعًا ) 2014 : 81 فرعًا ( يف اململكة العربية ال�شعودية . بلغ عدد موظفي �شاب 3,451 

موظفًا كما يف 31 دي�شمرب 2015م )2014: 3,314 موظف(. اإن عنوان املركز الرئي�شي ل�شاب هو كما يلي:-

البنك ال�شعودي الربيطاين

�ص ب     9084 

الريا�س    11413

اململكة العربية ال�شعودية 

تتمثل اأهداف �شاب يف تقدمي كافة اأنواع اخلدمات امل�شرفية . كما يقوم �شاب بتقدمي منتجات م�شرفية متوافقة مع ال�شريعة، معتمدة وحتت 

اإ�شراف هيئة �شرعية م�شتقلة تاأ�ش�شت من قبل �شاب.

ميتلك �شاب 100% )2014 : 100%( من راأ�شمال ال�شركة التابعة / �شركة �شاب لالأوراق املالية، �شركة ذات م�شئولية حمدودة تاأ�ش�شت مبوجب 

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

ن�شــــاط، وهي حتت  باأي  التــابعــة حاليـــًا  ال�شــركة  تقم  2007(. مل  يوليو   22  ( 1428هـ  8 رجب  وتاريخ   1010235982 التجاري رقم  بال�شجل 

الت�شفية حاليًا.

كما ميتلك �شاب 100% )2014: 100% ( من احل�ش�س يف راأ�شمال �شركة وكالة �شاب للتاأمني )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادي الثاين 1428هـ )املوافق 3 يوليو 2007(. ميتلك �شاب 

ب�شورة مبا�شرة 98% و 2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س يف راأ�شمال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة 

تابعة، م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة يف العمل كوكيل تاأمني وحيد ل�شركة �شاب للتكافل )�شركة 

زميلة – اأنظر اإي�شاح 7( داخل اململكة العربية ال�شعودية طبقًا لالإتفاقية املربمة معها. اإن عقد التاأ�شي�س ل يحظر على ال�شركة من العمل كوكيل 

لأي �شركة تاأمني اأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك �شاب 100% )2014: 100%( من احل�ش�س يف راأ�شمال �شركة عقارات العربية املحدودة )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010188350 وتاريخ 12 جمادي الأول 1424هـ )املوافق 12 يوليو 2003(. 

ميتلك �شاب ب�شورة مبا�شرة 99% و 1% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س يف راأ�شمال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من 

خالل �شركة تابعة، م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة يف �شراء وبيع وتاأجري الأرا�شي والعقارات 

لأغرا�س ال�شتثمار.

تابعة(، �شركة ذات م�شئولية  العقارية املحدودة )�شركة  راأ�شمال �شركة �شاب  100%  )2014: 100%) من احل�ش�س يف  كما ميتلك �شاب 

حمدودة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010428580 وتاريخ 12 �شفر 1436هـ )املوافق 4 دي�شمرب 2014(. ميتلك 

�شاب ب�شورة مبا�شرة 99.8% و 0.2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س يف راأ�شمال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل 

�شركة تابعة، م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة يف ت�شجيل العقارات باإ�شمها.
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

1.1. اأ�س�س الإعداد

اأ( بيان الإلتزام

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 ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية. كما يعد �شاب قوائمه املالية املوحدة لتتم�شى مع نظام مراقبة البنوك ونظام 

ال�شركات باململكة العربية ال�شعودية ونظامه الأ�شا�شي. 

ب( اأ�س�س القيا�س

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

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.

ج( العملة الرئي�سية وعملة العر�س

تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�شعودي، ويتم تقريبها لأقرب األف. يعترب الريال ال�شعودي العملة الرئي�شية ل�شاب.

د( عر�س القوائم املالية املوحدة

يقوم البنك بعر�س قائمة املركز املايل املوحدة اخلا�شة به على اأ�شا�س ال�شيولة. وقد مت تقدمي حتليل ب�شاأن عمليات ال�شرتداد اأو ال�شداد خالل 

12 �شهرًا من تاريخ اإعداد القوائم املالية )املتداولة( ولأكرث من �شنة بعد تاريخ قائمة املركز املايل )غري املتداولة( يف الإي�شاح 32 )ب(.

هـ( اأ�س�س توحيد القوائم املالية

املالية  القوائم  اإعداد  يتم  »البنك«(.  بـ  اإليها جميعًا  )وي�شار  له  التابعة  وال�شركات  ل�شاب،  املالية  القوائم  على  املوحدة  املالية  القوائم  ت�شتمل 

لل�شركات التابعة لنف�س ال�شنة املالية ل�شاب، با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية مماثلة. 

ال�شركات التابعة هي املن�شاآت التي ي�شيطر عليها �شاب ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. ي�شيطر �شاب على من�شاأة ما )ال�شركة امل�شتثمر فيها( 

والتي يتعر�س ب�شاأنها ملخاطر ولديه حقوق يف احل�شول على عوائد خمتلفة من عالقته بال�شركة امل�شتثمر فيها ولديه املقدرة على التاأثري على 

تلك  ال�شيطرة على  اإنتقال  تاريخ  اإعتبارًا من  التابعة  ال�شركات  توحيد  يتم  امل�شتثمر فيها.  ال�شركة  �شلطاته على  العائدات من خالل ممار�شة 

ال�شركات اإىل �شاب ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارًا من تاريخ تخلي �شاب عن مثل هذه ال�شيطرة. 

يتم حذف املعامالت والأر�شدة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة. 

و( الإفرتا�سات والتقديرات املحا�سبية الهامة

والفرتا�شات  والتقديرات  الأحكام  بع�س  ا�شتخدام  املالية،  بالتقارير  اخلا�شة  الدولية  للمعايري  طبقا  املوحدة،  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

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

املحا�شبية للبنك. يتم تقومي هذه التقديرات والفرتا�شات والأحكام ب�شورة م�شتمرة وذلك على اأ�شا�س خربة البنك وعوامل اأخرى ت�شتمل على 

احل�شول على امل�شورة املهنية وتوقعات لالأحداث امل�شتقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقا للظروف واملعطيات. ميكن اأن تختلف النتائج الفعلية 

عن هذه التقديرات. يتم اإثبات التعديالت على التقديرات املحا�شبية خالل الفرتة التي تعدل فيها التقديرات ويف الفرتات امل�شتقبلية. وفيما يلي 

النواحي الهامة التي ا�شتخدمت فيها الإدارة التقديرات والفرتا�شات اأو مار�شت فيها الأحكام.

1( خ�سائر انخفا�س قيمة القرو�س وال�سلف
النخفا�س يف القيمة

تقوم �شيا�شة البنك على جتنيب خم�ش�شات لقاء النخفا�س يف قيمة القرو�س املنخف�شة القيمة حال وب�شورة مالئمة وذلك عند وجود دليل 

مو�شوعي على وقوع انخفا�س يف قر�س ما اأو حمفظة القرو�س.

ميثل خم�ش�س اإنخفا�س القرو�س وال�شلف اأف�شل تقديرات الإدارة للخ�شائر املتكبدة يف حمفظة القرو�س بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. 

يتعني على الإدارة ممار�شة الأحكام عند اإجراء الفرتا�شات والتقديرات من اأجل احت�شاب خم�ش�شات النخفا�س على القرو�س وال�شلف املقدرة 

ب�شكل فردي وجماعي.

تخ�شع خم�ش�شات النخفا�س اجلماعي يف جزء منها لعدم التاأكد من التقديرات لأنه من غري العملي حتديد اخل�شائر على اأ�شا�س كل قر�س 

على حده نظرًا كرب حجم القرو�س غري الهامة الفردية التي تت�شمنها املحفظة. ت�شتمل طرق التقدير على ا�شتخدام حتاليل اح�شائية للمعلومات 

التاريخية، مقرتنة بتقديرات الإدارة الهامة، وذلك للتاأكد باأن الظروف القت�شادية والئتمانية احلالية ت�شري اإىل اأن امل�شتوى الفعلي للخ�شائر 

املتكبدة ميكن اأن يزيد اأو يقل عن امل�شتوى ال�شابق.

ويف احلالت التي توؤدي فيها التغريات يف الظروف القت�شادية اأو الت�شريعية اأو ال�شلوكية اإىل عدم اإظهار اآخر اأحدث التوجهات يف عوامل 

املخاطر املتعلقة باملحفظة بالكامل يف هذه الطرق، عندئذ توؤخذ عوامل املخاطر بعني العتبار وذلك بتعديل خم�ش�شات النخفا�س يف القيمة 

الناجتة عن اخل�شائر ال�شابقة. ت�شتمل عوامل املخاطر على منو حمفظة القرو�س، وتنوع املنتجات، ومعدلت البطالة، والرتكزات.
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والتوزيع اجلغرايف، وخ�شائ�س منتجات القرو�س، والظروف القت�شادية مثل التوجهات يف اأ�شواق ال�شكن، وم�شتوى معدلت العمولت، 

وعمر املحفظة، وال�شيا�شات واملمار�شات املتعلقة باإدارة احل�شابات، والتغريات يف القوانني والأنظمة والعوامل الأخرى املوؤثرة يف منط ال�شداد من 

قبل العمالء.

يتم مراجعة املنهجية والفرتا�شات امل�شتخدمة يف ح�شاب خ�شائر النخفا�س يف القيمة باإنتظام على اأ�شا�س الفروقات بني اخل�شائر املقدرة 

واخل�شائر الفعلية.

بالن�شبة للقرو�س التي يتم تقييمها ب�شكل فردي، يتم ممار�شة الأحكام عند التاأكد من وجود دليل مو�شوعي على وقوع حدث خ�شارة، وذلك 

بتقييم كافة املعلومات املتعلقة بوجود دليل على وقوع النخفا�س، وفيما اإذا كانت الدفعات متثل مبالغ متاأخرة ال�شداد تعاقديًا وكذلك العوامل 

الأخرى التي ت�شري اإىل وجود تدهور يف الو�شع املايل وتوقعات املقرت�شني ب�شكل يوؤثر على مقدرتهم يف ال�شداد. بالن�شبة لتلك القرو�س، فاإنه يف 

حالة وجود دليل مو�شوعي على وقوع انخفا�س يف القيمة، تقوم الإدارة بالتاأكد من حجم املخ�ش�س املطلوب وذلك بناءًا على عدد من العوامل مثل 

القيمة البيعية لل�شمان، وتوزيعات الأرباح املحتمل توفرها يف حالة الت�شفية اأو الإفال�س، وجدوى طرق العمل اخلا�شة بالعميل واملقدرة على العمل 

بنجاح خارج ال�شعوبات املالية وحتقيق تدفقات نقدية كافية لتغطية اإلتزامات الديون.

تتطلب ممار�شة الأحكام ا�شتخدام الفرتا�شات التي تعترب ذاتية ب�شكل كبري وتتاأثر كثريًا بعوامل املخاطر وعلى الأخ�س التغريات يف الظروف 

القت�شادية والئتمانية.

انخفا�س القرو�س وال�سلف

يتم اإثبات خ�شائر القرو�س املنخف�شة القيمة عند وجود دليل مو�شوعي على وقوع انخفا�س يف قر�س ما اأو حمفظة القرو�س. حتمل خم�ش�شات 

النخفا�س التي يتم احت�شابها ب�شاأن القرو�س الفردية اأو جمموعات القرو�س املقدرة ب�شكل جماعي على قائمة الدخل، وت�شجل مقابل القيمة 

الدفرتية للقرو�س املنخف�شة القيمة يف قائمة املركز املايل. ل يتم اإثبات اخل�شائر التي قد تنتج عن اأحداث م�شتقبلية.

القرو�س وال�سلف التي يتم تقييمها ب�سكل فردي

ت�شتمل العوامل التي يتم اأخذها بعني العتبار عند التاأكد فيما اإذا كان القر�س هام مبفرده لأغرا�س حتديد النخفا�س يف القيمة على حجم 

القر�س وعدد القرو�س التي تت�شمنها املحفظة، واأهمية القر�س الفردي، وكيفية اإدارته. �شيتم تقييم القرو�س التي تفي بهذه املعايري ب�شكل فردي 

للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها با�شتثناء احلالت التي يكون فيها حجم التعرث واخل�شائر كافية لتربير معاجلتها وفق طريقة التقييم اجلماعي 

)اأنظر اأدناه(.

يتعلق بهذه  ا�شا�س فردي. وفيما  تتعلق مببالغ كبرية وتدار على  التجاريني  والعمالء  لل�شركات  بالن�شبة  التي تعترب هامة مبفردها  القرو�س   اإن 

القرو�س، يقوم البنك بتاريخ كل قائمة مركز مايل بالتاأكد – على ا�شا�س كل حالة على حده – من وجود دليل مو�شوعي على وقوع انخفا�س يف قر�س 

ما. ت�شتمل املعايري امل�شتخدمة يف هذا التقييم على:

 - �شعوبات معروفة يواجهها املقرت�س ب�شاأن التدفقات النقدية.

- الدفعات املتعاقد عليها ل�شداد اأ�شل املبلغ اأو العمولة املتاأخرة ال�شداد لفرتة تزيد عن 90 يوم.

- احتمال دخول اجلهة املقرت�شة يف الفال�س اأو هيكلة مالية اأخرى.

-  وجود امتياز ممنوح للجهة املقرت�شة لأ�شباب اقت�شادية اأو قانونية تتعلق بال�شعوبات املالية التي يواجهها العميل واأدى ذلك اإىل العفاء اأو تاأجيل 

�شداد ا�شل املبلغ اأو العمولة اأو الأتعاب وذلك يف احلالت التي يكون فيها المتياز غري هام، و

- وجود تدهور يف الو�شع املايل للجهة املقرت�شة اأو توقعاتها مثل وجود �شكوك يف مقدرتها على ال�شداد.

   بالن�شبة للقرو �س التي يوجد ب�شاأنها دليل مو�شوعي على النخفا�س يف القيمة، حتدد خ�شائر النخفا�س بعد الأخذ بعني العتبار ما يلي:

- اإجمايل املخاطر التي يتعر�س لها البنك ب�شاأن العميل.

- جدوى طريقة العمل اخلا�شة بالعميل ومقدرته على العمل بنجاح خارج ال�شعوبات املالية وحتقيق تدفقات نقدية كافية لتغطية اإلتزامات الديون.

- حجم وتوقيت املقبو�شات وال�شرتدادات املتوقعة.

- توزيعات الأرباح املحتمل توفرها يف حالة الت�شفية اأو الفال�س.

- مدى زيادة اأو تعادل حقوق الأف�شلية املتعلقة بالتزامات املقر�شني الخرين مع تلك املتعلقة بالبنك واحتمال ا�شتمرار املقر�شني 

الخرين يف دعم ال�شركة.

- �شعوبة حتديد اجمايل مبلغ وم�شتوى مطالبات كافة الدائنني واملدى الذي تكون فيه حالت عدم التاأكد املتعلقة بالتاأمني والنواحي القانونية 

وا�شحًا وجليًا.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(
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- القيمة البيعية لل�شمان )اأو اأية تعزيزات ائتمانية اأخرى( واحتمال الحتفاظ به بنجاح.

- التكاليف املحتملة املتعلقة باحل�شول على وبيع ال�شمان كجزء من م�شادرته.

- مقدرة اجلهة املقرت�شة على احل�شول على وال�شداد بعملة القر�س اإذا مل يكن القر�س بالعملة املحلية.

- �شعر ال�شوق الثانوي للقر�س، عند توفره.

حتدد القيمة البيعية لل�شمان على اأ�شا�س القيمة ال�شوقية عند اإجراء التقييم للتاأكد من وجود انخفا�س يف القيمة. ل يتم تعديل القيمة بالتغريات 

امل�شتقبلية املتوقعة يف اأ�شعار ال�شوق، علمًا باأنه يتم اإجراء التعديالت لإظهار الظروف املحلية مثل خ�شومات البيع الجباري.

حت�شب خ�شائر النخفا�س وذلك بخ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة لقر�س ما، والذي ي�شتمل على املقبو�شات امل�شتقبلية املتوقعة 

للعمولت املتعاقد عليها على اأ�شا�س معدل العمولة الفعلية الأ�شلي ومقارنة القيمة احلالية الناجتة عن ذلك مع القيمة الدفرتية احلالية للقر�س. 

يتم مراجعة خم�ش�شات انخفا�س احل�شابات الفردية الهامة مرة واحدة على الأقل كل ربع �شنة اأو اأكرث عندما تتطلب الظروف ذلك.

القرو�س وال�سلف التي يتم تقييمها ب�سكل جماعي

يتم تقييم النخفا�س ب�شكل جماعي لتغطية اخل�شائر املتكبدة وغري املحددة بعد على القرو�س اخلا�شعة للتقييم الفردي اأو املجموعات املتجان�شة 

للقرو�س التي ل تعترب هامة ب�شكل فردي. يتم تقييم حمافظ القرو�س املتعلقة بالتجزئة للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها ب�شكل جماعي لأن 

املحافظ تعترب عمومًا جمموعات قرو�س متجان�شة ب�شكل كبري.

 النخفا�س املتكبد وغري املحدد بعد

     يتم جتميع القرو�س التي يتم تقييمها ب�شكل فردي - التي مل يحدد ب�شاأنها ب�شكل خا�س اأي دليل على وقوع انخفا�س يف القيمة ب�شكل فردي 

مع بع�شها البع�س بح�شب خ�شائ�س خماطر الئتمان املتعلقة بها وذلك عند اإجراء تقييم للتاأكد من وجود انخفا�س جماعي يف قيمتها. ت�شتمل 

خ�شائ�س خماطر الئتمان هذه على بلد املن�شاأ، ونوع الن�شاط الذي يتم القيام به، ونوع املنتج املقدم، وال�شمان الذي مت احل�شول عليه وعوامل 

اأخرى ذات عالقة. ي�شمل هذا التقييم خ�شائر النخفا�س يف القيمة التي تكبدها البنك نتيجة لأحداث وقعت قبل تاريخ اإعداد القوائم املالية، واأن 

البنك غري قادر على حتديدها لكل قر�س فردي، واأنه ميكن تقديرها ب�شكل موثوق به. وعند توفر املعلومات التي حتدد اخل�شائر على القرو�س 

الفردية �شمن املجموعة، عندئذ يتم ا�شتبعاد تلك القرو�س من املجموعة، ويتم تقييمها ب�شكل فردي.

يحدد خم�ش�س النخفا�س اجلماعي بعد الأخذ بعني العتبار ما يلي:

- اخل�شائر ال�شابقة للمحافظ التي لها خ�شائ�س ائتمان مماثلة )ح�شب قطاع ال�شناعة مثاًل(.

- الفرتة املقدرة بني حدوث النخفا�س واخل�شائر التي يتم حتديدها وي�شتدل عليها عند جتنب خم�ش�س مالئم للقر�س الفردي، و 

-  تقدير الدارة فيما اإذا كانت الظروف القت�شادية والئتمانية ت�شري اإىل اأن امل�شتوى الفعلي للخ�شائر املتاأ�شلة بتاريخ قائمة املركز املايل ميكن اأن 

يزيد عن اأو يقل عن اخل�شائر ال�شابقة.

تقدر الفرتة الواقعة بني حدوث اخل�شارة وحتديدها من قبل الإدارة لكل حمفظة حمددة على اأ�شا�س الظروف القت�شادية والظروف ال�شائدة 

يف ال�شوق، واأداء العميل، ومعلومات اإدارة املحفظة وطرق اإدارة الئتمان، واخلربة املتعلقة بالتح�شيل وال�شرتداد يف ال�شوق. تتفاوت الفرتة املقدرة 

على مدى الزمن وذلك بتغري هذه الظروف.
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املجموعات املتجان�سة للقرو�س وال�سلف

ت�شتخدم طرق اإح�شائية لتحديد خ�شائر النخفا�س اجلماعي للمجموعات املتجان�شة للقرو�س التي ل تعترب هامة مبفردها. ت�شجل اخل�شائر يف 

جمموعات القرو�س هذه ب�شكل فردي عند ا�شتبعاد القرو�س الفردية من املجموعة ويتم �شطبها.

تتمثل الطرق امل�شتخدمة يف ح�شاب املخ�ش�شات اجلماعية يف الآتي:

- عند وجود معلومات جمربة مالئمة، ي�شتخدم البنك طريقة »ن�شبة ترحيل القرو�س املتاأخــــرة ال�شـــداد املحتملة« )Roll – rate( والتي ت�شتخدم 

حتاليل اح�شائية للبيانات التاريخية وحالت الخفاق والتعرث يف ال�شداد وذلك من اأجل تقدير حجم القرو�س التي �شيتم �شطبها يف نهاية املطاف 

ب�شكل موثوق به وذلك نتيجة لأحداث وقعت قبل تاريخ قائمة املركز املايل، لكن البنك غري قادر على حتديدها ب�شكل فردي. يتم جتميع القرو�س 

الفردية باإ�شتخدام حدود لأيام التاأخر يف ال�شداد، ومن ثم يتم ا�شتخدام حتاليل اح�شائية لتقدير التح�شن التي يطراأ على تلك القرو�س يف كل 

حد وذلك طوال خمتلف مراحل الخفاق يف ال�شداد وت�شبح غري قابلة ال�شرتداد. اإ�شافة اإىل ذلك، يتم جتميع القرو�س الفردية ح�شب خ�شائ�س 

الئتمان اخلا�شة بها طبقًا ملا ورد اأعاله. وعند اإتباع هذه الطريقة، يتم اإجراء التعديالت لتقدير الفرتات بني وقوع حدث اخل�شارة واكت�شافه، 

مثاًل عن طريق املبالغ املتعرثة )وتعرف بـ »فرتة الوقوع«(، والفرتة الواقعة بني الكت�شاف وال�شطب )وتعرف بـ »فرتة الكت�شاف«(. كما يتم تقومي 

الظروف القت�شادية الراهنة عند احت�شاب امل�شتوى املالئم للمخ�ش�س املطلوب لتغطية اخل�شائر املتاأ�شلة.

املجموعات املتجان�سة للقرو�س وال�سلف 

- عندما يكون حجم املحفظة �شغريًا اأو عندما تكون املعلومات غري كافية اأو غري موثوق بها لتباع طريقة »ن�شبة ترحيل القرو�س املتاأخرة ال�شداد 

النقدية  التدفقات  اأو طريقة  ال�شابقة،  اأ�شا�شية وفق معادلت ت�شتند على ن�شبة اخل�شارة  باتباع طريقة  البنك  املحتملة« )Roll – rate(، يقوم 

املخ�شومة. ويف حالة اإتباع الطريقة الأ�شا�شية وفق معادلت، يتم تقدير الفرتة بني وقوع حدث اخل�شارة وتاريخ حتديدها من قبل الإدارة املحلية، 

وتكون هذه الفرتة عادة ما بني �شتة اأ�شهر واثنى ع�شر �شهرًا.

يتم تقدير اخل�شارة املتاأ�شلة �شمن كل حمفظة بناءًا على هذه الطرق با�شتخدام البيانات التاريخية التي يتم حتديثها دوريًا لإظهار اآخر توجهات 

اأو  اأو الت�شريعية  املحفظة والتوجهات القت�شادية. ويف حالة عدم اإظهار اآخر اأحدث التوجهات الناجتة عن التغريات يف الظروف القت�شادية 

ال�شلوكية بالكامل يف هذه الطرق، فاإنها توؤخذ بعني العتبار وذلك بتعديل خم�ش�س النخفا�س الناجت عن هذه الطرق وذلك لإظهار هذه التغريات 

بتاريخ قائمة املركز املايل.

�سطب القرو�س وال�سلف

ت�شطب القرو�س )وخم�ش�س النخفا�س املتعلقة بها( ب�شكل جزئي اأو بالكامل عند عدم توقع حت�شيلها. ويف حالة القرو�س امل�شمونة، فاإن ذلك 

يتم بعد اإ�شتالم املتح�شالت من حتقق ال�شمان.

ال�سمانات والتعزيزات الئتمانية الأخرى املقتناه

يقوم البنك مبنح القرو�س بناء على قدرة العمالء على �شداد اإلتزاماتهم من م�شادر التدفقات النقدية اخلا�شة بهم بدًل من العتماد على قيمة 

ال�شمانات املقدمة. وبح�شب و�شع العميل ونوع املنتج، متنح الت�شهيالت بدون �شمانات. بالن�شبة للقرو�س الأخرى، يتم احل�شول على �شمانات 

اإ�شافية ويوؤخذ ذلك بعني العتبار عند اتخاذ القرار ب�شاأن منح الئتمان والأ�شعار. ويف حالة التعرث عن ال�شداد، يقوم البنك با�شتخدام ال�شمان 

كم�شدر من م�شادر ال�شداد.

وح�شب �شكلها، ميكن اأن يكون لل�شمانات تاأثريًا ماليًا هامًا يف التقليل من خماطر الئتمان.

اإ�شافة اإىل ذلك، ميكن اإدارة املخاطر با�شتخدام اأنواع اأخرى من ال�شمانات وتعزيزات خماطر الئتمان مثل ال�شمانات الإ�شافية والرهونات 

الأخرى وال�شمانات غري املدعمة بامل�شتندات الثبوتية، لكن قيمة هذه ال�شمانات �شتكون غري معروفة ومل يتم حتديد اأثرها املايل.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(
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القيمة العادلة للأدوات املالية غري املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط  )2
حتدد القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة فـي �شوق مايل ن�شط با�شتخدام طرق الت�شعري. وفـي حالة ا�شتخدام طرق الت�شعري )على 

�شبيل املثال، مناذج( فـي حتديد القيمة العادلة، فاإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفـني موؤهلني م�شتقلني عن اجلهة التي قامت 

باإ�شتحداثها. يتم امل�شادقة على كافة طرق الت�شعري قبل ا�شتخدامها، ويتم معايرتها للتاأكد باأن املخرجات تعك�س البيانات الفعلية واأ�شعار ال�شوق 

املقارنة. وبقدر امل�شتطاع، ت�شتخدم طرق الت�شعري البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي املتعلقة مبخاطر الإئتمان )اخلا�شة بالبنك 

والطرف الآخر( والتقلبات والأمور املرتابطة تتطلب من الإدارة اإجراء التقديرات. اأن تغري الإفرتا�شات املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على 

القيمة العادلة امل�شجلة لالأدوات املالية.

انخفا�س قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع  )3
يقوم البنك مبمار�شة الأحكام عند مراجعة الإنخفا�س يف قيمة ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع . وي�شمل ذلك التاأكد فيما اإذا كان الإنخفا�س 

اأو  »جوهري«  العادلة  القيمة  الإنخفا�س يف  كان  اإذا  فيما  للتاأكد  التقدير  اإبداء  يتم  التكلفة.  يقل عن  العادلة  القيمة  امل�شتمر يف  اأو  اجلوهري 

»م�شتمر«، ويف هذا ال�شدد، يقوم البنك بتقومي، من بني عوامل اأخرى، التغري العادي يف اأ�شعار الأ�شهم. اإ�شافة اإىل ذلك، يقوم البنك بالتاأكد 

فيما اإذا كان الإنخفا�س يف القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور يف املركز املايل للجهة امل�شتثمر فيها، واأداء ال�شناعة والقطاع، والتغريات يف 

التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

ت�سنيف ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق  )4
يتبع البنك الإر�شادات املذكورة يف معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( عند ت�شنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعات املمكن حتديدها 

اأو الثابتة، والتي لها تاريخ ا�شتحقاق حمدد كــ »ا�شتثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�شتحقاق« . وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي نيته ومقدرته على 

الحتفاظ بهذه ال�شتثمارات حتى تاريخ الإ�شتحقاق.

ت�سنيف ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  )5
يتبع البنك الأ�ش�س املن�شو�س عليها يف معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( عند ت�شنيف املوجودات واملطلوبات املالية اإىل »ا�شتثمارات مدرجة 

قيمتها العادلة يف قائمة الدخل«. وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي مدى اإلتزامه بال�شروط املن�شو�س عليها يف معيار املحا�شبة الدويل رقم )39(.

حتديد ال�سيطرة على امل�ستثمر به  )6
تخ�شع موؤ�شرات ال�شيطرة املبينة يف الإي�شاح رقم 1-1 )هـ( لتقديرات الإدارة.

خم�س�س اللتزامات واملطالبات القانونية  )7
لقاء  اإحتمال جتنيب خم�ش�س  ب�شاأن  والأحكام  التقديرات  باإجراء  الإدارة  العادية. قامت  اأعماله  دورة  قانونية خالل  البنك مطالبات  يتلقى 

الجراءات  على  القانونية  املطالبات  وتكاليف  توقيت  يعتمد  موؤكد.  غري  دفعه  املراد  واملبلغ  القانونية  املطالبات  اإنتهاء  تاريخ  اإن  املطالبات. 

النظامية املتبعة.

مبداأ الإ�ستمرارية  ز( 

لقد قامت الإدارة بتقومي مقدرة البنك على الإ�شتمرار يف العمل  وفقًا ملبداأ الإ�شتمرارية، واأنها على قناعة باأنه يوجد لدى البنك املوارد الكافية 

لالإ�شتمرار يف اأعماله يف امل�شتقبل املنظور. كما اأنه ل علم لدى الإدارة باأية حالت عدم تاأكد هامة قد تثري �شكوكًا جوهرية حول مقدرة البنك 

على الإ�شتمرار يف العمل وفقًا ملبداأ الإ�شتمرارية. عليه، مت الإ�شتمرار يف اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ ال�شتمرارية.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية  .2

فيما يلي بيانًا بال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة :-

التغري فـي ال�سيا�سات املحا�سبية اأ( 

تتم�شى ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة مع تلك امل�شتخدمة فـي ال�شنة املالية ال�شابقة. فـيما يلي بع�س التعديالت والتح�شينات على املعايري 

احلالية والتف�شريات اجلديدة والتي مل يكن لها اأثر على ال�شيا�شات املالية واملركز املايل للبنك واأدائه:

تتما�شى ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك امل�شتخدمة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة ال�شنوية لل�شنة 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2014، با�شتثناء اتباع املعايري اجلديدة والتعديالت الأخرى على املعايري احلالية املذكورة اأدناه والتي مل يكن لها اأثر هام 

على القوائم املالية املوحدة للمجموعة للفرتة احلالية اأو ال�شابقة ويتوقع باأن يكون لها اأثر هام على الفرتات امل�شتقبلية.

1 (  تعديلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )19(: يطبق هذا التعديل على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014. ينطبق 

هذا التعديل على الربامج املحددة املزايا املتعلقة با�شرتاكات املوظفني و / اأو الأطراف الأخرى. و�شريطة الوفاء ب�شروط ومعايري حمددة، فاإن 

التعديل احلايل ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )19( يقدم اإعفاءًا من املتطلبات املقرتحة يف التعديالت لعام 2011 بخ�شو�س ن�شب ا�شرتاكات 

املوظفني / الأطراف الثالثة لفرتات اخلدمة وفق معادلة برامج املزايا اأو طريقة الق�شط الثابت. مينح التعديل احلايل اخليار، يف حالة الوفاء 

بال�شروط، لتخفي�س تكلفة اخلدمة خالل الفرتة التي تقدم خاللها اخلدمة املعنية.

على   2013  –  2011 2012، و   –  2010 املالية للأعوام من  بالتقارير  الدولية اخلا�سة  املعايري  ال�سنوية على  التح�سينات  تطبق دورة    ) 2

الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014. تتلخ�س هذه التح�سينات ال�سنوية يف الآتي:

اأ (  املعيار الدويل املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )1(: اإتباع املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية لأول مرة.

يو�شح التعديل باأنه ي�شمح ول يعترب اإلزاميًا ملتبعي املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية لأول مرة اإتباع املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير 

املالية اجلديدة اأو املعدلة والتي ل تعترب اإلزامية ولكن يف�شل اإتباعها ب�شكل مبكر. 

ب ( املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )2( مت تعديل املعيار ليو�شح تعريف »�شروط املنح« وذلك بتعريف »�شروط الأداء« و »�شروط 

اخلدمة« ب�شورة م�شتقلة.

ج ( املعاير الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )3(: عمليات جتميع الأعمال

اأنواع  كافة  تاأ�شي�س  يطبق على حما�شبة  ل  املعيار  واأن هذا  الأعمال  لعملية جتميع  املحتمل  العو�س  وقيا�س  ت�شنيف  لتو�شيح  املعيار  تعديل  مت 

الرتتيبات امل�شرتكة املذكورة يف املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )11(.

د ( املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )8(: القطاعات الت�شغيلية 

مت تعديل هذا املعيار الذي يطلب بو�شوح الف�شاح عن الأحكام التي اأجرتها الإدارة  عند تطبيق اأ�ش�س ومعايري التجميع.

هـ( املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )13(: قيا�س القيمة العادلة 

مت تعديل املعيار ليو�شح باأنه يجب قيا�س الذمم املدينة والدائنة ق�شرية الأجل غري املرتبطة بعمولة مببلغ الفاتورة وبدون خ�شم اإذا كان اأثر 

اخل�شم غري جوهري. كما مت تعديله اأي�شًا ليو�شح باأن ال�شتثناء املتعلق باملحفظة ميكن اأن يطبق على العقود املذكورة يف نطاق معيار املحا�شبة 

الدويل رقم )39( واملعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9( ب�شرف النظر عما اإذا كانت تفي ب�شروط تعريف املوجودات اأو املطلوبات 

املالية التي ن�س عليها معيار املحا�شبة الدويل رقم )32(.

و ( معيار املحا�شبة الدويل رقم )16(: املمتلكات والآلت واملعدات، ومعيار املحا�شبة الدويل رقم )38(: املوجودات غري امللمو�شة 

تو�شح هذه التعديالت متطلبات طرق اإعادة التقييم بعد الأخذ بعني العتبار باأن تعديل ال�شتهالك اأو الإطفاء املرتاكم ل يتم دومًا بالتنا�شب 

مع التغري يف اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�شل.

ز ( معيار املحا�شبة الدويل رقم )24(: الف�شاح عن اجلهات ذات العالقة

مت متديد تعريف اجلهة ذات العالقة لي�شتمل على من�شاأة الإدارة التي تقدم خدمات موظفي الإدارة العليا للمن�شاأة املعدة للقوائم املالية ب�شورة 

مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.

ح ( معيار املحا�شبة الدويل رقم )40(: ال�شتثمارات العقارية

يو�شح هذا املعيار باأنه يجب على املن�شاأة التاأكد فيما اإذا كانت املمتلكات امل�شرتاه تعترب »ا�شتثمارات عقارية« وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 

)40( واأن تقوم باإجراء تقييم م�شتقل وفقًا للمعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )3( للتاأكد فيما اإذا كانت عملية ال�شراء تعترب عملية 

جتميع اأعمال.

تاريخ التداول ب( 

يتم اإثبات والتوقف عن اإثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول، اأي التاريخ الذي ي�شبح فـيه البنك 

اأن يتم ت�شليم تلك  التي تتطلب  العمليات  املالية هي  املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات  العمليات الإعتيادية  التعاقدية لالأداه.  طرفًا فـي الأحكام 

املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها فـي ال�شوق.
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الأدوات املالية امل�ستقة وحما�سبة تغطية املخاطر ج( 

يتم قيا�س الأدوات املالية امل�شتقة والتي ت�شتمل على عقود ال�شرف الأجنبي، والعقود امل�شتقبلية املتعلقة باأ�شعار العمولت اخلا�شة، واإتفاقيات 

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

العادلة )العالوة امل�شتلمة عن اخليارات املكتتبة(. تقيد كافة امل�شتقات بقيمتها العادلة يف املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها 

 اإيجابية، ويف املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة لها �شلبية. 

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

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

1(  امل�ستقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة
تدرج التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة لل�شنة. ت�شتمل امل�شتقات املقتناه 

لأغرا�س املتاجرة على تلك امل�شتقات التي ل تخ�شع ملحا�شبة تغطية املخاطر.

امل�ستقات املدرجة �سمن اأدوات مالية اأخرى  )2
الإقت�شادية  خ�شائ�شها  كانت  اإذا  العادلة  بالقيمة  وت�شجل  منف�شلة،  م�شتقات  الأخرى  املالية  الأدوات  �شمن  املدرجة  امل�شتقات  تعترب 

وخماطرها ل تتعلق ب�شورة وثيقة بتلك املذكورة يف العقد الرئي�شي، واأن العقد الرئي�شي ل يعترب بحد ذاته عقد م�شتقات مقتناة لأغرا�س 

املتاجرة، اأو اأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل. تقيد امل�شتقات املدرجة �شمن الأدوات املالية الأخرى املنف�شلة عن العقد 

الرئي�شي بالقيمة العادلة يف حمفظة امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة، وتدرج التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

حما�سبة تغطية املخاطر  )3
يقوم البنك بت�شنيف بع�س امل�شتقات كاأدوات تغطية عندما تكون موؤهلة ملحا�شبة تغطية املخاطر.

لأغرا�س حما�شبة تغطية املخاطر، ت�شنف تغطية املخاطر اإىل فئتني هما:- )اأ( تغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي خماطر التغريات 

يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات التي مت اإثباتها، و )ب( تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات يف التدفقات 

النقدية �شواء كانت متعلقة بخطر حمدد مرتبط باملوجودات اأو املطلوبات املغطاة اأو العمليات املتوقعة ب�شكل كبري التي ميكن توؤثر على �شايف 

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 يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اخلا�شة باأداة تغطية املخاطر ب�شكل فعال مع التغريات التي طراأت على 

البند الذي متت تغطية خماطره، ويجب اأن تكون هذه التغريات قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق به. وعند بداية تغطية املخاطر، يجب توثيق 

اإ�شرتاتيجية واأهداف اإدارة املخاطر مبا يف 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.

اإعادة  نا�شئة عن  اأو خ�شائر  اأية مكا�شب  ، تدرج  ب�شرط حما�شبة تغطية املخاطر  تفي  التي  العادلة  القيمة  لتغطية خماطر  بالن�شبة  اأما 

قيا�س اأدوات تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم اإثبات اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره 

يف قائمة الدخل املوحدة . ويف احلالت التي تتوقف فيها تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعمولت خا�شة عن الوفاء 

ب�شرط حما�شبة تغطية املخاطر ، عندئذ يتم اإطفاء ت�شوية القيمة الدفرتية يف قائمة الدخل املوحدة على مدى العمر املتبقي لالأداة املالية. 

وعند التوقف عن اإثبات البند الذي متت تغطية خماطره، يتم اإدراج ت�شوية القيمة العادلة غري املطفاأة مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة.

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

الناجمة عن اأداة تغطية املخاطر، التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة، يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة، على اأن يتم اإثبات اجلزء غري 

الفعال، اإن وجد، يف قائمة الدخل املوحدة. بالن�شبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها تاأثري على املعامالت امل�شتقبلية، يتم حتويل 

الربح اأو اخل�شارة املدرجة يف الإحتياطيات الأخرى اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي توؤثر فيها املعاملة املغطاة على قائمة 

الدخل املوحدة . 

تلك  لتعد  اأو عندما  تنفيذها  اأو  اإنهاوؤها  اأو  بيعها  اأو  التغطية  اأداة  �شريان  اإنتهاء  عند  وذلك  املخاطر  تغطية  التوقف عن حما�شبة  يتم 

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

املرتاكمة – املثبتة �شابقًا يف الإحتياطات الأخرى- �شمن حقوق امل�شاهمني حلني حدوث العملية املتوقعة . ويف احلالت التي مل يعد فيها توقع 

حدوث العملية املغطاة، يتم حتويل �شايف الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة – املثبتة �شمن الإحتياطيات الأخرى – اإىل قائمة الدخل املوحدة لل�شنة. 
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العملت الأجنبية د( 

مت اإظهار وعر�س القوائم املالية املوحدة بالريال ال�شعودي، والذي يعترب اأي�شًا العملة الرئي�شية للبنك. 

اأر�شدة  املعامالت. كما حتول  اإجراء  بتاريخ  ال�شائدة  الفورية  التحويل  باأ�شعار  �شعودية  لريالت  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتول 

القوائم  اإعداد  بتاريخ  ال�شائدة  التحويل  باأ�شعار  �شعودية  لريالت  ال�شنة  نهاية  يف  الأجنبية  بالعمالت  امل�شجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات 

ال�شنة  بداية  يف  الرئي�شية  بالعملة  املطفاأة  التكلفة  بني  الفرق  الأجنبية  بالعمالت  امل�شجلة  النقدية  البنود  حتويل  وخ�شائر  اأرباح  متثل  املالية. 

واملعدلة بالعمولة الفعلية واملبالغ امل�شددة خالل ال�شنة، والتكلفة املطفاأة بالعملة الأجنبية املحولة ب�شعر التحويل يف نهاية ال�شنة. ترحل كافة 

فروقات التحويل الناجتة عن الأن�شطة غري التجارية اإىل اأرباح حتويل عمالت اأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة فيما عدا الفروقات على القرو�س 

واملطلوبات  املوجودات  اأو خ�شائر حتويل  اأرباح  تدرج  الأجنبية.  املن�شاآت  الإ�شتثمار يف  فعالة على �شايف  تغطية  توؤمن  التي  الأجنبية  بالعمالت 

النقدية امل�شجلة بالعمالت الأجنبية يف 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�شايف الإ�شتثمار املوؤهلني لتغطية املخاطر وبقدر تغطية 

املخاطر الفعالة. تدرج اأرباح اأو خ�شائر البنود غري النقدية امل�شجلة بالقيمة العادلة كجزء من ت�شوية القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة اأو 

حقوق امل�شاهمني وذلك ح�شب املوجودات املالية املعنية.

هـ ( مقا�ســة الأدوات املالية 

تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�شايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما يوجد حاليًا حق نظامي ملزم ملقا�شة املبالغ املثبتة 

اأو عندما يكون لدى البنك نية لت�شوية املوجودات مع املطلوبات على اأ�شا�س ال�شايف، اأو بيع املوجودات وت�شوية املطلوبات يف اآن واحد . 

و  ( اإثبات الإيرادات / امل�ساريف    

دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة

يتم اإثبات دخل وم�شاريف العمولت اخلا�شة املتعلقة بكافة الأدوات املالية املرتبطة بعمولة، يف قائمة الدخل املوحدة على اأ�شا�س العائد الفعلي. 

املتوقع  العمر  املقدرة على مدى  امل�شتقبلية  النقدية  واملقبو�شات  املدفوعات  ا�شتخدامه يف خ�شم  الذي مت  املعدل  الفعلي  العمولة  ميثل معدل 

للموجودات واملطلوبات املالية )اأو لفرتة اأق�شر، ح�شبما هو مالئم( اإىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية. وعند احت�شاب معدل 

العمولة الفعلي، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية امل�شتقبلية بعد الأخذ بعني العتبار كافة ال�شروط التعاقدية لالإداة املالية، ولي�س خ�شائر 

الئتمان امل�شتقبلية.

تعدل القيمة الدفرتية لأية موجودات اأو مطلوبات مالية ما، يف حالة قيام البنك بتعديل تقديراته ب�شاأن املدفوعات اأو املقبو�شات. حت�شب 

القيمة الدفرتية املعدلة على اأ�شا�س معدل العمولة الفعلي الأ�شلي، ويقيد التغري يف القيمة الدفرتية كدخل اأو م�شاريف عمولت خا�شة.

يف حال اإنخفا�س القيمة امل�شجلة لأ�شل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهه ب�شبب خ�شارة الإنخفا�س يف القيمة، فانه ي�شتمر يف 

اإثبات دخل العمولة اخلا�شة با�شتخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفرتية اجلديدة.

ياأخذ احت�شاب معدل العائد الفعلي بعني العتبار كافة ال�شروط التعاقدية املتعلقة بالأدوات املالية )مثل الدفعات املقدمة، واخليارات ..... 

الخ(، وي�شتمل على كافة التعاب املدفوعة اأو امل�شتلمة، وتكاليف املعامالت وكذلك اخل�شومات والعالوات التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من معدل 

العمولة الفعلي. تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عر�شية تتعلق مبا�شرًة ب�شراء اأو اإ�شدار اأو ا�شتبعاد موجودات اأو مطلوبات مالية ما. 

وعند قيام البنك باإبرام اإتفاقية مقاي�شة اأ�شعار عمولت خا�شة لتبديل العمولة اخلا�شة مبعدل ثابت اإىل عائم )اأو العك�س(، يتم تعديل دخل 

اأو م�شاريف العمولة اخلا�شة ب�شايف العمولة اخلا�شة على عملية املقاي�شة. 

تتم مقا�شة دخل العمولت اخلا�شة على املنتجات املعتمدة من الهيئة ال�شرعية – امل�شتلمة وغري املتحققة بعد – مقابل املوجودات املعنية.

اأرباح/ خ�سائر حتويل العملت الأجنبية.

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

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(
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دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة

يتم اإثبات دخل الأتعاب والعمولت على اأ�شا�س مبداأ الإ�شتحقاق عند تقدمي اخلدمة ذات العالقة. يتم تاأجيل اأتعاب الرتباطات ملنح القرو�س 

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

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

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

ب�شكل ن�شبي على مدى فرتة اخلدمة املقدمة. ويف 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. 

ي�شنف اأي دخل اأتعاب م�شتلم وغري متحقق بعد �شمن املطلوبات الأخرى.

توزيعات الأرباح

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار باأحقية ا�شتالمها. 

�سافـي دخل املتاجرة

م�شاريف  اأو  ودخل  العادلة،  القيمة  يف  التغريات  عن  الناجمة  واخل�شائر  املكا�شب  كافة  على  التجارية  الأن�شطة  عن  الناجمة  النتائج  ت�شتمل 

العمولت اخلا�شة املتعلقة بها، 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 يف عمليات التغطية. 

ربح اليوم الواحد

اأو تكون مبنية على  عندما تكون قيمة املعاملة خمتلفة عن القيمة العادلة لنف�س الأداة يف املعامالت ال�شوقية الأخرى والتي ميكن مالحظتها 

اأ�شا�س طريقة تقييم حيث اأن املتغريات فيها ت�شتمل على بيانات فقط من الأ�شواق التي ميكن مالحظتها ، يقوم البنك فورًا باإثبات الفروقات بني 

قيمة املعاملة والقيمة العادلة )ربح اليوم الواحد( يف قائمة الدخل املوحدة �شمن »�شايف دخل املتاجرة«. ويف احلالت التي يكون فيها ا�شتخدام 

بيانات ل ميكن مالحظتها، يدرج الفرق بني قيمة املعاملة والقيمة ح�شب طريقة التقييم يف قائمة الدخل املوحدة فقط عندما ت�شبح املدخالت 

قابلة للمالحظة، اأو عند التوقف عن اإثبات الأداه.

اإتفاقيات البيع واإعادة ال�سراء ز( 

ي�شتمر البنك يف اإثبات املوجودات املباعة مع الإلتزام باإعادة �شرائها يف تاريخ م�شتقبلي حمدد ) اإتفاقيات اإعادة ال�شراء ( يف قائمة املركز املايل 

املوحدة نظرًا لإحتفاظ البنك بكافة املخاطر واملكا�شب امل�شاحبة للملكية، وي�شتمر يف قيا�شها وفقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ب�شاأن املوجودات 

املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل، وال�شتثمارات املتاحة للبيع، وال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�شتحقاق وال�شتثمارات الأخرى 

املقتناه بالتكلفة املطفاأة. يتم اإظهار الإلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�شتلمة منه مبوجب هذه الإتفاقيات يف الأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية الأخرى اأو ودائع العمالء، ح�شبما هو مالئم . يتم اإعتبار الفرق بني �شعر البيع واإعادة ال�شراء كم�شاريف عمولت خا�شة، ويطفاأ على مدى 

فرتة اإتفاقية اإعادة ال�شراء باإ�شتخدام طريقة العائد الفعلي .  

ل يتم اإظهار املوجودات امل�شرتاة مع وجود اإلتزام لإعادة بيعها يف تاريخ م�شتقبلي حمــدد ) اإتفاقية اإعادة بيع( يف قائمة املركز املايل املوحدة 

لعدم اإنتقال ال�شيطرة على تلك املوجودات اإىل البنك . تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه الإتفاقيات يف النقدية والأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي اأو الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى اأو القرو�س وال�شلف، ح�شبما هو مالئم . ويتم اإعتبار الفرق بني �شعر ال�شراء 

واإعادة البيع كدخل عمولت خا�شة، ويطفاأ على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع باإ�شتخدام طريقة العائد الفعلي.
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ال�ستثمارات ح( 

بال�شتثمارات  املتعلقة  ال�شراء  املدفوع، �شاملة م�شاريف  املبلغ  والتي متثل  العادلة  بالقيمة  الإ�شتثمارية  ال�شندات  اإثبات كافة  الأ�شل،  يتم، يف 

)فيما عدا ال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل حيث ل يتم اإ�شافة م�شاريف ال�شراء اإىل التكلفة عند الإثبات الأويل لها، وحتمل 

على قائمة الدخل املوحدة(. تطفاأ العالوة واخل�شم على اأ�شا�س العائد الفعلي، وتدرج يف دخل العمولت اخلا�شة . 

وبعد الثبات الأويل لها، حتدد القيمة العادلة لل�شندات التي يتم تداولها يف الأ�شواق املالية النظامية على اأ�شا�س الأ�شعار املتداولة بال�شوق 

اإعداد القوائم املالية. تقوم ا�شتثمارات الأ�شهم املتداولة بالأ�شعار املتداولة يف يوم القفال. حتدد القيمة العادلة  اإنتهاء العمل يف تاريخ  عند 

للموجودات املداره وال�شتثمارات يف ال�شناديق الإ�شتثمارية على اأ�شا�س �شايف قيمة املوجودات املعلن والذي يقارب القيمة العادلة.

وبعد الثبات الأويل لها، حتدد القيمة العادلة لل�شندات غري املتداولة بال�شوق، وذلك باإجراء 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 �شايف 

املوجودات ذات ال�شلة .

وبعد الإثبات الأويل ملختلف فئات ال�شندات الإ�شتثمارية، ل ي�شمح عادة باإجراء اأية حتويالت لحقة بني فئات الإ�شتثمار املختلفة. حتدد القيمة 

امل�شرح عنها لكل فئة من فئات الإ�شتثمار يف نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل :-

1(  ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل
ت�شنف ال�شتثمارات �شمن هذه الفئة كـ »ا�شتثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة« اأو »ا�شتثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل«. وذلك 

عند ن�شاأتها اأو عند تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 املعدل. يتم �شراء ال�شتثمارات امل�شنفة كـ« ا�شتثمارات مقتناه 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 يف قائمة الدخل« 

من قبل الإدارة يف حالة الوفاء باملعايري والأ�ش�س املذكورة اأدناه، )فيما عدا ا�شتثمارات الأ�شهم غري املتداولة يف �شوق مايل ن�شط والتي ل ميكن 

قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به(: 

 اأنها عبارة عن اأداة مالية ت�شتمل على نوع واحد اأو اأكرث من امل�شتقات املدرجة �شمن اأدوات مالية اأخرى والتي تعدل ب�شورة جوهرية  •

التدفقات النقدية الناجتة عن الأداة املالية، اأو

  اأنها اأداة مالية ت�شتمل على م�شتقات مدرجة �شمن اأدوات مالية اأخرى يجب ف�شلها عن العقد •

 الرئي�شي طبقًا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 39، ولكن البنك غري قادر على قيا�س امل�شتقات املدرجة �شمن اأدوات مالية اأخرى ب�شورة منف�شلة 

وب�شكل موثوق به عند ال�شراء اأو يف تاريخ لحق بعد تاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة.

الت�شنيف غري قابل  اأدارة املخاطر املعتمدة من جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك، وهذا  العادلة« طبقًا لإ�شرتاتيجية  يتم ت�شنيف »القيمة 

لالإلغاء. يتــم اإثبــات املوجــودات املاليـــة امل�شنفة عند اإبـرام اإتفـاقــيات تعــاقدية مــع الأطراف الأخـــرى بتاريـخ الـــتداول، ويــتم الـتوقــف عـــن

 اإثباتها عند بيعها.

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

يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�شاأ فيها تلك التغريات. يدرج يف قائمة الدخل املوحدة دخل العمولت اخلا�شة وتوزيعات الأرباح امل�شتلمة 

عن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كـ » دخل من الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل«. ل ت�شاف 

تكاليف املعامالت، اإن وجدت، اإىل قيا�س القيمة العادلة عند الإثبات الأويل لال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(
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2(  ال�ستثمارات املتاحة للبيع
ال�شتثمارات املتاحة للبيع عبارة عن اأ�شهم و�شندات دين غري م�شتقة مل يتم ت�شنيفها كا�شتثمارات مقتناه حتى تاريخ ال�شتحقاق اأو قرو�س 

اأو مدرجة قيمتها العادلة من قائمة الدخل، ويعتزم البنك الإحتفاظ بها ملدة غري حمددة، والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات  وذمم مدينة 

ال�شيولة اأو ملواجهة التغريات يف اأ�شعار العمولت اخلا�شة، اأو اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، اأ�شعار الأ�شهم.

تقا�س ال�شتثمارات امل�شنفة كـ »ا�شتثمارات متاحة للبيع« لأحقًا بالقيمة العادلة. بالن�شبة لال�شتثمارات املتاحة للبيع التي مل يتم تغطية خماطر 

قيمتها العادلة، تدرج الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة. وعند اإنتفاء اأ�شباب 

ال�شامل املوحدة - يف قائمة الدخل  – املثبتة �شابقًا �شمن قائمة الدخل  الـمرتاكمـة  اأو اخل�شــارة  اإظهـار الربح  اإثبات تلك ال�شـتثـمارات، يتم 

املوحدة للفرتة. 

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

3(  املقتناة بالتكلفة املطفاأة
اأو املمكن حتديدها وغري املتداولة يف �شوق مايل ن�شط، كـ » ا�شتثمارات مقتناه بالتكلفة املطفاأة«.  ت�شنف ال�شتثمارات ذات الدفعات الثابتة 

ال�شتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفاأة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة ناق�شًا خم�ش�س الإنخفا�س يف قيمتها. 

يتم ت�شوية ال�شتثمارات املغطاه قيمتها العادلة يف تغريات القيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطية خماطرها. تدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر 

ناجمة عن هذه ال�شتثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عند اإنتفاء اأ�شباب اإثبات تلك ال�شتثمارات، ويتم الإف�شاح عنها كمكا�شب اأو )خ�شائر( 

ا�شتثمارات مقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة. حت�شب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�شم اأو العالوة عند ال�شراء با�شتخدام طريقة 

العائد الفعلي. 

4(  ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
ت�شنف ال�شتثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها ولها تاريخ اإ�شتحقاق حمدد والتي ي�شتطيع البنك ولديه النية الإيجابية لإقتنائها 

حتى تاريخ اإ�شتحقاقها - عدا تلك التي تفي مبتطلبات تعريف ال�شتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفاأة - كا�شتثمارات مقتناه حتى تاريخ الإ�شتحقاق. 

يتم قيا�س هذه ال�شتثمارات بعد اإقتنائها بالتكلفة املطفاأة ناق�شًا خم�ش�س الإنخفا�س يف قيمتها. يتم ح�شاب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني 

الإعتبار اخل�شم اأو العالوة عند ال�شراء با�شتخدام معدل العائد الفعلي، وتدرج اأية مكا�شب اأو خ�شائر ناجمة عن هذه ال�شتثمارات يف قائمة 

الدخل املوحدة عند اإنتفاء اأ�شباب اإثبات تلك ال�شتثمارات اأو اإنخفا�س قيمتها.

اإن ال�شتثمارات امل�شنفة كـ »مقتناه حتى تاريخ الإ�شتحقاق«، ل ميكن عادة بيعها اأو اإعادة ت�شنيفها - دون اأن تتاأثر مقدرة البنك على اإ�شتخدام 

هذا الت�شنيف، ول ميكن ت�شنيفها كبند مغطى املخاطر ب�شاأن اأ�شعار العمولة اخلا�شة اأو ال�شداد املبكر ، وبالتايل اإظهار النية لالإحتفاظ بها 

حتى تاريخ الإ�شتحقاق.

ال�ستثمار فـي ال�سركات امل�ستثمر فـيها التي يتم املحا�سبة عنها وفقاً لطريقة حقوق امللكية ط( 

تتكون ح�شة البنك يف ال�شركات امل�شتثمر فيها التي يتم املحا�شبة عنها وفقًا لطريقة حقوق امللكية من احل�ش�س يف �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك.

ال�شركات الزميلة هي تلك املن�شاآت التي ميار�س البنك تاأثريًا هامًا - ولي�س �شيطرة اأو �شيطرة م�شرتكة - على �شيا�شتها املالية والت�شغيلية.

امل�شروع امل�شرتك عبارة عن ترتيب يكون للبنك �شيطرة م�شرتكة وله حقوق يف �شايف موجودات الرتتيب ولي�س حقوق يف موجوداته اأو اإلتزامات 

لقاء مطلوباته.

يتم املحا�شبة عن احل�ش�س يف ال�شركات الزميلة وامل�شروع امل�شرتك باإ�شتخدام طريقة حقوق امللكية، ويتم اإثباتها يف الأ�شل بالتكلفة �شاملة 

الأخرى  ال�شاملة  واليرادات  الأرباح واخل�شائر  البنك يف  املوحدة على ح�شة  املالية  القوائم  ت�شتمل  الأويل،  الثبات  وبعد  املعامالت.  تكاليف 

لل�شركات امل�شتثمر فيها التي يتم املحا�شبة عنها وفقًا لطريقة حقوق امللكية وحلني زوال التاأثري الهام اأو ال�شيطرة امل�شرتكة.

تعك�س قائمة الدخل ح�شة �شاب يف نتائج اأعمال ال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك.

اإن ال�شنة املالية لكل من �شاب وال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك  تنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وتتم�شى �شيا�شتها املحا�شبية مع تلك املتبعة 

من قبل �شاب فيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع يف ظروف م�شابهه. 

يتم حذف الأرباح واخل�شائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني �شاب وال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك بقدر ح�شته يف ال�شركة الزميلة 

وامل�شروع امل�شرتك. 
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القرو�س وال�سلف ي( 

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

يف �شوق مايل ن�شط.

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

ت�شنف القرو�س وال�شلف اخلا�شة بالبنك كقرو�س و�شلف مقتناه بالتكلفة املطفاأة، ناق�شًا اأية مبالغ م�شطوبة وخم�ش�س الإنحفا�س يف قيمتها.

بالن�شبة للقرو�س وال�شلف التي متت تغطية خماطرها، يتم ت�شوية اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطر قيمته العادلة يف القيمة الدفرتية.

الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ك( 

اأن الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى هي موجودات مالية تتكون اأ�شا�شًا من اإيداعات اأ�شواق املال، وذات دفعات ثابتة اأو ممكن 

حتديدها، ول يتم تداولها يف الأ�شواق املالية الن�شطة. ل يتم اإبرام اإيداعات اأ�شواق املال بنية اإعادة بيعها مبا�شرًة اأو خالل فرتة ق�شرية. يتم، 

يف 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 الإنخفا�س 

يف القيمة، اإن وجدت.

ل( النخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية

يتم، بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة، اإجـراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�شوعي على انخفا�س قيمة اأي من اأ�شل مايل اأو جمموعة 

مـن املوجودات املالية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد لذلك الأ�شل، التي يتم ح�شابها على اأ�شا�س 

�شايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة، ويتم اإثبات اأية خ�شارة ناجمة عن ذلك الإنخفا�س يف التغريات يف قيمتها الدفرتية.

ويف حالة عدم اإمكانية حت�شيل اأي اأ�شل مايل، فانه يتم �شطبه من خم�ش�س الإنخفا�س يف القيمة. ل يتم �شطب املوجودات املالية اإل بعد 

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

يف حال تخفي�س املوجودات املالية اإىل قيمتها املقدرة القابلة لالإ�شرتداد، يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�شة بعد ذلك على اأ�شا�س �شعر العمولة 

اخلا�شة امل�شتخدم يف خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية لغر�س قيا�س القيمة القابلة لالإ�شرتداد. 

واإذا ما حدث لحقًا اإنخفا�س يف مبلغ خ�شارة الإنخفا�س يف قيمة ال�شتثمارات عدا ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع واأن هذا الإنخفا�س يتعلق، 

ب�شورة مو�شوعية، بوقوع حدث بعد اإثبات الإنخفا�س )مثل حت�شن درجة ت�شنيف الإئتمان للجهة املقر�شة(، يتم عك�س قيد خ�شارة الإنخفـا�س 

التي مت اإثباتها �شـابقًا وذلك بتعديــل ح�شــاب املخ�شــ�س. يتم اإثبــات عك�س القيــد يف قائمة الدخل املوحدة �شمن خم�ش�س خ�شائر الإئتمان.

1( انخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالتكلفة املطفاأة
لوجود حدث  نتيجًة  بالئتمان  املتعلق  الإنخفا�س  وقوع  دليل مو�شوعي على  القيمة عند وجود  املالية كموجودات منخف�شة  املوجودات  ُت�شنف 

اأو  اأو اأكرث بعد الإثبات الأويل لتلك املوجودات، واأن حلدث اخل�شارة هذا اأثر على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل املايل  خ�شارة 

ملجموعة من املوجودات  املالية والتي ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق به. 

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

املطفاأة، مبا يف ذلك تلك الناجمة عن خماطر ديون �شيادية، عند وجود دليل مو�شوعي ي�شري اإىل اأن البنك لن يكون قادرًا على حت�شيل املبالغ 

امل�شتحقة . ميثل مبلغ املخ�ش�س اخلا�س الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد . اإن القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد 

متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة مبا يف ذلك القيمة املقدرة القابلة لال�شرتداد من ال�شمانات والكفالت املخ�شومة على اأ�شا�س 

اأ�شعار العمولة اخلا�شة الفعلية الأ�شلية.
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يعاد التفاو�س ب�شاأن القرو�س وال�شلف وذلك اإما كجزء من العالقة امل�شتمرة مع العميل اأو ملواجهة التغريات ال�شلبية يف ظروف اجلهة املقر�شة. 

وميكن اأن يوؤدي اإعادة املفاو�شات اإىل متديد تاريخ ال�شتحقاق اأو برامج ال�شداد ومبوجبها مينح البنك �شعر عمولة معدل اإىل العميل املتعرث. 

وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل ال�شتمرار يف اعتبار الأ�شل »متاأخر ال�شداد« و »منخف�س القيمة« لوحدة لأن �شداد العمولة واأ�شل املبلغ الذي اأعيد 

ويتم  جديدة،  اإتفاقية  اإبرام  اإىل  التفاو�س  اإعادة  يق�شي  احلالت،  بع�س  ويف  للقر�س.  الأ�شلية  الدفرتية  القيمة  ي�شرتد  لن  ب�شاأنه  التفاو�س 

اإعتبارها كـ »قر�س جديد«. حتدد ال�شيا�شات والإجراءات املتبعة ب�شاأن اإعادة جدولة القرو�س وفق موؤ�شرات اأو معايري توحي باأن عملية ال�شداد 

قد ت�شتمر يف الغالب. وي�شتمر يف اإخ�شاع القرو�س للتقومي للتاأكد من وجود اإنخفا�س على ا�شا�س فردي اأو جماعي، ويتم اإحت�شابه باإ�شتخدام 

معدل العائد الفعلي الأ�شلي للقر�س. 

تعترب القرو�س ال�شخ�شية منخف�شة القيمة وذلك عندما يتاأخر �شدادها لعدد معني من الأيام طبقًا لربامج املنتجات ذات العالقة. وحيث 

اأنه يتم حتديد مقايي�س خماطر القرو�س ال�شخ�شية على اأ�شا�س »جماعي« ولي�س »فردي«، فاإنه يتم اإي�شًا اإحت�شاب خم�ش�شات  

القرو�س ال�شخ�شية على اأ�شا�س »جماعي« باإ�شتخدام طريقة »معدل التدفق«. يغطي املخ�ش�س كامل القرو�س غري العاملة )فيما عدا  

180 يوم(. حتدد قرارات ال�شطب عادة على ا�شا�س حالت الخفاق  قرو�س ال�شكن( التي ت�شل حد ال�شطب )اأي تعترب متاأخرة ال�شداد ملدة 

ال�شابقة املتعلقة باملنتج. ويف حالة عدم اإمكانية حت�شيل اأي ا�شل مايل، فاإنه يتم �شطبه من خم�ش�س النخفا�س يف القيمة، اإن وجد، وحتمل  

اأية مبالغ زائدة عن املخ�ش�س املتاح مبا�شرة على قائمة الدخل املوحدة.

اإ�شافة للمخ�ش�س اخلا�س، يجنب خم�ش�س جماعي لالنخفا�س يف القيمة على اأ�شا�س املحفظة لقاء خ�شائر الإئتمان وذلك يف حالة وجود 

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

م�شتوى الت�شنيف الئتماين )اإنخفا�س درجات ت�شنيف خماطر الإئتمان( للموجودات املالية منذ تاريخ منحها. يقدر هذا املخ�ش�س بناءًا على 

عدة عوامل تت�شمن ت�شنيفات الإئتمان املحددة للجهة / اجلهات املقرت�شة، والظروف الإقت�شادية احلالية وخربة البنك يف 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 يف قائمة الدخل املوحدة.

2(  انخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالقيمة العادلة
 بالن�شبة للموجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة، فاإنه يف حالـة اإثبات اخل�شارة مبا�شرة من خالل قائمة الدخل ال�شامل املوحدة �شمن حقوق 

امل�شاهمني، يتم حتويل �شايف اخل�شارة املرتاكمة املثبتة �شمن حقوق امل�شاهمني اإىل قائمة الدخل املوحدة عندما يعترب الأ�شل منخف�شًا . 

3 - النحفا�س يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع
على  مو�شوعيًا  دلياًل  يعترب  التكلفة  عن  العادلة  القيمة  يف  امل�شتمر  اأو  اجلوهري  النخفا�س  فاإن  للبيع،  املتاحة  الأ�شهم  ل�شتثمارات  بالن�شبة 

النخفا�س يف القيمة. وعلى عك�س �شندات الديون، ل ي�شمح با�شرتداد مبلغ اخل�شارة املثبتة �شابقًا والناجتة عن انخفا�س القيمة �شمن قائمة 

الدخل املوحدة طاملا ظل الأ�شل قائمًا بال�شجالت، وعليه فاأن اأي زيادة يف القيمة العادلة بعد اإدراج الإنخفا�س بال�شجالت يجب اأن ت�شجل فقط 

�شمن حقوق امل�شاهمني. ويف حالة التوقف عن اإثباتها، يتم حتويل املكا�شب اأو اخل�شائر املرتاكمة املثبتة �شابقًا �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 اإتخاذ هذا القرار بعد  

الأخذ بعني الإعتبار بع�س املعلومات مثل حدوث تغريات هامة يف املركز املايل للجهة املقرت�شة / امل�شدرة ت�شري اإىل عدم مقدرتها على �شداد 

الو�شـائل  كافة  اإ�شتنفاذ  بعـد  اإل  املــالية  املــوجــودات  �شطب  املخـاطر. ليتم  كامل  ل�شداد  كـافية  الـ�شمــان غري  متـح�شـالت  اأن  اأو  اإلتزامــاتها 

املمكنة لتح�شيلها. 

يقوم البنك باحل�شول على �شمانات، عندما يكون ذلك ممكنًا، لتقليل خماطر املوجودات املالية. تكون هذه ال�شمانات على �شكل نقدية، 

ترتيبات  مثل  اإئتمانية  وتعزيزات  اأخرى،  مالية  غري  وموجودات  وب�شاعة،  مدينة،  وذمم  وعقارات،  اإعتماد/�شمان،  وخطابات  مالية،  واوراق 

املقا�شة. تقدر القيمة العادلة لل�شمانات عادة، على الأقل، عند ن�شاأتها، وذلك بناءًا على جدول التقارير الربع �شنوية اخلا�شة بالبنك. تقوم 

بع�س ال�شمانات، مثل النقدية والأوراق املالية املتعلقة مبتطلبات الهام�س، يوميًا.

وبقدر امل�شتطاع، ي�شتخدم البنك البيانات املتعلقة بالأ�شواق الن�شطة لتقومي املوجودات املالية املحتفظ بها ك�شمانات. اأما املوجودات املالية 

الأخرى التي ميكن حتديد قيمتها ال�شوقية، فيتم حتديدها باإ�شتخدام طرق تقومي )مناذج(. حتدد قيمة ال�شمانات غري املالية، مثل العقارات، 

وفق بيانات مقدمة من اأطراف اأخرى مثل و�شطاء الرهن وموؤ�شرات ا�شعار ال�شكن والقوائم املالية املدققة وم�شادر م�شتقلة اأخرى.
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4 - النخفا�س يف قيمة �سندات الدين املتاحة للبيع
الأدلة  ياأخذ �شاب بعني العتبار كافة  املوحدة،  املالية  القوائم  بتاريخ  انخفا�س  للتاأكد من وجود دليل مو�شوعي على وقوع  تقييم  اإجراء  عند 

اأحداث تتعلق حتديدًا بال�شندات والتي يرتتب عليها انخفا�س يف ا�شرتداد  اأو معلومات حول  البيانات القابلة للمالحظة  املتوفرة مبا يف ذلك 

املبالغ القابلة للتح�شيل من التدفقات النقدية امل�شتقبلية. يوؤخذ بعني العتبار ال�شعوبات املالية للم�شدر وكذلك العوامل الأخرى مثل املعلومات 

والتوجهات  مماثلة  مالية  مبوجودات  املتعلقة  التعرث  توجهات  وم�شتويات  مالية،  ملخاطر  والتعر�س  امل�شدرة،  اجلهة  لدى  بال�شيولة  املتعلقة 

والظروف القت�شادية املحلية والقيمة العادلة للكفالت وال�شمانات، ب�شكل فردي اأو كالهما معًا، عند التــاأكد مــن وجود دليل مو�شوعي على 

وقــوع انخفا�س يف القيمة.

املمتلكات واملعدات م( 

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�شم الإ�شتهالك املرتاكم وخ�شارة النخفا�س يف القيمة. ل يتم اإ�شتهالك الأرا�شي اململوكة. 

تتبع طريقة الق�شط الثابت يف ح�شاب اإ�شتهالك تكلفة املمتلكات واملعدات الأخرى وذلك على اأ�شا�س الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات وكما يلي:- 

املباين                                        33 �شنة 

حت�شينات املباين امل�شتاأجرة                                       على مدى فرتة عقد الإيجار 

3 اإىل 4 �شنوات    الأثاث واملعدات وال�شيارات وبرامج احلا�شب الأيل                    

حتدد مكا�شب وخ�شائر الإ�شتبعاد وذلك مبقارنة متح�شالت الإ�شتبعاد مع القيمة الدفرتية، ويتم اإدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.

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

يف الظروف اإىل عدم اإمكانية اإ�شرتداد قيمتها الدفرتية. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات فورًا اإىل قيمتها القابلة لالإ�شرتداد، يف حالة 

زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل عن القيمة القابلة لالإ�شرتداد املقدرة له.

املطلوبات املالية ن( 

يتم، فـي الأ�شل، اإثبات كافة اإيداعات اأ�شواق املال وودائع العمالء، والقرتا�س، و�شندات الدين امل�شدرة بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة 

للمبلغ امل�شتلم.

بالتكلفة املطفاأة والتي يتم  العادلة،  التي مل يتم تغطية خماطر قيمتها  اأو  املالية املرتبطة بعمولت،  وبعد ذلك، يتم قيا�س كافة املطلوبات 

ح�شابها بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�شم اأو العالوة. تطفاأ العالوات واخل�شومات على اأ�شا�س العائد الفعلي حتى تاريخ الإ�شتحقاق، وترحل اإىل 

م�شاريف العمولت اخلا�شة.

يتم ت�شوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة فـي تغريات القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره. وتدرج الأرباح اأو 

اخل�شائر الناجمة عن ذلك فـي قائمة الدخل املوحدة.

املخ�س�سات �س( 

جتنب املخ�ش�شات عند وجود اإلتزامات قانونية اأو متوقعة على البنك ناجمة عن اأحداث �شابقة ومن املحتمل ب�شكل كبري اأن تتطلب ا�شتخدام 

املوارد املالية ل�شداد هذا الإلتزام. مت عر�س امل�شاريف املتعلقة باأي خم�ش�س يف قائمة الدخل املوحدة بعد خ�شم املبالغ امل�شرتدة. 

ال�سمانات والتزامات القرو�س ع( 

يتم، يف الأ�شل، اإثبات ال�شمانات املالية �شمن املطلوبات الأخرى يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة والتي متثل قيمة العالوة امل�شتلمة. 

وبعد الإثبات الأويل لها، يتم قيا�س اإلتزام البنك جتاه كل �شمان بالعالوة املطفاأة اأو اأف�شل تقدير للم�شاريف املطلوبة ل�شداد الإلتزامات املالية 

خ�شائر  »خم�ش�س  �شمن  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  املالية  بال�شمانات  املتعلقة  الإلتزامات  يف  زيادة  اأية  تدرج  اأكرب.  اأيهما  ال�شمانات،  عن  الناجتة 

الإئتمان«. يتم اإثبات العالوة امل�شتلمة يف قائمة الدخل املوحدة �شمن »دخل الأتعاب والعمولت، �شايف«، بطريقة الق�شط الثابت على مدى فرتة ال�شمان.

حما�سبة عقود الإيجار ف( 

تعترب كافة عقود الإيجار التي يربمها البنك كم�شتاأجر عقود اإيجار ت�شغيلية، ومبوجبها حتمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة 

الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار . 

�س( النقدية و�سبه النقدية

اإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ، تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقدية والأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي  لأغرا�س 

واإيداعات لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، باإ�شتثناء الوديعة النظامية . كما ت�شتمل على الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

وفرتة ا�شتحقاقها الأ�شلية ثالثة اأ�شهر اأو اقل من تاريخ القتناء. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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التوقف عن اإثبات الأدوات املالية ق( 

يتم التوقف عن اإثبات املوجودات املالية )اأو اأي جزء منها اأو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهة( عند اإنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة 

بالتدفقات النقدية اخلا�شة بهذه املوجودات. 

يف احلالت التي تظهر فيها دللت على اأن البنك نقل موجودات مالية، يتم التوقف عن الإثبات يف حال قيام البنك بنقل كل املخاطر واملكا�شب 

املالية، يتم  اأو الإبقاء على كل املخاطر واملكا�شب امل�شاحبة مللكية املوجودات  التي ل يتم فيها نقل  امل�شاحبة مللكية املوجودات. ويف احلالت 

التوقف عن الإثبات فقط يف حالة تخلي البنك عن ال�شيطرة على املوجودات. يقوم البنك بت�شجيل املوجودات واملطلوبات ب�شكل منف�شل يف حالة 

احل�شول على احلقوق والإلتزامات الناجتة عن هذه العمليات.

يتم التوقف عن اإثبات املطلوبات املالية ) اأو جزء منها ( وذلك فقط عند اإ�شتنفاذها، اأي عندما يتم تنفيذ الإلتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه 

اأو اإنتهاء مدته.

املوجودات املحتفظ بها لدى البنك ب�سفته و�سياً اأو موؤمتناً عليها ر( 

ل يتم اإعتبار املوجودات املحتفظ بها لدى البنك، ب�شفته و�شيًا اأو موؤمتنًا عليها، كموجودات خا�شة بالبنك، وبالتايل ل تدرج �شمن القوائم 

املالية املوحدة املرفقة .

الزكاة و�سريبة الدخل �س( 

حت�شب الزكاة على ح�شة امل�شاهمني ال�شعوديني يف حقوق امللكية اأو �شايف الدخل وفقًا لالأ�ش�س املن�شو�س عليها يف الأنظمة الزكوية. حت�شب 

�شريبة الدخل على ح�شة امل�شاهمني غري ال�شعوديني يف �شايف دخل ال�شنة.

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

املدفوعة للم�شاهمني.

املنتجات البنكية املعتمدة من الهيئة ال�سرعية ت( 

املالية وطبقًا  بالتقارير  الدولية اخلا�شة  املعايري  باإ�شتخدام  – حما�شبيًا  العمولة  القائمة على مبداأ جتنب  البنكية  املنتجات  يتم معاجلة كافة 

لل�شيا�شات املحا�شبية املذكورة يف هذه القوائم املالية املوحدة.

ث ( مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ش�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقًا لالأنظمة والأعراف املحلية. يتم مراجعة �شايف اإلتزامات البنك املتعلقة مبكافاأة نهاية 

على  الربامج  اإلتزامات  احت�شاب  يف  امل�شتخدمة  الفرتا�شات  ت�شتمل  املخ�شومة.  النقدية  التدفقات  طريقة  باإ�شتخدام  �شنة  ربع  كل  اخلدمة 

افرتا�شات مثل الزيادات املتوقعة م�شتقباًل يف الرواتب ومعدل ا�شتقالت املوظفني املتوقع، ومعدل اخل�شم خل�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية.

خ ( الدفعات املح�سوبة على اأ�سا�س الأ�سهم 

ومبوجب �شروط برنامج املكافاأة طويلة الأجل املح�شوب على اأ�شا�س الأ�شهم، مينح البنك املوظفني املوؤهلني اأ�شهم باأ�شعار �شراء حمددة �شلفًا 

ولفرتة زمنية حمددة. وبتاريخ ال�شتحقاق املحدد يف �شروط الربنامج، ي�شلم البنك الأ�شهم املخ�ش�شة للموظفني �شريطة الوفاء ب�شروط املنح 

ب�شورة مر�شية.

يتم اإثبات تكلفة الربنامج على مدى الفرتة التي يتم خاللها الوفاء ب�شرط اخلدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي ي�شتحق فيه املوظفني املعنيني 

الأ�شهم )تاريخ ال�شتحقاق(. تظهر امل�شاريف الرتاكمية – التي يتم احت�شابها مبوجب هذا الربنامج بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ 

ال�شتحقاق – املدى الذي انتهت اإليه فرتة ال�شتحقاق، واأف�شل تقديرات البنك لعدد الأ�شهم التي �شيتم منحها يف نهاية املطاف. 
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النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  .3

يتعني على �شاب، وفقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، الإحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي بن�شب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، والدخار، ولأجل، والودائع الأخرى، حت�شب يف نهاية كل �شهر. اإن الوديعة النظامية 

لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي غري متاحة لتمويل العمليات اليومية ل�شاب، وبالتايل ل تعترب جزءًا من النقدية و�شبه النقدية. متثل اليداعات 

لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي �شندات م�شرتاه مبوجب اتفاقيات اإعادة بيع )�شراء عك�شي( مع موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى  .4

   20152014    

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

7,677,1052,246,121ح�شابات جارية

3,775,221222,750اإيداعات اأ�شواق املال   

11,452,3262,468,871الإجمايل

2015   2014    

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

1,520,2521,278,469نقد يف ال�شندوق

9,056,3678,676,846وديعة نظامية

150,9948,595,941اإيداعات لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي

214,655762,510اأر�شدة اأخرى

10,942,26819,313,766الإجمايل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ال�ستثمارات، �سافـي  .5

ت�سنف ال�ستثمارات على النحو التايل: اأ( 

1 (  متاحة للبيع

ت�شتمل ال�شتثمارات املتاحة للبيع، �شايف على خم�ش�س اإنحفا�س يف القيمة قدره 70 مليون ريال �شعودي )2014: 70 مليون ريال �شعودي( يتعلق 

باأ�شهم حملية، ومبلغ قدره 18.1 مليون ريال �شعودي )2014: 18.8 مليون ريال �شعودي( يتعلق ب�شندات دولية بعمولة عائمة.

2 (  ال�ستثمارات املقتناه  بالتكلفة املطفاأة

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2015       20142015   2014       2015    2014

باآلف الريالت

 ال�سعوديــة

باآلف الريالت 

ال�شعوديــة

باآلف الريالت 

ال�سعوديــة

باآلف الريالت 

ال�شعوديــة

باآلف الريالت 

ال�سعوديــة

باآلف الريالت 

ال�شعوديــة

3,650,000100,0009,0003,650,000109,000�شندات بعمولة ثابتة

9,0003,650,000109,000-3,650,000100,000ال�شتثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة، اإجمايل

(9,000)-(9,000)---خم�ش�س النخفا�س يف القيمة

3,650,000100,000--3,650,000100,000ال�شتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفاأة، �شايف

28,934,86038,164,1716,491,3797,116,64535,426,23945,280,816ال�شتثمارات، �شايف

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

2015       20142015   2014       2015    2014

باآلف الريالت

 ال�سعوديــة

باآلف الريالت 

ال�شعوديــة

باآلف الريالت 

ال�سعوديــة

باآلف الريالت 

ال�شعوديــة

باآلف الريالت 

ال�سعوديــة

باآلف الريالت 

ال�شعوديــة

19,798,11933,691,0026,371,0676,989,69526,169,18640,680,697�شندات بعمولة ثابتة

76,11077,2044,575,1393,469,803-4,499,0293,392,599�شندات بعمولة عائمة

44,20249,7461,031,9141,030,316-987,712980,570اأ�سهم

------ال�ستثمارات املتاحة 

25,284,86038,064,1716,491,3797,116,64531,776,23945,180,816للبيع، �سايف

ب ( فيما يلي حتليًل ملكونات املحفظة ال�ستثمارية:

20152014
                 

متداولة باآلف 

الريالت ال�سعودية

غري متداولة باآلف 

الريالت ال�سعودية

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�سعوديــة

متداولة باآلف 

الريالت ال�شعودية

غري متداولة باآلف 

الريالت ال�شعودية

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�شعوديــة

8,080,34421,738,84229,819,1868,621,68132,168,01640,789,697�شندات بعمولة ثابتة

3,469,8033,469,803-4,575,1394,575,139-�شندات بعمولة عائمة

979,84652,0681,031,914972,70657,6101,030,316اأ�شهم 

 9,060,19026,366,04935,426,2399,594,38735,695,42945,289,816

(9,000)(9,000)----خم�ش�س النخفا�س يف القيمة

9,060,19026,366,04935,426,2399,594,38735,686,42945,280,816ال�شتثمارات، �شايف
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فـيما يلي حتليًل للأرباح غري املحققة، والقيمة العادلة لل�ستثمارات املقتناه بالتكلفة املطفاأة: ج( 

ت�شتمل الأ�شهم امل�شرح عنها �شمن ال�شتثمارات املتاحة للبيع على اأ�شهم غري متداولة قدرها 8.7 مليون ريال �شعودي 

)2014 : 8.3 مليون ريال �شعودي( م�شجلة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به. 

ت�شتمل ال�شتثمارات على �شندات اخلزينة امل�شنفة كمتاحة للبيع قدرها ل�شئ )2014: 12.7 مليون ريال �شعودي(

مرهونة مبوجب اإتفاقيات اإعادة �شراء لدى العمالء. بلغت القيمة ال�شوقية لهذه ال�شتثمارات ل�شئ )2014: 12.7 مليون ريال �شعودي(.

ت�شتمل ال�شتثمارات غري امل�شنفة على ا�شتثمارات اأ�شهم قدرها 1.032 مليون ريال �شعودي )2014: 1.030 مليون ريال �شعودي(.

تتكون الديون ال�شيادية ال�شعودية من �شندات التنمية احلكومية ال�شعودية، و�شندات خزينة.

ت�شتمل ال�شتثمارات من الدرجة الأوىل على ا�شتثمارات ذات ت�شنيف ائتماين تعادل تلك املو�شوعة من قبل �شتاندرد اآند بورز وذلك من »اأاأاأ« اإىل 

»ب ب ب«. مت اإ�شتخدام ت�شنيفات اجلهات امل�شدرة على ال�شندات البالغ قدرها 169.36 مليون ريال �شعودي )2014: 347.7 مليون ريال �شعودي( 

وغري امل�شنفة من قبل اأي وكالة ت�شنيف. 

تتكون ال�شتثمارات غري امل�شنفة، ب�شكل اأ�شا�شي، من �شندات �شركات �شعودية، وا�شتثمارات خا�شة، واأ�شهم متداولة وغري متداولة.

   

20152014

       باآلف الريالت ال�سعودية   
باآلف الريالت ال�شعودية

    

القيمة 

الدفرتية
القيمـة العادلةاإجمايل الأرباح غري املحققة

القيمة

 الدفرتية
القيمـة العادلةاإجمايل الأرباح غري املحققة

املقتناه بالتكلفة 

املطفاأة

�شندات بعمولة 

ثابتة 

3,650,000-3,650,000100,000169100,169

3,650,000100,000169100,169-3,650,000الإجمايل 

فـيما يلي حتليًل لل�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى: د( 

     2015    2014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

29,669,24035,403,594حكومية و�شبه حكومية 
3,823,8303,562,110�شركات 

1,924,4176,306,764بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى 
8,7528,348اأخــــــرى

35,426,23945,280,816الإجمايل

جودة الئتمان املتعلقة بال�ستثمارات: هـ( 

  20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

21,704,02130,136,708ديون �شيادية �شعودية

8,480,7628,481,687ا�شتثمارات من الدرجة الأوىل 

96,04150,193ا�شتثمارات دون الدرجة الأوىل

5,145,4156,612,228ا�شتثمارات غري م�شنفة مبا يف ذلك ال�شتثمارات يف الأ�شهم

35,426,23945,280,816الإجمايل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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القرو�س وال�سلف ، �سافـي  .6

ت�سنف القرو�س وال�سلف على النحو التايل: اأ ( 

حركة خم�س�س اإنخفا�س ال�ستثمارات و( 

2015   2014    

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

97,80798,756ر�شيد بداية ال�شنة 

--جمنب خالل ال�شنة  

(949))9,631)مبالغ م�شرتدة خالل ال�شنة

88,17697,807ر�سيد نهاية ال�سنة 

 2015

بطاقات ائتمان باآلف 

الريالت ال�سعوديــة

قرو�س �سخ�سية  باآلف 

الريالت ال�سعوديــة

قرو�س جتارية وح�سابات 

جارية مدينة باآلف 

الريالت ال�سعوديــة

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�سعوديــة  

القرو�س وال�شلف العاملة، 

اإجمايل

2,172,28025,390,99698,830,303126,393,579

القرو�س وال�شلف غري 

العاملة ، �شايف  

2,26191,2841,423,7271,517,272

2,174,54125,482,280100,254,030127,910,851اإجمايل القرو�س وال�سلف  

خم�ش�س خ�شائر الئتمان 

)خا�س وجماعي(

(89,998((268,520((2,128,028((2,486,546(

2,084,54325,213,76098,126,002125,424,305القرو�س وال�سلف ، �سايف

2014

بطاقات ائتمان باآلف 

الريالت ال�شعوديــة

قرو�س �شخ�شية  باآلف 

الريالت ال�شعوديــة

قرو�س جتارية وح�شابات 

جارية مدينة باآلف

 الريالت ال�شعوديــة

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�شعوديــة  

القرو�س وال�شلف العاملة، 

اإجمايل

2,091,72524,027,00990,009,676116,128,410

القرو�س وال�شلف غري 

العاملة ، �شايف  

3,40946,1821,445,3411,494,932

2,095,13424,073,19191,455,017117,623,342اإجمايل القرو�س وال�شلف  

خم�ش�س خ�شائر الئتمان 

)خا�س وجماعي(

(98,543)(222,605)(2,081,397)(2,402,545)

1,996,59123,850,58689,373,620115,220,797القرو�س وال�شلف ، �شايف

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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 ت�شتمل القرو�س وال�شلف على قرو�س مغطاة خماطر قيمتها العادلة من خالل مقاي�شة اأ�شعار العمولت من �شعر ثابت اإىل �شعر عائم قدرها 

0.003 مليون ريال �شعودي )2014: 164 مليون ريال �شعودي(. بلغت القيمة العادلة ال�شلبية لهذه القرو�س ل �شئ كما يف نهاية �شنة  احلالية

)2014: 0.003 مليون ريال �شعودي(.

 مت الإف�شاح عن القرو�س وال�شلف غري العاملة بعد خ�شم العمولت اخلا�شة املرتاكمة املعلقة وقدرها 215.6 مليون ريال �شعودي

)2014: 209.9 مليون ريال �شعودي(. 

احلركة فـي خم�س�س خ�سائر الئتمان: ب( 

 2015

بطاقات اإئتمان باآلف 

الريالت ال�شعوديــة

قرو�س �شخ�شية  باآلف 

الريالت ال�شعوديــة

قرو�س جتارية وح�شابات جارية 

مدينة باآلف الريالت ال�شعوديــة

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�شعوديــة  

98,543222,6052,081,3972,402,545الر�شيد يف بداية ال�شنة 

)514,077))121,467))292,567))100,043)ديون م�شطوبة  

جمنب خالل ال�شنة، بعد 

خ�شم عك�س القيد  

91,498338,482194,449624,429

)26,351))26,351)مبالغ م�شرتدة جمنبة �شابقًا 

89,998268,5202,128,0282,486,546الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

2014

بطاقات اإئتمان فباآلف 

الريالت ال�شعوديــة

قرو�س �شخ�شية  باآلف 

الريالت ال�شعوديــة

قرو�س جتارية وح�شابات جارية 

مدينة باآلف الريالت ال�شعوديــة

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�شعوديــة  

86,189204,9311,967,5492,258,669الر�شيد يف بداية ال�شنة 

(441,789)(60,069)(276,974)(104,746)ديون م�شطوبة  

جمنب خالل ال�شنة، بعد

خ�شم عك�س القيد  

117,100      294,648179,244590,992

(5,327)(5,327)مبالغ م�شرتدة جمنبة �شابقًا 

98,543222,6052,081,3972,402,545الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

 ت�شتمل القرو�س وال�شلف، �شايف على منتجات م�شرفية متوافقة مع ال�شريعة قدرها 99.039 مليون ريال �شعودي )2014: 90.083 مليون ريال 

�شعودي(، مت اإظهارها بالتكلفة بعد خ�شم خم�ش�س خ�شائر الإئتمان قدره 1.570.0 مليون ريال �شعودي )2014: 1,537.1 مليون ريال �شعودي(.
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جودة الئتمان اخلا�سة بالقرو�س وال�سلف: ج(  

القرو�س غري املتاأخرة ال�سداد والتي مل تنخف�س قيمتها:  )1

 ي�شتمل خم�ش�س خ�شائر الإئتمان املتعلق بالقرو�س التجارية واحل�شابات اجلارية املدينة اأعاله على خم�ش�س جماعي قدره 1.172.9 مليون ريال 

�شعودي )2014: 1,148.1 مليون ريال �شعودي( يتعلق باملحفظة العاملة.

 بلغ خم�ش�س خ�شائر الإئتمان املحمل على قائمة الدخل املوحدة واملتعلق باملنتجات امل�شرفية املتوافقة مع ال�شريعة 390.9 مليون ريال �شعودي 

)2014: 320.8 مليون ريال �شعودي(. 

 بلغ �شايف املبلغ املحمل على قائمة الدخل املوحدة على ح�شاب خم�ش�س خ�شائر الإئتمان 429.7 مليون ريال �شعودي )2014: 450.8 مليون 

ريال �شعودي(، ومت اإظهاره بعد خ�شم املبالغ امل�شرتدة املجنبة �شابقًا طبقًا ملا هو مبني اأعاله، وا�شرتداد مبالغ م�شطوبة �شابقًا قدرها 168.4 

مليون ريال �شعودي )2014: 134.9 مليون ريال �شعودي(.

غري م�سكوك فيها: ت�شري اإىل وجود خماطر اإئتمان قوية جدًا مع عدم وجود اأي اإحتمال لأي تعرث يف ال�شداد، لدى هذه املن�شاآت قدرات قوية جدًا 

للوفاء بالإلتزامات طويلة الأجل يف ظروف ال�شوق غري الإعتيادية.

جيدة: ت�شري اإىل وجود خماطر اإئتمان قوية مع اإحتمال قليل للتعرث يف ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرات قوية للوفاء بالإلتزامات طويلة الأجل مع 

وجود ح�شا�شية جتاه الأحداث بال�شوق.

مقبولة: ت�شري اإىل وجود خماطر مقبولة مع اإحتمال معتدل للتعرث يف ال�شداد. لدى هذه املن�شاآت قدرة على الوفاء بالإلتزامات املتو�شطة والق�شرية 

الأجل، لكن الأمر يتطلب وجود رقابة دورية ب�شبب احل�شا�شية الكربى جتاه الأحداث بال�شوق.

2015

الإجمايل قرو�س جتارية وح�سابات جارية مدينةقرو�س �شخ�شية بطاقات اإئتمان باآلف الريالت ال�شعودية

الت�سنيف

524,014524,014--غري م�شكوك فيها   

297,98812,246,88034,541,75647,086,624جيدة  

1,725,91311,705,15262,876,00276,307,067مقبولة 

2,023,90123,952,03297,941,772123,917,705الإجمايل

2014 

الإجمايلقرو�س جتارية وح�شابات جارية مدينةقرو�س �شخ�شيةبطاقات ائتمانباآلف الريالت ال�شعودية

الت�شنيف

664,654664,654- -غري م�شكوك فيها   

263,06511,088,49536,107,27447,458,834جيدة  

1,674,10111,753,67752,507,09365,934,871مقبولة 

1,937,16622,842,17289,279,021114,058,359الإجمايل

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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حتليل باأعمار القرو�س وال�سلف )متاأخرة ال�سداد ومل تنخف�س قيمتها(:  )2

2015

الإجمايل قرو�س جتارية وح�سابات جارية مدينةقرو�س �سخ�سية بطاقات اإئتمان باآلف الريالت ال�سعودية

68,6451,164,874723,8351,957,354من 1 يوم اإىل 30 يوم 

43,629180,84217,716242,187من 31 يوم اإىل 90 يوم

36,10593,2481,813131,166من 91 يوم اإىل 180 يوم 

145,167145,167--اأكرث من 180 يوم 

148,3791,438,964888,5312,475,874الإجمايل

2014

الإجمايل قرو�س جتارية وح�شابات جارية مدينةقرو�س �شخ�شية بطاقات اإئتمان باآلف الريالت ال�شعودية

63,424951,596708,4701,723,490من 1 يوم اإىل 30 يوم 

131,20416,009193,280 46,067من 31 يوم اإىل 90 يوم

45,068102,0374,469151,574من 91 يوم اإىل 180 يوم 

1,7071,707--اأكرث من 180 يوم 

154,5591,184,837730,6552,070,051الإجمايل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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فـيما يلي حتليًل مبخاطر تركزات القرو�س وال�سلف وخم�س�س خ�سائر الئتمان ح�سب القطاعات الإقت�سادية:  )3
    

القرو�س وال�سلف 

العاملة

القرو�س وال�سلف 

غري العاملة ، �سايف

خم�س�س خ�سائر 

الإئتمان

القرو�س وال�سلف، 

�سايف

                                    2015

)باآلف الريالت ال�سعودية(    

3,842,663--3,842,663حكومية و�شبه حكومية    

10,658,734--10,658,734موؤ�ش�شات مالية

610,384--610,384زراعة واأ�شماك 

22,225,481)65,560)22,204,65486,387ت�شنيع 

2,179,336--2,179,336مناجم وتعدين 

4,508,998--4,508,998كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �شحية 

10,459,550)231,484)10,316,030375,004بناء واإن�شاءات 

28,003,460)338,254)27,869,631472,083جتارة

3,338,100)77,966)3,341,91374,153نقل واإت�شالت

7,101,772)13,823)7,106,0319,564خدمات

27,298,303)358,518)27,563,27693,545قرو�س �شخ�شية وبطاقات اإئتمان

6,370,520)227,945)6,191,929406,536اأخرى 

)1,172,996))1,172,996)--املخ�ش�س اجلماعي لقاء النخفا�س يف القيمة

125,424,305)2,486,546)126,393,5791,517,272الإجمايل

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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القرو�س 

وال�سلف العاملة

القرو�س وال�سلف غري 

العاملة ، �سايف

خم�س�س خ�سائر 

الئتمان

القرو�س وال�سلف، 

�سايف
                                         2014

)باآلف الريالت ال�سعودية(   

5,014,379--5,014,379حكومية و�شبه حكومية    

13,166,493--13,166,493موؤ�ش�شات مالية

1,860,838--1,860,838زراعة واأ�شماك 

19,768,935(37,478)19,696,145110,268ت�شنيع 

2,126,829- -2,126,829مناجم وتعدين 

كهرباء، ماء، غاز، وخدمات 

�شحية 

4,122,107--4,122,107

7,479,501(171,400)7,179,938470,963بناء واإن�شاءات 

20,038,115(471,621)20,063,246446,490جتارة

4,815,881--4,815,881نقل واإت�شالت

3,773,660(25,244)3,763,35135,553خدمات

25,847,177(321,148)26,118,73449,591قرو�س �شخ�شية وبطاقات ائتمان

8,354,988(227,548)8,200,469382,067اأخرى 

املخ�ش�س اجلماعي لقاء 

الإنخفا�س يف القيمة

--(1,148,106)(1,148,106)

115,220,797(2,402,545)116,128,4101,494,932الإجمايل

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 الإنخفا�س يف القيمة على اأ�شا�س نظام تقومي جودة املوجودات والذي ي�شتمل على ت�شنيف درجات خماطر 

الئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف الإقت�شادية العامة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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ال�سمانات: د( 

يحتفظ البنك، خالل عمليات الإقرا�س اخلا�شة به، ب�شمانات لتقليل خماطر الإئتمان املتعلقة بالقرو�س وال�شلف. ت�شتمل هذه ال�شمانات، يف 

الغالب، على ودائع لأجل، وحتت الطلب، وودائع نقدية اأخرى، و�شمانات مالية، واأ�شهم حملية ودولية، وعقارات وموجودات ثابتة اأخرى.

كما يف 31 دي�شمرب 2015، يتكون �شايف القيمة الدفرتية للقرو�س وال�شلف املنخف�شة القيمة من قرو�س جتارية وح�شابات جارية مدينة قدرها 

1.424 مليون ريال �شعودي )2014: 1.445 مليون ريال �شعودي(. وبلغت قيمة ال�شمانات املمكن حتديدها واملحتفظ بها مقابل تلك القرو�س 

وال�شلف 973 مليون ريال �شعودي )2014: 973 مليون ريال �شعودي(. 

يو�شح اجلدول اأناه الأنواع الرئي�شية لل�شمانات املحتفظ بها مقابل القرو�س وال�شلف:

20152014

نوع ال�شمان املحتفظ بهالن�شبة املئوية الن�سبة املئوية

بطاقات ائتمان وقرو�س �سخ�سية 

عقارات �شكنية 100%100%متويل م�شمون برهن

--متويل �شخ�شي

نقدًا-0.03%بطاقات اإئتمان 

قرو�س جتارية وح�سابات مك�سوفة لدى البنوك

عقارات جتارية و�شكنية 100%100%عقارات جتارية 

70%70%متويل اآخر 
اأوراق مالية متداولة، 

وعقارات، ونقد

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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ال�ستثمارات يف امل�سروع امل�سرتك وال�سركة الزميلة   .7

ميتلك �شاب 51% )2014: 51%( من احل�ش�س يف �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، م�شروع م�شرتك مع اإت�س ا�س بي �شي. 

مل يقم �شاب بتوحيد هذه املن�شاأة لأنه ل يوجد لديه حقوق يف العوائد املتغرية من عالقته باملن�شاأة واملقدرة على التاأثري على تلك العائدات من 

خالل ممار�شة ال�شلطة على املن�شاأة. تقوم �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة بتقدمي اخلدمات البنكية ال�شتثمارية مبا يف ذلك 

ال�شت�شارات امل�شرفية ال�شتثمارية ومتويل امل�شاريع والتمويل ال�شالمي. كما تقوم باإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية واملحافظ الختيارية.

كما ميتلك �شاب ح�شة قدرها 32.5 % )2014: 32.5%( من راأ�شمال �شركة �شاب للتكافل، �شركة م�شاهمة �شعودية، تقوم بتقدمي خدمات 

تاأمني متوافقة مع ال�شريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام. تبلغ القيمة ال�شوقية لالإ�شتثمار يف �شركة �شاب للتكافل كما يف 31 دي�شمرب 2015 

مبلغ 363.4 مليون ريال �شعودي )2014: 346.9 مليون ريال �شعودي(.

باآلف الريالت 

ال�سعودية
20152014

                 

�سركة ات�س ا�س 

بي �سي العربية 

ال�سعودية املحدودة

�سركة �ساب 

للتكافل
الإجمايل

�شركة ات�س ا�س 

بي �شي العربية 

ال�شعودية 

املحدودة

�شركة �شاب 

للتكافل
الإجمايل

الر�سيد يف بداية 

ال�سنة 
526,221125,453651,674526,302120,755647,057

احل�شة يف الأرباح 

128,4611,884130,345104,7554,698109,453غري املوزعة

توزيعات اأرباح 

م�شتلمة 

(88,784(-(88,784((104,836)-(104,836)

الر�سيد يف نهاية 

ال�سنة

565,898127,337693,235526,221125,453651,674

ح�شة البنك يف القوائم املالية للم�شروع امل�شرتك وال�شركة الزميلة :

باآلف الريالت

 ال�سعودية
20152014

          

�سركة ات�س ا�س بي 

�سي العربية ال�سعودية 

املحدودة

�سركة �ساب للتكافل

�شركة ات�س ا�س بي 

�شي العربية ال�شعودية 

املحدودة

�شركة �شاب للتكافل

595,506277,124583,020289,414اإجمايل املوجودات 

  
133,316149,787174,692163,961اإجمايل املطلوبات

462,190127,337408,328125,453اإجمايل حقوق امللكية  

294,90713,546331,86017,523اإجمايل الدخل 

166,44611,662227,10512,825اإجمايل امل�شاريف 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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املمتلكات واملعدات ، �سافـي  .8

ت�شتمل حت�شينات املباين امل�شتاأجرة، والأثاث واملعدات وال�شيارات وبرامج احلا�شب الآيل على اأعمال حتت التنفيذ قـدرها 81.6 مليون ريال �شعودي 

كما يف 31 دي�شمرب 2015 ) 2014 : 37.4 مليون ريال �شعودي( و 100.8 مليون ريال �شعودي )2014: 53.8 مليون ريال �شعودي(، على التوايل . 

املوجودات الأخرى  .9

الأرا�سي

واملباين

باآلف الريالت

ال�سعوديـــة

حت�سينات

املبــاين امل�ستاأجرة

باآلف الريالت

ال�سعوديـــة

املعدات والأثاث 

وال�سيارات

باآلف الريالت

ال�سعوديـــة

برامج احلا�سب 

الآيل

باآلف الريالت

ال�سعوديـــة

2015

الإجمالـي

باآلف الريالت

ال�سعوديـــة

2014

الإجمالـي

 باآلف الريالت

ال�شعوديـــة

التكلفة :

693,213500,350459,99166,9921,720,5461,674,754يف 1 يناير 

204,62787,509117,88014,615424,631151,491توزيعات اأرباح م�شتلمة 

(105,699))4,143)-)4,143)--الإ�شافات

897,840587,859573,72881,6072,141,0341,720,546يف 31 دي�سمرب

ال�ستهلك املرتاكم:

344,793327,768333,74550,8391,057,1451,071,098يف 1 يناير

13,05631,51641,29710,68896,55786,425لل�شنة

(100,378))4,123)-)4,123)--ال�شتبعادات

357,849359,284370,91961,5271,149,5791,057,145يف 31 دي�سمرب

�سايف القيمة الدفرتية :

539,991228,575202,80920,080991,455يف 31 دي�سمرب 2015

348,420172,582126,24616,153663,401يف 31 دي�شمرب 2014

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــة باآلف الريالت ال�سعوديــة

عمولت خا�شة م�شتحقة مدينة

652475     - بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى   

100,806131,362     - ا�شتثمارات

522,331385,707     - قرو�س و�شلف

623,789517,544اإجمايل العمولت اخلا�شة امل�شتحقة املدينة

147,386161,555مدينون

872,8651,024,886القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات )اإي�شاح 10(

251,823226,077�شريبة مدفوعة مقدمًا 

924,7322,079,881اأخرى 

2,820,5954,009,943الإجمايل

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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امل�ستقات  .10

يقوم البنك ، خالل دورة اأعماله العادية ، باإ�شتخدام الأدوات املالية امل�شتقة التالية لأغرا�س املتاجرة ولتغطية املخاطر:-

العقود الآجلة وامل�ستقبلية اأ( 

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية ل�شراء اأو بيع عملة اأو ب�شاعة اأو اأداة مالية معينة ب�شعر وتاريخ حمددين يف امل�شتقبل. اأن العقود الآجلة هي 

والعقود  الأجنبي  ال�شرف  عقود  اأما  النظامية.  املالية  الأ�شواق  خارج  بها  والتعامل  حمددة  اإحتياجات  لتلبية  خ�شي�شًا  ت�شميمها  يتم  عقود 

امل�شتقبلية املتعلقة باأ�شعار العمولت اخلا�شة فيتم التعامل بها وفق اأ�شعار حمددة يف الأ�شواق املالية النظامية، ويتم ت�شديد التغريات يف قيمة 

العقود امل�شتقبلية يوميًا. 

اخليارات  ب( 

وهي عبارة عن اإتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها البائع )م�شدر اخليار( احلق، ولي�س الإلتزام، للم�شرتي )املكتتب باخليار( ل�شراء اأو بيع عملة 

اأو ب�شاعة اأو اأداة مالية ب�شعر حمدد �شلفًا يف تاريخ م�شتقبلي حمدد اأو يف اأي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية يف ذلك التاريخ. 

املقاي�سات ج( 

ومتثل اإلتزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية باأخرى . وبالن�شبة ملقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة، عادة ما تقوم الأطراف 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 تبادل 

دفع العمولت اخلا�شة ب�شعر ثابت مع اأ�شل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة. ويف حالة مقاي�شة اأ�شعار العمولت اخلا�شة بعمالت خمتلفة، فاإنه يتم 

مبوجبها تبادل اأ�شل املبلغ زائدًا دفع العمولت اخلا�شة ب�شعر ثابت وب�شعر عائم وبعمالت خمتلفة. 

اإتفاقيات الأ�سعار الآجلة د( 

وهي عبارة عن عقود تتعلق باأ�شعار العمولت اخلا�شة يتم تداولها خارج الأ�شواق املالية النظامية وتن�س على اأن ي�شدد نقدًا الفرق بني �شعر 

العمولة اخلا�شة املتعاقد عليه و�شعر ال�شوق يف تاريخ م�شتقبلي حمدد وذلك عن اأ�شل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.

الت�سويات املتعلقة باملخاطر

�سعر ال�سراء - البيع

يتطلب املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )13( ا�شتخدام الفرق بني �شعر ال�شراء – البيع والذي ميثل القيمة العادلة.

ينتج عن طريق التقومي يف العادة قيمة �شوقية متو�شطة. تعك�س ت�شوية �شعر ال�شراء – البيع تكلفة ال�شراء – البيع التي يتم تكبدها يف حالة اإقفال 

كافة �شايف خماطر ال�شوق املتبقية املتعلقة باملحفظة با�شتخدام اأدوات التغطية املتاحة اأو با�شتبعادها اأو بالتخل�س منها.

ت�سوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك

ومتثل ت�شوية تقومي عقود امل�شتقات املربمة خارج الأ�شواق النظامية كي تعك�س �شمن القيمة العادلة اإحتمال تعرث الطرف الآخر واأن �شاب لن 

ي�شتلم القيمة ال�شوقية الكاملة للمعاملة.

ت�سوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر

ومتثل ت�شوية تقومي عقود امل�شتقات املربمة خارج الأ�شواق النظامية كي تعك�س �شمن القيمة العادلة احتمال تعرث �شاب واأن �شاب لن يدفع القيمة 

ال�شوقية الكاملة للمعاملة.

طريقة ت�سوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك / طريقة ت�سوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالبنك 

جتاه الطرف الآخر

يقوم �شاب باحت�شاب ت�شوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك وت�شوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالبنك جتاه 

الطرف الآخر ب�شورة م�شتقلة لكل من�شاأة �شمن جمموعة اإت�س ا�س بي �شي و�شمن كل من�شاأة تابعة للطرف الآخر الذي تتعر�س املن�شاأة ملخاطر 

ب�شاأنه. يقوم �شاب باحت�شاب ت�شوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك وذلك بتطبيق احتمال تعرث الطرف الآخر - يف 

حالة عدم تعرث �شاب – على املخاطر الإيجابية املتوقعة للطرف الآخر، و�شرب النتيجة باخل�شارة املتوقعة يف حالة التعرث. وعلى العك�س، يقوم 

�شاب باحت�شاب طريقة ت�شوية تقومي خماطر الئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر وذلك با�شتخدام احتمال تعرث �شاب – يف حالة عدم 

يتم احت�شاب كال  التعرث.  املتوقعة يف حالة  الآخر جتاه �شاب و�شرب اخل�شارة  املتوقعة للطرف  الإيجابية  – على املخاطر  الآخر  تعرث الطرف 

الطريقتني على مدى فرتة التعر�س املحتمل للمخاطر.

امل�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة

. تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء  اأ�شعار ال�شرف  تتعلق معظم امل�شتقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة باملبيعات، واأخذ املراكز، وموازنة 

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 يف الأ�شعار اأو املعدلت اأو املوؤ�شرات . وتتعلق موازنة اأ�شعار ال�شرف بتحديد والإ�شتفادة من الفروقات يف اأ�شعار 

ال�شرف بني الأ�شواق اأو املنتجات املختلفة بغر�س احل�شول على اأرباح من ذلك. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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امل�ستقات املقتناة لأغرا�س تغطية املخاطر

يتبع البنك نظام �شامل لقيا�س واإدارة املخاطر - )انظر الإي�شاح رقم 29 – خماطر الإئتمان، والإي�شاح رقم 31 – خماطر ال�شوق، والإي�شاح رقم 

32 – خماطر ال�شيولة( - والتي يتعلق جزء منها باإدارة املخاطر التي يتعر�س لها البنك نتيجة التقلبات يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي والعمولت 
اخلا�شة ولتقليل خماطر اأ�شعار العمالت والعمولت اخلا�شة لتكون  �شمن امل�شتويات املقبولة التي يقررها جمل�س الإدارة بناءًا على التوجيهات 

ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. وقد و�شع جمل�س الإدارة م�شتويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بو�شع حدودًا ملخاطر

مراكز العمالت . تراقب مراكز العمالت يوميًا وت�شتخدم اإ�شرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�شمان بقاء مراكز العمالت �شمن احلدود املقررة. 

كما و�شع جمل�س الإدارة م�شتوى معينًا ملخاطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة وذلك بو�شع حدودًا للفجوات يف اأ�شعار العمولت اخلا�شة للفرتات 

املقررة . يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني اأ�شعار العمولت اخلا�شة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�شتخدم اإ�شرتاتيجيات تغطية املخاطر 

ل�شمان بقاء الفجوات بني اأ�شعار العمولت اخلا�شة �شمن احلدود املقررة.

وكجزء من اإدارة موجوداته ومطلوباته، ي�شتخدم البنك امل�شتقات لأغرا�س تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعر�شه ملخاطر اأ�شعار العمالت 

والعمولت اخلا�شة . ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وباإ�شتخدام اإ�شرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة 

املركز املايل ككل . اإن التغطية الإ�شرتاتيجية للمخاطر، عدا تغطية خماطر املحفظة، ل تخ�شع ملحا�شبة تغطية املخاطر، وتقيد امل�شتقات ذات 

العالقة كم�شتقات مقتناة لأغرا�س املتاجرة.

ي�شتخدم البنك عقود ال�شرف الأجنبي الآجلة ومقاي�شات العمالت يف تغطية خماطر عمالت حمددة . كما ي�شتخدم البنك مقاي�شات 

اأ�شعار العمولت اخلا�شة لتغطية خماطر حمددة نا�شئة عن التعر�س ملخاطر عمولت خا�شــة ب�شعر ثابت . وي�شتخدم البنك اأي�شًا مقاي�شات 

اأ�شعار العمولت اخلا�شة لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�شئة عن بع�س خماطر العمولت اخلا�شة ب�شعر عائم . ويف كافة هذه احلالت، 

يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر واأهدافها ر�شميًا، مبا يف ذلك تفا�شيل البنود املغطاة واأداة تغطية املخاطر ، ويتم قيد هذه املعامالت على 

اأنها تغطية خماطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية . 

اختبار فعالية تغطية املخاطر

كي تكون امل�شتقات موؤهلة ملحا�شبة تغطية املخاطر، فاإن �شاب يطلب - عند بدء تغطية املخاطر وطوال فرتتها - باأنه يجب التوقع باأن تكون كل 

تغطية خماطر ذات فعالية عالية م�شتقباًل وباأثر رجعي، وب�شورة م�شتمرة.

تو�شح م�شتندات كل تغطية خماطر كيفية تقومي فعالية التغطية واأن الطريقة املتبعة من قبل كل من�شاأة لتقومي فعالية التغطية تعتمد على 

ا�شرتاتيجية املخاطر اخلا�شة بها. وفيما يتعلق بالفعالية امل�شتقبلية، يجب التوقع باأن تكون اأداه التغطية ذات فعالية عالية عند ت�شوية التغريات 

يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املغطاه خالل الفرتة التي خ�ش�شت اإليها التغطية. كانت فعالية التغطية ما بني 80%اإىل 

125%. يتم اإثبات عدم فعالية التغطية يف قائمة الدخل �شمن »دخل املتاجرة، �شايف«.

تغطية خماطر التدفقات النقدية

يتعر�س البنك للتغريات يف التدفقات النقدية لأ�شعار العمولت امل�شتقبلية اخلا�شة على املوجودات واملطلوبات املقتناه لغري اأغرا�س املتاجرة 

والتي حتمل دخل عمةلة خا�شة ب�شعر متغري. ي�شتخدم البنك مقاي�شات اأ�شعار العمولت كتغطية خماطر التدفقات النقدية لهذه املخاطر يف 

اأ�شعار العمولت اخلا�شة. يو�شح اجلدول اأدناه، كما يف 31 دي�شمرب، الفرتات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية املغطاه فيها، والفرتة التي 

يتوقع اأن توؤثر فيها على الربح اأو اخل�شارة:

اأكرث من   5 �سنوات  3 اإىل 5 �سنوات�سنة اإىل 3 �سنوات خلل �سنة واحدة                                   2015

باآلف الريالت ال�شعودية     

5,96348,771129,322199,969تدفقات نقدية وارد )موجودات(   

----تدفقات نقدية �شادرة )مطلوبات(   

5,96348,771129,322199,969�شايف التدفقات النقدية ال�شادرة

اأكرث من     5�شنوات  3 اإىل 5 �شنوات�شنة اإىل 3 �شنوات خالل �شنة واحدة                                2014

باآلف الريالت ال�شعودية    

----تدفقات نقدية وارد )موجودات(   

----تدفقات نقدية �شادرة )مطلوبات(   

----�شايف التدفقات النقدية ال�شادرة

يعك�س اجلدول التدفقات النقدية لدخل العمولت اخلا�شة املتوقع ن�شوئها على البنود املغطاه خماطرها يف تغطية خماطر التدفقات النقدية 

وذلك على اأ�شا�س جتديد الأ�شعار للموجودات واملطلوبات املغطاه خماطرها.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي



84

تعك�س اجلداول اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�شلبية لالأدوات املالية امل�شتقة مع حتليل باملبالغ الإ�شمية لها كما يف 31 دي�شمرب وذلك على

اأ�شا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�شتحقاق واملعدل ال�شهري . اأن املبالغ الإ�شمية، التي تعترب موؤ�شرًا على حجم املعامالت القائمة يف نهاية 

ال�شنة، ل تعك�س بال�شرورة مبالغ التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتعلقة بها . وبالتايل ، فاإن هذه املبالغ الإ�شمية ل تعك�س خماطر ال�شوق اأو 

خماطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك والتي تقت�شر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات. 
 

املبالغ ال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�ستحقاق

القيمة العادلة 

الإيجابية

القيمة العادلة 

ال�شلبية

اإجمايل املبالغ 

الإ�شمية 

خــالل

3 اأ�شهر 

3-21

 �شهر

5-1

 �شنوات

اأكرث من

 5 �شنوات

                                    2015

باآلف الريالت ال�شعودية          

امل�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة :  

45,436,5301,510,4325,617,49835,862,4492,446,151)259,396)332,167مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة 

العقود امل�شتقبلية اخلا�شة باأ�شعار 

226,2502,632,176--2,858,426)34,088)34,088العمولت اخلا�شة، واخليارات

-12,446,5287,655,6193,963,409827,500)52,287)56,989عقود ال�شرف الأجنبي الفورية والآجلة

-290,984,53644,900,089122,574,007123,510,440)380,808)364,518خيارات العمالت 

--421,414-421,414)74,049)73,874مقاي�شات العمالت  

-435,5733,9945,794425,785)8,455)8,455اأخـــــرى 

امل�ستقات املقتناة لتغطية خماطر القيمة 

العادلة:

1,452,4673243,750571,214637,500)51,608)-مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة

امل�ستقات املقتناة لتغطية خماطر التدفقات 

النقدية:

-1,100,000--1,100,000)33,474)-مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة

-585,938--585,938)1,264)2,774مقاي�شات العمالت  

355,721,41254,070,137132,825,872163,109,5765,715,827)895,429)872,865الإجمايل

القيمة العادلة 

الإيجابية

القيمة العادلة 

ال�شلبية

اإجمايل املبالغ 

ال�شمية 

خــالل  3 

اأ�شهر 

 3-12

�شهر

5-1

 �شنوات

اأكرث من  

5 �شنوات
                               2014

باآلف الريالت ال�شعودية   

امل�شتقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة : 

51,325,7032,885,2527,671,07232,900,4087,868,971(465,354)548,911مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة 

العقود امل�شتقبلية اخلا�شة باأ�شعار 

2,249,92920,000342,429875,0001,012,500(43,078)43,078العمولت اخلا�شة، واخليارات

--26,635,83121,179,7385,456,093(61,514)60,153عقود ال�شرف الأجنبي الفورية والآجلة

-193,156,07432,001,17395,215,95565,938,946(154,264)151,473خيارات العمالت 

-461,211--461,211(37,967)37,967مقاي�شات العمالت  

-833,565126,1837,594699,788(166,038)166,038اأخـــــرى 

امل�شتقات املقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة :

4,121,257206,2502,365,254442,2611,107,492(48,199)17,266مقاي�شات اأ�شعار العمولت اخلا�شة

278,783,57056,418,596111,058,397101,317,6149,988,963(976,414)1,024,886 الإجمايل

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(
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اأبرم البنك اإتفاقيات خيارات عمالت مركبة مع العمالء والتي ت�شتمل على م�شتقات واحدة اأو اأكرث. ويف مثل هذه احلالت متثل القيمة العادلة 

لكل منتج من املنتجات املركبة �شايف قيمة امل�شتقات املعنية، مت الف�شاح عن اإجمايل املبالغ ال�شمية لكافة اخليارات املتعلقة بكل منتج بتاريخ 

اإعداد القوائم املالية يف اجلدول اأعاله.

تعك�س اجلداول اأدناه ملخ�شًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

القيمة عند بدء   

اأداة التغطية املخاطرالتغطية القيمة العادلة
القيمة العادلة 

الإيجابية 

  القيمة العادلة 

ال�سلبية

                            2015

باآلف الريالت ال�سعودية 

و�سف البنود املغطاة: 

القيمة العادلة1,523,4841,470,671ا�ستثمارات بعمولة ثابتة 
مقاي�شات اأ�شعار 

العمولت اخلا�شة

-(51,608(

القيمة العادلة33قرو�س بعمولة ثابتة
مقاي�شات اأ�شعار 

العمولت اخلا�شة

--

التدفق النقدي1,055,9561,100,280ا�ستثمارات بعمولة عائمة
مقاي�شات اأ�شعار 

العمولت اخلا�شة

-(33,474(

التدفق النقدي594,434596,759ا�ستثمارات بعمولة عائمة
مقاي�شات اأ�شعار 

العمالت

2,774(1,264(

القيمة عند بدء   

اأداة التغطية املخاطرالتغطية القيمة العادلة
القيمة العادلة 

الإيجابية 

  القيمة العادلة 

ال�شلبية
                              2014

باآلف الريالت ال�شعودية    

و�شف البنود املغطاة: 

القيمة العادلة1,778,8651,729,331ا�شتثمارات بعمولة ثابتة 
مقاي�شات اأ�شعار 

العمولت اخلا�شة

24(48,124)

القيمة العادلة163,762163,765قرو�س بعمولة ثابتة
مقاي�شات اأ�شعار 

العمولت اخلا�شة

87(75)

�شندات دين م�شدرة بعمولة 

ثابتة

القيمة العادلة2,264,6782,247,361
مقاي�شات اأ�شعار 

العمولت اخلا�شة

17,155-

مت تعديل القيمة عند بدء التغطية، عند ال�شرورة، لإظهار القيمة الدفرتية.

بلغ �شايف خ�شائر اأدوات التغطية املتعلقة بتغطية خماطر القيمة العادلة 20.7 مليون ريال �شعودي )2014: �شايف خ�شارة قدرها 54.0 مليون ريال 

�شعودي(، بينما بلغ �شايف مكا�شب البند الذي متت تغطية خماطره واملتعلق باملخاطر املغطاه 20.6 مليون ريال �شعودي )2014: �شايف مكا�شب 

قدرها 55.1 مليون ريال �شعودي(. 

مت اإبرام ما ن�شبته 26% )2014: 29%( تقريبًا من عقود القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات اخلا�شة بالبنك مع موؤ�ش�شات مالية، بينما اأبرم 

القوائم اإعداد  تاريخ  كما يف  الأخرى  الأطراف  من  واحد  مع طرف  الإيجابية  العادلة  القيمة  عقود  اإجمايل  من   )%15  :2014( %5 من  اأقل 

املالية املوحدة. 
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الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى  .11

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ودائع العمالء  .12

�سندات الدين امل�سدرة  .13

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

1,284,6251,702,884ح�شابات جارية

542,1732,383,044ودائع اأ�شواق املال 

1,826,7984,085,928الإجمايل

288.4 مليون ريال �شعودي )2014: 277.5 مليون ريال  ال�شعودي قدرها  اأ�شواق املال على ودائع لدى موؤ�ش�شة النقد العربي  كما ت�شتمل ودائع 

�شعودي( .

ت�شتمل ودائع العمالء على ودائع مبوجب عقود منتجات م�شرفية متوافقة مع ال�شريعة قدرها 84,628.0 مليون ريال �شعودي ) 2014: 70,527.2 

مليون ريال �شعودي(.

ت�شتمل الودائع لأجل على ودائع مبوجب اإتفاقيات بيع واإعادة �شراء قدرها ل�شئ )2014: 12.7 مليون ريال �شعودي(. 

ت�شتمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�شيلها كالآتي:- 

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

2,264,678-�شندات بعمولة ثابتة مدتها 5 �شنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي 

1,500,0001,500,000�شكوك ثانوية مدتها 5 �شنوات مببلغ 1,500 مليون ريال �شعودي – عام 2012

1,500,0001,500,000�شكوك ثانوية مدتها 7 �شنوات مببلغ 1,500 مليون ريال �شعودي – عام 2013

-1,500,000�شكوك ثانوية مدتها 10 �شنة مببلغ 1,500 مليون ريال �شعودي – عام 2015

4,500,0005,264,678الإجمايل

�سندات بعمولة ثابتة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي

مت اإ�شدار هذه ال�شندات، خالل عام  ، وبعمولة ثابتة قدرها 3%، وا�شتحقت ال�شداد يف 12 نوفمرب 2015. اإن هذه ال�شندات كانت غري م�شمونة 

وحتمل عائد فعلي قدره 3.148% وا�شتملت على هام�س قدره 170 نقطة اأ�شا�س. كانت هذه ال�شندات غري قابلة للتحويل، وغري م�شمونة، وكانت 

مدرجة يف بور�شة لندن.

�سكوك ثانوية مدتها خم�س �سنوات مببلغ 1.500 مليون ريال �سعودي - 2012

قام �شاب باإ�شدار �شكوك بتاريخ 28 مار�س 2012، وت�شتحق ال�شداد خالل مار�س 2017. مت اإ�شدار ال�شكوك كتبادل جتاري جزئي لقر�س من 

   20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

12,088,42810,605,889حتت الطلب

210,935214,095اإدخار

6,172,8698,693,171لأجل

1,147,165866,094تاأمينات نقدية

19,619,39720,379,249الإجمايل

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

87,284,90386,583,535حتت الطلب

7,522,8916,865,211اإدخار

51,568,93550,235,555لأجل
2,261,8842,186,196تاأمينات نقدية

148,638,613145,870,497الإجمايل
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القرتا�س  .14

ميثل هذا البند قر�شًا من موؤ�ش�شة مالية بعمولة ثابتة مدته 12 �شنة، ويحمل عمولة خا�شة قدرها 5.11% وت�شتحق ال�شداد على اأ�شا�س ن�شف 

�شنوي. مت احل�شول على هذا القر�س يف 7 يوليو 2005، وي�شتحق ال�شداد يف 15 يونيو 2017.

املطلوبات الأخرى  .15

20152014

باآلف الريالت ال�سعوديــة باآلف الريالت ال�سعوديــة

عمولت خا�سة م�ستحقة دائنة :

8,1088,296بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

248,565163,001ودائع العمالء  

12,93817,009�شندات دين م�شدرة

113189اقرتا�س

269,724188,495اإجمايل العمولت اخلا�شة  امل�شتحقة الدائنة 

592,5371,843,423دائنون

839,2261,021,695�شحوبات م�شتحقة 

895,429976,414القيمة العادلة ال�شلبية للم�شتقات )اإي�شاح 10(

382,382348,116مكافاأة نهاية اخلدمة 

1,584,3021,860,685اأخرى

4,563,6006,238,828الإجمايل

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

رئي�شي اإىل ثانوي ومببلغ قدره 1,000 مليون ريال �شعودي. وقد مت الكتتاب يف اجلزء املتبقي وقدره 500 مليون ريال �شعودي بالكامل نقدًا.

حتمل ال�شكوك دخل معدل عمولة خا�شة فعلية ملدة ثالثة اأ�شهر وفقًا للمعدلت ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 120 نقطة 

اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد كل ثالثة اأ�شهر. اإن هذه ال�شكوك غري م�شمونة، وم�شجلة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

�سكوك ثانوية مدتها �سبع �سنوات مببلغ 1,500 مليون ريال �سعودي - 2013

قام �شاب باإ�شدار �شكوك بتاريخ 17 دي�شمرب 2013، وت�شتحق ال�شداد خالل �شهر دي�شمرب 2020. اإن هذا الإ�شدار متوافق مع تو�شيات بازل 3، 

ول�شاب احلق ب�شداد ال�شكوك بعد 5 �شنوات، ويخ�شع ذلك للموافقة امل�شبقة ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، و�شروط واأحكام التفاقية. 

حتمل ال�شكوك دخل معدل عمولة خا�شة فعلية ملدة �شتة اأ�شهر وفقًا للمعدلت ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 140 نقطة 

اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد على ا�شا�س ن�شف �شنوي. اإن هذه ال�شكوك غري م�شمونة، وم�شجلة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.

�سكوك ثانوية مدتها 10 �سنوات مببلغ 1.500 مليون ريال �سعودي - 2015

قام �شاب باإ�شدار �شكوك بتاريخ 28 مايو 2015، وت�شتحق ال�شداد خالل �شهر مايو 2025. اإن هذا الإ�شدار متوافق مع تو�شيات بازل 3، ول�شاب 

احلق ب�شداد ال�شكوك بعد 5 �شنوات، ويخ�شع ذلك للموافقة امل�شبقة ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، و�شروط واأحكام التفاقية. 

حتمل ال�شكوك دخل معدل عمولة خا�شة فعلية ملدة �شتة اأ�شهر وفقًا للمعدلت ال�شائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�شعودية زائدًا 130 نقطة 

اأ�شا�س، وت�شتحق ال�شداد على ا�شا�س ن�شف �شنوي. اإن هذه ال�شكوك غري م�شمونة، وم�شجلة يف �شوق الأ�شهم ال�شعودية )تداول(.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

تغطية خماطر التدفقات النقدية وال�شتثمارات املتاحة للبيع 

الحتياطيات الأخرى  .18

تغطية خماطر التدفقات 

النقدية
الإجمايل ال�ستثمارات املتاحة للبيع                                     2015

باآلف الريالت ال�سعودية      

1,86559,74961,614ر�سيد بداية ال�سنة 

)327,773))295,809))31,964)�سايف التغري يف القيمة العادلة 

)67,426))66,635))791)حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

)395,199))362,444))32,755)�سايف احلركة خلل ال�سنة

)333,585))302,695))30,890)الر�سيد الفرعي

)25,792)اأ�سهم اخلزينة 

18,769احتياطي برنامج اأ�سهم املوظفني

)7,023)الر�سيد الفرعي

)340,608) ر�سيد نهاية ال�سنة 

الإجمايل ال�شتثمارات املتاحة للبيع تغطية خماطر التدفقات النقدية                                 2014

باآلف الريالت ال�شعودية      

(10,738)(13,394)2,656ر�شيد بداية ال�شنة 

80,33980,339-�شايف التغري يف القيمة العادلة 

(7,987)(7,196)(791)حمول اإىل قائمة الدخل املوحدة 

73,14372,352(791)�شايف احلركة خالل ال�شنة

1,86559,74961,614ر�شيد نهاية ال�شنة 

مليون   0.8 وقدرها  بها  املتعلقة  الرتاكمية  الأرباح  اإعادة ت�شنيف  اإىل  ال�شابقة  ال�شنوات  املخاطر خالل  تغطية  التوقف عن حما�شبة  اأدى  لقد 

ريال �شعودي )2014: 0.8 مليون ريال �شعودي( من حقوق امللكية اإىل قائمة الدخل املوحدة، ومت اإدراجها يف املبالغ اأعاله �شمن تغطية خماطر 

التدفقات النقدي

الحتياطي النظامي  .17

اإىل  النظامي  الإحتياطي  اإىل  ال�شنة  25% من �شايف دخل  يقــل عن  ل  ما  ال�شعودية، حتويل  العربية  اململكة  البنوك يف  مراقبة  نظام  يقت�شي 

اأن ي�شاوي ر�شيد هذا الإحتياطي راأ�س املال املدفوع ل�شاب. عليه، مت حتويل مبلغ قدره 1,083 مليون ريال �شعودي )2014: 1,067 مليون ريال 

�شعودي( اإىل الحتياطي النظامي. اأن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

راأ�س املال  .16

يتكون راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر واملدفوع بالكامل ل�شاب من 1,500 مليون �شهم، قيمة كل �شهم 10 ريال �شعودي ) 2014 : 1,000 مليون 

�شهم، قيمة كل �شهم 10 ريال �شعودي ( . اأن ملكية راأ�شمال �شاب موزعة على النحو التايل:- 

خالل عام 2015 ا�شدر البنك 500 مليون �شهم جماين بقيمة اأ�شمية قدرها 10 ريال �شعودي لل�شهم وذلك ا�شدار �شهم جماين واحد لكل اثنني من 

الأ�شهم اململوكة وذلك بر�شملة الأرباح املبقاة والحتياطي النظامي.

20152014

60 %60 %م�شاهمون �شعوديون
�شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�شرفية القاب�شة بي يف )�شركة تابعة مملوكة 

بالكامل ملوؤ�ش�شة هونغ كونغ �شنغهاي امل�شرفية القاب�شة بي اإل �شي(

% 40% 40
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التعهدات والإلتزامات املحتملة  .19

اأ  (  الدعاوى الق�سائية 

كما يف 31 دي�شمرب 2015، يوجد دعاوى ق�شائية مقامة �شد البنك. مل يجنب اأي خم�ش�س جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناءًا على 

ن�شيحة امل�شت�شارين القانونيني التي ت�شري اإىل اأنه لي�س من املحتمل تكبد خ�شائر هامة.

ب (  الإلتزامات الراأ�سمالية 

كما يف 31 دي�شمرب 2015، بلغت الإلتزامات الراأ�شمالية لدى البنك 193.8 مليون ريال �شعودي )2014: 228.9 مليون ريال �شعودي( تتعلق 

ب�شراء اأرا�شي ومباٍن ومعدات. 

ج (  التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان 

ملنح  والإلتزامات  والقبولت  امل�شتندية  والإعتمادات  ال�شمانات  من  اأ�شا�شي  ب�شكل  بالإئتمان  املتعلقة  املحتملة  والإلتزامات  التعهدات  تتكون 

الإئتمان. اإن خطابات ال�شمان والإعتمادات امل�شتندية التي تعترب �شمانات غري قابلة للنق�س من قبل البنك بال�شداد يف حالة عدم متكن العميل 

من الوفاء باإلتزاماته جتاه الأطراف الثالثة - حتمل نف�س خماطر الإئتمان التي حتملها القرو�س وال�شلف . اإن الإعتمادات امل�شتندية التي تعترب 

مبثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، ت�شمح للطرف الثالث ب�شحب الأموال وفق �شروط واأحكام حمددة – م�شمونة عادة بالب�شاعة 

اأما   . العمالء  امل�شحوبة من قبل  الكمبيالت  ل�شداد  البنك  القبولت تعهدات  اأقل. متثل  فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر  التي تخ�شها، وبالتايل 

املتطلبات النقدية مبوجب هذه الأدوات فتقل كثريًا عن املبلغ امللتزم لأن البنك يتوقع باأن يفي العمالء باإلتزاماتهم الأ�شا�شية. 

متثل الإلتزامات ملنح الإئتمان اجلزء غري امل�شتخدم من الإئتمان املمنوح على �شكل قرو�س و�شلف و �شمانات واإعتمادات م�شتندية . وبالن�شبة 

ملخاطر الإئتمان املتعلقة بالإلتزامات ملنح الإئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�س البنك خل�شارة مببلغ يعادل اإجمايل الإلتزامات غري امل�شتخدمة، 

اإل اأن مبلغ اخل�شارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا من اإجمايل الإلتزام غري امل�شتخدم لأن معظم الإلتزامات 

ملنح الإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري اإئتمان حمددة . اإن اإجمايل الإلتزامات القائمة ملنح الإئتمان ل متثل بال�شرورة املتطلبات 

النقدية امل�شتقبلية لأن العديد من هذه الإلتزامات يتم اإنهاوؤها اأو اإنتهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب. 

د (  فـيما يلي حتليًل بالإ�ستحقاقات التعاقدية للتعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان:

   1-5 �سنوات3-12 �سهرخــلل  3 اأ�سهر 
اأكرث من

 5 �سنوات
الإجمايل                                    2015

باآلف الريالت ال�سعودية      

8,158,3133,692,441380,1031,122,51113,353,368اعتمادات م�شتندية   

10,138,62522,721,66724,265,1606,345,62863,471,080خطابات �شمان

3,613,104-2,403,5011,194,44515,158قبولت

التزامات ملنح الإئتمان غري قابلة 

للنق�س

-1,130,000829,3732,136,3354,095,708

20,700,43928,738,55325,489,7949,604,47484,533,260الإجمايل 

الإجمايلاأكرث من  5 �شنوات   1-5 �شنوات3-12 �شهرخــالل  3 اأ�شهر                                  2014  

باآلف الريالت ال�شعودية      

15,131,587-7,807,9096,361,435962,243اعتمادات م�شتندية   

9,131,57621,306,92823,926,0677,093,60761,458,178خطابات �شمان

3,190,107-2,718,790465,6535,664قبولت

اإلتزامات ملنح الئتمان غري قابلة 

للنق�س

130,063-214,8811,367,3811,712,325

19,788,33828,134,01625,108,8558,460,98881,492,197الإجمايل 

بلغ اجلزء غري امل�شتخدم والقائم من اللتزامات غري املوؤكدة، والتي ميكن اإلغاوؤها يف اأي وقت، ما جمموعه 75,252 مليون ريال �شعودي 

)2014 : 66,720 مليون ريال �شعودي(.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

فـيما يلي حتليًل للتعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان ح�سب الأطراف الأخرى: هـ( 

اللتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية: و( 

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�شتقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي اأبرمها البنك كم�شتاأجر:-

�سافـي دخل العمولت اخلا�سة  .20

     20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

2,532,751552,636حكومية و�شبه حكومية

67,466,29666,736,597�شركات

14,462,28314,111,367بنوك وموؤ�ش�شات مالية اأخرى

71,93091,597اأخرى

84,533,26081,492,197الإجمايل

     20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

81,57779,806اأقل من �شنة

196,195214,839من �شنة اإىل خم�س �شنوات

128,877145,359اأكرث من خم�س �شنوات   

406,649440,004الإجمايل

20152014دخل العمولت اخلا�سة:

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــةا�شتثمارات:

509,648547,525متاحة للبيع

19,7715,817مقتناه بالتكلفة املطفاأة 

529,419553,342

10,93224,069اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى  

4,273,0704,048,540قرو�س و�شلف 

4,813,4214,625,951الإجمايل

م�شاريف العمولت اخلا�شة:

27,08012,188اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

397,832424,828ودائع العمالء

131,065121,138�شندات دين م�شدرة

3,5665,190اقتــرا�س 

559,543563,344الإجمايل

4,253,8784,062,607 �سايف دخل العمولت اخلا�سة
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دخل الأتعاب والعمولت، �سافـي  .21

دخل املتاجرة، �سافـي  .22

مكا�سب ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة، �سافـي  .23

   2015    2014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــةدخل الأتعاب والعمولت: 

44,46788,900- اأتعاب اإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية 

822,807881,231- متويل جتاري 

199,872193,730- متويل �شركات واإ�شت�شارات 

387,828334,131- بطاقات 

386,228385,060- خدمات بنكية اأخرى 

1,841,2021,883,052اإجمايل دخل الأتعاب والعمولت 

م�ساريف العمولت اخلا�سة:

(151,579))182,688)- بطاقات 

(843))942)- خدمات حفظ الأوراق املالية 

(85,630))107,301)- خدمات بنكية اأخرى 

(238,052))290,931)اإجمايل م�ساريف الأتعاب والعمولت 

1,550,2711,645,000دخل الأتعاب والعمولت، �سايف 

   2015    2014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

186,040221,998اأرباح حتويل عملت اأجنبية ، �سايف 

66,67946,896م�شتقات

(7))232)�شندات دين

1,121)105)اأخـــرى

252,382270,008الإجمايل

   20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

66,6347,196ا�شتثمارات متاحة للبيع 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

الرواتب وما فـي حكمها  .24

الإف�ساحات الكمية  )1
يلخ�س اجلدول اأدناه فئات املوظفني املحددة طبقًا لالأنظمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي ب�شاأن تعوي�شات املوظفني، وي�شتمل 

على اإجمايل التعوي�شات الثابتة واملتغرية املدفوعة للموظفني خالل ال�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2015 و 31 دي�شمرب 2014 واأ�شكال ال�شداد.

   2015    2014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

717,890662,584رواتب وبدلت 

120,313113,929بدل �شكن 

66,39044,227مكافاأة نهاية اخلدمة 

348,132332,105اأخــــرى 

1,252,7251,152,845الإجمايل

تعوي�سات متغرية مدفوعة خلل عام 2015   2015

فئات املوظفني
عدد 

املوظفني

تعوي�سات ثابتة 

باآلف الريالت 

ال�سعوديـــة

نقداً باآلف 

الريالت 

ال�سعوديـــة

اأ�سهم باآلف 

الريالت 

ال�سعوديـــة

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�سعوديـــة

كبار املدراء التنفيذيني )الذين يحتاجون اإىل عدم 

ممانعة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي(

1626,15514,5616,68521,246

547176,20759,9804,87264,852موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على

اأعمال رقابية 

27293,98622,4921,49023,982

2,616474,50282,58730082,887موظفون اآخرون

8,364-40429,9988,364موظفون بعقود خارجية 

3,855800,848187,98413,347201,331الإجمايل

تعوي�شات متغرية م�شتحقة اأو مدفوعة خالل عام 

2015
213,719

238,158مزايا موظفني اأخرى 

1,252,725اإجمايل رواتب وما يف حكمها  
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كبار املدراء التنفـيذيني )الذين يحتاجون اإىل عدم ممانعة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(

وي�شمل ذلك موظفي الإدارة العليا الذين يتمتعون بامل�شئولية وال�شالحية لإعداد ال�شرتاتيجيات والقيام باأعمال التوجيه واملراقبة لن�شاطات 

البنك والذين يتطلب تعيينهم احل�شول على عدم ممانعة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. وي�شمل ذلك الع�شو املنتدب واملوظفني التنفيذيني 

الآخرين التابعني له مبا�شرة.

موظفون يقومون بن�ساطات ت�ستمل على خماطر 

وي�شمل ذلك مدراء قطاعات الأعمال )ال�شركات، اخلدمات التجارية، اخلدمات امل�شرفية اخلا�شة، واخلزينة( امل�شئولني عن تنفيذ وتطبيق 

ا�شرتاتيجية الأعمال نيابًة عن البنك. وي�شمل ذلك اأي�شًا اأولئك الذين يقومون بتقدمي التو�شيات بخ�شو�س حدود الئتمان وتقوميها، واملالءة 

الئتمانية، وت�شعري القرو�س، والقيام بتنفيذ العرو�س، ومعامالت اخلزينة.

موظفون يقومون بن�ساطات رقابية

ويق�شد بذلك موظفي الأق�شام الذين ل يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر ولكنهم يقومون باأعمال ت�شتمل على املراجعة والدرا�شة )اإدارة 

املخاطر، اللتزام، املراجعة الداخلية، عمليات اخلزينة، اخلدمات البنكية ال�شالمية )اأمانة(، واملالية واملحا�شبة(. تعترب كافة هذه الأق�شام 

م�شتقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بن�شاطات ت�شتمل على خماطر.

موظفون اآخرون

وي�شمل ذلك كافة موظفي البنك الآخرين، عدا املذكورين �شمن الفئات اأعاله.

موظفون بعقود خارجية

وي�شمل ذلك موظفون لدى جهات متعددة يقومون بتقدمي خدمات للبنك بدوام كامل ويقومون باأدوار غري هامة. ل ت�شتمل هذه الأدوار على 

خماطر اأو ن�شاطات رقابية. 

تعوي�شات متغرية مدفوعة خالل عام 2015   2014

فئات املوظفني

عدد 

املوظفني

تعوي�شات ثابتة 

باآلف الريالت 

ال�شعوديـــة

نقدًا باآلف 

الريالت 

ال�شعوديـــة

اأ�شهم باآلف 

الريالت 

ال�شعوديـــة

الإجمايل باآلف 

الريالت ال�شعوديـــة

كبار املدراء التنفيذيني )الذين يحتاجون اإىل عدم 

ممانعة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي(

1628,22017,1468,65425,800

433137,29251,7613,35755,118موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على

اأعمال رقابية 

22681,68421,96775922,726

2,639475,599112,653386113,039موظفون اآخرون

9,696-39929,2589,696موظفون بعقود خارجية 

3,713752,053213,22313,156226,379الإجمايل

تعوي�سات متغرية م�ستحقة اأو مدفوعة 

خلل عام 2014 
251,669

149,123مزايا موظفني اأخرى 

1,152,845اإجمايل رواتب وما يف حكمها  

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

الإف�ساحات النوعية  )2

الإف�ساح املتعلق بالتعوي�سات لأغرا�س القوائم املالية ال�سنوية

قامت موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ب�شفتها اجلهة امل�شئولة عن القطاع البنكي يف اململكة العربية ال�شعودية، باإ�شدار تعليمات بخ�شو�س 

�شيا�شات التعوي�شات. وطبقًا لهذه التعليمات، متت �شياغة وتنفيذ �شيا�شة التعوي�شات من قبل جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات بالبنك 

�سيا�سة التعوي�سات اخلا�سة ب�ساب

اأ(  الهدف من هذه ال�سيا�سة

حتدد هذه ال�شيا�شة الإر�شادات املتعلقة بطريقة اإدارة التعوي�شات الثابتة واملتغرية يف �شاب. يغطي نطاق هذه ال�شيا�شة ما يلي :- 

كافة فئات املوظفني، ال�شركات التابعة، كافة عنا�شر التعوي�شات، املحددات الأ�شا�شية للتعوي�شات، طريقة الإعتماد، طريقة اإعداد التقارير، 

تاأجيل املكافاآت، الإحتفاظ بالأ�شهم، واأدوار وم�شئوليات اجلهات امل�شتفيدة من ذلك.

تهدف هذه ال�شيا�شة اإىل ربط املكافاآت مع اإ�شرتاتيجية البنك وقيمه وذلك ل�شمان جناح تنفيذ الإ�شرتاتيجية بطريقة تتم�شى مع املخاطر، ومنح 

عرو�س مغرية للموظفني والإبقاء على املوظفني الأكفاء وامللتزمني وحتفيزهم، و�شمان الإ�شتقرار املايل ل�شاب.

هيكل التعوي�سات ب( 

يعمل نظام التعوي�شات يف �شاب على اأ�شا�س »اإجمايل حزمه التعوي�شات« الذي يتم مقارنته مع البيانات ال�شائدة يف ال�شوق ب�شاأن مهنة معينة. 

ي�شتمل اإجمايل التعوي�س على مزيج من العنا�شر التي تتكون منها التعوي�شات الثابتة واملتغرية وهي: الرواتب، والبدلت، واملزايا، واملكافاآت 

ال�شنوية، واحلوافر ق�شرية وطويلة الأجل.  

نظام اإدارة الأداء ج( 

يتم تقومي اأداء املوظفني مقابل الأهداف التي يتم حتقيقها با�شتخدام نظام نقاط متوازن، وكذلك عن طريق التقومي املايل، وتقومي العمالء، 

وتقومي العمليات والأفراد. يتم اإجراء عملية معايرة ل�شمان اإجراء تقومي عادل ومن�شف لالأداء.  تركز عملية تقومي الأداء املتبعة من قبل �شاب 

على التمييز بني اأداء املوظفني با�شتخدام ا�شرتاتيجية املكافاآت املختلفة التي حتث على الأداء الرفيع باتباع طريقًة مربوطة باملخاطر. 

تعديل املخاطر املتعلقة باأنظمة التعوي�سات املتغرية د( 

قام البنك مبراجعة كافة اأنظمة التعوي�شات اخلا�شة به بالتعاون مع م�شت�شاري تعوي�شات خارجيني للتاأكد باأن املكافاآت تاأخذ بعني العتبار كافة 

املخاطر. حتدد املكافاآت على اأ�شا�س عوامل الأداء املالئمة بعد تعديلها باملخاطر. حتدد مكافاآت الن�شاطات الرقابية على اأ�شا�س الأرباح ق�شرية 

الأجل ومبا يتفق مع الأنظمة ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

تاأجيل املكافاآت هـ( 

يتم تاأجيل دفع املكافاآت على �شكل اأ�شهم لكافة املوظفني �شواءًا »الذين يحتاجون اإىل عدم ممانعة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي« اأو »الذين 

يقومون بن�شاطات ت�شتمل على ن�شاطات رقابية اأو على خماطر هامة«. �شيتم تاأجيل املكافاآت لكافة هوؤلء املوظفني وعلى مدى فرتة ا�شتحقاق 

مدتها ثالث �شنوات. يخ�شع ال�شتحقاق اإىل حتقق ظروف حمددة.  

و( جلنة الرت�سيحات والتعوي�سات

تقوم جلنة الرت�شيحات والتعوي�شات، بالإ�شراف على هيكل و�شيا�شة التعوي�شات لكافة املوظفني وذلك للتاأكد باأن كافة مكافاآت املوظفني املبنية 

على الأداء قد مت تعديلها باملخاطر، واأن التعوي�شات تتما�شى مع الأنظمة واأنها فعالة من اأجل حتقيق الأهداف املو�شوعة. 

الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم  .25

مت اإحت�شاب الربح الأ�شا�شي لل�شهم لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2015 و 2014 وذلك بتق�شيم �شايف دخل ال�شنة العائد على امل�شاهمني 

على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم امل�شدره. مت تعديل املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم امل�شدره لل�شنة ال�شابقة وذلك لإظهار، باأثر رجعي، اأثر 

التغري يف عدد الأ�شهم نتيجة لالأ�شهم املجانية امل�شدرة. 
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اإجمايل توزيعات الأرباح ، والزكاة ال�سرعية و�سريبة الدخل  .26

اإقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نهائية قدرها 570 مليون ريال �شعودي لعام 2015 ) 2014: 1.150 مليون ريال �شعودي(. كما اقرتح خالل 

عام 2015 توزيع اأرباح مرحلية قدرها 675 مليون ريال �شعودي )2014: ل�شئ( ومت دفعها. �شيتم دفع توزيعات الأرباح للم�شاهمني ال�شعوديني 

وغري ال�شعوديني بعد خ�شم الزكاة و�شريبة الدخل، على التوايل وكما يلي:-

امل�ساهمون ال�سعوديون

بلغت الزكاة ال�شرعية على امل�شاهمني ال�شعوديني لل�شنة 64.8 مليون ريال �شعودي تقريبًا ) 2014 : 62.7 مليون ريال �شعودي(، و�شيتم خ�شمها 

من الأرباح املوزعة لهم بحيث ي�شبح �شايف الربح املوزع للم�شاهمني ال�شعوديني 0.75 ريال �شعودي لل�شهم )2014: 1.05 ريال �شعودي لل�شهم(.

امل�ساهم غري ال�سعودي

بلغت �شريبة الدخل على امل�شاهم غري ال�شعودي عن ح�شته من الدخل لل�شنة احلالية 340.4 مليون ريال �شعودي )2014: 336.4 مليون ريال 

�شعودي( تقريبًا. 

�شيتم دفع ح�شة �شركة اإت�س ا�س بي �شي هولدينغز بي يف من توزيعات الأرباح بعد خ�شم ال�شرائب امل�شتحقة اأعاله.

الربوط الزكوية وال�سريبية

قدم �شاب اإقراراته الزكوية وال�شريبية عن جميع ال�شنوات املالية مبا يف ذلك عام 2014 اإىل م�شلحة الزكاة والدخل. اإ�شتلم �شاب الربوط 

ريال  مليون   487 قدرها  اإجمالية  اإ�شافية  اإلتزامات  امل�شلحة  فيها  وطالبت   ،2009 عام  ذلك  يف  مبا  ال�شنوات  جميع  عن  وال�شريبية  الزكوية 

الذي مت  الأ�شا�س  على  العرتا�س  وقد مت  الأجل.  ال�شتثمارات طويلة  بع�س  باإ�شتبعاد  امل�شلحة  قيام  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ذلك  ويعود  �شعودي، 

مبوجبه فر�س هذه اللتزامات الزكوية ال�شافية من قبل البنك بالتعاون مع البنوك الأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية. وقد قام �شاب اأي�شًا 

بالعرتا�س ر�شميًا على هذه الربوط لدى جلنة العرتا�س البتدائية الزكوية ال�شريبية. 

وبعد الأخذ بعني العتبار اأثر قرار جلنة العرتا�س البتدائية الزكوية ال�شريبية، فقد ينتج عن الربوط الزكوية وال�شريبية املعدلة اإلتزامات 

قدرها 433 مليون ريال �شعودي عن هذه ال�شنوات. مل تقم امل�شلحة باإجراء الربوط املعدلة هذه بعد. 

قدم �شاب اعرتا�س اإىل اللجنة ال�شتئنافية ال�شريبية على بع�س البنود التي ت�شمنها قرار جلنة العرتا�س البتدائية الزكوية ال�شريبية وغري 

املوؤيدة لعرتا�س �شاب.

مل يتم اإجراء الربوط الزكوية وال�شريبية لالأعوام من 2010 حتى 2014، واأن �شاب لي�س مبقدوره حتديد اأثر هذه الربوط ب�شكل موثوق به.

اأ�شدرت م�شلحة الزكاة والدخل مطالبة �شريبة ا�شتقطاع ب�شاأن الأ�شهم املجانية امل�شدرة وتوزيعات الأرباح املدفوعة لغري امل�شاهمني ال�شعوديني 

لالأعوام 2005 حتى 2009 قدرها 155 مليون ريال �شعودي. وقد قام البنك لحقًا بت�شوية هذه املطالبة. بالإ�شافة اإىل ذلك اأ�شدرت م�شلحة 

الزكاة والدخل �شريبة اإ�شتقطاع اإ�شافية ب�شاأن الأ�شهم املجانية امل�شدرة لغري امل�شاهمني ال�شعوديني لالأعوام 2012 حتى 2015  قدرها 150 

مليون ريال �شعودي.

النقدية و�سبه النقدية  .27

تتكون النقدية و�شبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي :-

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فيما عدا الوديعة النظامية 

البالغة 9,056 مليون ريال �شعودي )2014: 8,667 مليون ريال �شعودي( ) اإي�شاح 3 ( 

1,885,90110,636,920

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر اأو اأقل 

من  تاريخ �شرائها 

11,452,2362,375,121

13,338,13713,012,041الإجمايل

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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القطاعات الت�سغيلية  .28

ميار�س البنك ن�شاطه ب�شكل رئي�شي يف اململكة العربية ال�شعودية. 

تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية وفقًا لالأحكام وال�شروط التجارية العادية. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من املوجودات 

واملطلوبات الت�شغيلية ومتثل غالبية الر�شيد.

اأ (    فيما يلي بيانًا بقطاعات البنك التي يتم اإعداد التقارير ب�شاأنها: 

- قطاع الأفراد: ويلبي ب�شكل اأ�شا�شي الإحتياجات البنكية ال�شخ�شية لالأفراد.

- قطاع ال�سركات: وهو م�شئول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�شركات.

واإدارة  البنك  اأنه م�شئول عن متويل عمليات  والعمولت اخلا�شة. كما  العمالت  اأ�شعار  ، وخماطر  ال�شيولة  -  قطاع اخلزينة: ويدير 

املحفظة الإ�شتثمارية ومركز ال�شيولة.

- اأخرى: ي�شمل ذلك الإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة.

تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية اأعاله وفقًا لنظام اأ�شعار احلوالت بالبنك . فيما يلي حتلياًل لإجمايل موجودات ومطلوبات البنك 

من  قطاع  لكل  التاريخني  هذين  يف  املنتهيتني  لل�شنتني  والنتائج  العمليات  وم�شاريف  دخل  واإجمايل   ،2014 و   2015 دي�شمرب   31 يف  كما 

القطاعات الت�شغيلية اأعاله :- 

                                2015
الإجمايلاأخـــــرىقطاع اخلزينقطــاع ال�سركاتقطاع الأفراد  

باآلف الريالت ال�سعودية    

33,000,07796,850,25857,206,853693,235187,750,423اإجمايل املوجودات

159,575,886-61,345,17075,311,89422,918,822اإجمايل املطلوبات

693,235693,235---اإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة 

6,630,627-2,311,6892,970,3621,348,576اإجمايل دخل العمليات

2,430,425-1,465,074829,361135,990اإجمايل م�شاريف العمليات

130,345130,345---احل�شة يف اأرباح م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة

846,6152,141,0011,212,586130,3454,330,547�شايف دخل ال�شنة

4,253,878-1,638,1711,797,451818,256�شايف دخل العمولت اخلا�شة

1,550,271-)957)411,0901,140,138دخل الأتعاب والعمولت، �شايف

252,382-30,337222,045-دخل املتاجرة، �شايف

خم�ش�س خ�شائر الإئتمان والإنخفا�س يف 

القيمة، �شايف

269,144160,572(9,631(-420,085
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فـيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم اإعداد التقارير ب�ساأنها: - )تتمة( اأ( 

فـيما يلي حتليًل ملخاطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�سغيلية اأعله: ب( 

تتكون خماطر الئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات با�شتثناء النقدية، واملمتلكات واملعدات، واملوجودات الأخرى وال�شتثمار يف م�شروع 

م�شرتك و�شركة زميلة وا�شتثمارات الأ�شهم، واملعادل الئتماين بالن�شبة للتعهدات واللتزامات املحتملة وامل�شتقات والذي يتم حتديده على اأ�شا�س 

معامل حتويل الئتمان طبقًا ملا ن�شت عليه تعليمات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

الإجمايلاأخـــــرىقطاع اخلزينةقطــاع  ال�شركاتقطاع الأفراد  
2014

باآلف الريالت ال�شعودية

35,455,55184,313,33567,188,708651,674187,609,268اإجمايل املوجودات

161,538,056-57,653,29180,471,23823,413,527اإجمايل املطلوبات

651,674651,674---اإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة 

6,502,209-2,311,8092,929,1311,261,269اإجمايل دخل العمليات

2,345,601-1,370,435826,765148,401اإجمايل م�شاريف العمليات

109,453109,453---احل�شة يف اأرباح م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة

941,3742,102,3661,112,868109,4534,266,061�شايف دخل ال�شنة

4,062,607-1,749,6531,503,716809,238�شايف دخل العمولت اخلا�شة

1,645,000-(1,143)445,3361,200,807دخل الأتعاب والعمولت، �شايف

270,008-52,108217,900-دخل املتاجرة، �شايف

449,807-(949)250,505200,251خم�ش�س خ�شائر الإئتمان والإنخفا�س يف القيمة، �شايف

                                       2015
الإجمالــــيقطاع اخلزينةقطــاع ال�سركاتقطاع الأفراد  

باآلف الريالت ال�سعودية           

30,270,24395,154,06256,300,561181,724,866املوجودات 

39,728,172-85,32139,642,851التعهدات واللتزامات املحتملة 

2,303,5392,303,539--امل�شتقات  

30,355,564134,796,91358,604,100223,756,577الإجمايل 

                                     2014
الإجمالــــيقطاع اخلزينةقطــاع ال�شركاتقطاع الأفراد  

باآلف الريالت ال�سعودية        

32,932,04182,288,75664,754,668179,975,465املوجودات 

37,762,657-45,66637,716,991التعهدات واللتزامات املحتملة 

2,137,5692,137,569--امل�شتقات  

32,977,707120,005,74766,892,237219,875,691الإجمايل 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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خماطر الئتمان  .29

اإن جمل�س الإدارة م�شئول عن اإدارة املخاطر الكلية داخل �شاب وعن مراجعة مدى فعاليتها.

اأطر عمل املخاطر اخلا�شة بالبنك واخلطط واأهداف الأداء  باإعتماد وال�شراف على  لقد قام جمل�س الإدارة بتعيني جلنة للمخاطر تقوم 

والتي ت�شتمل على اإعداد الإجراءات املتعلقة بقبول املخاطر، واإ�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر وتعيني كبار امل�شئولني وتفوي�س ال�شالحيات املتعلقة 

بالئتمان واملخاطر الأخرى واإعداد الجراءات الرقابية الفعالة.

يقوم البنك بادارة خماطر الإئتمان والتي متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته ب�شاأن اأداة مالية، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف 

الآخر خل�شارة مالية. تن�شاأ خماطر الإئتمان ب�شكل اأ�شا�شي عن عمليات الإقرا�س التي تنتج عنها القرو�س وال�شلف، وعن الأن�شطة الإ�شتثمارية. 

كما تن�شاأ خماطر الإئتمان عن التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان، وامل�شتقات. 

يقوم البنك بتقومي اإحتمال اإخفاق الأطراف الأخرى با�شتخدام نظام ت�شنيف داخلي. كما ي�شتخدم البنك اأنظمة ت�شنيف خماطر خارجية 

�شادرة عن وكالت ت�شنيف رئي�شية، عند توفرها.  

هذه  مالءة  وتقومي  املحددة،  الأخرى  الأطراف  مع  للمعامالت  حدودًا  وو�شع  مبراقبتها،  وذلك  الإئتمان  خماطر  من  بالتقليل  البنك  يقوم 

املخاطر  ومراقبة  لها  املالئمة  وو�شع احلدود  املخاطر،  لتحديد  بالبنك  املخاطر اخلا�شة  اإدارة  �شيا�شات  الأطراف ب�شورة م�شتمرة. ت�شمم 

واللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة حدود املخاطر الفعلية التي يتعر�س لها البنك يوميًا. اإ�شافة ملراقبة حدود خماطر الإئتمان، يقوم البنك 

باإدارة خماطر الإئتمان املتعلقة باأن�شطته التجارية وذلك باإبرام اإتفاقيات مقا�شة رئي�شية والدخول يف ترتيبات �شمان مع الأطراف الأخرى يف 

ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�س للمخاطر. كما يقوم البنك اأحيانًا باإقفال املعامالت لتقليل خماطر الإئتمان. متثل خماطر الإئتمان 

املتعلقة بامل�شتقات التكلفة املحتملة لإ�شتبدال عقود امل�شتقات يف حالة اإخفاق الأطراف الأخرى عن الوفاء باإلتزاماتها. وملراقبة م�شتوى خماطر 

الإئتمان التي اآلت للبنك، يقوم البنك بتقومي الأطراف الأخرى با�شتخدام نف�س الطرق والأ�شاليب املتبعة ب�شاأن تقومي عمليات الإقرا�س اخلا�شة به.

ينتج الرتكز يف خماطر الإئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�شطة مماثلة اأو ممار�شة اأعمالهم يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأو يكون 

لهم نف�س اخل�شائ�س الإقت�شادية التي �شتوؤثر يف مقدرتهم على الوفاء باإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف الإقت�شادية اأو 

ال�شيا�شية اأو الظروف الأخرى. 

ي�شري الرتكز يف خماطر الإئتمان اإىل مدى تاأثر اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�شناعة ما اأو تطراأ على منطقة جغرافية معينة.

يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�س لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلا�شة باأفراد اأو جمموعة من العمالء يف اأماكن 

اأو اأن�شطة معينة. كما يقوم البنك اأي�شًا باأخذ ال�شمانات، ح�شبما هو مالئم. كما يقوم البنك باحل�شول على �شمانات اإ�شافية من الأطراف 

الأخرى عند وجود موؤ�شرات على وقوع اإنخفا�س يف 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 الإئتمان. 

يقوم البنك ب�شورة منتظمة مبراجعة �شيا�شات واأنظمة اإدارة املخاطر لتعك�س التغريات يف املنتجات بال�شوق واإتباع اأف�شل املمار�شات امل�شتجدة. 

اأ�شا�شي، مبخاطر ديون �شيادية. مت تبيان حتليل ال�شتثمارات ح�شب الأطراف الأخرى  تتعلق �شندات الديون املدرجة يف ال�شتثمارات، ب�شكل 

يف الإي�شاح )5(. ملزيد من التفا�شيل حول مكونات القرو�س وال�شلف، يرجى الرجوع اإىل الإي�شاح )6(. مت تبيان املعلومات املتعلقة مبخاطر 

الإئتمان اخلا�شة بالأدوات امل�شتقة يف الإي�شاح )10(، بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات والإلتزامات املحتملة يف الإي�شاح )19(. مت 

اإظهار املعلومات املتعلقة باحلد الأق�شى ملخاطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية يف الإي�شاح رقم )28(.
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)اأ( الرتكز اجلغرافـي للموجودات واملطلوبات والتعهدات والإلتزامات املحتملة وخماطر الإئتمان

                                    2015

) باآلف الريالت ال�سعودية (

اململكة العربية 

ال�شعودية

دول جمل�س 

التعـاون 

اخلليجي 

ومنطقة

ال�شرق الأو�شط

اأوروبا 
اأمريكا 

ال�شمالية 

  

دول اأخرى

    

الإجمايل

املوجودات 

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي

10,942,268----10,942,268

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية الأخرى

2,450,0001,416,1601,938,5475,592,99154,62811,452,326

28,629,3675,659,010466,67543,317627,87035,426,239ا�شتثمارات ، �شايف 

124,710,007375,000318,75020,548125,424,305قرو�س و�شلف ، �شايف

ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة 

زميلة

693,235----693,235

167,424,8777,450,1702,723,9725,656,856682,498183,938,373الإجمايل 

املطلوبات 

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

الأخرى 

246,224815,342578,749161,90524,5781,826,798

147,593,8826,218925,69624,80588,012148,638,613ودائع العمالء 

4,500,000---4,500,000�شندات دين م�شدرة

46,875--46,875--اقتــرا�س 

152,340,106821,5601,551,320186,710112,590155,012,286الجمايل

71,464,8911,361,1174,703,6901,510,9425,492,62084,533,260التعهدات والإلتزامات املحتملة

خماطر الإئتمان )مبينة باملعادل 

الئتماين لها(

164,223,6787,405,9682,723,9725,656,856682,498180,692,972املوجودات 

29,813,723660,1262,321,538500,3202,689,29035,984,997التعهدات واللتزامات املحتملة

10,5162,303,539-1,641,852136,423514,748امل�شتقات 

195,679,2538,202,5175,560,2586,157,1763,382,304218,981,508اإجمايل خماطر الئتمان  

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

                                  2014

)باآلف الريالت ال�شعودية( 

اململكة العربية 

ال�شعودية

دول جمل�س 

التعـاون اخلليجي 

ومنطقة ال�شرق 

الأو�شط

اأمريكا اأوروبا 

ال�شمالية 

  

دول اأخرى

    

الإجمايل

املوجودات 

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�شعودي

19,313,766----19,313,766

اأر�شدة لدى البنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

-306,019497,1441,551,527114,1812,468,871

38,164,1715,796,696367,74249,262902,94545,280,816ا�شتثمارات ، �شايف 

114,419,804375,000397,50028,493115,220,797قرو�س و�شلف ، �شايف

ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك 

و�شركة زميلة

651,674----651,674

172,549,4156,477,7151,262,3861,629,2821,017,126182,935,924الإجمايل 

املطلوبات 

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات 

املالية الأخرى 

282,0042,659,203477,665651,41415,6424,085,928

145,074,62213,707665,06116,486100,621145,870,497ودائع العمالء 

5,264,678--2,264,678-3,000,000�شندات دين م�شدرة

78,125--78,125--اقتــرا�س 

148,356,6262,672,9103,485,529667,900116,263155,299,228الإجمايل

التعهدات والإلتزامات 

املحتملة

69,104,176946,3064,895,774321,9986,223,94381,492,197

خماطر الئتمان )مبينة 

باملعادل الئتماين لها(

169,638,7026,427,9691,262,3861,629,2821,017,126179,975,465املوجودات 

التعهدات واللتزامات 

املحتملة

31,777,737466,0882,453,745136,5452,928,54237,762,657

1,401,683164,214560,02090910,7432,137,569امل�شتقات 

202,818,1227,058,2714,276,1511,766,7363,956,411219,875,691اإجمايل خماطر الئتمان  
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)ب( فـيما يلي بيانًا بالتوزيع اجلغرافـي للقرو�س وال�سلف املنخف�سة القيمة وخم�س�س خ�سائر الإئتمان

خماطر ال�سوق  .30

ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف الأ�شعار ال�شائدة يف ال�شوق 

مثل اأ�شعار العمولت اخلا�شة، واأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية، واأ�شعار الأ�شهم. ي�شنف البنك خماطر ال�شوق كمخاطر عمليات جتارية اأو غري 

جتارية اأو م�شرفية.

تقت�شر خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات التجارية على امل�شتقات امل�شنفة كـ« مقتناه لأغرا�س املتاجرة« طبقًا ملا مت الف�شاح عنه يف القوائم 

املالية املوحدة. تن�شاأ خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو امل�شرفية عن خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة وخماطر اأ�شعار الأ�شهم 

طبقًا ملا مت الف�شاح عنه يف اجلزء )ب( من هذا الإي�شاح.

يتم اإدارة ومراقبة خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات التجارية با�شتخدام طريقة »القيمة املعر�شة للمخاطر«، بينما يتم اإدارة ومراقبة خماطر 

اجلــهد،  واختبار  للمخاطر«،  املــــعر�شــة  »الــقيمة  علــى  ت�شتــمل  الــتي  الــطرق  من  جمــموعة  بــا�شتخدام  التجــارية  غري  بــالعمليات  املــتعلقة  ال�شــوق 

وتـحلـيل احل�شا�شية.  

خماطر ال�سوق - العمليات التجارية اأ( 

املعر�شة  »القيمة  طريقة  با�شتخدام  البنك  يقوم  التجارية.  العمليات  اإدارة  عند  املقبولة  املخاطر  مل�شتوى  حدود  بو�شع  الإدارة  جمل�س  يقوم 

للمخاطر« لتقومي مراكز خماطر ال�شوق القائمة وتقدير اخل�شائر القت�شادية املحتملة بناء على عدد من املوؤ�شرات والإفرتا�شات املتعلقة بتغري 

الظروف ال�شائدة يف ال�شوق. 

الثقة  للمحفظة عند م�شتوى معني من  ال�شوقية  القيمة  املحتمل يف  ال�شلبي  التغري  تقدير  يتم  للمخاطر«،  املعر�شة  »القيمة  ومبوجب طريقة 

وعلى مدى فرتة زمنية حمددة. ي�شتخدم البنك مناذج حماكاة عند تقومي التغريات املحتملة يف القيمة ال�شوقية للعمليات التجارية بناءًا على 

البيانات التاريخية. ت�شمم طريقة »القيمة املعر�شة للمخاطر«، يف العادة، لقيا�س خماطر ال�شوق خالل ظروف اعتيادية، وبالتايل يوجد ق�شور 

يف ا�شتخدام طريقة »القيمة املعر�شة للمخاطر« لأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلة والتغريات يف 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 يف حالة ثبات الظروف ال�شائدة بال�شوق ملدة يوم واحد. ان ا�شتخدام م�شتوى الثقة بن�شبة 99% على مدى يوم واحد يو�شح  باأن

اخل�شائر التي جتاوزت مبلغ »القيمة املعر�شة للمخاطر« يجب األ حتدث، يف املتو�شط، اأكرث من مرة كل مائة يوم. 

متثل »القيمة املعر�شة للمخاطر« خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، ول تاأخذ بعني العتبار اخل�شائر التي ل حتدث خارج فرتة الثقة

 املحددة، لكن نتائج العمليات التجارية الفعلية ميكن اأن تختلف عن عمليات احت�شاب القيمة املعر�شة للمخاطر خا�شة واأن عمليات الحت�شاب   

هذه ل تعطي موؤ�شرًا ذو معنى عن الأرباح اأو اخل�شائر خالل اأو�شاع ال�شوق غري العادية. 

                                  2015

) باآلف الريالت ال�سعودية (

اململكة العربية 

ال�سعودية

دول جمل�س 

التعـاون اخلليجي 

ومنطقة ال�سرق 

الأو�سط

الإجمايلدول اأخرىاأمريكا ال�سمالية اأوروبا 

1,517,272----1,517,272قرو�س غري عاملة، �شايف 

2,486,546----2,486,546خم�س�س خ�سائر الإئتمان  

                               2014

)باآلف الريالت ال�شعودية(

اململكة العربية 

ال�شعودية

دول جمل�س 

التعـاون اخلليجي 

ومنطقة ال�شرق 

الأو�شط

الإجمايلدول اأخرىاأمريكا ال�شمالية اأوروبا 

1,494,932----1,494,932قرو�س غري عاملة، �شايف 

2,402,545----2,402,545خم�ش�س خ�شائر الئتمان   

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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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 

اإختبارات اجلهد ملراجعتها.

فيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�شة للمخاطر اخلا�شة بالبنك:

خماطر ال�سوق - املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�سرفـية ب( 

تن�شاأ خماطر ال�شوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�شرفية، ب�شكل اأ�شا�شي، عن التغريات يف اأ�شعار العمولت اخلا�شة اأو اأ�شعار 

حتويل العمالت الأجنبية، اأو اأ�شعار الأ�شهم. 

1( خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة

  تن�شاأ خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة نتيجة لحتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار العمولت على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

لالأدوات املالية. يقوم جمل�س الإدارة بو�شع حدود للفجوات يف 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�شع اجلدول اأدناه مدى اأثر التغريات املحتملة املقبولة يف اأ�شعار العمولت، وكذلك التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة، على قائمة الدخل 

املوحدة اأو حقوق امل�شاهمني. اأن الأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار العمولت على �شايف دخل العمولت اخلا�شة ملدة 

�شنة وذلك بناءًا على املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري التجارية بعمولة عائمة والتي اأعيد جتديد اأ�شعارها كما يف 31 دي�شمرب 2015، 

�شاماًل اأثر اأدوات التغطية. يتم احت�شاب الأثر على حقوق امل�شاهمني وذلك باعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا يف 

ذلك اأثر التغطية كما يف 31 دي�شمرب 2015 على اأثر التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار العمولت. فيما يلي حتلياًل بالأثر على حقوق امل�شاهمني 

ح�شب تاريخ ا�شتحقاق الأ�شل اأو املقاي�شة، وميثل فقط تلك املخاطر التي توؤثر مبا�شرة على بنود اليرادات ال�شاملة الأخرى للبنك: 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

باآلف الريالت ال�سعودية2015

املخاطر الكلية �سعر العمولة اخلا�سةحتويل العملت الأجنبية

474562650القيمة املعر�شة للمخاطر كما يف 31 دي�شمرب 2015

300444607متو�شط القيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2015

1151115احلد الأدنى للقيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2015

1,9661,0622,437احلد الأق�شى للقيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2015

باآلف الريالت ال�سعودية2014

املخاطر الكلية �شعر العمولة اخلا�شةحتويل العمالت الأجنبية

36470356القيمة املعر�شة للمخاطر كما يف 31 دي�شمرب 2014

1,5712911,672متو�شط القيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2015

146(148)43احلد الأدنى للقيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2015

11,4601,12211,485احلد الأق�شى للقيمة املعر�شة للمخاطر لعام 2015
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2015باآلف الريالت ال�سعودية

العملة
الزيادة يف 

نقاط الأ�سا�س

الأثر على 

دخل العمولت 

اخلا�سة 

الأثر على حقوق امل�ساهمني

الإجمايل
�شنة اأو اأقل6 اأ�شهر اأو اأقل

�شنة اإىل 5 

�شنوات اأو اأقل

اأكرث من خم�س 

�شنوات

)73,158)-)28,846))5,492))38,820))49,847)+ 100ريال �شعودي

)120,724))2,361))69,503))26,310))22,550)13,783+ 100دولر اأمريكي 

)15,503))416))11,613))1,659))1,815)1,069+ 100يورو  

-----17+ 100اأخرى 

2015باآلف الريالت ال�سعودية

العملة
النق�س يف 

نقاط الأ�سا�س

الأثر على 

دخل العمولت 

اخلا�سة 

الأثر على حقوق امل�ساهمني

الإجمايل

�شنة اأو اأقل6 اأ�شهر اأو اأقل
�شنة اإىل 5 

�شنوات اأو اأقل

اأكرث من خم�س 

�شنوات

73,158-49,84738,8205,49228,846- 100ريال �شعودي

22,55026,31069,5032,361120,724)13,783)- 100دولر اأمريكي 

1,8151,65911,61341615,503)1,069)- 100يورو  

-----)17)- 100اأخرى 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

يتعر�س البنك للمخاطر امل�شاحبة للتقلبات يف 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  العمولت اخلا�شة. 

تاريخ الإ�شتحقاق، اأيهما يحدث اأوًل. يتعر�س البنك ملخاطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات يف قيم املوجودات 

اأ�شعارها يف فرتة حمددة. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة  اأو �شيتم جتديد  واملطلوبات والأدوات املالية امل�شتقة التي ت�شتحق 

تواريخ جتديد اأ�شعار املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�شرتاتيجيات اإدارة املخاطر. 

2014باآلف الريالت ال�شعودية

العملة
الزيادة يف 

نقاط الأ�شا�س

الأثر على 

دخل العمولت 

اخلا�شة 

الأثر على حقوق امل�شاهمني

الإجمايل

�شنة اأو اأقل6 اأ�شهر اأو اأقل
�شنة اإىل 5 

�شنوات اأو اأقل

اأكرث من خم�س 

�شنوات

(237,446)(25,933)(46,845)(58,228)(106,440)(24,385)+ 100ريال �شعودي

(180,085)(5,835)(114,716)(30,006)(29,528)(6,345)+ 100دولر اأمريكي 

(22,449)(3,999)(14,699)(1,942)(1,809)1,327+ 100يورو  

(1,311)-(1,026)(148)(137)12+ 100اأخرى 

2014باآلف الريالت ال�شعودية

العملة
النق�س يف 

نقاط الأ�شا�س

الأثر على 

دخل العمولت 

اخلا�شة 

الأثر على حقوق امل�شاهمني

الإجمايل

�شنة اأو اأقل6 اأ�شهر اأو اأقل
�شنة اإىل 5 

�شنوات اأو اأقل

اأكرث من خم�س 

�شنوات

24,385106,44058,22846,84525,933237,446- 100ريال �شعودي

6,34529,52830,006114,7165,835180,085- 100دولر اأمريكي 

1,8091,94214,6993,99922,449(1,327)- 100يورو  

1,311-1371481,026(12)- 100اأخرى 
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                                 2015        

باآلف الريالت ال�سعوديــة         

1-5 �سنوات3-12 �سهرخــــلل 3 اأ�ســهر
 اأكرث من 5

�سنوات

غري مرتبطة 

بعمولة خا�سة
الإجمايل

 املوجودات

 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد

العربي ال�شعودي

365,649---10,576,61910,942,268

 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية

  الأخرى

11,452,326----11,452,326

11,692,4728,327,9656,064,6068,339,8911,001,30435,426,238 ا�شتثمارات، �شايف

125,424,306-74,017,80420,372,10419,407,46311,626,935قرو�س و�شلف ، �شايف

 ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة

زميلة

----693,235693,235

991,455991,455---- ممتلكات ومعدات ، �شايف

35,538140,610573,835122,8821,947,7302,820,595 موجودات اأخرى

97,563,78928,840,67926,045,90420,089,70815,210,343187,750,423  اإجمايل املوجودات

  املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية

الأخرى

1,826,798----1,826,798

38,480,92813,092,6793,473,199301,30393,290,504148,638,613 ودائع العمالء

4,500,000---1,500,0003,000,000�شندات دين م�شدرة

46,875---46,875-  اقتــــرا�س

39,785142,218583,769129,6573,668,1714,563,600مطلوبات اأخرى

28,174,53728,174,537---- حقوق امل�شاهمني

41,847,51116,281,7724,056,968430,960125,133,212187,750,423اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني  

 اأثر خماطر اأ�سعار العمولت على

املوجودات واملطلوبات
55,716,27812,558,90721,988,93619,658,748(109,922,869(

 اأثر خماطر اأ�سعار العمولت على

الأدوات املالية امل�ستقة
1,158,402(463,750((57,152((637,500(-

 اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر

اأ�سعار العمولت اخلا�سة
56,874,68012,095,15721,931,78419,021,248(109,922,869(

 املوقف الرتاكمي اخلا�سع ملخاطر 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة

56,874,68068,969,83790,901,620109,922,869-

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ميثل �شايف الفجوة بني الأدوات املالية امل�شتقة �شايف املبالغ ال�شمية لالأدوات املالية امل�شتقة التي ت�شتخدم يف اإدارة خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة. 

                                    2014

) باآلف الريالت ال�شعودية(

خــــالل 3 

اأ�شــهر
5-1 �شنوات21-3 �شهر

اأكرث من 5 

�شنوات

 غري مرتبطة

بعمولة خا�شة
الإجمايل

 املوجودات

 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد

العربي ال�شعودي

8,595,941---10,717,82519,313,766

 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية

  الأخرى

2,375,12193,750---2,468,871

13,270,87122,199,6855,662,2963,117,6481,030,31645,280,816 ا�شتثمارات، �شايف

115,220,797-68,935,91718,456,48817,569,92910,258,463قرو�س و�شلف ، �شايف

 ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة

زميلة

----651,674651,674

663,401663,401---- ممتلكات ومعدات ، �شايف

109,314175,989567,188172,3952,985,0574,009,943 موجودات اأخرى

93,287,16440,925,91223,799,41313,548,50616,048,273187,609,268  اإجمايل املوجودات

  املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

 اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية

الأخرى

4,085,928----4,085,928

88,769,731145,870,497-44,347,30010,889,1721,864,294 ودائع العمالء

5,264,678--1,500,0001,500,0002,264,678�شندات دين م�شدرة

78,125--31,25046,875-  اقتــــرا�س

114,655156,848550,524154,3875,262,4146,238,828مطلوبات اأخرى

26,071,21226,071,212---- حقوق امل�شاهمني

50,047,88312,577,2704,726,371154,387120,103,357187,609,268اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني  

 اأثر خماطر اأ�شعار العمولت على

املوجودات واملطلوبات

43,239,28128,348,64219,073,04213,394,119(104,055,084)

 اأثر خماطر اأ�شعار العمولت على الأدوات

املالية امل�شتقة

(734,993)2,284,746(442,261)(1,107,492)-

 اإجمايل الفجوة اخلا�شعة ملخاطر اأ�شعار

العمولت اخلا�شة

42,504,28830,633,38818,630,78112,286,627(104,055,084)

 املوقف الرتاكمي اخلا�شع ملخاطر اأ�شعار

العمولت اخلا�شة

42,504,28873,137,67691,768,457104,055,084-
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خماطر العملت  )2

ومتثل املخاطر الناجتة عن التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�شبب التقلبات يف اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية. ل يحتفظ البنك مبراكز عمالت 

من  كجزء  وتدار  التجارية،  العمليات  اإىل  التجارية  غري  العمليات  عن  النا�شئة  الأجنبية  العمالت  خماطر  حتول  هامة.  جتارية  غري  مفتوحة 

اإجمايل  )-31اأ(  الإي�شاح  يف  عنها  املف�شح  الأجنبية  العمالت  حتويل  مبخاطر  املتعلقة  للمخاطر  املعر�شة  القيمة  تعك�س  التجارية.  املحفظة 

خماطر العمالت التي يتعر�س لها البنك.

. يقوم جمل�س الإدارة بو�شع حدود مل�شتوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�شكل  اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية  للتقلبات يف  البنك  يتعر�س 

اإجمايل ملراكز العمالت، لياًل وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا . فيما يلي حتلياًل ب�شايف املخاطر اجلوهرية اخلا�شة بالبنك يف نهاية ال�شنة 

ب�شاأن العمالت الأجنبية التالية:- 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم  )3

متثل خماطر اأ�شعار الأ�شهم، خماطر انخفا�س القيم العادلة لالأ�شهم نتيجة التغريات يف م�شتوى موؤ�شرات الأ�شهم وقيمة كل �شهم على حدة. 

 %10 بواقع  الإنخفا�س  اأو  الزيادة  اإن  للبيع.  كاأ�شهم متاحة  امل�شنفة  الأ�شهم  املتاجرة عن  اأغرا�س  لغري  املقتناه  الأ�شهم  اأ�شعار  تن�شاأ خماطر 

يف قيمة الأ�شهم املتاحة للبيع اخلا�شة بالبنك كما يف 31 دي�شمرب 2015 �شيوؤدي اإىل زيادة اأو اإنخفا�س الأ�شهم مببلغ 102 مليون ريال �شعودي 

)2014: 102 مليون ريال �شعودي(.

خماطر ال�سيولة  .31

متثل خماطر ال�شيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء باإلتزامات ال�شداد اخلا�شة به عند اإ�شتحقاقها خالل الظروف الإعتيادية وغري الإعتيادية. 

حتدث خماطر ال�شيولة عند وجود ا�شطراب يف ال�شوق اأو انخفا�س م�شتوى الإئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفر بع�س م�شادر التمويل. وللتقليل 

من هذه املخاطر، قامت الإدارة بتنويع م�شادر التمويل وقاعدة الودائع الأ�شا�شية، واإدارة املوجودات بعد الأخذ بعني الإعتبار توفر ال�شيولة، 

واحلفاظ على ر�شيد مالئم من النقدية و�شبه النقدية والأوراق املالية املتداولة، ومراقبة التدفقات النقدية امل�شتقبلية وال�شيولة يوميًا. كما يوجد 

لدى البنك خطوط اإئتمان ملتزم بها ميكن الو�شول اإليها ملواجهة متطلبات ال�شيولة.

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، يحتفظ البنك لدى املوؤ�ش�شة بوديعة نظامية تعادل %7 

من اإجمايل الودائع حتت الطلب و 4% من ودائع الإدخار ولأجل. كما يحتفظ البنك باإحتياطي �شيولة ل يقل عن 20% من اإلتزامات ودائعه. ويكون 

هذا الإحتياطي من النقد اأو �شندات التنمية احلكومية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن ثالثني يومًا. كما ميكن 

للبنك الإحتفاظ مببالغ اإ�شافية من خالل ت�شهيالت اإعادة ال�شراء لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي مقابل �شندات التنمية احلكومية. 

ي�شتمل اجلدول اأدناه على ملخ�س بالإ�شتحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية والتي مت حتديدها على اأ�شا�س الفرتة املتبقية بتاريخ اإعداد 

بالودائع  لالإحتفاظ  الوقائع  تظهره  الفعلي ح�شبما  الإ�شتحقاق  تاريخ  الإعتبار  بعني  تاأخذ  ول  التعاقدي  الإ�شتحقاق  تاريخ  املالية حتى  القوائم 

ال�شيولة  بادارة خماطر  البنك  يقوم  بينما  عليها،  املتعاقد  املخ�شومة  النقدية غري  التدفقات  املبينة يف اجلدول  املبالغ  البنك. متثل  قبل  من 

املتاأ�شلة بناءًا على التدفقات النقدية الواردة غري املخ�شومة املتوقعة. اإن كافة امل�شتقات امل�شتخدمة لأغرا�س تغطية املخاطر مبينة ح�شب تواريخ 

الإ�شتحقاق وبناءًا على اإلتزامات ال�شداد غري املخ�شومة التعاقدية. وحيث اأن اجلزء الرئي�شي من امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة يتكون من 

معامالت مقابل معامالت اأخرى، وبالتايل فاإن خماطر امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة املفتوحة تعترب قليلة، فاإن الإدارة تعتقد باأن اإدراج 

امل�شتقات املقتناه لأغرا�س املتاجرة يف جدول الإ�شتحقاقات التعاقدية ل يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية، وبالتايل مت اإ�شتبعادها.

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديةباآلف الريالت ال�سعودية

مركز دائن )مدين(مركز دائن )مدين(

(2,110,875)1,785,761دولر اأمريكي

(2,760))8,933)يورو

(555))1,264)جنيه ا�شرتليني

3,156)12,612)اأخرى

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

تقوم الإدارة مبراقبة حمفظة ال�شتحقاق ل�شمان توفر ال�شيولة الكافية. يتم مراقبة مراكز ال�شيولة اأ�شبوعيًا، ويتم اإجراء اإختبارات جهد منتظمة 

ب�شاأن ال�شيولة با�شتخدام �شيناريوهات متعددة تغطي الظروف الإعتيادية وغري الإعتيادية يف ال�شوق. تخ�شع كافة ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة 

اإ�شدار تقارير موجزة تغطي مركز ال�شيولة للبنك وال�شركات  بال�شيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك. يتم 

التابعة العاملة. كما يقدم �شهريًا تقرير موجز اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات ي�شمل على كافة الإ�شتثناءات والإجراءات املتخذة.

اأ( حتليل املطلوبات املالية ح�سب تواريخ الإ�ستحقاق املتبقية

يو�شح اجلدول اأدناه املطلوبات املالية غري املخ�شومة التعاقدية اخلا�شة بالبنك:

                                   2015

باآلف الريالت ال�سعودية
   1-5 �سنوات3-12 �سهرخــلل  3 اأ�سهر 

اأكرث من

 5 �سنوات

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق 

حمدد

الإجمايل

املطلوبات املالية 

1,828,995--1,538,406290,589-اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

148,930,662-127,008,68815,527,5936,093,078301,303ودائع العمالء 

5,107,443-8,199104,2053,326,6321,668,407�شندات دين م�شدرة 

49,308--33,27916,029-اقتــــرا�س  

3,398,4483,398,448----مطلوبات اأخرى 

امل�ستقات :

606,091-26,59392,908311,991174,599ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها

127,043,48017,296,39110,038,3192,144,3093,398,448159,920,947اإجمايل املطلوبات املالية غري املخ�سومة   

                                  2014

باآلف الريالت ال�شعودية

 خــالل  3

 اأ�شهر
      �شنوات 1-35-12 �شهر

اأكرث من  5 

�شنوات

بدون تاريخ 

ا�شتحقاق 

حمدد

الإجمايل

املطلوبات املالية 

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

الأخرى

3,805,550----4,104,809

146,263,626--136,886,8753,287,793299,259ودائع العمالء 

5,608,905-8,1322,377,2715,870,790218,168�شندات دين م�شدرة 

84,200-34,8921,688,1261,535,376-اقتــــرا�س  

5,073,9195,073,919-49,308--مطلوبات اأخرى 

امل�شتقات :

81,098--(297)37,85843,537ذمم دائنة )مدينة( متعاقد عليها

اإجمايل املطلوبات املالية غري 

املخ�شومة   

140,738,4155,743,4937,907,1861,753,5445,073,919161,216,557
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حتليل الإ�ستحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات ب( 

ي�شتمل اجلدول اأدناه على حتليل باملوجودات واملطلوبات م�شنفة ح�شب تواريخ الإ�شرتداد اأو ال�شداد املتوقعة لها:

                                     2015  

باآلف الريالت ال�سعودية        

خــلل  3 

اأ�سهر 
   1-5 �سنوات3-12 �سهر

اأكرث من

 5 �سنوات

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق 

حمدد

الإجمايل

املوجودات  

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي

1,885,901---9,056,36710,942,268

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات

املالية الأخرى

11,452,326----11,452,326

12,077,9267,177,77911,857,4633,281,1581,031,91335,426,239ا�شتثمارات، �شايف   

125,424,305-51,864,48724,137,29225,742,22823,680,298قرو�س و�شلف، �شايف  

ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة 

زميلة

----693,235693,235

991,455991,455----ممتلكات ومعدات، �شايف 

35,538140,610573,835122,8821,947,7302,820,595موجودات اأخرى 

77,316,17831,455,68138,173,52627,084,33813,720,700187,750,423اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

الأخرى 

1,538,392288,406---1,826,798

148,638,613-132,567,69010,293,9515,583,762193,210ودائع العمالء

4,500,000--4,500,000--�شندات دين م�شدرة 

46,875--46,875--اقتــــرا�س  

39,785142,218583,768129,6583,668,1714,563,600مطلوبات اأخرى 

28,174,53728,174,537----حقوق امل�شاهمني 

134,145,86710,724,57510,714,405322,86831,842,708187,750,423اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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ت�شتمل املوجودات املتوفرة للوفاء بكافة الإلتزامات وتغطية اإلتزامات القرو�س القائمة، على النقدية والأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد العربي 

ال�شعودي، والبنود قيد التح�شيل، والقرو�س وال�شلف املمنوحة للبنوك، والقرو�س وال�شلف املمنوحة للعمالء. مت تبيان تواريخ اإ�شتحقاق التعهدات 

واللتزامات املحتملة يف الإي�شاح )19- د( حول القوائم املالية املوحدة.

                                   2014

باآلف الريالت ال�شعودية

خــالل  3 

اأ�شهر 
   1-5 �شنوات21-3 �شهر

اأكرث من

 5 �شنوات

بدون تاريخ 

ا�شتحقاق 

حمدد

الإجمايل

املوجودات  

نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي

10,636,920---8,676,84619,313,766

اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

الأخرى

2,375,12193,750---2,468,871

8,772,59822,776,7047,673,5735,027,6251,030,31645,280,816ا�شتثمارات، �شايف   

115,220,797-49,335,30018,753,56825,542,29421,589,635قرو�س و�شلف، �شايف  

ا�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة 

زميلة

----651,674651,674

663,401663,401----ممتلكات ومعدات، �شايف 

109,314175,989567,188172,3952,985,0574,009,943موجودات اأخرى 

71,229,25341,800,01133,783,05526,789,65514,007,294187,609,268اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية 

الأخرى 

3,808,438-277,490--4,085,928

145,870,497-136,789,3563,264,1595,601,408215,574ودائع العمالء

5,264,678-2,264,6781,500,0001,500,000-�شندات دين م�شدرة 

78,125--31,25046,875-اقتــــرا�س  

114,655156,848550,524154,3875,262,4146,238,828مطلوبات اأخرى 

26,071,21226,071,212----حقوق امل�شاهمني 

140,712,4495,716,9357,976,2971,869,96131,333,626187,609,268اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية  .32

املوجودات املالية اخلا�سعة للمقا�سة مبوجب اتفاقيات مقا�سة رئي�سية ملزمة واتفاقيات مماثلة.

املطلوبات املالية اخلا�شعة للمقا�شة مبوجب اتفاقيات مقا�شة رئي�شية ملزمة واتفاقيات مماثلة.

تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�شايف يف 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�شايف، اأو بيع املوجودات وت�شوية املطلوبات يف اآن واحد.

املبالغ التي مل يتم مقا�ستها يف قائمة املركز املايل

باآلف الريالت ال�سعودية

اإجمايل مبلغ 

املوجودات املالية 

املثبتة

اإجمايل املبالغ التي 

متت مقا�ستها يف 

قائمة املركز املايل

اإجمايل املبالغ 

الظاهرة يف قائمة 

املركز املايل

اأدوات مالية 

�سمانات 

نقدية 

م�ستلمة

�سايف املبلغ  

كما يف 31 دي�شمرب 2015

اأر�شدة لدى البنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى 

12,921,033(1,468,707(11,452,326--11,452,326

872,865--872,865872,865م�شتقات

كما يف 31 دي�شمرب 2014

اأر�شدة لدى البنوك 

واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

11,609,473(9,140,602)2,468,871--2,468,871

1,024,886--1,024,886-1,024,886م�شتقات 

املبالغ التي مل يتم مقا�ستها يف قائمة املركز املايل

باآلف الريالت ال�سعودية

اإجمايل مبلغ 

املوجودات 

املالية املثبتة

اإجمايل املبالغ التي 

متت مقا�ستها يف 

قائمة املركز املايل

اإجمايل املبالغ 

الظاهرة يف 

قائمة املركز 

املايل

�سمانات اأدوات مالية 

نقدية 

م�ستلمة

�سايف املبلغ 

------كما يف 31 دي�شمرب 2015

81,304)814,125)-895,429-895,429م�شتقات 

------ترتيبات بيع واإعادة �شراء 

كما يف 31 دي�شمرب 2014

415,189(561,225)-976,414-976,414م�شتقات 

--(12,747)12,747-12,747ترتيبات بيع واإعادة �شراء 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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القيمة العادلة لالأدوات املالية  .33

القيمة العادلة هي ال�شعر الذي �شيتم اإ�شتالمه عند بيع اأ�شل ما اأو دفعه عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية يف ال�شوق الرئي�شي 

)اأو الأكرث فائدة( والتي تتم بني متعاملني يف ال�شوق بتاريخ القيا�س يف ظل الظروف احلالية لل�شوق. ب�شرف النظر عما اإذا كان ال�شعر قاباًل 

للمالحظة ب�شورة مبا�شرة اأو مت تقديره باإ�شتخدام طرق ت�شعري اأخرى، وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة 

املقدرة. اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية التي مت اإثباتها ل تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية.

حتديد القيمة العادلة وم�ستوياتها

ي�شتخدم البنك امل�شتويات التالية عند حتديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�شاح عنها:  

امل�شتوى الأول : الأ�شعار املتداولة يف الأ�شواق املالية الن�شطة لنف�س الأداة )بدون تعديل(

اأخرى يتم حتديد كافة مدخالتها  اأو طرق ت�شعري  الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة  : الأ�شعار املتداولة يف الأ�شواق املالية  الثاين  امل�شتوى 

الهامة وفق بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة.

امل�شتوى الثالث : طرق ت�شعري مل حتدد اأي من مدخالتها الهامة وفق بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة. 

                                      2015

باآلف الريالت ال�سعودية
الإجمالــــيامل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاين امل�ستوى الأول

 املوجودات املالية

872,865-872,865-اأدوات مالية م�شتقة

9,060,19022,663,98343,31731,767,490ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع

3,649,661-3,649,661-ا�شتثمارات مقتناه بالتكلفة املطفاأة

9,060,19027,186,50943,31736,290,016الإجمايل 

املطلوبات املالية

895,429-895,429-اأدوات مالية م�شتقة

895,429-895,429-الإجمايل 

                                      2014

باآلف الريالت ال�شعودية
الإجمالــــيامل�شتوى الثالثامل�شتوى الثاين امل�شتوى الأول

 املوجودات املالية

1,024,886-1,024,886-اأدوات مالية م�شتقة

9,594,38735,528,81949,26245,172,468ا�شتثمارات مالية متاحة للبيع

100,169-100,169-ا�شتثمارات مقتناه بالتكلفة املطفاأة

163,762-163,762-قرو�س و�شلف - بالقيمة العادلة املغطاه

9,594,38736,817,63649,26246,461,285الإجمايل 

املطلوبات املالية

976,414-976,414-اأدوات مالية م�شتقة

�شندات دين م�شدره - بالقيمة العادلة 

املغطاه 

2,264,678--2,264,678

3,241,092-2,264,678976,414الإجمايل 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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تتكون امل�شتقات امل�شنفة �شمن امل�شتوى الثاين من مقاي�شات اأ�شعار العمولت التي تتم خارج الأ�شواق النظامية، ومقاي�شات العمالت، والعقود 

امل�شتقبلية اخلا�شة باأ�شعار العمولت اخلا�شة واخليارات، وعقود ال�شرف الأجنبي الفورية والآجلة، وخيارات العمالت، وغريها من الأدوات 

املالية امل�شتقة. مت قيا�س هذه امل�شتقات بالقيمة العادلة باإ�شتخدام طرق التقومي اخلا�شة بالبنك التي مت حتديدها باإ�شتخدام طرق التدفقات

النقدية املخ�شومة. مت حتديد مدخالت هذه الطرق بناءًا على موؤ�شرات الأ�شواق القابلة للمالحظة املتعلقة بالأ�شواق التي يتم تداولها فيها، ويتم 

احل�شول عليها من مقدمي خدمات البيانات امل�شتخدمة يف ال�شوق ب�شكل وا�شع. 

ت�شتمل ال�شتثمارات املتاحة للبيع امل�شنفة �شمن امل�شتوى الثاين على �شندات مل تتوفر اأ�شعار لها يف ال�شوق. حتدد القيمة العادلة لهذه ال�شتثمارات 

با�شتخدام طرق التدفقات النقدية املخ�شومة التي ت�شتخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة يف ال�شوق ملنحيات العائد وهوام�س الئتمان.  

ت�شتمل ال�شتثمارات املتاحة للبيع امل�شنفة �شمن امل�شتوى الثالث على �شناديق اأ�شهم خا�شة مت حتديد قيمتها العادلة على اأ�شا�س اآخر �شايف 

قيمة املوجودات املعلن عنه بتاريخ قائمة املركز املايل. تتعلق احلركة يف امل�شتوى الثالث لالأدوات املالية خالل ال�شنة بالتغري يف القيمة العادلة 

و�شداد راأ�س املال فقط.

 مل يكن هناك اأية حتويالت بني م�شتويات القيمة العادلة خالل ال�شنة. 

كان اإجمايل التغريات يف القيمة العادلة التي مت اإثباتها يف قائمة الدخل املوحدة - الذي مت تقديره باإ�شتخدام طرق الت�شعري - اإيجابيًا مببلغ 52.6 

مليون ريال �شعودي )2014: 39.2 مليون ريال �شعودي(.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  .34

اإتفاقية  ومتخ�ش�شة مبوجب  اإدارية  بي يف - خربات  القاب�شة  امل�شرفية  و�شنغهاي  كوجن  �شركة هوجن   - امل�شاهمني  لأحد  الأم  ال�شركة  تقدم 

خدمات فنية . وقد جددت هذه الإتفاقية يف 30 �شبتمرب 2012 ملدة خم�س �شنوات. 

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

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

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

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

ت�شتمل ال�شتثمارات اأعاله على اإ�شتثمار يف م�شروع م�شرتك و�شركة زميلة مببلغ قدره 693.2 مليون ريال �شعودي )2014: 651.7 مليون ريال �شعودي(.

2015   2014    

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

جمموعة هوجن كوجن و�سنغهاي امل�سرفية:

7,007,6931,874,520اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

943,556948,429ا�شتثمارات 

-13,468موجودات اأخرى

(236,724))99,846)م�شتقات ) بالقيمة العادلة (

738,5022,185,523اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

8,35528,118مطلوبات اأخرى

1,673,9292,047,214تعهدات واإلتزامات حمتملة

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اأع�ساء جمل�س الإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�ساهمني الآخرين وال�سركات املنت�سبة لهم:

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.

يق�شد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�شخا�س ، مبا فيهم اأي مدير تنفيذي، الذين لهم ال�شلطة وامل�شئولية 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. هناك ثالثة برامج قائمة كما يف 31 دي�شمرب 2015 . 

مل يتم الإف�شاح عن تفا�شيل هذه الربامج ب�شكل م�شتقل يف هذه القوائم املالية املوحدة لأن مبالغها غري جوهرية.

3,009,5823,087,237قرو�س و�شلف

8,802,79810,240,067ودائع العمالء

23,47420,329م�شتقات )بالقيمة العادلة(

224,34585,736تعهدات واإلتزامات حمتملة

�سناديق البنك امل�سرتكة

7,0681,247قرو�س و�شلف

697,5141,040,795ودائع العمالء

كفاية راأ�س املال  .35

تتمثل اأهداف البنك، عند اإدارة راأ�س املال يف الإلتزام مبتطلبات راأ�س املال املو�شوعة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، واحلفاظ على 

مقدرة البنك على الإ�شتمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�شتمرارية، واحلفاظ على وجود راأ�شمال قوي.

التعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد  اإدارة البنك. تتطلب  باإنتظام من قبل  يتم مراقبة كفاية راأ�س املال وا�شتخدام راأ�س املال النظامي 

العربي ال�شعودي الإحتفاظ بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي، واأن تكون ن�شبة اإجمايل راأ�س املال النظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند 

اأو تزيد عن احلد الأدنى املتفق عليه وهي %8.

 يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�شماله وذلك باإ�شتخدام املنهجية واملعدلت املحددة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، ومبوجبها 

يتم قيا�س مدى كفاية راأ�س املال وذلك مبقارنة بنود راأ�س املال املوؤهل مع املوجودات، والتعهدات واللتزامات املحتملة واملبالغ الإ�شمية للم�شتقات 

باإ�شتخدام الأر�شدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�شبية.  

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

36,74931,373مزايا موظفني ق�شرية الأجل ) رواتب وبدلت(

6876,592تعوي�شات نهاية اخلدمة 

   20152014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

94,37292,749دخل عمولت خا�شة

(293,653))148,660)م�شاريف عمولت خا�شة

47,653106,056دخل اأتعاب وعمولت 

39,38441,366م�شاريف خدمات مدفوعة ملجموعة هونغ كونغ �شنغهاي امل�شرفية

(4,679))2,340)اتفاقية ترتيبات امل�شاركة يف اأرباح الن�شاطات البنكية الإ�شتثمارية

130,345109,453احل�شة يف اأرباح م�شروع م�شرتك و�شركة الزميلة 

2,9953,001مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

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

فيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�س املدفوع لكبار موظفي الإدارة خالل ال�شنة:
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2015    2014

باآلف الريالت ال�شعوديــةباآلف الريالت ال�سعوديــة

املوجودات املرجحة املخاطر

167,661,775151,267,712خماطر الئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

12,620,14411,688,587املخاطر الت�شغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

2,844,2133,841,275خماطر ال�شوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر

183,126,132166,797,574اإجمايل املوجودات املرجحة املخاطر

28,174,53726,071,212راأ�س املال الأ�شا�شي 

4,082,9963,128,106راأ�س املال امل�شاند

32,257,53329,199,318اإجمايل راأ�س املال الأ�سا�سي وراأ�س املال امل�ساند

ن�سبة كفاية راأ�س املال %

15.63%15.39%ن�شبة راأ�س املال الأ�شا�شي

17.51%17.61%ن�شبة راأ�س املال الأ�شا�شي + راأ�س املال امل�شاند

الف�ساحات مبوجب اأطر العمل التي ن�ست عليها تو�سيات جلنة بازل 3  .36

يجب القيام ببع�س الإف�شاحات ال�شافية مبوجب اأطر العمل التي ن�شت عليها تو�شيات جلنة بازل 3. �شتكون هذه الإف�شاحات موجودة على 

موقع البنك على الإنرتنت:. www.sabb.com، خالل الفرتة النظامية املحددة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. 

التغريات امل�ستقبلية فـي املعايري املحا�سبية  .37

لقد اإرتاأى البنك عدم التباع املبكر للتعديالت والتنقيحات على املعايري املذكورة اأدناه والتي مت ن�شرها ويتعني اللتزام بها بخ�شو�س  ال�شنوات 

املحا�شبية للبنك التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016:

- املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9( – الأدوات املالية: ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

ي�شري مفعوله على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018.

- املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )15( – اليرادات من العقود املربمة مع العملء

ينطبق معيار اليرادات اجلديد على كافة املن�شاآت، ويحل حمل متطلبات اإثبات اليرادات احلالية املن�شو�س عليها يف املعايري الدولية اخلا�شة 

بالتقارير املالية. ي�شري املعيار على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018.

- املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )10( و )12( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28(: املن�ساآت ال�ستثمارية

تو�شح التعديالت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )10( باأن العفاء من العر�س يف القوائم املالية املوحدة املن�شو�س عليه يف 

الفقرة )4( من املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )10( ينطبق على ال�شركة الأم التي تعترب �شركة تابعة ملن�شاأة ا�شتثمارية، وذلك يف 

حالة قيام املن�شاأة ال�شتثمارية بقيا�س ال�شتثمار يف ال�شركات التابعة لها بالقيمة العادلة. واأنه يتم فقط توحيد ال�شركة التابعة ملن�شاأة ا�شتثمارية 

للمن�شاأة  التابعة  الأخرى  التابعة  ال�شركات  كافة  تقا�س  فيها.  امل�شتثمر  للمن�شاأة  اإ�شناد  خدمات  تقدم  ا�شتثمارية  من�شاأة  نف�شها  تعترب  ل  التي 

ال�شتثمارية بالقيمة العادلة. ت�شمح التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )28( للم�شتثمر عند تطبيق طريقة حقوق امللكية، بالبقاء على 

قيا�س ال�شتثمارات بالقيمة العادلة املطبق من قبل ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك للمن�شاأة امل�شتثمره على ح�شتها يف ال�شركات التابعة. 

ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016.

- املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )14( – احل�سابات املوؤجلة النظامية: ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف 

اأو بعد 1 يناير 2016.

-تعديلت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( – طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية امل�ستقلة: ت�شمح التعديالت للمن�شاآت اتباع 

طريقة حقوق امللكية يف املحا�شبة عن ال�شتثمارات يف ال�شركات التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة يف قوائمها املالية امل�شتقلة. ت�شري 

التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اأرقام املقارنة  .38

اأعيد تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�شنة ال�شابقة كي تتم�شى مع تبويب ال�شنة احلالية. 

اإعتماد القوائم املالية املوحدة من جمل�س الإدارة  .39

اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 5 جمادى الأول 1437هـ )املوافق 14 فرباير  2016(. 

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

-تعديلت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )11( – الرتتيبات امل�سرتكة: املحا�شبة عن عمليات ال�شتحواذ على احل�ش�س: 

ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016.

- تعديلت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )16( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )38(: تو�سيح الطرق املقبولة لحت�ساب 

ال�ستهلك والطفاء.

تطبق التعديالت م�شتقباًل على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016.

- تعديلت على املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )10( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28(: بيع اأو امل�ساهمة يف املوجودات بني 

امل�ستثمر و�سركتة الزميلة، اأو امل�سروع امل�سرتك التابع له

ت�شري التعديالت على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016.

دورة التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية لالأعوام من 2012 – 2014

ت�شري التح�شينات على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، وت�شتمل على:

    • املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية: الف�شاحات

• معيار املحا�شبة الدويل رقم )19(: مزايا املوظفني

• معيار املحا�شبة الدويل رقم )1(: املبادرة بالف�شاح
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البنك ال�سعودي الربيطاين

 بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب

الركن الثالث

31 دي�سمرب 2015م
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بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

حتذير بخ�سو�س الت�سريحات املتعلقة باآفاق الأداء امل�ستقبلي

الت�شريحات  بع�س   ،2015 دي�شمرب   31 يف  كما  بازل،  معيار  من  الثالث  الركن  مبوجب  واملخاطر  املال  راأ�س  باإدارة  املتعلق  الإف�شاح  يت�شمن 

ذات العالقة بالأداء امل�شتقبلي والو�شع املايل ل�شاب ونتائج عملياته واأعماله. ومتثل تلك الت�شريحات توقعات اأو اآراء �شاب بالن�شبة لالأحداث 

امل�شتقبلية، وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وعدم تيقن، مما ميكن اأن يت�شبب يف اأن تكون النتائج الفعلية املتحققة اأو الأداء املتحقق 

اأو الأحداث الواقعة خمتلفة ب�شكل جوهري عن النتائج املتوقعة اأو الأحداث الواردة اأو املت�شمنة يف تلك الت�شريحات.

وتنطوي الت�شريحات امل�شتقبلية املذكورة على خماطر وعدم تيقن متالزمة. ولذلك فاإننا نحذر القراء باأن هناك عوامل عديدة ميكن اأن 

توؤدي ، يف بع�س احلالت،  اإىل اأن تكون النتائج الفعلية املتحققة خمتلفة اختالفا جوهريا عن النتائج املتوقعة اأو تلك الواردة يف ت�شريحات الأداء 

امل�شتقبلي تلك. وبناء عليه فاإن ت�شريحات الأداء امل�شتقبلي ميكن اعتبارها �شحيحة كما بتاريخ �شدورها فقط ، ويجب عدم الفرتا�س باأنه قد 

متت مراجعتها اأو حتديثها على �شوء اأية معلومات جديدة اأو اأحداث م�شتقبلية اأخرى.

نطاق التطبيق  .1

نطاق التطبيق: اأ( 

يبني الإف�شاح النوعي الوارد يف هذه الوثيقة نهج البنك ال�شعودي الربيطاين فيما يخت�س بتقديرات راأ�س املال وهي مكملة لإجراءات املتطلبات 

الدنيا لراأ�س املال واملراجعة الإ�شرافية.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية: ب( 

         اإن اأ�ش�س توحيد القوائم املالية لالأغرا�س املحا�شبية مو�شحة يف الي�شاح 1 من التقرير ال�شنوي واحل�شابات لعام 2015م.

ي�شتخدم �شاب راأ�س املال النظامي كاأ�شا�س لتقييم كفايته الراأ�شمالية، ويتم و�شع التوقعات لأ�شول املخاطر املوزونة التي ت�شتوجب متطلبات 

راأ�شمالية نظامية ومراقبتها على م�شتوى جمموعات العمالء اأو على م�شتوى وحدات فرعية اأدنى ح�شب املالئم.

ال�سركات ذات القوائم املوحدة بالكامل:

ميتلك �شاب 100% )2014 :100%( من راأ�شمال ال�شركة التابعة / �شركة �شاب لالأوراق املالية، �شركة ذات م�شئولية حمدودة تاأ�ش�شت مبوجب قرار 

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

التجاري رقم 1010235982 وتاريخ 8 رجب 1428هـ ) 22 يوليو 2007(. مل تقم ال�شركة التابعة حاليًا باأي ن�شاط، وهي حتت الت�شفية حاليًا.

كما ميتلك �شاب 100% )2014: 100%( من احل�ش�س يف راأ�شمال �شركة وكالة �شاب للتاأمني )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010235187 وتاريخ 18 جمادي الثاين 1428هـ )املوافق 3 يوليو 2007(. ميتلك �شاب 

ب�شورة مبا�شرة 98% و 2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س يف راأ�شمال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة 

تابعة، م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة يف العمل كوكيل تاأمني وحيد ل�شركة �شاب للتكافل )�شركة 

زميلة – اأنظر اإي�شاح 7( داخل اململكة العربية ال�شعودية طبقًا لالإتفاقية املربمة معها. اإن عقد التاأ�شي�س ل يحظر على ال�شركة من العمل كوكيل 

لأي �شركة تاأمني اأخرى يف اململكة العربية ال�شعودية.

كما ميتلك �شاب 100% )2014: 100%( من احل�ش�س يف راأ�شمال �شركة عقارات العربية املحدودة )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شئولية 

حمدودة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010188350 وتاريخ 12 جمادي الأول 1424هـ )املوافق 12 يوليو 2003(. 

ميتلك �شاب ب�شورة مبا�شرة 99% و 1% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س يف راأ�شمال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من 

خالل �شركة تابعة، م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة يف �شراء وبيع وتاأجري الأرا�شي والعقارات 

لأغرا�س ال�شتثمار.

100%( من احل�ش�س يف راأ�شمال �شركة �شاب العقارية املحدودة )�شركة تابعة(، �شركة ذات م�شئولية   :2014(  %100 كما ميتلك �شاب 

حمدودة م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية بال�شجل التجاري رقم 1010428580 وتاريخ 12 �شفر 1436هـ )املوافق 4 دي�شمرب 2014(. ميتلك 

�شاب ب�شورة مبا�شرة 99.8% و 0.2% ب�شورة غري مبا�شرة من احل�ش�س يف راأ�شمال ال�شركة التابعة )احل�شة غري املبا�شرة مملوكة من خالل 

�شركة تابعة، م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية(. يتمثل الن�شاط الرئي�شي لل�شركة التابعة يف ت�شجيل العقارات باإ�شمها.
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اأ�س�س توحيد القوائم املالية: - )تتمة( ب( 

ا�ستثمارات الأقلية املوؤثرة:

ميتلك �شاب 51% )2014: 51%( من احل�ش�س يف �شركة اإت�س اإ�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة، م�شروع م�شرتك مع اإت�س ا�س بي �شي. 

مل يقم �شاب بتوحيد هذه املن�شاأة لأنه ل يوجد لديه حقوق يف العوائد املتغرية من عالقته باملن�شاأة واملقدرة على التاأثري على تلك العائدات من 

خالل ممار�شة ال�شلطة على املن�شاأة. تقوم �شركة ات�س ا�س بي �شي العربية ال�شعودية املحدودة بتقدمي اخلدمات البنكية ال�شتثمارية مبا يف ذلك 

ال�شت�شارات امل�شرفية ال�شتثمارية ومتويل امل�شاريع والتمويل ال�شالمي. كما تقوم باإدارة ال�شناديق ال�شتثمارية واملحافظ الختيارية.

كما ميتلك �شاب ح�شة قدرها 32.5% )2014: 32.5%( من راأ�شمال �شركة �شاب للتكافل، �شركة م�شاهمة �شعودية، تقوم بتقدمي خدمات 

تاأمني متوافقة مع ال�شريعة، وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام. تبلغ القيمة ال�شوقية لالإ�شتثمار يف �شركة �شاب للتكافل كما يف 31 دي�شمرب 2015 

مبلغ 363.4 مليون ريال �شعودي )2014: 346.9 مليون ريال �شعودي(.

ا�ستثمارات الأ�سهم ذات املخاطر املرجحة:

يتم وزن خماطر ا�شتثمارات الأ�شهم ب�شكل عام بن�شبة %100.

مبوجب معيار بازل 3، فاإن ا�شتثمارات الأقلية املوؤثرة يف الكيانات التجارية واملوؤ�ش�شات املالية والتي تقل عن احلد الأدنى املقرر من قبل بازل، 

والتي مبوجب بازل 2 كانت تخ�شم بن�شبة 50% من راأ�س مال الفئة 1 وبن�شبة 50% من راأ�س مال الفئة 2، �شوف يخ�ش�س لها وزن خماطر بن�شبة 

1250% و 250% على التوايل.

اإمكانية حتويل راأ�س املال بني الكيانات القانونية: ج( 

القيود املفرو�سة بناء على النظام الأ�سا�سي وعقد التاأ�سي�س: 

تقيد املادة 10 من النظام الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س ل�شاب عملية نقل الأ�شهم التي ميلكها مواطنون �شعوديون اإىل مواطنني غري �شعوديني، اإل 

اأنها اأعطت جمل�س الإدارة احلق بقبول اأو رف�س نقل الأ�شهم.

خالفا لهذه القيود مل تفر�س الإدارة اأية قيود اأخرى على حتويل الأ�شهم.

القيود النظامية:

قيمة  ت�شبح  الأرباح حتى  الإعالن عن �شرف  قبل  النظامية  الحتياطيات  اإىل  اأرباحه  �شايف  25% من  الأقل  على  يحول  اأن  �شاب  على  يجب 

الحتياطيات النظامية معادلة لراأ�س مال البنك املدفوع.

القيود التنظيمية:

فر�شت موؤ�ش�شة النقد قيدا باأن تكون ن�شبة كفاية راأ�س املال 8% على الأقل وذلك طبقا ملتطلبات بازل 3.

الأ�شا�شي  النظام  فاإن  تكافل  �شاب  و�شركة  املحدودة  ال�شعودية  العربية  �شي  بي  ا�س  ات�س  �شركة  وهي  املوؤثرة،  الأقلية  ل�شتثمارات  بالن�شبة 

لل�شركتني يحظر خف�س راأ�س املال املدفوع دون امل�شتويات احلالية.

هيكل راأ�س املال  .2

يتكون راأ�س مال البنك املرخ�س وامل�شدر واملدفوع بالكامل من 1.000 مليون �شهم بقيمة اأ�شمية وقدرها 10 ريالت �شعودية لل�شهم )2014: 1000 

مليون �شهم بقيمة اأ�شمية وقدرها 10 ريالت لل�شهم(. وتتوزع ملكية راأ�س مال البنك كالتايل:

2014  2015       
%60  %60 امل�ساهمون ال�سعوديون 

%40  %40 �سركة ات�س ا�س بي �سي القاب�سة بي فـي 

)مملوكة بالكامل ل�شركة ات�س ا�س بي �شي القاب�شة بيه اإل �شي(

وميكن الطالع على ت�شكيل حقوق امل�شاهمني فـي ق�شم القوائم املالية ال�شنوية.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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هناك اأربعة »اأنواع« خمتلفة من راأ�س املال الذي يجب على �شاب اإدارته. ويو�شح اجلدول التايل الفرق بني خمتلف مفاهيم / تعريفات راأ�س املال 

ومبادئ اإدارة راأ�س املال النا�شئة: 

الآثار بالن�سبة لإدارة راأ�س مال �ساب التعريف / املعنى / الأهمية  الفئة 

يجب ا�شتيفاء املتطلبات وفق الأ�ش�س والقواعد النظامية خا�شع لراأ�س مال املخاطر وخا�شة مبوجب   راأ�س املال النظامي 

ملوؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي فـي كافة الأوقات معيار بازل   

يجب ا�شتيفاء املتطلبات لتحقيق ح�شابات مدققة يتم اإثبات راأ�س املال باملعايري املحا�شبية  راأ�س املال املحا�شبي 

يجب اأن يحقق �شاب عائدا على راأ�شماله امل�شتثمر والذي راأ�س املال امل�شتثمر فـي �شاب من قبل م�شاهميه   راأ�س املال امل�شتثمر 

يجب اأن يزيد عن تكلفة راأ�س املال بالن�شبة له. والذي يكون �شاب م�شئول عنه.  )راأ�س املال القانوين( 

يوزع على الأق�شام بالتنا�شب مع م�شتوى تقبل املخاطر راأ�س املال الذي ميلكه �شاب فعال لتحمل   راأ�س املال القت�شادي 

على �شوء �شجل املخاطر ويعمل كاأ�شا�س لو�شع اأهداف املخاطر وم�شاندة النمو، الخ.. والذي بناء    

الربحية القت�شادية. عليه يجب حتقيق عائد “اقت�شادي”.   

اإ�شافة اإىل هذه املقايي�س الراأ�شمالية فاإن �شاب يرغب فـي اإدارة راأ�شماله ب�شكل فعال من اأجل دعم وحت�شني درجة تقييمه اخلارجي التي تقررها 

وكالت تقييم املخاطر.

الكفاية الراأ�سمالية  .3

يتمحور نهج �شاب فـي تقييم الكفاية الراأ�شمالية لديه لدعم الأن�شطة احلالية وامل�شتقبلية على الأ�ش�س التالية:

ميلك البنك اإجراءات حمددة لتقييم كفايته الراأ�شمالية ككل ن�شبة اإىل املخاطر املعتمدة لديه، وميلك ا�شرتاتيجية خا�شة للحفاظ على   n

م�شتويات راأ�س املال.

n  تتم مراجعة اإجراءات تقييم الكفاية الراأ�شمالية الداخلية للبنك  )ICAAP  ( وا�شرتاتيجيات راأ�س املال من قبل الإدارة  واأي�شا من خالل 

مراقبة و�شمان اللتزام باأنظمة موؤ�ش�شة النقد واتخاذ الإجراءات املالئمة عند احلاجة اإىل ذلك.

اإن البنك يعمل فوق م�شتوى احلدود الدنيا للن�شب الراأ�شمالية النظامية ولديه القدرة على اإبقاء راأ�س املال اأعلى من احلدود الدنيا املحددة.  n

للبنك القدرة على التدخل املبكر حلماية راأ�س املال من الهبوط دون احلدود الدنيا املطلوبة طبقا مل�شتويات املخاطر لديه.   n

وقد كانت ن�شب الكفاية الراأ�شمالية للبنك خالل فرتة ال�شنوات اخلم�س املا�شية كالتايل:  

2011 - 2012: ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية مبنية على اأ�شا�س بازل 2

2013 - 2015: ن�شبة الكفاية الراأ�شمالية مبنية على اأ�شا�س بازل 3

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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النك�ساف للمخاطر والتقييم

املتطلبات العامة للإف�ساح النوعي

املخاطر الئتمانية:

املخاطر الئتمانية هي خماطر اخل�شائر املالية املرتتبة نتيجة لإخفاق اأي عميل اأو طرف نظري يف الوفاء بالتزاماته عند ا�شتحقاقها. وتن�شاأ 

اأن املخاطر  اإل  املخاطر الئتمانية ب�شكل رئي�شي يف قرو�س ال�شركات والقرو�س ال�شخ�شية ومتويل التجارة واخلزينة والت�شهيالت امل�شرتكة. 

الئتمانية تن�شاأ اأي�شا من املنتجات خارج امليزانية العامة كال�شمانات وامل�شتقات اأو من امتالك �شاب ل�شندات الدين.

متثل ثقافة الإقرا�س القوية واحلكيمة وامل�شئولة مبثابة ركن ا�شا�شي من اأركان فل�شفة اإدارة املخاطر يف �شاب. ويتحقق ذلك من خالل املراقبة 

والإدارة الفعالة للمخاطر وال�شعي لتقليل اخل�شائر الئتمانية مع تعزيز العوائد املوزونة مقابل املخاطر.

توفر دلئل الئتمان تعليمات و�شيا�شات واإجراءات اإقرا�س وا�شحة ومتجان�شة لإدارة حمافظ الأ�شول امل�شرفية اخلا�شة بال�شركات والأفراد. 

وتتم مراجعة دلئل ال�شيا�شة هذه على ا�شا�س �شنوي وتعتمد من قبل الرئي�س التنفيذي للمخاطر بينما يتم اعتماد التغريات الهامة يف ال�شيا�شة 

من قبل جلنة املخاطر. وطبقا لتعليمات موؤ�ش�شة النقد فيما يخ�س اإدارة املخاطر الئتمانية، فقد متت مراجعة دليل قواعد و�شيا�شة الئتمان 

واعتماده من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف عام 2015م.

ميثل تقييم املخاطر الئتمانية جزءا من فعالية اإدارة املخاطر والتي ترفع تقاريرها للع�شو املنتدب عن طريق الرئي�س التنفيذي للمخاطر 

مما ي�شمن لها درجة مالئمة من ال�شتقاللية. اإن الفرق م�شئولة عن قرارات املوافقات الئتمانية واي�شا اخل�شائ�س الرئي�شية لأنظمة تقييم 

املخاطر مبا يف ذلك الختيار والتنفيذ والأداء والإ�شراف.

تتم مراجعة اإجراءات املوافقة �شنويا من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة طبقا للحدود املو�شوعة من قبل جمل�س الإدارة. ويتم 

الرتكيز يف �شاب على امل�شئولية الفردية يف اتخاذ قرارات الئتمان، وبناء على ذلك فاإن هناك �شل�شلة من حدود املوافقة املفو�شة املعتمدة من 

قبل جمل�س الإدارة.

ومن بني العنا�شر الرئي�شية للثقافة الئتمانية يف �شاب هي الإدارة الفاعلة للمحفظة من خالل الآتي:

املراجعة املنتظمة للت�شهيالت من قبل م�شئويل الإقرا�س والئتمان، �شنويا على الأقل  n

اإن�شاء وت�شغيل فعالية اإدارة خماطر خا�شة وم�شتقلة ملعاجلة املخاطر غري العاملة واملخاطر ذات امل�شاكل  n

املراقبة املركزية للرتكزات يف بع�س البلدان املعينة وال�شناعات/القطاعات املتخ�ش�شة واملنتجات والعمالء وجمموعات العمالء مع رفع   n

تقارير �شهرية اإىل مدراء العالقات وجلنة املوجودات واملطلوبات وتقارير ربع �شنوية اإىل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة.

التطوير امل�شتمر لالأ�شاليب املح�شنة لقيا�س وتقييم املخاطر ومن اأجل حت�شني العائد املوزون على راأ�س املال.  n

تطوير وتبني اأنظمة اآلية لتقدمي وتقييم الطلبات مبا ي�شاعد يف حتقيق التجان�س على م�شتوى القرارات واإطار فعال لإجراءات الطلبات.  n

اإطار منظم للتدريب والتاأهيل الئتماين مبا يحقق بناء معرفة عميقة باملخاطر واإمكانيات تقييم عالية للمخاطر.  n

اإن كافة قرارات القرو�س ال�شخ�شية يف �شاب مبنية على اأنظمة تقييم املخاطر الئتمانية وا�شرتاتيجيات اتخاذ القرارات التي مت تطويرها 

با�شتخدام البيانات الداخلية واملعلومات الئتمانية الواردة من �شمه، كما يتم تطبيق اأمناط ال�شلوك من اأجل دعم القرارات املتعلقة باإجراءات 

اإ�شدار بطاقات الئتمان والتفوي�س والتح�شيل ومراجعة احلدود الئتمانية املعتمدة.

بالن�شبة للعمالء املخلني بال�شداد، فيتم جتنيب خم�ش�شات مقابل التعرث )على اأ�شا�س التدفقات النقدية اجلماعية واملخ�شومة( وذلك طبقا 

ملعايري املمار�شات املحا�شبية للتقارير املالية العاملية 

ي�شتخدم �شاب فرقا متخ�ش�شة يف اإدارة الأ�شول اخلا�شة وعمليات ال�شرتداد وذلك لإدارة ال�شركات يف حالت التعرث املايل والقرو�س غري 

العاملة بهدف زيادة ن�شب التح�شيل. وبالن�شبة للح�شابات كبرية القيم التي تنطوي على امل�شاكل فاإن عملية التح�شيل تتم بامل�شاركة املبا�شرة 

من قبل ال�شئون القانونية.  كما توجد فعالية حت�شيل متخ�ش�شة للخدمات امل�شرفية ال�شخ�شية تتبنى بحث املديونيات واأن�شطة التح�شيل يف 

كل مرحلة من مراحل التعرث، مبا يف ذلك ا�شتخدام وكالت حت�شيل خارجية.

ت�شتهلك املخاطر الئتمانية اجلزء الأكرب من متطلبات احلد الأدنى لراأ�س املال يف �شاب. وي�شمن �شاب بف�شل املبادئ واملوؤ�شرات املعتمدة 

املال  راأ�س  مبتطلبات  العالقة  ذات  الئتمانية  للمخاطر  ال�شحيحني  والإدارة  الت�شعري  خالل  من  دقيق  راأ�شمايل  ان�شباط  على  احلفاظ  لديه 

النظامي  والقت�شادي.

ويت�شمن التعليق اخلا�س باجلدول رقم 8 معلومات حول خماطر الأطراف النظرية.
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املتطلبات العامة للإف�ساح النوعي - )تتمة(

خماطر الأ�سواق:

تتمثل خماطر الأ�شواق يف اأن التقلب يف عوامل خماطر ال�شوق، مبا يف ذلك اأ�شعار ال�شرف الأجنبي واأ�شعار ال�شلع واأ�شعار الفائدة والأ�شهم، من 

�شاأنها اأن تخف�س دخل �شاب اأو قيمة حمافظه.

يت�شمن التعليق يف اجلدول رقم 10 املزيد من الإي�شاح حول خماطر الأ�شواق.

خماطر العمليات:

تعرف خماطر العمليات على اأنها خماطر اخل�شارة النا�شئة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية اأو الأفراد اأو الأنظمة اأو من الأحداث 

اخلارجية. وي�شمل ذلك املخاطر القانونية مبا يف ذلك على �شبيل الذكر ولي�س احل�شر التعر�س للغرامات والعقوبات اأو الأ�شرار العقابية الناجتة 

عن الإجراءات الإ�شرافية واأي�شا الت�شويات اخلا�شة.

ترتبط خماطر العمليات بكل ناحية من نواحي اأعمال �شاب وت�شمل طيفا وا�شعا من املوا�شيع. وتندرج كافة اخل�شائر الناجتة عن الحتيال 

والأن�شطة غري املفو�شة واخلطاأ والإهمال وال�شهو وعدم الفعالية واإخفاق الأنظمة اأو اأية عوامل خارجية اأخرى تندرج حتت تعريف خماطر العمليات. 

ويت�شمن التعليق يف اجلدول رقم 12 اإي�شاحات اإ�شافية حول خماطر العمليات.

خماطر ال�ستثمار:

تتمثل خماطر ال�شتثمار يف الآثار العك�شية على الأرباح واخل�شائر وراأ�س املال ب�شبب خ�شارة غري متوقعة يف قيمة اأي مركز ا�شتثماري يتم تبنيه 

من قبل �شاب على املدى الطويل )على اأ�شا�س غري جتاري(. وميكن اأن ين�شاأ ذلك عن حمافظ �شاب ال�شتثمارية اأو حمافظ الأ�شهم اخلا�شة اأو 

حمافظ ا�شتثمارات الأ�شهم.

وكقاعدة عامة فاإن �شاب ي�شعى اأن ترتكز ال�شتثمارات على اإن�شاء حمافظ متنوعة ذات نوعية عالية واأوراق مالية عالية ال�شيولة.

�شوف يوا�شل �شاب مراجعة �شيا�شاته ال�شتثمارية طبقا لتطورات وفر�س ال�شوق عند ن�شوئها. كما �شوف تركز �شالحيات تفوي�س املخاطر 

ب�شكل دائم على النوعية العالية وال�شتثمارات ال�شائلة مع تف�شيل اأدوات الدين والأوراق املالية ال�شادرة حمليا. 

بالرغم من اأن �شاب  يحتفظ مبركز رمزي فقط يف ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة، اإل اأنه  ل ميلك اأية ا�شتثمارات مبا�شرة يف الأ�شهم. ويت�شمن 

التعليق يف اجلدول 13 املزيد من الإي�شاحات حول خماطر الأ�شهم. 

خماطر اأ�سعار الفائدة:

تعرف خماطر اأ�شعار الفائدة يف املحفظة البنكية على اأنها انك�شاف املنتجات غري التجارية بالبنك ملخاطر اأ�شعار الفائدة. وتن�شاأ خماطر اأ�شعار 

الفائدة ب�شكل رئي�شي كنتيجة لعدم التطابق بني العائد امل�شتقبلي على الأ�شول وتكلفة متويلها  ب�شبب التغريات يف اأ�شعار الفائدة.

يت�شمن التعليق يف اجلدول 14 املزيد من الإي�شاحات حول خماطر اأ�شعار الفائدة.

خماطر اأ�سعار ال�سرف:

تن�شاأ خماطر العمالت اأو اأ�شعار ال�شرف الأجنبي من املراكز املفتوحة، �شواء كانت مبالغة يف ال�شراء اأو مبالغة يف البيع  بعملة اأجنبية مما يخلق 

انك�شافا ملخاطر التغري يف �شعر ال�شرف املعني.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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النك�ساف للمخاطر والتقييم - )تتمة(  .4

ي�سنف �ساب خماطر ال�سرف الأجنبي كالتايل:

خماطر ال�سرف الأجنبي للمحفظة التجارية:

وتن�شاأ من املتاجرة بالعمالت مل�شلحة البنك، اأي املتاجرة الفورية اأو الآجلة اأو العقود امل�شتقبلية اأو املبادلت اأو اخليارات. ويتم التحكم مبخاطر 

التداول من خالل و�شع حدود لكل عملة وحدود خماطر اإجمالية واأي�شا من خالل حتديد قيمة املخاطر  واإجراءات اختبارات ال�شغط.

خماطر ال�سرف الأجنبي للمحفظة البنكية:

وتن�شاأ من اختالف العملة / اإعادة التقييم بني الأ�شول واللتزامات مبا يف ذلك تراكم الفائدة  وامل�شروفات. ويتم حتويل هذا الختالف اإىل 

اخلزينة واإدارته على اأ�شا�س يومي من خالل املحفظة التجارية. 

خماطر ال�سرف الأجنبي الهيكلية:

وتن�شاأ نتيجة ل�شببني، )اأ(: الأول ويتعلق ب�شايف ال�شتثمار يف ال�شركات التابعة اأو الفروع اأو التعهدات الراأ�شمالية ذات الرتباط، )ب( الثاين 

ويتعلق بالأ�شول غري امل�شدرة بالريال ال�شعودي. والعمالت التي تن�شاأ فيها خماطر ال�شرف الأجنبي املهيكلة هي خالف عمالت املرجع املحددة 

يف �شاب وهي الريال ال�شعودي . 

خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�شيولة يف عدم توفر م�شادر مالية كافية لدى البنك للوفاء بالتزاماته عند ا�شتحقاقها، اأو ا�شطراره للوفاء بها بتكلفة مرتفعة. 

وميكن اأن تن�شاأ خماطر ال�شيولة من عدم التطابق يف توقيت التدفقات النقدية. وتن�شاأ خماطر التمويل )وهي �شكل خا�س من اأ�شكال خماطر 

ال�شيولة( عندما يتعذر احل�شول على ال�شيولة الالزمة لتمويل مراكز الأ�شول غري امل�شيلة بال�شروط املتوقعة وعند احلاجة لها.

النقدية  التدفقات  النقدي املتوقعة وامل�شار لها بتوقعات  التدفق  2015م بناء على �شيناريوهات  ال�شيولة خالل  وا�شل �شاب مراقبة خماطر 

للعمليات. وتهدف توقعات التدفقات النقدية املتوقعة للعمليات اأن تعك�س ب�شكل اأف�شل ال�شلوك املحتمل ملختلف العمالء واإدارة ال�شيولة خالل 

اإىل تنويع قاعدة  اأي�شا  النقدية  التدفقات  العمالء لودائعهم. وتهدف توقعات  الثقة يف �شاب مما ينتج عنه �شحب  اأو فقدان  اأحداث الأزمات 

املطلوبات يف �شاب وخف�س م�شتوى الرتكزات لأي عميل فرد.

اإن هذا الإطار اجلديد متوافق مع تعليمات بنك الت�شويات الدويل يف مذكرته حتت م�شمى » مبادئ الإدارة والإ�شراف املحكم على خماطر 

ال�شيولة« ال�شادرة يف �شهر �شبتمرب 2008م و »الإطار العاملي ملخاطر ال�شيولة ، والقيا�س واملعايري واملراقبة« ال�شادر يف �شهر دي�شمرب 2010م 

والتعديالت والتحديثات الالحقة كجزء من اإطار بازل 3.

وك�شيا�شة عامة، فاإن البنك ي�شعى لأن يكون لديه اكتفاء ذاتي بالن�شبة لتمويل عملياته اخلا�شة. وهناك ا�شتثناءات جمازة لت�شهيل التمويل 

الفعال لبع�س متطلبات اخلزينة ق�شرية املدى وامل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة والتي لي�س لها مدخال اإىل اأ�شواق الودائع.

اختبارات  عمليات  وتقدر  ال�شيولة.  خماطر  لتقييم  التحكم  اإجراءات  من  كجزء  ال�شغط  حتت  النقدي  التدفق  اختبارات  �شاب  وي�شتخدم 

التدفقات النقدية حتت ال�شغط وتاأخذ يف اعتبارها الآثار ال�شلبية احلادة املحتملة على الأرباح واخل�شائر وراأ�س املال يف اأزمات ال�شيولة وذلك 

بهدف تقييم قدرة البنك على الحتفاظ مبركز راأ�شمايل كاف يف تلك احلالت.

وقد و�شع �شاب بيانات تقبل املخاطر تغطي خماطر ال�شيولة والتي يتم اعتمادها من قبل جلنة املخاطر �شنويا وتتم مراجعتها �شهريا من قبل 

جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة اإدارة املخاطر ويتم رفع تقارير ربع �شنوية حول ذلك اإىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة. 

اأدار �شاب و رفع تقارير ال�شيولة يف امليزانية العامة خالل 2015م مقابل جمموعة من الن�شب الداخلية والنظامية التالية:

توقعات التدفقات النقدية: وهي طريقة مبنية على التدفقات النقدية لإدارة خماطر ال�شيولة تاأخذ يف اعتبارها جمموع التدفقات النقدية   n

للبنك )املوجودات( والتدفقات النقدية ال�شادرة )املطلوبات( حتت �شناريوهات ال�شغط. وتهدف هذه الطريقة لزيادة الأموال الرئي�شية 

وتخفيف الأموال غري الرئي�شية.

الن�سبة الداخلية للموجودات اإىل الودائع: وتراقب مدى تغطية �شلف العمالء من قبل الودائع الرئي�شية.  n

ن�سبة املوجودات اإىل الودائع: وتراقب مدى تغطية �شلف العمالء من قبل ودائع العمالء.  n

متطلبات احتياطي ال�سيولة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد: ا احلد الأدنى املطلوب حفظه يف اأ�شول �شائلة 20% من مطلوبات الودائع   n

امل�شتحقة يف اقل من �شهر واحد، و�شندات اخلزينة وال�شندات احلكومية وذلك طبقا للمادة 7 من نظام مراقبة البنوك.

ن�سبة تغطية ال�سيولة:احلد الأدنى 100%، ويتطلب من �شاب الحتفاظ باأ�شول �شائلة كافية ميكن، اإن لزم الأمر، ت�شييلها يف الأ�شواق   n

املحلية ملقابلة �شيناريو �شغط ي�شتمر ملدة 30 يومًا.

�سافـي ن�سبة التمويل الثابتة: احلد الأدنى 100%، ويتطلب من �شاب الحتفاظ بحد اأدنى من التمويل الثابت ن�شبة اإىل بيانات ال�شيولة   n

لأن�شطة املوجودات على مدى �شنة واحدة.
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خماطر ال�سيولة - )تتمة(

ويقوم �شاب بتقييم واإدارة خماطر ال�شيولة من خالل �شيا�شات �شيولة وا�شحة وحمددة ت�شكل جزءا من اإطار اأو�شع لل�شيولة والتمويل، وخطة 

ال�شيولة  اإدارة  يف  متخ�ش�شة  جلنة  هناك  اأن  كما  التنفيذية.  واللجنة  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  قبل  من  واعتمادها  مراجعتها  تتم  متويل 

تراقب املركز املايل املقرتح لل�شيولة وتقرتح تغيريات اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات حول حدود ن�شبة ال�شيولة يف �شاب وا�شرتاتيجية التمويل 

و�شيناريوهات اختبار ال�شيولة حتت ال�شغط.

تعد اإدارة املراقبة املالية تقريرا حول ال�شيولة على م�شتوى البنك ككل وتتم مراقبته يوميا مقابل احلدود املعتمدة واملتطلبات النظامية من 

قبل الإدارة العليا جنبا اإىل جنب مع ميزانية عامة متوقعة ملدة �شنة واحدة على اأ�شا�س ربع �شنوي تبني النمو املتوقع للقرو�س والودائع مبا يف 

ذلك حتليال للعمالت الرئي�شية. 

وي�شعى �شاب لالحتفاظ بو�شادة من الأ�شول ال�شائلة ذات النوعية العالية واخلالية من اأية معوقات والتي ميكن ت�شفيتها اأو اإعادة بيعها يف 

اأوقات �شغط ال�شيولة. 

تطبيق  ال�شتحقاقات ومن خالل  فئات  ال�شيولة عرب جمموعة من  للتاأكيد على مركز  للعمليات  النقدية  التدفقات  توقعات  �شاب  وي�شتخدم 

�شيناريوهات خا�شة بالبنك واأخرى على م�شتوى ال�شوق.

ت�شكل احل�شابات اجلارية وودائع الدخار الواجب دفعها عند الطلب اأو بعد فرتة اإخطار ق�شرية جزءا هاما من م�شادر التمويل يف �شاب، 

ويعلق �شاب اأهمية كربى على املحافظة على ا�شتقرار هذه الودائع. يدير �شاب ويراقب املودعني وتركز �شندات الدين من اأجل جتنب العتماد 

على كبار املودعني الأفراد ول�شمان مزيج متويلي مر�س ب�شكل عام وبيانات 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 يف حالة ن�شوء اأية م�شاعب جراء اأية اأزمات �شواء كانت ناجتة عن الأنظمة اأو غري ذلك، 

وتتم مراقبة بيانات ا�شتحقاق موجودات ومطلوبات البنك مبا ي�شمن احلفاظ على �شيولة كافية يف كافة الأوقات. ويو�شح اجلدول التايل حتليال 

ل�شتحقاقات املوجودات واملطلوبات كما يف 31 دي�شمرب 2015م طبقا للك�شوف املالية ال�شنوية:

كما ي�شعى البنك للو�شول اإىل اأ�شواق الدين العاملية من اأجل توفري متويالت طويلة املدى مليزانيته العمومية.

 ويقابل �شاب التدفقات النقدية ال�شادرة غري املتوقعة من خالل بيع ال�شندات واحل�شول على املزيد من م�شادر التمويل من خالل اأ�شواق ما 

بني البنوك.

املجموع  ل يوجد

ا�ستحقاق ثابت

 اأكرث من5

�سنوات

 خلل 1-5

�سنوات

 خلل 3-12

�سهراً

خلل 3 اأ�سهر بيانات ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات

)األف ريال �سعودي(

املوجودات

10,942,268 9,056,367 - - - 1,885,901 نقدية واأر�شدة لدى موؤ�ش�شة النقد

11,452,326 - - - - 11,452,326 اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

35,426,239 1,031,913 3,281,158 11,857,463 7,177,779 12,077,926                                             ا�شتثمارات، �شايف

125,424,305 - 23,680,298 25,742,228 24,137,292 51,864,487                                     قرو�س و�شلف، �شايف

693,235 693,235 - - - -                                ا�شتثمار يف �شركات زميلة

991,455 991,455 - - - -                                   ممتلكات ومعدات، �شايف

2,820,595 1,947,730 122,882 573,835 140,610 35,538                                         موجودات اأخرى

187,750,423 13,720,700 27,084,338 38,173,526 31,455,681 77,316,178                                       اإجمايل املوجودات

املطلوبات

1,826,798 - - - 288,406 1,538,392     اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

148,638,613 - 193,210 5,583,762 10,293,951 132,567,690                                                 ودائع العمالء

4,500,000 - 1,500,000 3,000,000 - -                                                �شندات دين م�شدرة

46,875 - - 46,875 - - اقرتا�س

4,563,600 3,668,169 129,669 583,769 142,218 39,785                                                   مطلوبات اأخرى

28,174,537 28,174,537 - - - -                                                حقوق امل�شاهمني

187,750,423 31,842,607 1,822,869 9,214,406 10,724,575 134,145,867                إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
- (18,122,006) 25,261,469 28,959,120 20,731,106 (56,829,689)                                  معدل  التراكم العام

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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خماطر الرتكز:

�شكل الرتكز يف املحافظ الئتمانية يف املا�شي �شببا من اأ�شباب الأزمات للبنوك والنظام البنكي. وكنتيجة لذلك فاإن خماطر الرتكز ت�شكل جزءا 

من عملية املراجعة الإ�شرافية والتقييم الداخلي للمخاطر يف �شاب. كما ميكن اأن تكون هناك فوائد اأي�شا يف احلالت التي ميكن اأن ت�شهد فيها 

حمفظة البنك التنويع عرب خمتلف فئات الأ�شول وجمموعات العمالء وقطاعات ال�شناعات وخطوط العمل واملواقع اجلغرافية.

وميكن اأن تظهر خماطر الرتكز يف ثالثة اأ�شكال رئي�شية حيث ل يتوفر تنوع كامل للمخاطر الئتمانية:

تركز ال�شم الواحد ) خماطر الرتكز(  n

تركز القطاع )املخاطر املنهجية(  n

خماطر النت�شار )اإخفاق الأنظمة(  n

قطاع  الأ�شول،  )فئات  ككل  الئتمانية  املحفظة  اأبعاد  من  واحد  بعد  اأي  للمخاطر يف  املرغوبة  الرتكزات غري  �شاب جتنب  �شيا�شة  تقت�شي 

ال�شناعة، املنطقة اجلغرافية، الخ.(. اإن هدفنا هو اأن ن�شمن اأن تكون خماطر البنك موزعة توزيعا جيدا عرب مزيج وا�شع من قطاعات الأعمال. 

وقد و�شع �شاب �شيا�شات وحدود حتمل ملخاطر اإقرا�س الأطراف النظرية الفردية وقطاعات ال�شناعات واملخاطر اخلارجية ومنتجات حمددة 

اأو لل�شلف وال�شوابط على م�شتوى املحفظة.

ويحتفظ �شاب براأ�س مال مقابل التقلب يف حمفظة الإقرا�س لديه، كما يراجع م�شتوى الرتكز �شمن املحافظ على اأ�شا�س �شهري من خالل 

اجتماعات اإدارة املخاطر واللجنة التنفيذية.

خماطر ال�سمعة:

خماطر ال�شمعة هي الآثار العك�شية املحتملة، وغري القابلة للقيا�س حا�شرا اأو م�شتقبال، على الأرباح وراأ�س املال والتي قد تنتج عن فهم متغري 

اأو معاك�س ل�شمعة �شاب بني خمتلف م�شاهميه واأ�شحاب امل�شالح لديه ويف خمتلف اأوجه عملياته. وقد بنى �شاب �شورة و�شمعة قويتني �شمن 

ال�شوق ال�شعودي.

العربية  اململكة  يف  املجتمع  خدمة  يف  جتارية  موؤ�ش�شة  »اأف�شل  جائزة  على  �شاب  ح�شول  اإىل  املجتمع  خدمة  برامج  على  الرتكيز  اأدى  كما 

ال�شعودية« من جمل�س وزراء ال�شئون الجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي.

متثل حماية �شمعة �شاب اأهمية ق�شوى واأمرا اأ�شا�شيا يف جناح �شاب. حيث اأن جناح اأو �شقوط اأي موؤ�ش�شة مالية يرتبط ب�شمعتها والثقة التي 

ميكن اأن تكونها لدى عمالئها. وتعترب املحافظة على ثقة العميل هدفا رئي�شيا لالإدارة وميكن حتقيقها من خالل موقف مايل قوي و�شليم  ومن 

خالل اإظهار اإدارة ناجحة للمخاطر، اإل اأنها ميكن اأن تت�شرر كثريا نتيجة لعدم اللتزام بالقواعد والأنظمة ذات العالقة اأو بالإجراءات غري 

ال�شليمة اأو املالحظات التي قد ت�شدر لل�شحافة اأو يف القطاع العام.

قرر جمل�س الإدارة يف عام 2013م تبني اأعلى املعايري العاملية يف كافة اأوجه اأعماله مبا يعزز العالمة التجارية للبنك ويحمي �شمعته ويحقق 

ميزة تناف�شية. ويتوافق هذا القرار متاما مع قيمنا باللتزام بالأنظمة والقوانني، ومعاملة العمالء باإن�شاف وحماية املعلومات. وقد مت اعتماد 

الربنامج حتت م�شمى »معايري �شاب العاملية« وهو م�شمم ليكون مكمال للقيم الأ�شا�شية ل�شاب.

وتركز معايري �شاب العاملية على ثالثة قواعد رئي�شية وهي:

معاملة العمالء باإن�شاف  .1

حماية معلومات العمالء  .2

اللتزام بالأنظمة والقواعد النافذة  .3

كما با�شر �شاب بتطبيق اأربع برامج من اأجل معاجلة املعايري العاملية، وهي:

العناية الواجبة بالعميل  n

برنامج املراقبة املتعلقة باملعامالت  n

برنامج حماية املعلومات  n

برنامج معاملة العمالء باإن�شاف  n
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خماطر ال�سمعة: - )تتمة(

وتهدف هذه املعايري ل�شمان تبني �شاب اأعلى املعايري العاملية والتي، جنبا اإىل جنب مع قيمه الرئي�شية، �شتوؤدي لي�س اإىل حماية �شمعة �شاب 

يف ال�شوق املحلية فح�شب، بل اأي�شا اإىل بناء ميزة تناف�شية وا�شحة عند مقارنته مبناف�شيه الآخرين.

خماطر القت�ساد الكلي ودورة الأعمال:

تعترب خماطر القت�شاد الكلي ودورة العمل على اأنها الآثار التي ل ميكن تنويعها للدورات القت�شادية املحلية والعاملية على اأعمال �شاب. وميكن 

اأن تن�شاأ خماطر القت�شاد الكلي من التغريات يف البيئة النظامية  والتقدم التقني والهزات القت�شادية كالنكما�س اأو الت�شخم اأو التغريات يف 

خطط الإنفاق احلكومي. 

طبقا لربنامج اأف�شل املعايري العاملية، يقوم �شاب بتقييم واإدارة خماطر القت�شاد الكلي ودورة الأعمال من خالل �شيا�شات واإجراءات حمددة 

ب�شكل وا�شح. ومتثل خماطر القت�شاد الكلي ودورة الأعمال الآثار ال�شلبية املحتملة على الأرباح وراأ�س املال كنتيجة لإخفاق �شاب يف حتقيق 

اأهدافه ب�شبب تغريات غري مرئية يف الأعمال والبيئة النظامية اأو النك�شاف لدورات املخاطر القت�شادية والتغريات التقنية. 

وكجزء اأ�شا�شي من هذه العملية تقوم الإدارة ب�شكل منتظم مبراقبة املوؤ�شرات القت�شادية املحلية الرئي�شية ورفع التقارير على ا�شا�س ربع 

�شنوي اإىل جلنة اإدارة املخاطر. وت�شمل تلك املوؤ�شرات ما يلي:

�شعر برميل النفط يف الأ�شواق العاملية  n

اأي خف�س كبري يف م�شروفات التمويالت العامة  n

موؤ�شر ال�شوق الرئي�شي  n

اجتاهات �شوق الإ�شكان  n

قرو�س البنوك للقطاع اخلا�س  n

منو اإجمايل الناجت املحلي الفعلي ال�شنوي  n

املعرو�س النقدي  n

معدل الت�شخم  n

تقلب العمالت الذي قد يح�شل ب�شبب �شعف الدولر الأمريكي والرتفاع الفعلي للريال ال�شعودي  n

كما تقوم جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة مبراقبة املوؤ�شرات الإقليمية كموؤ�شر مدراء امل�شرتيات يف جمموعة ات�س ا�س بي �شي والذي 

التخطيط  اإجراءات  العامة كجزء من  البينات القت�شادية  العمل  اأق�شام  ال�شوق. وي�شتخدم روؤ�شاء  للتغريات يف اجتاهات  يعترب مبثابة موؤ�شر 

حتولت  حتديد  اأجل  من  ال�شنوية  احلكومية  امل�شروفات  ميزانية  مبراجعة  اللجنة  تقوم  وباملثل  املخاطر.  اآثار  تقييم  اأجل  من  واأي�شا  لديهم 

ال�شيا�شات ال�شرتاتيجية ل�شاب واإطار تقبل املخاطر لديه. 

املخاطر ال�سرتاتيجية:

التغريات  النا�شئة عن  التهديدات  و/اأو  الفر�س  املالئم مع  بال�شكل  والتفاعل  ال�شركة يف حتديد  اإخفاق  ال�شرتاتيجية هي  خماطر  املخاطر  

والجتاهات  العمالء  ومتطلبات  وال�شيا�شية  القت�شادية  الظروف  كتغري  ال�شنوات   من  العديد  مدى  على  بع�شها  يربز  قد  والتي  الأ�شواق  يف 

اأو اإجراءات املناف�شني. وميكن تخفيف املخاطر من خالل اأخذ الفر�س والتحديات املحتملة يف العتبار  الدميوغرافية  والتطورات النظامية 

اأثناء عملية التخطيط ال�شرتاتيجي.

ويتم اإعداد اخلطط ال�شرتاتيجية والت�شغيلية مقابل توجيهات وا�شحة جدا ومن خالل اإجراءات �شارمة تاأخذ يف 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، اإىل جلنة 

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.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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خماطر اللتزام:

خماطر 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 يف اللتزام بكافة الأنظمة والقوانني املطبقة. والهدف من اللتزام هو حماية �شمعة وم�شداقية �شاب وحماية م�شالح امل�شاهمني 

واملودعني واأي�شا حماية املوؤ�ش�شة �شد النتائج القانونية.

اللتزام هو ن�شاط متخ�ش�س ينطوي على درجة كبرية من التعقيد وتدير فعالية اللتزام خماطر اجلرائم املالية واللتزام النظامي وي�شمل 

العقوبات وغ�شل الأموال والحتيال ومكافحة الر�شوة والف�شاد وما �شابهها. وقد ا�شتثمر البنك بقوة يف الأفراد والبنية التحتية خالل ال�شنوات 

الثالثة املا�شية على هذا ال�شعيد. وعلى �شوء الرتكيز املتنامي على الأن�شطة الإجرامية املالية �شمن القطاع امل�شريف ب�شكل عام، فقد مت يف 

الربع الثاين من عام 2014م اإعادة تنظيم فعالية اللتزام بحيث مت اإن�شاء ق�شمني جديدين وهما التزام اجلرائم املالية واللتزام النظامي. 

و�شمن هذا الإطار فقد متت زيادة اأعداد فريق العمل بهدف حت�شني م�شتوى مراقبة املعامالت واأن�شطة العمالء. كما اأ�شافت الفعالية اأدوارا 

جديدة لإدارة خماطر الر�شوة والف�شاد.

واأي�شا اجلهات احلكومية  ال�شوق املالية  ال�شعودي وهيئة  التعليمات ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي  التام بكافة  وي�شمن �شاب اللتزام 

الأخرى اإ�شافة اإىل املتطلبات القانونية املحلية. كما ي�شعى �شاب للتماهي مع اأف�شل املمار�شات املتبعة لدى ات�س ا�س بي �شي يف اإدارة ومراقبة 

و�شبط خماطر عدم اللتزام فيما يخ�س العقوبات العاملية. 

خماطر الطرق اخلاطئة:

حت�شل خماطر الطرق اخلاطئة عندما يكون هناك عالقة متبادلة عك�شية بني احتمالية اإخفاق الطرف النظري وتقييم ال�شوق للمعاملة ذات 

العالقة. وتتم اإدارة خماطر الطرق اخلاطئة النا�شئة عن ن�شاط العميل مبوجب توجيهات وحدود �شالحيات حمددة على اأ�شا�س منتظم. هذا 

ولقد مت و�شع �شوابط املراقبة التالية ويتم رفع التقارير بخ�شو�شها اإىل الإدارة العليا على اأ�شا�س �شهري:

عملية الإحالة اإىل الأق�شام حيث يتم مترير معامالت خماطر الطرق اخلاطئة للموافقة املنف�شلة قبل التنفيذ.  n

اإدراج تقرير خماطر الطرق اخلا�شة يف جدول اجتماع جلنة اإدارة املخاطر  n

املحافظة على الإف�شاح الكلي على م�شتوى الأطراف النظرية مبوجب حدود ائتمان معتمدة م�شبقا.  n

املخاطر الأخرى:

يوا�شل �شاب حتديد املخاطر التي قد تنعك�س �شلبا على العمليات احلالية وامل�شتقبلية للبنك. وتتدفق الإجراءات بطريقة تفاعلية بني جمل�س 

اإدارة البنك واللجنة التنفيذية وكبار املدراء. ويهدف ذلك اإىل معاجلة املوا�شيع بطريقة تفاعلية فيما يخ�س تقييم واإدارة املخاطر و�شمان 

ا�شتمرار اللتزام والتوافق مع جمموعة ات�س ا�س بي �شي واللتزام باملتطلبات النظامية املحلية. اأما املوا�شيع املتعلقة براأ�س املال القت�شادي 

والنظامي، اإن وجدت، فتتم معاجلتها فورا من خالل ال�شيا�شات والإجراءات ذات العالقة.
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املخاطر الئتمانية: الف�ساح العام جلميع البنوك  .4

القرو�س التي فات موعد ا�ستحقاقها:

يعترب القر�س على اأنه فات ا�شتحقاقه اإذا مل ي�شدد فـي تاريخ الدفع اأو تاريخ ال�شتحقاق.

القرو�س املتعرثة:

خم�س�سات التعرث الفردية:

يراجع البنك القرو�س غري العاملة وال�شلف يف كل تاريخ حمدد لرفع التقارير وذلك لتقييم ما اإذا كان يتحتم قيد خم�ش�شات حمددة للخ�شائر 

الئتمانية يف قائمة الدخل املوحدة. وبالتحديد يجب احل�شول على توجيه الإدارة من اأجل تقدير مبلغ ووقت التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند 

حتديد م�شتوى املخ�ش�س املطلوب. وهذه التقديرات مبنية على فر�شيات تخ�س عددا من العوامل، واأن النتائج الفعلية قد تختلف، مما ينتج 

عنها تغريات م�شتقبلية على املخ�ش�شات اخلا�شة.

خم�س�سات التعرث اجلماعية:

يقوم البنك مبراجعة حمافظ قرو�شه لتقييم جتنيب خم�ش�شات اإ�شافية للمحفظة يف كل تاريخ حمدد لرفع التقارير. وعند حتديد ما اإذا كان 

يجب اأن يتم قيد اأية خ�شائر تعرث يقوم البنك باتخاذ قرار ب�شاأن ما اإذا كان هناك اأية معلومات ملحوظة ت�شري اإىل وجود انخفا�س قابل للقيا�س 

يف التدفقات النقدية التقديرية امل�شتقبلية ملحفظة قرو�س معينة. وميكن لهذا الدليل اأن ي�شمل بيانات قابلة للمالحظة تفيد باأنه قد كان هناك 

تغري عك�شي يف و�شعية الدفع من قبل املقرت�شني �شمن جمموعة ما، اأو الظروف املحلية اأو ظروف القت�شاد الوطني التي ترتبط بعالقة متبادلة 

مع الإخالل بالأ�شول يف املجموعة. وت�شتخدم الإدارة التقديرات بناء على جتارب اخل�شارة ال�شابقة بالن�شبة لالأ�شول ذات خ�شائ�س املخاطر 

الئتمانية والدليل املو�شوعي للتعرث والتي ت�شابه التقديرات احلا�شلة يف املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية. كما اأن املنهجية والفر�شيات 

امل�شتخدمة لتقدير مبلغ ووقت التدفقات النقدية امل�شتقبلية تتم مراجعتها على اأ�شا�س منتظم لتقليل اأية فوارق بني عملية تقديرات اخل�شائر  

وجتربة اخل�شارة الفعلية.

املخاطر الئتمانية:

الطريقة املعيارية:

ب�شكل عام يعد �شاب اإجراءاته وتقديراته بناء على الطريقة املعيارية لبازل  طبقا للموافقة املمنوحة من قبل موؤ�ش�شة النقد، حيث يقوم �شاب 

حتديدا بتجزئة حمفظته اإىل �شرائح وي�شدر اأ�شول خماطر موزونة وبيانات دعم لراأ�س املال طبقا لتوجيهات موؤ�ش�شة النقد وا�شتخدام الطريقة 

املعيارية حل�شاب احلد الأدنى للمتطلبات الراأ�شمالية.

طريقة التقييم الداخلي املتقدمة:

للمخاطر  املتقدمة  التقييم  طرق  اإىل  النتقال  من  لتمكينه  النقد،   ملوؤ�ش�شة  التوجيهية  املالحظات  مع  متا�شيا  اإجراءاته،  بتطوير  �شاب  يقوم 

الئتمانية مبوجب معيار بازل. 

و�شع �شاب اإطارا �شامال للحوكمة النموذجية لنماذج الأهداف واملنهجيات املبنية على املخاطر الداخلية امل�شتخدمة يف التقييم الئتماين 

والتي حتدد املعايري لتطوير ومراقبة والتحقق من اأمناط ومنهجيات املخاطر الداخلية. كما اأنها تبني ب�شكل وا�شح الأدوار وامل�شئوليات يف تطوير 

ومراقبة والتحقق من اأمناط املخاطر الداخلية. هذا وقد مت اعتماد اإطار احلوكمة النموذجية من قبل الرئي�س التنفيذي العام للمخاطر.

وت�شدر ا�شرتاتيجية املخاطر يف �شاب تقرير مراقبة ربع �شنوي لالأمناط والأطر املبنية على املخاطر الداخلية يت�شمن تقييما لأداء الأمناط 

املبنية على املخاطر الداخلية. ويتم رفع نتائج تقرير املراقبة لعناية الإدارة العليا يف �شاب.

كما و�شع �شاب جمموعة من مناذج الأهداف املتوازنة التي مت التحقق منها ب�شكل م�شتقل وذلك من اأجل ح�شاب احتمالية الإخالل لكل  نوع 

من اأنواع املخاطر. وجنبا اإىل جنب مع جمموعة النماذج هذه يجري تطوير اآليات لتحديد الإخالل املبني على اخل�شارة وخماطر الإخالل ذات 

العالقة لكل عميل. ومن �شاأن النتائج املرتتبة على هذه الآليات جنبا اإىل جنب مع البيانات الإ�شافية املالئمة كمواعيد ال�شتحقاق، اأن متكن 

�شاب من ح�شاب الأ�شول مرجحة املخاطر بناء على طريقة التقييم الداخلي املتقدمة.  وجتدر الإ�شارة اأن كل حمفظة مميزة لها منوذج اأهداف 

متوازنة تتعلق باحتماليات الخالل من اأجل حتديد التقييم املالئم للمخاطر الئتمانية. وتتم مراجعة مناذج الأهداف هذه �شنويا على الأقل 

واعتمادها من قبل جلنة اإدارة املخاطر اأو اللجنة املخ�ش�شة الأخرى.

باإجراء عملية  التطبيقية وال�شلوكية كما قام  ال�شخ�شية ي�شتخدم �شاب جمموعة وا�شعة من الأمناط  بالن�شبة ملحافظ اخلدمات امل�شرفية 

ف�شل للمخاطر واأي�شا تطوير جمموعة كاملة من مناذج الأهداف املتوافقة مع طريقة التقييم الداخلي املتقدمة مبوجب معيار بازل  وذلك بهدف 

ح�شاب اخل�شائر املتوقعة وغري املتوقعة لكل حمفظة �شخ�شية. 

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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الطريقة املعيارية واأوزان املخاطر الإ�سرافـية فـي طريقة التقييم الداخلي  .5

بالن�شبة للمحافظ املقيمة مبوجب الطريقة املعيارية، ي�شتخدم �شاب درجات تقييم املخاطر املعتمدة من قبل موؤ�ش�شات تقييم املخاطر الئتمانية 

اخلارجية كجزء من عملية حتديد اأوزان املخاطر لديه:

عني �شاب ثالث وكالت تقييم خماطر ائتمانية خارجية معتمدة من قبل موؤ�ش�شة النقد لهذا الغر�س وهي: موديز خلدمات امل�شتثمرين ،   n

جمموعة �شتاندارد اأند بورز للتقييم و جمموعة فيت�س.

يتم حتديد درجات التقييم الئتماين لكافة املخاطر ب�شكل فردي من وكالت التقييم الئتماين املذكورة اأعاله وتطبق على املخاطر لتحديد   n

اأوزان املخاطر طبقا للجداول الإ�شرافية.

يو�شح اجلدول التايل درجات التقييم الأبجدي الرقمي املخ�ش�شة من قبل كل وكالة طبقا لأوعية املخاطر ذات العالقة:  

املطالبات على الدول ال�سيادية وبنوكها املركزية:

+BB اإىل +BBB اإىل  +A اإىل  AAA اإىل      
مل تقيم  B- دون  B-  BBB-  A-  AA- درجة التقييم الئتماين 

%100  %150  %100  %50  %20  %0 وزن املخاطر  

املطالبات على البنوك وموؤ�س�سات الأوراق املالية )مبوجب اخليار 2 ح�سب املطلوب من قبل موؤ�س�سة النقد(:

+BB اإىل +BBB اإىل  +A اإىل  AAA اإىل      
مل تقيم  B- دون  B-  BBB-  A-  AA- درجة التقييم الئتماين 

%50  %150  %100  %50  %50  %20 وزن املخاطر مبوجب اخليار 2 

وزن املخاطر ملطالبات

%20  %150  %50  %20  %20  %20 املدى القرب مبوجب اخليار 2 

Moody’s Standard 

and Poor’s

Fitch

Aaa AAA AAA
Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-

Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+
B2 B B
B3 B- B-

Caa1 CCC+ CCC+
Caa2 CCC CCC
Caa3 CCC- CCC-
Ca CC CC
C C C

WR D D
NR NR

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي



130

املطالبات على بنوك التنمية امل�سرتكة:

�شيتم  التي  العامة  املخاطر  اأوزان  ويف  النقد  موؤ�ش�شة  متطلبات  ح�شب  املوؤهلة  الأطراف  متعددة  التنمية  لبنوك  بالن�شبة   %0 خماطر  وزن 

حتديدها على اأ�شا�س تقييمات بنوك التنمية امل�شرتكة الفردية بالن�شبة للخيار 2 للبنوك.

املطالبات على كيانات القطاع العام:

طبقا للخيار - 2 للبنوك

املطالبات على ال�سركات:

+BBB اإىل +A اإىل  AAA اإىل       
غري مقيم  BB- دون  BB-  A-  AA- درجة التقييم الئتماين  

%100  %150  %100  %50  %20 وزن املخاطر   

املطالبات امل�سمولة فـي املحافظ ال�سخ�سية النظامية خلف الرهن:

يجب تخ�شي�س وزن خماطر بن�شبة 75% لتلك املخاطر.

املطالبات امل�سمونة برهن عقاري �سكني:

يجب تطبيق وزن خماطر بن�شبة 100% على تلك املطالبات.

املطالبات امل�سمونة بعقارات جتارية:

يجب تطبيق وزن خماطر بن�شبة 100% على تلك املطالبات.

القرو�س التي فات ا�ستحقاقها:

م�شتوى وزن    

املخ�ش�شات   % املخاطر

حتى %20     150

20% اإىل %50     100

50% وما فوق     100

الأ�سول الأخرى:

�شوف يكون وزن املخاطر القيا�شي لكافة الأ�شول الأخرى 100% با�شتثناء الذهب والذي يجب اأن يعامل كمعادٍل للنقد ويكون وزن خماطره  %0.

عند ح�شاب القيمة املوزونة لأية خماطر مبوجب الطريقة املعيارية يتم تطبيق وظيفة البحث على قاعدة البيانات املركزية املحفوظة يف برنامج 

اإك�شل ثم يتم حتديد القيم لكل خطر من الأخطار الفردية.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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املخاطر الئتمانية: الإف�ساح للمحافظ اخلا�سعة لطرق التقييم الداخلي  .6

ل ينطبق.

تخفـيف املخاطر الئتمانية: الإف�ساح بالن�سبة للطريقة املعيارية وطريقة التقييم الداخلي  .7

يعترب تخفيف املخاطر الئتمانية اأحد املميزات الهامة لالإدارة الفعالة لتلك املخاطر وتاأخذ اأ�شكال عديدة:

يعتمد �شاب يف منح الت�شهيالت على قدرة املقرت�س على ال�شداد، ول يعتمد كثريا على تخفيف املخاطر الئتمانية. اإل اأن �شاب يح�شل على 

جمموعة وا�شعة من ال�شمانات مما من �شاأنه تخفيف خماطر اخل�شائر وزيادة اإمكانيات �شداد الت�شهيالت. وقد طبق البنك عددا من عوامل 

اأو  الأر�شي  اأو  كالأ�شهم  لها  قيمة  تخ�شي�س  ميكن  ل  اأخرى  �شمانات  هناك  بينما  الأول  الركن  يف  املعيارية  الطريقة  مبوجب  هذه  التخفيف 

العقارات املحلية. 

وت�شم الأنواع الرئي�شية لل�شمانات الإ�شافـية التي يقبلها البنك البنود التالية:

ال�شندات احلكومية  - ودائع الدخار والودائع الآجلة   -

وحدات �شناديق ال�شتثمار  - الأ�شهم املدرجة    -

�شمانات ال�شركات / ال�شمانات الفردية  - ال�شمانات البنكية   -

التنازل عن الراتب اأو عائدات العقود  - �شكوك ملكية العقارات   -

النظرية / خماطر  الأطراف  للموافقة على خماطر  للموؤ�ش�شات  امل�شرفية  اإدارة اخلدمات  اإىل  والعاملية  املحلية  البنكية  ال�شمانات  وحتال 

البلدان اخلارجية.

يخ�شع منح الت�شهيالت وطلب ال�شمانات تخفيفا للمخاطر ل�شيا�شات واإجراءات حمددة اإ�شافة اإىل ا�شتخدام امل�شتندات املعيارية للبنك والتي 

تفي مبقابلة الأر�شدة الدائنة للت�شهيالت املمنوحة، التحكم ب�شالمة وقيمة ال�شمانات واحلقوق املطلوبة لإنفاذ وحتقيق ال�شمان. ويراقب �شاب 

تركز عوامل تخفيف املخاطر ولي�س لديه اأي تركز كبري يف عوامل تخفيف املخاطر املتوفرة حاليا.

الإف�ساح العام للمخاطر الئتمانية املتعلقة بالأطراف النظرية  .8

املخاطر الئتمانية لالأطراف النظرية هي خماطر احتمالت اإخفاق اأي طرف نظري يف اأية معاملة يف اأداء التزاماته قبل اإنهاء الت�شوية املر�شية 

للمعاملة.

يح�شب البنك خماطر الأطراف النظرية الئتمانية ملخاطر املحفظتني التجارية والبنكية من خالل حتديد اأوزان حمددة لأنواع املخاطر ذات 

العالقة، وهي كالتايل:

معامالت متويل الأوراق املالية )مثال عقود اإعادة ال�شراء العك�شي( – للمحافظ التجارية والبنكية  n

معامالت امل�شتقات املالية خارج ال�شوق – للمحافظ التجارية والبنكية  n

ب�شكل منف�شل  بها  التقارير اخلا�شة  ويتم رفع  الئتمانية  املخاطر  نف�س منهجية  بناء على  اأعاله  للمخاطر  الراأ�شمالية  املتطلبات  وتتحدد 

لغر�س تقييم املخاطر.

ال�سمانات  .9

ل يوجد فـي الوقت احلا�شر معامالت �شمانات ت�شمل �شاب. وجدير بالذكر اأن البنك يعتمد اإجراءات حمددة لإدارة معامالت ال�شمانات. وتتم 

مراعاة عملية تقييم املخاطر ورفع التقارير هذه عندما تدعو احلاجة لتطبيق ذلك.
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خماطر الأ�سواق - اإف�ساح البنوك لتي ت�ستخدم الطرق املعيارية  .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 جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة. وتق�شم املخاطر اإىل املخاطر التجارية )�شناعة ال�شوق، التداول للح�شاب اخلا�س 

واملراكز ال�شوقية( وغري التجارية )اإدارة اأ�شعار الفائدة وال�شتثمارات املالية �شواء املحتفظ بها حتى ال�شتحقاق اأو املحافظ املتاحة للبيع( 

وتتم مراقبة خماطر الأ�شواق من قبل فريق اأ�شواق م�شتقل وهو امل�شئول عن �شمان اأن يتم قيا�س خماطر الأ�شواق طبقا لل�شيا�شات املحددة 

ويتم الإبالغ عنها مقابل حدود �شالحيات املراقبة املحددة.

وي�شتخدم �شاب جمموعة من اأدوات القيا�س لإدارة خماطر الأ�شواق ترتاوح بني و�شع حدود معينة لوقف اخل�شارة اإىل حدود حتليل احل�شا�شية 

مبا يف ذلك القيمة احلالية حلركة نقاط الأ�شا�س لأ�شعار الفائدة واأي�شا حدود خ�شارة خماطر القيمة وامل�شممة لتقدير اخل�شائر املحتملة من 

حتركات الأ�شواق خالل مدة زمنية حمددة مل�شتوى معني من الثقة با�شتخدام طريقة املحاكاة التاريخية. وي�شتخدم �شاب حدود قيمة املخاطر 

ويكمل حتليالته ب�شيناريوهات الختبار حتت ال�شغط من اأجل تقييم اأثر الأحداث املتطرفة ولكن املعقولة اأو التحركات يف متغريات ال�شوق.

ويتم اإجراء اختبارات الأداء حتت ال�شغط على م�شتوى املحافظ، وت�شمل اآثار التحركات يف اأية عوامل خماطر فردية، وال�شيناريوهات الفنية 

التي تركز على اأكرب احلركات امللحوظة وال�شيناريوهات النظرية التي تركز على الأحداث املحتملة على امل�شتوى القت�شادي ككل وال�شيناريوهات 

ال�شابقة والتي ت�شمل حتركات ال�شوق امللحوظة من فرتات مل يتم اإدخالها يف ح�شاب قيمة املخاطر. وتخ�شع هذه ال�شيناريوهات  للجنة اإ�شراف 

وترفع النتائج اإىل الإدارة العليا مع تقييم لالآثار التي تركتها تلك الأحداث على �شاب جنبا اإىل جنب مع التو�شيات الكفيلة بتخفيف املخاطر.

تدار خماطر حتركات هوام�س الفوائد الئتمانية اأو خماطر م�شدرين حمددين والتي تن�شاأ عن التغري يف قيمة ال�شندات ب�شبب تغريات ملحوظة 

يف النوعية الئتمانية للم�شدر من خالل و�شع حدود لقيمة املخاطر الئتمانية واإجراء اختبارات الأداء حتت ال�شغط وم�شتويات التحمل.

وعلى الرغم من اأن �شاب ي�شتخدم طريقة ح�شاب قيمة املخاطر والقواعد املعيارية لإدارة خماطر الأ�شواق، اإل اأن املتطلبات الراأ�شمالية يتم 

تقييمها لكافة املراكز با�شتخدام طرق القواعد املعيارية واملحددة من قبل موؤ�ش�شة النقد.

خماطر الأ�سواق: الف�ساح للبنوك التي ت�ستخدم الطرق والأمناط الداخلية للمحافظ التجارية  .11

ل ينطبق.

خماطر العمليات  .12

يتكون اإطار حوكمة خماطر العمليات من جمموعة من جلان واإجراءات خماطر العمليات  ويتم القيام بعملية تقييم خماطر العمليات ب�شكل دوري 

وعلى الأقل مرة كل �شنة من قبل كل اإدارة عمل وفعالية م�شاندة على اأن تتم مناق�شة النتائج من خالل جلنة خماطر العمليات والرقابة الداخلية.

وكان قد مت تو�شيع ت�شنيف خماطر العمليات من فئات املخاطر الرئي�شية الأربعة )املوظفني، الإجراءات، الأنظمة، العوامل اخلارجية(

اإىل �شتة ع�شرة فئة خماطر رئي�شية من امل�شتوى الأول وت�شمل احلقول الرئي�شية التي هي يف الوقت احلا�شر حمط تركيز من قبل اجلهات 

النظامية / املحلية:

ال�شريبة  - ا�شتمرارية الأعمال   - اللتزام   - الأ�شخا�س   -

النواحي ال�شرعية  - املحا�شبة   - النواحي القانونية   - الأنظمة   -

النواحي ال�شيا�شية  - النواحي ال�شاملة   - الحتيال الداخلي   - العمليات   -

امل�شاريع  - الئتمان   - الحتيال اخلارجي   - املعلومات   -

اإبراز املخاطر الرئي�شـية واملخالـفات. وتـتـم مراجـعة اأجل  البنــك من  العمليــات على م�شــتوى  العليـا لوحــة توزيع خماطـر  وت�شـتخـدم الإدارة 

اإدارة املخـاطر ورفع تقارير ربع �شنوية واأي�شا جلنة  الداخلية   العمليات والرقابة  �شــهريـًا من قبل جلان خماطر  تقاريـر اجتاهـات اخل�شائر 

اإىل جلنة املخاطر.

مت اإن�شاء اأنظمة لقيد املخاطر واخل�شائر من قبل خطوط عمل بازل،  كما اأن فئات اأحداث املخاطر واخل�شائر ت�شاعد وحدات العمل يف اإدارة 

خطط عملها وطلب تقارير معلومات اإدارية. ويتم ف�شل الواجبات ل�شمان �شالمة بيانات اخل�شائر واملخاطر يف النظام. ويتم اإدخال البيانات يف 

النظام من قبل ق�شم العمل املعني. وتن�شق اإدارة خماطر العمليات املركزية عملية الت�شجيل واملطابقة من اأجل �شمان ترحيل خ�شائر العمليات 

فقط ومن اأن البيانات ت�شتويف توجيهات �شاب والتعليمات النظامية اإ�شافة اإىل �شمان نوعية البيانات املدخلة.

 

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(
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وقد وا�شل �شاب خالل عام 2015م دمج/تعزيز اإجراءات اإدارة مخاطر العمليات والحوكمة لديه حيث �شمل ذلك النواحي التالية:

مراجعة اإطار حوكمة املخاطر من قبل جلنة املخاطر  n

تبني مراجعات الفعالية من قبل جلنة املخاطر مع روؤ�شاء الأق�شام واأ�شحاب املخاطر من اأجل تاأكيد فعالية ال�شوابط الداخلية �شمن اأق�شام   n

عملهم اأو عرب مناطق املخاطر الواقعة حتت م�شئوليتهم.

ا�شتمرار الرتكيز على تنفيذ برنامج معايري �شاب العاملية املعتمد من قبل جمل�س الإدارة وي�شمل ذلك اللتزام بالقواعد والأنظمة النافذة   n

ومعاملة العمالء باإن�شاف وحماية معلومات العمالء.

وا�شل �شاب التقييم الكامل للكيانات املرتبطة وحتليل الآثار العملية املتعلقة بارتباط البنك مبجموعة ات�س ا�س بي �شي.  n

الدفاع خطوط  طريقة  وحتدد  للمخاطر.   قوية  اإدارة  لتحقيق  منهجنا  دعم  اإىل  يوؤدي  مبا  الثالثة«  الدفاع  »خطوط  طريقة  تطبيق  تعزيز   n

للمخاط الفعال  والتن�شيق  التعاون  وت�شجيع  العليات  خماطر  وتخفيف  ومراقبة  واإدارة  وقيا�س  وتقييم  حتديد  عن  امل�شئول  الطرف  الثالثة      

       واأن�شطة الرقابة.

وقد  �شاب.  م�شتوى  على  املنفذ  الداخلية  والرقابة  العمليات  اإدارة خماطر  اإطار  مكونات  مكونا من  املخاطر  ومراقبة  تقييم  عملية  تعترب   n

�شممت عملية تقييم املخاطر لتوفري ت�شور م�شتقبلي ملخاطر العمليات اإىل الأق�شام والفعاليات وذلك مل�شاعدتهم يف حتديد ما اإذا كانت 

خماطر عملياتهم الرئي�شية يتم �شبطها �شمن م�شتويات مقبولة.

اإن�شاء مراجعات خط الدفاع الثاين ب�شكل ر�شمي وو�شع برنامج تاأكيد واإطار متابعة �شمن جلنة خماطر العمليات مبا ي�شمن تنفيذ اإطار   n

جلنة خماطر العمليات �شمن الأق�شام.

والرقابة  العمليات  با�شتخدام نظام جلنة  الداخلية  الرقابة  لتوجيهات  امل�شتقلة  املراجعات  الناجتة عن  للمرئيات  امل�شتمر  التنفيذ  متابعة   n

الداخلية للتحقق من اإقفال البنود يف الأوقات املحددة مع رفع تقارير �شهرية اإىل جلنة اإدالة املخاطر وربع �شنوية اإىل جلنة املخاطر املنبثقة 

عن املجل�س وجلنة املراجعة.

ويتم تقييم املتطلبات الراأ�شمالية با�شتخدام الطريقة املعيارية والتي تطبق واحدة من ثالثة ن�شب مئوية ثابتة على متو�شط الدخل الإجمايل 

لل�شنوات الثالثة املالية املا�شية واملوزعة على ثمان خطوط عمل حمددة. 

الأ�سهم: اإف�ساح مراكز املحفظة البنكية  .13

ت�شنف ا�شتثمارات الأ�شهم اإما كـ » ا�شتثمارات متاحة للبيع« اأو كـ  » ا�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة«.

وتعرف ال�شتثمارات املتاحة للبيع على اأنها ال�شتثمارات التي ينوي البنك الحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من الزمن والتي قد يتم بيعها 

للوفاء مبتطلبات ال�شيولة اأو ملواجهة التغريات يف اأ�شعار الفائدة اأو اأ�شعار �شرف العمالت اأو اأ�شعار الأ�شهم.

بعد ت�شنيف ال�شتثمارات كا�شتثمارات متاحة للبيع يتم قيا�شها ح�شب القيمة العادلة. ويف حالة عدم تغطية القيمة العادلة لهذا النوع من 

ال�شتثمارات،  فاإن اأية خ�شائر اأو اأرباح نا�شئة عن اأي تغري يف قيمتها العادلة تقيد مبا�شرة حتت بند » احتياطيات اأخرى« حتت حقوق امل�شاهمني. 

وعند اإزالة هذا القيد يتم اإدراج كافة الأرباح اأو اخل�شائر املرتاكمة التي �شبق قيدها يف حقوق امل�شاهمني يف قوائم الدخل املوحدة للفرتة املعنية.

بالن�شبة ل�شتثمارات الأ�شهم امل�شنفة كا�شتثمارات متاحة للبيع والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موؤكد فيتم قيدها ب�شعر التكلفة.

يتم احت�شاب ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة با�شتخدام طريقة حقوق امللكية وذلك طبقا للمعيار املحا�شبي رقم 28 – املتعلق بال�شتثمار يف 

ال�شركات الزميلة. وال�شركة الزميلة هي من�شاأة يكون فيها للبنك �شيطرًة كبرية اإل اأنها لي�شت �شركة تابعة اأو �شركة م�شرتكة.

بعد  التغري احلا�شل  زائد  التكلفة  ب�شعر  العمومية  امليزانية  الزميلة حتمل يف  ال�شركات  ال�شتثمارات يف  فاإن  امللكية  ومبوجب طريقة حقوق 

ال�شتثمار يف ح�شة البنك من �شايف اأ�شول ال�شركة الزميلة. ويتم حتميل ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة يف امليزانية العمومية بقيمة امللكية 

املحت�شبة اأو املبلغ القابل لال�شرتداد، اأيهما اأقل.

تكون تواريخ رفع التقارير من قبل ال�شركة الزميلة والبنك متطابقة، كما يجب اأن تكون ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة متوافقة مع تلك 

امل�شتخدمة من قبل البنك بالن�شبة للمعامالت املثيلة والأحداث حتت ظروف م�شابهة.

بالن�شبة لالأرباح واخل�شائر غري املتحققة والناجتة عن املعامالت بني البنك و�شركته الزميلة فت�شتبعد اإىل حد ح�شة البنك يف ال�شركة. 

تكون تواريخ رفع التقارير من قبل ال�شركة الزميلة والبنك متطابقة، كما يجب اأن تكون ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركة الزميلة متوافقة مع تلك 

امل�شتخدمة من قبل البنك بالن�شبة للمعامالت املثيلة والأحداث حتت ظروف م�شابهة.

بالن�شبة لالأرباح واخل�شائر غري املتحققة والناجتة عن املعامالت بني البنك و�شركته الزميلة فت�شتبعد اإىل حد ح�شة البنك فـي ال�شركة.

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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خماطر اأ�سعار الفائدة فـي املحفظة البنكية  .14

يعترب حتليل خماطر اأ�شعار الفائدة  عملية معقدة وذلك نتيجة ال�شطرار لو�شع افرتا�شات حول خا�شية الختيار املتالزمة مع بع�س املنتجات 

كالدفعات امل�شبقة للقرو�س واأي�شا الفر�شيات ال�شلوكية املتعلقة بالفرتة القت�شادية لاللتزامات والتي تعاقديا ت�شتحق الدفع عند الطلب. ويتم 

تدقيق املنتجات �شنويا وذلك ملراجعة واعتماد اأية فر�شيات �شلوكية.

ومن اأجل اإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة يتم حتويل هذه 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 ومن ثم اإدارة املخاطر الناجتة �شمن حدود ال�شالحيات املخولة من قبل جلنة املخاطر. ويف احلالت املمكنة، تتم مراقبة املخاطر على 

اأ�شا�س يومي.

كما يتم اإجراء اختبارات حتت ال�شغط وحتليل احل�شا�شية وتبلغ النتائج اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات على اأ�شا�س �شهري.

وتهدف اخلزينة يف �شاب اإىل اإدارة اآثار خماطر اأ�شعار الفائدة على �شايف الدخل من الفوائد طاملا كانت تلك احلماية ممكنة وقليلة التكلفة 

مبا ميكن اعتمادها وتطبيقها.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اجلدول - نطاق التطبيق  .1

نق�س راأ�س املال )اجلدول 1 )هـ((

املبلغ           

باآلف الريالت           

ال�سعودية ال�سرح         

اإجمايل مبلغ نق�س را�س املال فـي الكيانات غري امل�شمولة فـي التوحيد، اأي التي مت خ�شمها

- ال�شركة التابعة 1      

- ال�شركة التابعة 2      

- ال�شركة التابعة 3      
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اجلدول - هيكل راأ�س املال  .2

امليزانية العمومية - اخلطوة 1 )اجلدول 2 )ب((

مبوجب نطاق 

التوحيد النظامي 

 ) E (

تعديالت ال�شركات 

امل�شرفية الزميلة /

) D ()*( الكيانات الأخرى

امليزانية العمومية يف القوائم 

) C ( املالية املن�شورة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

املوجودات

10,942,26810,942,268نقدية وار�شدة لدى البنوك املركزية

11,452,32611,452,326اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

18,054,02018,054,020ا�شتثمارات، �شايف

125,424,305125,424,305قرو�س و�شلف، �شايف

16,340,30616,340,306�شندات دين

00موجودات جتارية

1,031,9131,031,913حقوق ملكية

693,235693,235ا�شتثمار يف �شركات زميلة

872,865872,865م�شتقات

00�شهرة

00موجودات غري ملمو�شة اأخرى

991,455991,455ممتلكات ومعدات، �شايف

1,947,7301,947,730موجودات اأخرى

187,750,4230187,750,423اإجمايل املوجودات

املطلوبات

1,826,7981,826,798اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

00بنود قيد التح�شيل للبنوك الأخرى

148,638,613148,638,613ودائع العمالء

00مطلوبات جتارية

4,500,0004,500,000�شندات دين م�شدرة

895,429895,429م�شتقات

382,382382,382مطلوبات تقاعدية

00مطلوبات �شريبية

584,289584,289الدخل املرتاكم واملوؤجل

46,87546,875اقرتا�س

2,701,5002,701,500مطلوبات اأخرى

159,575,8860159,575,886الإجمايل الفرعي

15,000,00015,000,000راأ�س املال املدفوع

7,583,6567,583,656احتياطي نظامي

(340,608)(340,608)احتياطيات اأخرى

5,361,4895,361,489اأرباح مبقاة

00ح�شة الأقلية

570,000570,000اأرباح مقرتح توزيعها

187,750,4230187,750,423اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

* ملزيد من التفا�شيل حول احلقل )د( يرجى الرجوع اإىل اخلطوة 1 يف ال�شفحة 16 من املالحظات الإي�شاحية
معلومات اإ�سافية:

قائمة الكيانات )�شاملة امليزانية العمومية لتلك الكيانات، ن�شاط امليزانية العمومية والأن�شطة الرئي�شية.(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(  .2

امليزانية العمومية - اخلطوة 2 )اجلدول 2 )ج((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

امليزانية 

العمومية يف 

القوائم املالية 

املن�سورة

تعديلت ال�سركات 

امل�سرفية الزميلة /

الكيانات الأخرى )*(

مبوجب نطاق 

التوحيد 

النظامي

املرجع

) C () D () E (

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000املوجودات

10,942,268 10,942,268نقدية وار�شدة لدى البنوك املركزية

11,452,326 11,452,326اأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

18,054,020 18,054,020ا�شتثمارات، �شايف

125,424,305 125,424,305قرو�س و�شلف، �شايف

اأ1,172,996 1,172,996منها خم�ش�شات جماعية

16,340,306 16,340,306�شندات دين

0 0موجودات جتارية

1,031,913 1,031,913حقوق ملكية

693,235 693,235ا�شتثمار يف �شركات زميلة

872,865 872,865م�شتقات

0 0�شهرة

0 0موجودات غري ملمو�شة اأخرى

991,455 991,455ممتلكات ومعدات، �شايف

1,947,730 1,947,730موجودات اأخرى

187,750,4230187,750,423اإجمايل املوجودات

املطلوبات

1,826,798 1,826,798اأر�شدة للبنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

0 0بنود قيد التح�شيل للبنوك الأخرى

148,638,613 148,638,613ودائع العمالء

0 0مطلوبات جتارية

4,500,000 4,500,000�شندات دين م�شدرة

ب4,500,000 4,500,000منها اأدوات راأ�س مال الفئة 2

895,429 895,429م�شتقات

382,382 382,382مطلوبات تقاعدية

0 0مطلوبات �شريبية

584,289 584,289الدخل املرتاكم واملوؤجل

46,875 46,875اقرتا�س

2,701,500 2,701,500مطلوبات اأخرى

159,575,8860159,575,886الإجمايل الفرعي

15,000,000 15,000,000راأ�س املال املدفوع

ت15,000,000 15,000,000منه مبلغ راأ�س املال العام من الفئة 1

0 0منه مبلغ الفئة الإ�شافية 1 امل�شتحق

ث7,583,656 7,583,656احتياطي نظامي

ج)340,608( )340,608(احتياطيات اأخرى

ح5,361,489 5,361,489اأرباح مبقاة

0 0ح�شة الأقلية

خ570,000 570,000اأرباح مقرتح توزيعها

187,750,4230187,750,423اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني
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اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(  .2

النموذج العام )انتقايل( - اخلطوة 3 )اجلدول 2 )د((

)من يناير 2013 اإىل 2018 مطابق ملا بعد 2018( حيث املبلغ خا�شع ملعاجلة ما قبل بازل 3

مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني على 

اأرقام/حروف  

املرجع للميزانية 

العمومية مبوجب 

نطاق التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000راأ�س مال الأ�سهم العادية الفئة 1: الأدوات والحتياطيات

  

1
راأ�س مال الأ�شهم العادية املوؤهل وامل�شدر مبا�شرة )واملعادل لل�شركات غري 

امل�شاهمة( زائد فائ�س الأ�شهم ذات العالقة.

اأ15,000,000 

ح + خ5,931,489 اأرباح مبقاة2

ث + ج7,243,048 الدخل ال�شامل الآخر املرتاكم )والحتياطيات الأخرى(3

4
راأ�س املال امل�شدر مبا�شرة واخلا�شع للتوقف التدريجي عن را�س مال 

الأ�شهم العادية الفئة 1 )ينطبق فقط على ال�شركات غري امل�شاهمة(

 

5

راأ�س مال الأ�شهم العادية ال�شادر عن ال�شركات الزميلة  واململوك من قبل 

اأطراف اأخرى )املبلغ ميكن اأن يكون جماعي كراأ�س املال العادي من الفئة 

.)1

  

28,174,537 راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 قبل التعديالت النظامية6

 راأ�س مال الأ�سهم العادية الفئة 1: التعديلت النظامية 

  تعديالت التقييم الإ�شرافية7

  ال�شهرة )ناق�س اللتزام ال�شريبي(8

9
املوجودات غري امللمو�شة الأخرى خالفا حلقوق خدمة الرهن )ناق�س 

اللتزام ال�شريبي(  *****

  

10
الأ�شول ال�شريبية املوؤجلة التي تعتمد على الربحية امل�شتقبلية با�شتثناء تلك 

النا�شئة عن الختالفات املوؤقتة )ناق�س اللتزام ال�شريبي( 

  

  احتياطي حماية التدفقات النقدية11

  نق�س املخ�ش�شات عن اخل�شائر املتوقعة12

  تاأمني اأرباح املبيعات )ح�شب املو�شح يف الفقرة 562 من اإطار بازل 2(13

14
الأرباح واخل�شائر ب�شبب التغريات يف املخاطر الئتمانية الذاتية على 

املطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة.

  

  �شايف اأ�شول �شندوق التقاعد املحددة15

16
ال�شتثمار يف الأ�شهم الذاتية )اإن مل تكن قد طرحت من راأ�س املال املدفوع 

يف امليزانية العمومية املعلنة(.

  

  م�شاهمات متبادلة يف را�س مال الأ�شهم العادية17

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(  .2

النموذج العام )انتقايل( - املرحلة 3 )اجلدول 2 )د((

)من يناير 2013 اإىل 2018 مطابق ملا بعد 2018( حيث املبلغ خا�شع ملعاجلة ما قبل بازل 3

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني على 

اأرقام/حروف  

املرجع للميزانية 

العمومية مبوجب 

نطاق التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

19 

ال�شتثمارات املوؤثرة يف الأ�شهم العادية للكيانات البنكية واملالية والتاأمينات 

الواقعة خارج اإطار التوحيد النظامي ناق�س املراكز الق�شرية املوؤهلة، 

حيث ل ميلك البنك اأكرث من 10% من راأ�س املال امل�شدر )املبلغ الزائد 

عن حد(

حقوق خدمة التمويل العقاري )املبلغ الزائد عن حد %10(20

21
 اأ�شول �شريبية موؤجلة نا�شئة عن الختالفات املوؤقتة )املبلغ الزائد عن حد 

10% ناق�س اللتزام ال�شريبي(

املبلغ الزائد عن حد 22%15

   منه: ا�شتثمارات موؤثرة يف الأ�شهم العادية للموؤ�ش�شات البنكية23

   منه: حقوق خدمة التمويل العقاري24

   منه: اأ�شول �شريبية موؤجلة نا�شئة عن الختالفات املوؤقتة25

تعديالت نظامية حملية حمددة26

تعديالت نظامية مطبقة على راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 بالن�شبة 

للمبالغ اخلا�شعة للمعاجلة مبوجب ما قبل بازل 3

  منه: )اأدخل ا�شم التعديل(

منها:
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اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(  .2

النموذج العام )انتقايل( - اخلطوة 3 )اجلدول 2 )د((

)من يناير 2013 اإىل 2018 مطابق ملا بعد 2018( حيث املبلغ خا�شع ملعاجلة ما قبل بازل 3

مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني 

على اأرقام/

حروف  املرجع 

للميزانية 

العمومية 

مبوجب نطاق 

التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

27
التعديالت النظامية املطبقة على را�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 ب�شبب 

عدم كفاية راأ�س املال الإ�شايف الفئة 1 والفئة 2 لتغطية القتطاعات.

 

 جمموع التعديالت النظامية على راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 281

28,174,537 راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 291

 راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف: الأدوات 

30
اأدوات راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف املوؤهلة وال�شادرة مبا�شرة اإ�شافة اإىل 

فائ�س ال�شندات ذات العالقة.

 

   منه: م�شنف كاأ�شهم مبوجب املعايري املحا�شبية املطبقة31

   منه: م�شنف كالتزامات مبوجب املعايري املحا�شبية املطبقة32

33
اأدوات راأ�س املال ال�شادرة مبا�شرة اخلا�شعة للتوقف التدريجي من راأ�س 

مال الفئة 1 الإ�شايف

 

34

اأدوات الفئة 1 الإ�شافية )و اأدوات راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 غري 

امل�شمولة يف البند 5( ال�شادرة من قبل ال�شركات التابعة واململوكة من قبل 

اأطراف اأخرى.

 

 منه: اأدوات �شادرة من ال�شركات التابعة وخا�شعة للتوقف التدريجي35

 راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف قبل التعديالت النظامية36

 راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف: التعديالت النظامية 

  ا�شتثمارات يف اأدوات الفئة 1 الإ�شافية الذاتية37
  ملكيات متبادلة يف اأدوات الفئة 1 الإ�شافية38

39

ال�شتثمارات يف راأ�س مال الكيانات امل�شرفية واملالية وكيانات التاأمني 

اخلارجة عن نطاق التوحيد النظامي، ناق�س املراكز الق�شرية املوؤهلة 

حيث ل ميلك البنك  اأكرث من 10% من راأ�س املال العام ال�شادر للكيان 

)املبلغ الزائد عن حد  %10(

  

40

ال�شتثمارات املوؤثرة يف راأ�س مال الكيانات امل�شرفية واملالية وكيانات 

التاأمني اخلارجة عن نطاق التوحيد النظامي )ناق�س املراكز الق�شرية 

املوؤهلة(.

 )349,456(   

 التعديالت النظامية الداخلية املحددة41

 
التعديالت النظامية املطبقة على راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف بخ�شو�س 

املبالغ اخلا�شعة للمعاجلة ما قبل تطبيق معيار بازل 3

 

 منها: )اأدخل ا�شم الت�شوية( 
 منها: 

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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 -  2012 يوليو   23 وتاريخ   23295 اأ�س  �شي  بي  النقد رقم  تعميم موؤ�ش�شة  اإىل  الرجوع  للحقول)85-1( يرجى  التف�شيلية  بالن�شبة لالإي�شاحات 

متطلبات الإف�شاح عن را�س املال وال�شادر عن بي �شي بي اأ�س فـي �شهر يونيو 2012م.

كافة احلقوق املتعلقة بطريقة التقييم الداخلي هي نافذة فقط فـي حالة تقدمي موؤ�ش�شة النقد املوافقة النظامية على ا�شتخدام طرق التقييم 

الداخلي.

ملحظة: البنود التي ل تنطبق يجب اأن ترتك فارغة.

اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(  .2

النموذج العام )انتقايل( - املرحلة 3 )اجلدول 2 )د((

)من يناير 2013 اإىل 2018 مطابق ملا بعد 2018( حيث املبلغ خا�شع ملعاجلة ما قبل بازل 3

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

42
التعديالت النظامية املطبقة على راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف ب�شبب عدم 

كفاية الفئة 2 لتغطية احل�شميات

 

 جمموع التعديالت النظامية على راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف43
 راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف44

28,174,537 راأ�س مال الفئة 1 )الفئة 1 + راأ�س مال الفئة 1 الإ�شايف(45

)1( بالن�شبة لالإي�شاحات التف�شيلية للحقول)85-1( يرجى الرجوع اإىل تعميم موؤ�ش�شة النقد رقم بي �شي اأ�س 

23295 وتاريخ 23 يوليو 2012 - حتت ا�شم متطلبات الإف�شاح عن را�س املال وال�شادر عن بي �شي بي اأ�س يف 

�شهر يونيو 2012م

)2( كافة احلقوق املتعلقة بطريقة التقييم الداخلي  نافذة فقط يف حالة تقدمي موؤ�ش�شة النقد املوافقة النظامية 

على ا�شتخدام طرق التقييم الداخلي

مالحظة: البنود التي ل تنطبق يجب اأن ترتك فارغة.

مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني 

على اأرقام/

حروف  املرجع 

للميزانية 

العمومية 

مبوجب نطاق 

التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000
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اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(  .2

النموذج العام )انتقايل( - املرحلة 3 )اجلدول 2 )د((

)من يناير 2013 اإىل 2018 مطابق ملا بعد 2018( حيث املبلغ خا�شع ملعاجلة ما قبل بازل 3

مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني 

على اأرقام/

حروف  املرجع 

للميزانية 

العمومية 

مبوجب نطاق 

التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

راأ�س مال الفئة 2: الأدوات واملخ�س�سات

46
اأدوات راأ�س مال الفئة 2 الإ�شايف املوؤهلة وال�شادرة مبا�شرة اإ�شافة اإىل 

فائ�س ال�شندات ذات العالقة.

ب2,700,000 

47
اأدوات راأ�س املال ال�شادرة مبا�شرة اخلا�شعة للتوقف التدريجي من راأ�س 

مال الفئة 2 الإ�شايف

ب210,000 

48

اأدوات الفئة 2 الإ�شافية )واأدوات راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 غري 

امل�شمولة يف البند 5 اأو البند 34( ال�شادرة من قبل ال�شركات التابعة 

واململوكة من قبل اأطراف اأخرى )املبلغ م�شموح يف جمموعة الفئة 2(

منه: اأدوات �شادرة من ال�شركات التابعة اخلا�شعة للتوقف التدريجي49

اأ 1,172,996 املخ�ش�شات:50
راأ�س مال الفئة 2 قبل التعديالت النظامية51

4,082,996راأ�س مال الفئة 2: التعديلت النظامية

ال�شتثمار يف اأدوات راأ�س مال الفئة 2 الذاتية52

ملكيات متبادلة يف اأدوات الفئة 2 الإ�شافية53

54

ال�شتثمارات يف راأ�س مال الكيانات امل�شرفية واملالية وكيانات التاأمني 

اخلارجة عن نطاق التوحيد النظامي، ناق�س املراكز الق�شرية املوؤهلة حيث 

ل ميلك البنك  اأكرث من 10% من راأ�س املال العام ال�شادر للكيان )املبلغ 

الزائد عن حد %10( 

55

ال�شتثمارات املوؤثرة يف راأ�س مال الكيانات امل�شرفية واملالية وكيانات 

التاأمني اخلارجة عن نطاق التوحيد النظامي )ناق�س املراكز الق�شرية 

املوؤهلة(.

)349,456( 

 التعديالت النظامية الداخلية املحددة56

التعديالت النظامية املطبقة على راأ�س مال الفئة 2 الإ�شايف بخ�شو�س 

املبالغ اخلا�شعة ملعاجلة ما قبل تطبيق  بازل 3

 

 منها: )اأدخل ا�شم التعديل(
 والتي منها:

 جمموع التعديالت النظامية على راأ�س مال الفئة 572

 4,082,996 راأ�س مال الفئة 582

 32,257,533 جمموع راأ�س املال )الفئة 1 + الفئة 2(59

 الأ�شول املرجحة باملخاطر واملتعلقة باملبالغ اخلا�شعة ملعاجلة ما قبل بازل 3

 منها: )اأدخل ا�شم التعديل(
 منها:

 183,126,132 جمموع الأ�شول املرجحة باملخاطر60

 الن�سب الراأ�س مالية

 15.39%راأ�س مال الفئة 1 العام )كن�شبة مئوية من الأ�شول املرجحة باملخاطر(61
 15.39%راأ�س مال الفئة 1  )كن�شبة مئوية من الأ�شول املرجحة باملخاطر(62
 17.61%جمموع راأ�س املال )كن�شبة مئوية من الأ�شول املرجحة باملخاطر(63

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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64

متطلبات الحتياطي اخلا�س للموؤ�ش�شة )متطلبات احلد الأدنى لراأ�س مال 

الأ�شهم العامة 1 زائد احتياطي حماية راأ�س املال زائد متطلبات احلماية 

من انعكا�س الدورة القت�شادية زائد متطلبات احتياطي  G-SIB   واملعرب 

عنها كن�شبة مئوية من الأ�شول املرجحة باملخاطر

   منه: متطلبات احتياطي حماية راأ�س املال65

   منه: متطلبات احتياطي احلماية من الدورة القت�شادية املعاك�شة66 

67G-SIB منه: متطلبات احتياطي  

68
راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 املتاح للوفاء مبتطلبات احتياطيات 

احلماية )كن�شبة من الأ�شول املرجحة باملخاطر(.

احلدود الدنيا املحلية )اإن كانت خمتلفة عن بازل 3(

69
الن�شبة  الدنيا لراأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1املحلي )اإن كانت خمتلفة 

عن بازل 3(

ل ينطبق

ل ينطبقالن�شبة  الدنيا لراأ�س مال الفئة 1املحلي )اإن كانت خمتلفة عن بازل 3(70

ل ينطبقالن�شبة الدنيا ملجموع را�س املال املحلي )اإن كانت خمتلفة عن بازل 3(71

املبالغ التي تقل عن احلدود الدنيا للقتطاع )قبل وزن املخاطر(

ال�شتثمارات غري املوؤثرة يف راأ�س مال املوؤ�ش�شات املالية الأخرى.72

ال�شتثمارات املوؤثرة يف الأ�شهم العادية للموؤ�ش�شات املالية73

حقوق خدمة الرهن )ناق�س اللتزامات ال�شريبية ذات العالقة(.74

75
اأ�شول ال�شريبة املوؤجلة النا�شئة عن الفروق املوؤقتة )ناق�س اللتزامات 

ال�شريبية( *****

احلدود العليا املطبقة على اإدراج املخ�س�سات يف الفئة 2

76
املخ�ش�شات املوؤهلة لالإدراج يف الفئة 2 فيما يخ�س املخاطر اخلا�شعة 

للطريقة املعيارية )قبل تطبيق احلد الأعلى(

1,172,996

2,095,772احلد الأعلى لإدخال املخ�ش�شات يف الفئة 2 مبوجب الطريقة املعيارية77

78
املخ�ش�شات املوؤهلة لالإدراج يف الفئة 2 فيما يخ�س املخاطر اخلا�شعة 

لطريقة التقييم الداخلي )قبل تطبيق احلد الأعلى(

79
احلد الأعلى لإدخال املخ�ش�شات يف الفئة 2 مبوجب طريقة التقييم 

الداخلي

مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني 

على اأرقام/

حروف  املرجع 

للميزانية 

العمومية 

مبوجب نطاق 

التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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مكونات 1 راأ�س 

املال النظامي 

املبلغة من قبل 

البنك

املبالغ1 

خا�شعة 

ملعاجلة ما قبل 

بازل 3

امل�شدر مبني 

على اأرقام/

حروف  املرجع 

للميزانية 

العمومية 

مبوجب نطاق 

التوحيد 

القانوين من 

اخلطة 2

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

 -  2012 يوليو   23 وتاريخ   23295 اأ�س  �شي  بي  النقد رقم  تعميم موؤ�ش�شة  اإىل  الرجوع  للحقول)85-1( يرجى  التف�شيلية  بالن�شبة لالإي�شاحات 

متطلبات الإف�شاح عن را�س املال وال�شادر عن بي �شي بي اأ�س فـي �شهر يونيو 2012م.

كافة احلقوق املتعلقة بطريقة التقييم الداخلي هي نافذة فقط فـي حالة تقدمي موؤ�ش�شة النقد املوافقة النظامية على ا�شتخدام طرق

التقييم الداخلي.

ملحظة: البنود التي ل تنطبق يجب اأن ترتك فارغة.

اأدوات راأ�س املال اخلا�سعة لرتتيبات التوقف التدريجي )والتي تنطبق 

فقط بني 1 يناير 2018 و 1 يناير 2022م(

80
ال�شقف احلايل على اأدوات راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 واخلا�شعة 

لرتتيبات التوقف التدريجي

81
املبالغ امل�شتثناة من راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 1 ب�شبب ال�شقف 

)الزيادة على ال�شقف بعد ال�شرتدادات وال�شتحقاقات(

82
ال�شقف احلايل على اأدوات راأ�س مال الفئة 1 اخلا�شعة لرتتيبات التوقف 

التدريجي

83
املبالغ امل�شتثناة من راأ�س مال الفئة 2 ب�شبب ال�شقف )الزيادة على ال�شقف 

بعد ال�شرتدادات وال�شتحقاقات(

84
ال�شقف احلايل على اأدوات راأ�س مال الفئة 2 واخلا�شعة لرتتيبات التوقف 

التدريجي

85
املبالغ امل�شتثناة من راأ�س مال الأ�شهم العادية الفئة 2 ب�شبب ال�شقف 

)الزيادة على ال�شقف بعد ال�شرتدادات وال�شتحقاقات(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(   .2

منوذج اخل�سائ�س الرئي�سية لأدوات راأ�س املال النظامي )اجلدول 2 )هـ((

مالحظة: ميكن الرجوع  لالإي�شاحات التف�شيلية للحقول)37-1( اأعاله  فـي تعميم موؤ�ش�شة النقد رقم بي �شي اأ�س 23295 وتاريخ 23 يوليو 2012 - 

متطلبات الإف�شاح عن را�س املال وال�شادر عن بي �شي بي اأ�س فـي �شهر يونيو 2012م.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

امل�شدرالبنك ال�شعودي ابريطاين )�شاب(1

2
رمز التعرف الفردي: )مثال : CUSPIN, ISIN اأو بلومبريغ بالن�شبة لالكتتابات 

اخلا�شة(
ISIN  SA131VK0GJ37 رقم

الأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة3
تخ�شع الأداة لالأنظمة النافذة يف اململكة 

العربية ال�شعودية.

املعاجلة النظامية

الفئة 2      قواعد بازل 3 النتقالية4

غري موؤهلة      قواعد بازل 3 ما بعد النتقالية5

فرديا      موؤهلة فرديا/ كمجموعة / كمجموعة وفرديا6

�شكوك     نوع الأداة7

210 مليون ريالاملبلغ امل�شجل يف را�س املال النظامي )العملة باملاليني كما بتاريخ اأحدث تقرير(8

1500 مليون ريال �شعوديالقيمة الأ�شمية لالأداة9

مطلوبات - تكلفة مطفاأةالت�شنيف املحا�شبي10

28 مار�س 2012متاريخ الإ�شدار الفعلي11

موؤرخدائم اأو موؤرخ12

28 مار�س 2017متاريخ ال�شتحقاق الأ�شلي13

نعما�شتدعاء امل�شدر طبقا للموافقة الإ�شرافية امل�شبقة.14

      تاريخ خيار ال�شتدعاء، تواريخ ال�شتدعاء الطارئة ومبلغ ال�شرتداد15

خيار ال�شتدعاء متاح فقط من اأجل حدث 

نظامي اأو �شريبي. ويحق ل�شاب ال�شرتداد كليا 

ولي�س جزئيا باإعطاء اإخطار ل يقل عن 30 يوما 

و ل يزيد عن 60 يوما حلملة ال�شكوك.

ح�شب املو�شح اأعاله     تواريخ ال�شتدعاء الالحقة اإن انطبق ذلك16

توزيعات الأرباح

عائم      اأرباح/كوبون ثابت اأو عائم17

�شيبور 3 ا�شهر + 120 نقطة اأ�شا�س      �شعر الكوبون واي موؤ�شر مرتبط18

ل      هل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح19

اإلزامي     تقديرية بالكامل، تقديرية جزئيا اأو اإلزامية20

ل     هل توجد اأية زيادة اأو اأي حافز اآخر لال�شرتداد21

غري تراكمية      غري تراكمية اأو تراكمية22

غري قابلة للتحويلقابلة اأو غري قابلة للتحويل23

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، عامل/عوامل اإطالق التحويل24

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، كليا اأو جزئيا25

ل ينطبق اإذا كانت قابلة للتحويل، �شعر التحويل26

ل ينطبق اإذا كانت قابلة للتحويل، حتويل الزامي اأم اختياري27

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، حدد نوع الأداة التي �شيتم التحويل لها28

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، حدد م�شدر الأداة التي �شيتم التحويل لها.29

لخ�شائ�س تخفي�س القيمة الدفرتية:30

ل ينطبقيف حالة تخفي�س القيمة الدفرتية، عامل / عوامل حتفيز التخفي�س31

ل ينطبقيف حالة التخفي�س، كلي اأو جزئي32

ل ينطبقيف حالة التخفي�س، موؤقت اأم دائم33

ل ينطبقاإذاكان التخفي�س موؤقت، و�شف لآلية التخفي�س34

35
املوقع يف هرم الأولوية عند الت�شفية ) حدد نوع الأداة التي لها اأولوية يف الدفع 

قبل الأداة(.

تالية اأحقية الدفع: كبار حملة ال�شكوك لهم 

الأولوية املبا�شرة مبا�شرة قبل هذه الأداة.

نعمخ�شائ�س التحويل غري املتوافقة36

اإذا كان اجلواب نعم، حدد اخل�شائ�س غري املتوافقة.37
ل يوجد خف�س للقيمة الدفرتية، اأو خا�شية 

عدم التحويل
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اجلدول - هيكل راأ�س املال  - )تتمة(  .2

منوذج اخل�شائ�س الرئي�شية لأدوات راأ�س املال النظامي )اجلدول 2 )هـ( 2(

مالحظة: ميكن الرجوع  لالإي�شاحات التف�شيلية للحقول)37-1( اأعاله  فـي تعميم موؤ�ش�شة النقد رقم بي �شي اأ�س 23295 وتاريخ 23 يوليو 2012 - 

متطلبات الإف�شاح عن را�س املال وال�شادر عن بي �شي بي اأ�س فـي �شهر يونيو 2012م.

امل�شدرالبنك ال�شعودي ابريطاين )�شاب(1

2
رمز التعريف الفردي: )مثال : CUSPIN, ISIN اأو بلومبريغ بالن�شبة لالكتتابات 

اخلا�شة(
ISIN No.SA13EFK0GJJ0 :رقم

الأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة3
تخ�شع الأداة لالأنظمة النافذة يف اململكة العربية 

ال�شعودية. 

املعاجلة النظامية

الفئة 2      قواعد بازل 3 النتقالية4

موؤهلةقواعد بازل 3 ما بعد النتقالية5

فردياموؤهلة فرديا/ كمجموعة / كمجموعة وفرديا6

�شكوك تالية اأولوية ال�شدادنوع الأداة7

1200مليون ريال �شعودياملبلغ امل�شجل يف را�س املال النظامي )العملة باملاليني كما بتاريخ اأحدث تقرير(8

1500 مليون ريال �شعوديالقيمة الأ�شمية لالأداة9
مطلوبات - تكلفة مطفاأةالت�شنيف املحا�شبي10

17 دي�شمرب 2013تاريخ الإ�شدار الفعلي11
موؤرخدائم اأو موؤرخ12

17 دي�شمرب 2020متاريخ ال�شتحقاق الأ�شلي13
نعما�شتدعاء امل�شدر طبقا للموافقة الإ�شرافية امل�شبقة.14

 تاريخ خيار ال�شتدعاء، تواريخ ال�شتدعاء الطارئة ومبلغ ال�شرتداد15

 خيار ال�شتدعاء متاح فقط بعد خم�س �شنوات اأو من 

اأجل حدث نظامي اأو �شريبي. وقد مت حتديد 17 دي�شمرب 

2018 كتاريخ لال�شرتداد، ويحق ل�شاب ال�شرتداد كليا 

ولي�س جزئيا باإعطاء اإخطار ل يقل عن 30 يوما و ل يزيد 

عن 60 يوما حلملة ال�شكوك.

ح�شب املو�شح اأعالهتواريخ ال�شتدعاء الالحقة اإن انطبق ذلك16

عائمالكوبونات / الأرباح

اأرباح/كوبون ثابت اأو عائم17

�شيبور 6 اأ�شهر + 140 نقطة اأ�شا�س�شعر الكوبون واي موؤ�شر مرتبط18

لهل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح19

اإلزاميتقديرية بالكامل، تقديرية جزئيا اأو اإلزامية20

لهل توجد اأية زيادة اأو اأي حافز اآخر لال�شرتداد21

غري تراكميةغري تراكمية اأو تراكمية22

غري قابلة للتحويلقابلة اأو غري قابلة للتحويل23

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، عامل/عوامل اإطالق التحويل24

 ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، كليا اأو جزئيا25

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، تاريخ التحويل26

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، حتويل الزامي اأم اختياري27

ل ينطبق  اإذا كانت قابلة للتحويل، حدد نوع الأداة التي �شيتم التحويل لها28

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، حدد م�شدر الأداة التي يتم التحويل لها.29

نعمخ�شائ�س تخفي�س القيمة الدفرتية:30

يف حالة تخفي�س القيمة الدفرتية، عامل / عوامل حتفيز التخفي�س31
توفر �شروط عقد الأداة الأ�شا�س القانوين ملوؤ�ش�شة النقد 

لتفعيل تخفي�س القيمة الدفرتية )الطريقة التعاقدية

التخفي�س كلي اأو جزئييف حالة التخفي�س، كلي اأو جزئي32

دائميف حالة التخفي�س، موؤقت اأم دائم33

 اإذاكان التخفي�س موؤقت، و�شف لآلية التخفي�س34

35
املوقع يف هرم الأولوية عند الت�شفية ) حدد نوع الأداة التي لها اأولوية يف الدفع 

قبل الأداة(.

تالية اأحقية الدفع: كبار حملة ال�شكوك لهم الأولوية 

املبا�شرة مبا�شرة قبل هذه الأداة.

ل ينطبقخ�شائ�س التحويل غري املتوافقة36

ل ينطبقاإذا كان اجلواب نعم، حدد اخل�شائ�س غري املتوافقة.37

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اجلدول - هيكل راأ�س املال - )تتمة(   .2

منوذج اخل�سائ�س الرئي�سية لأدوات راأ�س املال النظامي )اجلدول 2 )هـ( 3(

مالحظة: ميكن الرجوع  لالإي�شاحات التف�شيلية للحقول)37-1( اأعاله  فـي تعميم موؤ�ش�شة النقد رقم بي �شي اأ�س 23295 وتاريخ 

23 يوليو 2012 - متطلبات الإف�شاح عن را�س املال وال�شادر عن بي �شي بي اأ�س فـي �شهر يونيو 2012م.

امل�شدرالبنك ال�شعودي ابريطاين )�شاب(1

2
رمز التعريف الفردي: )مثال : CUSPIN, ISIN اأو بلومبريغ 

بالن�شبة لالكتتابات اخلا�شة(
ISIN No.SA13QVK0GK33 : رقم

تخ�شع الأداة لالأنظمة النافذة يف اململكة العربية ال�شعوديةالأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة3

املعاجلة النظامية4

الفئة 2قواعد بازل 3 النتقالية5

موؤهلةقواعد بازل 3 ما بعد النتقالية6

فردياموؤهلة فرديا/ كمجموعة / كمجموعة وفرديا7

�شكوك تالية اأولوية ال�شدادنوع الأداة8

9
املبلغ امل�شجل يف را�س املال النظامي )العملة باملاليني كما بتاريخ 

اأحدث تقرير(
مليون ريال �شعودي1500

مليون ريال �شعودي 1500القيمة الأ�شمية لالأداة10

مطلوبات - تكلفة مطفاأةالت�شنيف املحا�شبي11

مايو 282015تاريخ الإ�شدار الفعلي12

موؤرخدائم اأو موؤرخ13

مايو 2025م 28تاريخ ال�شتحقاق الأ�شلي14

نعما�شتدعاء امل�شدر طبقا للموافقة الإ�شرافية امل�شبقة15

16
تاريخ خيار ال�شتدعاء، تواريخ ال�شتدعاء الطارئة

ومبلغ ال�شرتداد 

 خيار ال�شتدعاء متاح فقط بعد خم�س �شنوات اأو من اأجل حدث نظامي اأو 

�شريبي. وقد مت حتديد 28 مايو 2020 كتاريخ لال�شرتداد، ويحق ل�شاب 

ال�شرتداد كليا ولي�س جزئيا باإعطاء اإخطار ل يقل عن 30 يوما و ل يزيد عن 

60 يوما حلملة ال�شكوك

ح�شب املو�شح اأعالهتواريخ ال�شتدعاء الالحقة اإن انطبق ذلك17

الكوبونات / الأرباح18

عائماأرباح/كوبون ثابت اأو عائم19

�شيبور 6 اأ�شهر + 130 نقطة اأ�شا�س�شعر الكوبون واي موؤ�شر مرتبط20

لهل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح21

اإلزاميتقديرية بالكامل، تقديرية جزئيا اأو اإلزامية22

لهل توجد اأية زيادة اأو اأي حافز اآخر لال�شرتداد23

غري تراكميةغري تراكمية اأو تراكمية24

غري قابلة للتحويلقابلة اأو غري قابلة للتحويل25

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، عامل/عوامل اإطالق التحويل26

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، كليا اأو جزئيا27

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، تاريخ التحويل28

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، حتويل الزامي اأم اختياري29

ل ينطبقاإذا كانت قابلة للتحويل، حدد نوع الأداة التي �شيتم التحويل لها30

31
اإذا كانت قابلة للتحويل، حدد م�شدر الأداة

 التي يتم التحويل لها

ل ينطبق

نعمخ�شائ�س تخفي�س القيمة الدفرتية32

33
يف حالة تخفي�س القيمة الدفرتية، عامل / 

عوامل حتفيز التخفي�س

توفر �شروط عقد الأداة الأ�شا�س القانوين ملوؤ�ش�شة النقد لتفعيل تخفي�س 

القيمة الدفرتية )الطريقة التعاقدية(

التخفي�س كلي اأو جزئييف حالة التخفي�س، كلي اأو جزئي34

دائم35

اإذاكان التخفي�س موؤقت، و�شف لآلية التخفي�سيف حالة التخفي�س، موؤقت اأم دائم36

37
املوقع يف هرم الأولوية عند الت�شفية )حدد نوع الأداة التي لها 

اأولوية يف الدفع قبل الأداة(

تالية اأحقية الدفع: كبار حملة ال�شكوك لهم الأولوية املبا�شرة مبا�شرة

 قبل هذه الأداة

ل ينطبقخ�شائ�س التحويل غري املتوافقة38

ل ينطبقاإذا كان اجلواب نعم، حدد اخل�شائ�س غري املتوافقة39
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اجلدول - الكفاية الراأ�سمالية   .3

مبلغ املخاطر مبوجب الطريقة املعيارية للمخاطر الئتمانية ومتطلبات راأ�س املال ذات العلقة )اجلدول 3 )ب((

املحافظمبلغ املخاطرمتطلبات را�س املال

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

 -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية
20,912 1,385,334 اأخرى

 -   -   بنوك التنمية امل�شرتكة

 -    -   كيانات القطاع العام

594,821 17,820,949 البنوك و�شركات الأوراق املالية

7,806,102 106,183,991 ال�شركات

1,007,845 16,703,417 املحافظ ال�شخ�شية غري املتعلقة بالتمويل العقاري

 -    -   م�شاريع ت�شهيالت الأعمال ال�شغرية

 -    -   الرهن العقاري

866,007 10,787,479 ال�شكني

 -    -   التجاري

 -    -   الأ�شول امل�شمونة

226,422 1,725,148 الأ�شهم

110,036 3,057,793 اأخرى

10,632,145 188,607,224 املجموع

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املتطلبات الراأ�سمالية ملخاطر العمليات*  )اجلدول 3 )هـ((

ن�سب الكفاية الراأ�سمالية  )اجلدول 3 )و((

 
خماطر �سعر 

الفائدة

خماطر مركز 

الأ�سهم

خماطر 

ال�سرف 

الأجنبي

املجموعخماطر ال�سلع

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

227,537 -   144,027 -   83,510 الطريقة املعيارية

* يجب الف�شاح عن املتطلبات الراأ�شمالية فقط للطرق امل�شتخدمة

* يجب الف�شاح عن املتطلبات الراأ�شمالية فقط للطرق امل�شتخدمة

متطلبات راأ�س املالال�سرح

بالآف الريالت’000الطريقة املعيارية

 1,009,612

الن�سبة الراأ�سمالية للفئة 1اإجمايل الن�سبة الراأ�سمالية ال�سرح

%%

%15.39%17.61امل�ستوى الأعلى املوحد

املتطلبات الراأ�سمالية ملخاطر ال�سوق*  )اجلدول 822.3 )د((
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اجلدول )STA( - املخاطر الئتمانية - الإف�ساحات العامة   .4

التحليل اجلغرافـي )اجلدول 4 )ج((

 اململكة العربية ال�سعوديةاملحافظ
 الدول اخلليجية الأخرى 

وال�سرق اأو�سطية
اأوروبا

 اأمريكا 

ال�سمالية

 جنوب �سرق 

اآ�سيا
املجموع بلدان اأخرى

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

30,943,113 -   -   -   -   -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

1,385,334 156,468        57,466 -   149,284 1,022,116 -   اأخرى

50 50 -   -   -   -   -   بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

        3,852,008 4,241,813 8,856,577 البنوك و�شركات الأوراق املالية
 5,408,246 53,735        3,177,284  25,589,663

140,554,196 -   -   -   -   1,430,618 139,123,578 ال�شركات

16,702,638 -   -   -   -   -   16,702,638 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن

-   -   -   -   -   -   -   ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية

-   -   -   -   -   -   -   الرهن

10,787,479 -   -   -   -   -   10,787,479 ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

1,725,148 -   -   -   -   -   1,725,148 الأ�شهم

3,057,793 -   -   -   -   -   3,057,793 اأخرى

230,745,414  3,333,802      111,201 5,408,246      4,001,292    6,694,547 211,196,326 املجموع

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املحفظة

اإجمايل 

خماطر 

الئتمان

متو�شط املخاطر 

الئتمانية خالل 

الفرتة

 بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

-   الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

-   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

-   1,385,334 اأخرى

-   50 بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   �شركات القطاع العام

-   25,589,663 البنوك و�شركات الأوراق املالية

-   140,554,196 املوؤ�ش�شات

-   16,702,638 اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن

-   -   ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة   

-   -   الرهن

-   10,787,479 ال�شكني

-   -   التجاري

-   -   الأ�شول امل�شمونة

-   1,725,148 اأ�شهم

-   3,057,793 اأخرى

230,745,414 املجموع

اجلدول )STA( - املخاطر الئتمانية - الإف�ساحات العامة  .4

التعر�س للمخاطر الئتمانية )اجلدول 4 )ب((
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

 اململكة العربية ال�سعوديةاملحافظ
 الدول اخلليجية الأخرى 

وال�سرق اأو�سطية
اأوروبا

 اأمريكا 

ال�سمالية

 جنوب �سرق 

اآ�سيا
املجموع بلدان اأخرى

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

30,943,113 -   -   -   -   -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

1,385,334 156,468        57,466 -   149,284 1,022,116 -   اأخرى

50 50 -   -   -   -   -   بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

        3,852,008 4,241,813 8,856,577 البنوك و�شركات الأوراق املالية
 5,408,246 53,735        3,177,284  25,589,663

140,554,196 -   -   -   -   1,430,618 139,123,578 ال�شركات

16,702,638 -   -   -   -   -   16,702,638 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن

-   -   -   -   -   -   -   ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية

-   -   -   -   -   -   -   الرهن

10,787,479 -   -   -   -   -   10,787,479 ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

1,725,148 -   -   -   -   -   1,725,148 الأ�شهم

3,057,793 -   -   -   -   -   3,057,793 اأخرى

230,745,414  3,333,802      111,201 5,408,246      4,001,292    6,694,547 211,196,326 املجموع
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املحافظ
حكومية و�سبه 

حكومية

بنوك 

وموؤ�س�سات 

مالية اأخرى

مناجم وتعدينت�سنيعزراعة واأ�سماك

كهرباء، ماء، 

غاز وخدمات 

�شحية

خدماتنقل وات�شالتجتارةبناء واإن�شاءات

قرو�س 

�شخ�شية 

وبطاقات 

ائتمان

املجموعاأخرى

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

             الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

30,943,113 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

1,385,334 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,385,334 اأخرى

50 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   50 -   بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

25,589,663 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   25,589,663 -   البنوك و�شركات الأوراق املالية

140,554,196      2,048,013 -        9,674,508 4,461,540    37,519,835 32,678,860      6,323,885 2,419,276 28,733,673 719,687 15,974,919 -   ال�شركات

16,702,638 -   16,702,638 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الرهن

10,787,479 -   10,787,479 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

1,725,148 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,725,148 -   الأ�شهم

3,057,793      3,057,793 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   اأخرى

230,745,414      5,105,806      27,490,117      9,674,508 4,461,540    37,519,835 32,678,860      6,323,885      2,419,276 28,733,673        719,687    43,289,780 32,328,447 املجموع

اجلدول )STA( - املخاطر الئتمانية - الإف�ساحات العامة   .4

حتليل ال�ستحقاقات التعاقدية )اجلدول 4 )هـ((

املحافظ

 حتليل مدد ال�ستحقاق

اأقل من 8  

اأيام
 5-3 �سنوات  3-1 �سنوات 360-180 يوما  180-90 يوما  90-30 يوما  30-8 يوما 

اأكرث من 5

 �سنوات 
 املجموع بدون ا�ستحقاق 

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

        الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

30,943,113 9,056,367 504,817 3,164,825 46 -   5,976,095 10,078,309 999,730 1,162,924 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

1,385,334 -   213,346 605,185 509,337 57,466 -   -   -   -   اأخرى

50 -   -   -                 -   -   -   -   -   50 بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -                 -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

25,589,663 -   627,514 2,640,308 6,059,839 1,452,559 1,399,806 1,040,359 314,166 12,055,112 البنوك و�شركات الأوراق املالية

 140,554,196 -   20,077,803 8,670,784 17,459,897 17,202,294 18,369,113 29,026,865 16,224,979 13,522,461 ال�شركات

16,702,638 -   13,060 8,993,279 4,793,344 271,764 95,704 52,169 18,521 2,464,797 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية

-   -   -   -   -   -   -   -  -   -   الرهن

10,787,479 -   10,472,706 209,429 89,851 6,054 6,227 553 50 2,609 ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

1,725,148 1,725,148 -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شهم

3,057,793 3,057,793 -   -   -   -   -   -   -   -   اأخرى

230,745,414 13,839,308 31,909,246 24,283,810 28,912,314 18,990,137 25,846,945 40,198,255  17,557,446 29,207,953 املجموع

حتليل القطاعات القت�سادية )اجلدول 4 )د((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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املحافظ
حكومية و�سبه 

حكومية

بنوك 

وموؤ�س�سات 

مالية اأخرى

مناجم وتعدينت�سنيعزراعة واأ�سماك

كهرباء، ماء، 

غاز وخدمات 

�شحية

خدماتنقل وات�شالتجتارةبناء واإن�شاءات

قرو�س 

�شخ�شية 

وبطاقات 

ائتمان

املجموعاأخرى

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

             الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

30,943,113 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

1,385,334 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,385,334 اأخرى

50 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   50 -   بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

25,589,663 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   25,589,663 -   البنوك و�شركات الأوراق املالية

140,554,196      2,048,013 -        9,674,508 4,461,540    37,519,835 32,678,860      6,323,885 2,419,276 28,733,673 719,687 15,974,919 -   ال�شركات

16,702,638 -   16,702,638 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الرهن

10,787,479 -   10,787,479 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

1,725,148 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1,725,148 -   الأ�شهم

3,057,793      3,057,793 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   اأخرى

230,745,414      5,105,806      27,490,117      9,674,508 4,461,540    37,519,835 32,678,860      6,323,885      2,419,276 28,733,673        719,687    43,289,780 32,328,447 املجموع

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املحافظ

 حتليل مدد ال�ستحقاق

اأقل من 8  

اأيام
 5-3 �سنوات  3-1 �سنوات 360-180 يوما  180-90 يوما  90-30 يوما  30-8 يوما 

اأكرث من 5

 �سنوات 
 املجموع بدون ا�ستحقاق 

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

        الدول ال�شيادية والبنوك املركزية

30,943,113 9,056,367 504,817 3,164,825 46 -   5,976,095 10,078,309 999,730 1,162,924 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

1,385,334 -   213,346 605,185 509,337 57,466 -   -   -   -   اأخرى

50 -   -   -                 -   -   -   -   -   50 بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -                 -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

25,589,663 -   627,514 2,640,308 6,059,839 1,452,559 1,399,806 1,040,359 314,166 12,055,112 البنوك و�شركات الأوراق املالية

 140,554,196 -   20,077,803 8,670,784 17,459,897 17,202,294 18,369,113 29,026,865 16,224,979 13,522,461 ال�شركات

16,702,638 -   13,060 8,993,279 4,793,344 271,764 95,704 52,169 18,521 2,464,797 اخلدمات ال�شخ�شية با�شتثناء الرهن

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ت�شهيالت الأعمال وال�شركات ال�شغرية

-   -   -   -   -   -   -   -  -   -   الرهن

10,787,479 -   10,472,706 209,429 89,851 6,054 6,227 553 50 2,609 ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

1,725,148 1,725,148 -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شهم

3,057,793 3,057,793 -   -   -   -   -   -   -   -   اأخرى

230,745,414 13,839,308 31,909,246 24,283,810 28,912,314 18,990,137 25,846,945 40,198,255  17,557,446 29,207,953 املجموع
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القرو�س املتعرثة - القرو�س التي فات ا�ستحقاقها - املخ�س�سات )اجلدول 4 )هـ((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املنطقة اجلغرافية
القرو�س 

املتعرثة

خم�ش�شات مدد القرو�س التي فات ا�ستحقاقها )اأيام(

خا�شة

خم�ش�شات 

عامة اأكرث من 360360-180180-90اأقل من 90

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

1,172,996 1,313,550 -   145,167 131,166 2,199,541 1,517,272 اململكة العربية ال�شعودية
-  -   -             -   -   -  -   دول جمل�س التعاون الأخرى وال�شرق الأو�شط

-   -   -             -   -   -   -   اأوروبا 

-   -   -             -   -   -   -   اأمريكا ال�شمالية

-   -   -             -   -   -   -   جنوب �شرقي اآ�شيا

-   -   -             -   -   -   -   البلدان الأخرى

1,172,996 1,313,550 -   145,167 131,166 2,199,541 1,517,272 املجموع

القرو�س املتعرثة - القرو�س التي فات ا�ستحقاقها - املخ�س�سات )اجلدول 4 )و((

قطاع ال�سناعة

قرو�س 

متعرثة

متاأخرة 

ال�سداد

                                                                                             مدد القرو�س التي فات ا�ستحقاقها

                                

خم�س�سات حمددة

 

خم�س�سات 

عامة

اأكرث من 360360-180180-90اأقل من 90
الر�سيد يف 

بداية ال�سنة

الر�سوم خلل 

الفرتة

الر�سوم 

املخ�سومة 

خلل الفرتة

الر�سيد يف 

نهاية الفرتة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية
704 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

2,700 -   -   -   -   -   -   639 9,262 639 -   الزراعة وال�شيد

253,233 65,560 -   28,082 37,478 -   -   -   23,687 86,387 86,387 الت�شنيع

27,356 -   -   -   -   -   -  -  2,773 -   -   التعدين واملناجم

38,895 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية

216,724 231,484 )22,078(82,162 171,400 -   19,960 -   241,601 394,964 375,004 املباين والإن�شاءات

319,061 338,254 )91,339()42,028(471,621 -    125,000 1,114 424,743 598,197 472,083 التجارة

6,856 77,966 -   77,966 -   -   -   -   -   74,153 74,153 النقل والت�شالت

260,776 13,823 )6,350()5,071(25,244 -   -   -   6,532 9,564 9,564 اخلدمات

-   358,518 )392,610(429,980 321,148 -   -   129,353 1,457,990 222,898 93,545 القرو�س ال�شتهالكية والأخرى

46,691 227,945 )1,700(2,097 227,548 -   207 60 32,953 406,803 406,536 اأخرى

1,172,996 1,313,550 )514,077(573,188 1,254,439 -   145,167 131,166 2,199,541 1,793,605  1,517,272 املجموع

اجلدول )STA( - املخاطر الئتمانية - الإف�ساحات العامة - )تتمة(  .4
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املنطقة اجلغرافية
القرو�س 

املتعرثة

خم�ش�شات مدد القرو�س التي فات ا�ستحقاقها )اأيام(

خا�شة

خم�ش�شات 

عامة اأكرث من 360360-180180-90اأقل من 90

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

1,172,996 1,313,550 -   145,167 131,166 2,199,541 1,517,272 اململكة العربية ال�شعودية
-  -   -             -   -   -  -   دول جمل�س التعاون الأخرى وال�شرق الأو�شط

-   -   -             -   -   -   -   اأوروبا 

-   -   -             -   -   -   -   اأمريكا ال�شمالية

-   -   -             -   -   -   -   جنوب �شرقي اآ�شيا

-   -   -             -   -   -   -   البلدان الأخرى

1,172,996 1,313,550 -   145,167 131,166 2,199,541 1,517,272 املجموع

قطاع ال�سناعة

قرو�س 

متعرثة

متاأخرة 

ال�سداد

                                                                                             مدد القرو�س التي فات ا�ستحقاقها

                                

خم�س�سات حمددة

 

خم�س�سات 

عامة

اأكرث من 360360-180180-90اأقل من 90
الر�سيد يف 

بداية ال�سنة

الر�سوم خلل 

الفرتة

الر�سوم 

املخ�سومة 

خلل الفرتة

الر�سيد يف 

نهاية الفرتة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه احلكومية
704 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

2,700 -   -   -   -   -   -   639 9,262 639 -   الزراعة وال�شيد

253,233 65,560 -   28,082 37,478 -   -   -   23,687 86,387 86,387 الت�شنيع

27,356 -   -   -   -   -   -  -  2,773 -   -   التعدين واملناجم

38,895 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية

216,724 231,484 )22,078(82,162 171,400 -   19,960 -   241,601 394,964 375,004 املباين والإن�شاءات

319,061 338,254 )91,339()42,028(471,621 -    125,000 1,114 424,743 598,197 472,083 التجارة

6,856 77,966 -   77,966 -   -   -   -   -   74,153 74,153 النقل والت�شالت

260,776 13,823 )6,350()5,071(25,244 -   -   -   6,532 9,564 9,564 اخلدمات

-   358,518 )392,610(429,980 321,148 -   -   129,353 1,457,990 222,898 93,545 القرو�س ال�شتهالكية والأخرى

46,691 227,945 )1,700(2,097 227,548 -   207 60 32,953 406,803 406,536 اأخرى

1,172,996 1,313,550 )514,077(573,188 1,254,439 -   145,167 131,166 2,199,541 1,793,605  1,517,272 املجموع
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اجلدول )STA( - خماطر الئتمان - اإف�ساحات للمحافظ اخلا�سعة للطريقة املعيارية  .5

توزيع املخاطر على اوعية املخاطر )اجلدول 5 )ب((

التفا�سيل

                           اأوعية املخاطر                                                                                                                                                                  اأوعية املخاطر

املخ�سومة
0%20%35%50%75%100%150%

اأوزارن املخاطر 

الأخرى
املجموعغري مقيمة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000   الدول ال�سيادية والبنوك املركزية :

-   30,943,113 -   -   -   -   -   -   -   -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية
-   1,385,334 -   -   -   97,017 -   305,752 -   57,466 925,099 اأخرى

-   50 -   -   -   -   -   50 -   -   -   بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

-   26,177,676 -   -   -   112,353 -   18,888,949 -   7,176,374 -   البنوك و�شركات الأوراق املالية

-   134,145,642 -   -   302,656 123,223,845 -   8,807,783 -   1,811,358 -   ال�شركات

-   16,699,611 -   -   99,665 595 16,599,351 -   -   -   -   اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الرهن

-   10,787,479 -   -   75,228 10,712,251 -   -   -   -   -   ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

-1,725,148 -   698,911 -   1,026,237 -   -   -   -   -   اأ�شهم

-   3,057,793 -   -   -   1,334,926 -   -   -   202,615 1,520,252 اأخرى

- 224,921,846 -   698,911 477,549 136,507,224 16,599,351 28,002,534 -   9,247,813 33,388,464 املجموع

مطابقة التغريات فـي خم�س�سات القرو�س املتعرثة )اجلدول 4 )ح((

املخ�س�سات العامةاملخ�س�سات اخلا�سةال�سرح

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

1,148,106 1,254,439 الر�شيد يف بداية ال�شنة
-   )514,077(الر�شوم املخ�شومة مقابل املخ�ش�شات خالل الفرتة

24,890 573,188 املبالغ املجنبة اأو املعكو�شة خالل الفرتة

-   -   ت�شويات اأخرى:

-   -   فروق اأ�شعار ال�شرف

-   -    دمج الأعمال

-   -   امتالك وبيع ال�شركات التابعة

-   -    الخ...

-   -   التحويل بني املخ�ش�شات

1,172,996 1,313,550 الر�شيد - نهاية ال�شنة

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اجلدول )STA( - خماطر الئتمان - اإف�ساحات للمحافظ اخلا�سعة للطريقة املعيارية  .5

توزيع املخاطر على اوعية املخاطر )اجلدول 5 )ب((

التفا�سيل

                           اأوعية املخاطر                                                                                                                                                                  اأوعية املخاطر

املخ�سومة
0%20%35%50%75%100%150%

اأوزارن املخاطر 

الأخرى
املجموعغري مقيمة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000   الدول ال�سيادية والبنوك املركزية :

-   30,943,113 -   -   -   -   -   -   -   -   30,943,113 موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية
-   1,385,334 -   -   -   97,017 -   305,752 -   57,466 925,099 اأخرى

-   50 -   -   -   -   -   50 -   -   -   بنوك التنمية امل�شرتكة

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   �شركات القطاع العام

-   26,177,676 -   -   -   112,353 -   18,888,949 -   7,176,374 -   البنوك و�شركات الأوراق املالية

-   134,145,642 -   -   302,656 123,223,845 -   8,807,783 -   1,811,358 -   ال�شركات

-   16,699,611 -   -   99,665 595 16,599,351 -   -   -   -   اخلدمات ال�شخ�شية خالف الرهن

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ت�شهيالت ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الرهن

-   10,787,479 -   -   75,228 10,712,251 -   -   -   -   -   ال�شكني

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   التجاري

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   الأ�شول امل�شمونة

-1,725,148 -   698,911 -   1,026,237 -   -   -   -   -   اأ�شهم

-   3,057,793 -   -   -   1,334,926 -   -   -   202,615 1,520,252 اأخرى

- 224,921,846 -   698,911 477,549 136,507,224 16,599,351 28,002,534 -   9,247,813 33,388,464 املجموع
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اجلدول )STA( - تخفـيف املخاطر الئتمانية - الإف�ساح للطريقة املعيارية  .7

خماطر الئتمان املغطاة بـ CRM )اجلدول 7 )ب( و)ج((

اجلدول )STA( - الإف�ساح العام للمخاطر املتعلقة باملخاطر الئتمانية لالأطراف ذات العالقة  .8

اإف�ساحات عامة )اجلدول 8 )ب( و)د((

*تقديرات البنك ل�شتثمارات األفا )فـي حالة ح�شول البنك على املوافقة النظامية(: ل ينطبق.

*اإن احت�شاب اأدوات التخفـي�س لقيا�س املخاطر الئتمانية غري م�شموح فـي اململكة حاليا.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

املحافظ

مغطاة بوا�سطة

�سمانات / 

م�ستقات 

ائتمانية

�سمانات 

مالية موؤهلة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

  الدول ال�شيادية والبنوك املركزية : 
  موؤ�ش�شة النقد واحلكومة ال�شعودية

  اأخرى

  بنوك التنمية امل�شرتكة

  �شركات القطاع العام

       11,219 البنوك و�شركات الأوراق املالية

       599,232  5,809,322 ال�شركات

        3,027 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

       599,232  5,823,568 املجموع

املبلغالتفا�سيل

بالآف الريالت’000

872,865 اإجمايل القيمة العادلة اليجابية للعقود

 فوائد التخفي�س*

 تخفي�س املخاطر الئتمانية احلالية*

 ال�شمانات املحجوزة*

 النقد

 اأوراق مالية حكومية

  اأخرى

 مبلغ املخاطر )مبوجب الطريقة املطبقة(

 طريقة الأمناط الداخلية

2,264,333 طريقة املخاطر احلالية

 القيمة الأ�شمية لتحوطات امل�شتقات الئتمانية

 املخاطر الئتمانية احلالية )ح�شب نوع اخلطر الئتماين(:

695,186 عقود ا�شعار الفائدة

1,539,336 عقود ال�شرف الأجنبي

29,811 عقود الأ�شهم

 امل�شتقات الئتمانية

 ال�شلع / العقود الأخرى
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اجلدول )STA( - الإف�ساح العام للمخاطر املتعلقة باملخاطر الئتمانية لالأطراف ذات العالقة - )تتمة(  .8

معاملت امل�ستقات الئتمانية )اجلدول 8 )ج((

اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية  .9

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك ب�سفة من�سيء اأو م�سرتي )اجلدول 9 )خ((

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك ب�سفة كفـيل )اجلدول 9 )خ((

معاملت امل�ستقات الئتمانية

اأن�سطة الو�ساطةالأن�سطة اململوكة

احلماية 

امل�سرتاة

احلماية 

املباعة

احلماية 

امل�سرتاة

احلماية 

املباعة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

 اإجمايل مقاي�شات العائد

  ل �سيء  

مقاي�شات الخالل الئتماين

خيارات الئتمان

ال�شندات املربوطة بالئتمان

التزامات الدين امل�شمونة

التزامات ال�شندات امل�شمونة

التزامات القرو�س امل�شمونة

اأخرى

املجموع

نوع املخاطر

املخاطر القائمة

تركيبيةتقليدية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر

املخاطر القائمة

تركيبيةتقليدية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك كمن�سئ اأو م�سرتي )اجلدول 9 )د((

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك ب�سفته كفيل )اجلدول 9 )د((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك )اجلدول 9 )ذ((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

نوع املخاطر

الأ�سول 

امل�سمونة 

املتعرثة والتي 

فات موعد 

ا�ستحقاقها

اخل�سائر 

املثبتة من 

قبل البنك 

خلل الفرتة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر

الأ�سول 

امل�سمونة 

املتعرثة والتي 

فات موعد 

ا�ستحقاقها

اخل�سائر 

املثبتة من 

قبل البنك 

خلل الفرتة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

خماطر ال�سمانات املحفوظة اأو امل�سرتاهنوع املخاطر

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

موجز ن�ساط ال�سمانات لل�سنة احلالية كمن�سيء اأو م�سرتي )اجلدول 9 )ر((

موجز ن�ساط ال�سمانات لل�سنة احلالية ككفـيل )اجلدول 9 )ر((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

املخاطر امل�سمونة )اجلدول 9 )�س((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

مبلغ املخاطر امل�سمونةالربح / اخل�سارة املثبتة عند البيعنوع املخاطر

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

مبلغ املخاطر امل�سمونةالربح / اخل�سارة املثبتة عند البيعنوع املخاطر

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر
اإجمايل املخاطرغري امل�سفح عنها 

يف القوائم املالية

اإجمايل املخاطر املبقاة اأو 

امل�سرتاة امل�سفح عنها يف 

القوائم املالية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

املخاطر ح�سب فئات الأوزان )اجلدول 9 )�س((

اخل�سميات من را�س املال )اجلدول 9 )�س((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

ال�سمانات اخلا�سعة ملعاجلة الإ�ستنفاذ املبكر )اجلدول 9 )�س((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

فئات اأوزان املخاطر

اإعادة ال�سماناتال�سمانات

املخاطر املبقاة 

اأو امل�سرتاة

الرهون 

الرا�سمالية 

املرتبطة

املخاطر املبقاة 

اأو امل�سرتاة

الرهون 

الرا�سمالية 

املرتبطة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

من 00% اإىل %20

 ل�سيء 

اأكرث من %20 اإىل 40%

اأكرث من %40 اإىل 60%

اأكرث من %60 اإىل 80%

اأكرث من %80 اإىل 100%

اأكرث من 100% 

نوع املخاطر
املخاطر املخ�سومة من راأ�س املال 

الفئة 1

التعزيزات الئتمانية املخ�سومة 

من اإجمايل راأ�س املال

املخاطر الأخرى 

املخ�سومة من اإجمايل 

را�س املال

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

جمموع الر�سوم الراأ�سمالية التي تكبدها البنك مقابل

اأ�سهمه املبقاة من الأر�سدة 

امل�سحوية والت�سهيلت غري 

امل�سحوبة

ح�س�س امل�ستثمرين 

من الأر�سدة امل�سحوبة 

والت�سهيلت غري 

امل�سحوبة

اأنواع الأ�سول ذات العلقة
جمموع املخاطر امل�سحوبة املن�سوبة 

حل�سة البائع وامل�ستثمر

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

خماطر اإعادة ال�سمان املبقاة اأو امل�سرتاة )اجلدول 9 )�س((

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك ب�سفة من�سيء اأو م�سرتي )اجلدول 9 )ط((

خماطر اإعادة ال�سمان املبقاة اأو امل�سرتاة )اجلدول 9 )ذ((

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك ب�سفة كفـيل )اجلدول 9 )ط((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

تخفيف املخاطر الئتمانية

ل ينطبقينطبقخماطر ال�سمان

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000القرو�س

اللتزامات

ل�سيء

الأوراق املالية املدعومة بالأ�شول

الأوراق املالية املدعومة بالرهن

�شندات ال�شركات

الأ�شهم

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة

اأخرى

جمموع املخاطراجلدارة الئتمانية 

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000)الدرجة  1 هي الأعلى(

الدرجة 1

الدرجة 2

ل�سيء

الدرجة 3

الدرجة 4 

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7

نوع املخاطر
املخاطر القائمة

تقليديةتركيبية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر
املخاطر القائمة

تقليديةتركيبية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

املخاطر القائمة امل�سمونة من قبل البنك )اجلدول 9 )ظ((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

موجز ن�ساط ال�سمانات لل�سنة احلالية للبنك كمن�سيء اأو م�سرتي )اجلدول 9 )ذ((

موجز ن�ساط ال�سمانات لل�سنة احلالية للبنك ككفـيل )اجلدول 9 )ع((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر ال�سمانات املحفوظة اأو امل�سرتاهنوع املخاطر

بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر
الربح/ اخل�سارة 

املثبتة عند البيع

مبلغ املخاطر 

امل�سمونة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر
الربح/ اخل�سارة 

املثبتة عند البيع

مبلغ املخاطر 

امل�سمونة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

خماطر ال�سمانات املبقاة طبقاً لطريقة خماطر الأ�سواق حيث البنك من�سيء اأو م�سرتي )اجلدول 9 )ذ((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

خماطر ال�سمانات املبقاة طبقاً لطريقة خماطر الأ�سواق حيث البنك كفـيل )اجلدول 9 )غ((

نوع املخاطر
املخاطر القائمة

تقليديةتركيبية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

نوع املخاطر

املخاطر القائمة

تقليديةتركيبية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

املخاطر امل�سمونة )اجلدول 9 )ف((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

نوع املخاطر
اإجمايل املخاطرغري امل�سفح عنها 

يف القوائم املالية

اإجمايل املخاطر املبقاة اأو 

امل�سرتاة امل�سفح عنها يف 

القوائم املالية

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

قرو�س ال�شركات ال�شغرية

اإيجار التجهيزات

اأخرى

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

خماطر ال�سمان املبقاة اأو امل�سرتاة )اجلدول 9 )ق((

املخاطر ح�سب فئات اأوزان املخاطر )اجلدول 9 )ذ((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر ال�سمان
طبقا ملقيا�س املخاطر ال�ساملة 

للمخاطر املحددة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000القرو�س

اللتزامات

ل�سيء

الأوراق املالية املدعومة بالأ�شول

الأوراق املالية املدعومة بالرهن

�شندات ال�شركات

الأ�شهم

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة

اأخرى

فئات اأوزان املخاطرخماطر ال�سمانات املبقاة اأو امل�سرتاة طبقا ملخاطر حمددة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

من 00% اإىل %20

 ل�سيء 

اأكرث من %20 اإىل 40%

اأكرث من %40 اإىل 60%

اأكرث من %60 اإىل 80%

اأكرث من %80 اإىل 100%

اأكرث من 100% 
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

املتطلبات الرا�سمالية اخلا�سعة لإجراءات قيا�س املخاطر ال�ساملة )اجلدول 9 )ك((

املتطلبات الراأ�سمالية ح�سب فئات اأوزان املخاطر )اجلدول 9 )ك((

اخل�سميات من را�س املال )اجلدول 9 )ك((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

خماطر ال�سمانات

اأنواع املخاطر

املخاطر التلقائيةخماطر النقلخماطر الرتباط

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

خماطر ال�سمان

ل �شيء

القرو�س

اللتزامات

الأوراق املالية املدعومة بالأ�شول

الأوراق املالية املدعومة بالرهن

�شندات ال�شركات

الأ�شهم

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة

اأخرى

خماطر ال�سمانات

اأنواع املخاطر

اإعادة �سمانات�سمانات

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

من 00% اإىل %20

ل �شيء

اأكرث من %20 اإىل 40%

اأكرث من %40 اإىل 60%

اأكرث من %60 اإىل 80%

اأكرث من %80 اإىل 100%

اأكرث من 100% 

نوع الأ�سول ذات العلقة
املخاطر املخ�سومة من را�س املال 

الفئة 1

التعزيزات الئتمانية املخ�سومة 

من اإجمايل را�س املال

املخاطر الأخرى 

املخ�سومة من اإجمايل 

راأ�س املال

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

اإيجار التجهيزات

اأخرى

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول )STA( - ال�سمانات - الإف�ساحات للطريقة املعيارية - )تتمة(  .9

ال�سمانات اخلا�سعة ملعاجلة الإطفاء املبكر )اجلدول 9 )ل((

يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل )RMBS,CMBS,ABS,CDOs( لكل خطر م�شمون.

خماطر اإعادة ال�سمان املبقاة اأو امل�سرتاة )اجلدول 9 )ذ((

خماطر اإعادة ال�سمان املبقاة اأو امل�سرتاة )اجلدول 9 )م((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

اأنواع الأ�سول ذات العلقة
جمموع املخاطر امل�سحوبة 

املن�سوبة حل�سة البائع وامل�ستثمر

جمموع الر�سوم الراأ�سمالية التي تكبدها البنك مقابل

اأ�سهمه املبقاة من الأر�سدة 

امل�سحوية والت�سهيلت غري 

امل�سحوبة

ح�س�س امل�ستثمرين 

من الأر�سدة امل�سحوبة 

والت�سهيلت غري 

امل�سحوبة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

بطاقات الئتمان

ل �شيء

قرو�س الإ�شكان

القرو�س التجارية

قرو�س ال�شيارات

اإيجار التجهيزات

اأخرى

تخفيف املخاطر الئتمانية

ل ينطبقينطبقخماطر ال�سمان

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000القرو�س

اللتزامات

ل�سيء

الأوراق املالية املدعومة بالأ�شول

الأوراق املالية املدعومة بالرهن

�شندات ال�شركات

الأ�شهم

ا�شتثمارات الأ�شهم اخلا�شة

اأخرى

جمموع املخاطراجلدارة الئتمانية )الدرجة  ١ هي الأعلى(

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

الدرجة 1

الدرجة 2

ل�سيء

الدرجة 3

الدرجة 4 

الدرجة 5

الدرجة 6

الدرجة 7



167

اجلدول )STA( - خماطر الأ�سواق - الإف�ساحات للبنوك التي ت�ستخدم الطريقة املعيارية  .10

م�ستوى خماطر ال�سوق من حيث املتطلبات الراأ�سمالية )اجلدول 10 )ب((

نوع وطبيعة ال�ستثمارات )اجلدول 13 )ج((

متطلبات را�س املال
خماطر �سعر 

الفائدة

خماطر مراكز 

الأ�سهم

خماطر �سعر 

ال�سرف الأجنبي
املجموعخماطر ال�سلع

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

 83,510   - 144,027   - 227,537

اجلدول )STA( - الإف�ساح ملراكز املحفظة البنكية  .13

قيمة ال�ستثمارات )اجلدول 13 )ب((

ا�ستثمارات غري مدرجةا�ستثمارات مدرجة

القيمة املف�سح 

عنها يف 

القوائم املالية

القيمة العادلة

القيمة املف�سح 

عنها يف 

القوائم املالية

القيمة العادلة

قيمة الأ�سهم 

املدرجة يف 

ال�سوق )اإذا 

كانت خمتلفة 

اختلفا كبريا 

عن القيمة 

العادلة(

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000

- 1,253,333 1,107,183 617,965 617,965 ال�شتثمارات

مدرجةغري مدرجة

بالآف الريالت’000بالآف الريالت’000ا�شتثمارات

-   -   حكومية و�شبه حكومية
565,898 1,107,183 البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

-   -   الزراعة وال�شيد

-   -   الت�شنيع

-   -   التعدين واملناجم

-   -   الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية

-   -   البناء والإن�شاءات

-   -   التجارة

-   -   النقل والت�شالت

8,750 -   اخلدمات

43,317 -   اأخرى

617,965 1,107,183 املجموع

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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اجلدول )STA( - الإف�ساح ملراكز املحفظة البنكية - )تتمة(  .13

الأرباح واخل�سائر، الخ.. )اجلدول  13 )د( و)هـ(

املتطلبات الرا�سمالية )اجلدول 13 )و((

ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�سعة للتحول الإ�سرافـي اأو بند احلقوق املكت�سبة )اجلدول 13 )و((

بازل - الإف�ساح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث )31 دي�سمرب 2015( - )تتمة(

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

بالآف الريالت’000التفا�سيل

 
-   الأرباح / )اخل�شائر( الرتاكمية املحققة والنا�شئة عن املبيعات والت�شفيات يف فرتة التقرير

)264,521(اإجمايل الأرباح ) اخل�شائر ( غري املحققة

  ل ينطبق  اإجمايل اأرباح ) خ�شائر ( اإعادة التقييم امل�شتورة*
)264,521(الأرباح ) اخل�شائر ( غري املحققة امل�شمولة يف راأ�س املال

  ل ينطبق  اأرباح ) خ�شائر ( اإعادة التقييم امل�شتورة امل�شمولة يف راأ�س املال*

* غري مطبق يف اململكة العربية ال�شعودية حتى تاريخه 

املتطلبات الراأ�سمالية
جمموعات 

الأ�سهم

بالآف الريالت’000

-   حكومية و�شبه حكومية
217,035 البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

-   الزراعة وال�شيد

-   الت�شنيع

-   التعدين واملناجم

-   الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية

-   البناء والإن�شاءات

-   التجارة

-   النقل والت�شالت

5,922 اخلدمات

3,465 اأخرى

226,422 املجموع

املبلغ الإجمايلجمموعات الأ�سهم

ل �سيء

حكومية و�شبه حكومية

البنوك واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى

الزراعة وال�شيد

الت�شنيع

التعدين واملناجم

الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�شحية

البناء والإن�شاءات

التجارة

النقل والت�شالت

اخلدمات

اأخرى

املجموع
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اجلدول )STA( - خماطر اأ�سعار الفائدة فـي حمفظة العمليات البنكية  .14

تاأثري التغيري بعدد 200 نقطة اأ�سا�س لأ�سعار الفائدة للعملت ذات الن�سبة الأكرب من 5% من ال�سول اأو اللتزامات )اجلدول 14 )ب((

التغري يف الأرباح تغري الأ�سعار 

بالآف الريالت’000

 ارتفاع ال�شعر:
)810,261(الريال ال�شعودي

)256,434(الدولر الأمريكي
    -

-   انخفا�س ال�شعر:

810,261 الريال ال�شعودي

256,434 الدولر الأمريكي
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 حقوق الن�شر حمفوظة للبنك ال�شعودي الربيطاين© 2015

كل احلقوق حمفوظة

يحظر ن�شر اأو اإعادة اإ�شدار اأو تخزين على نظام قابل 

لال�شرتجاع اأو اإر�شال باأي �شكل اأو عرب اأي و�شيلة �شواء كانت 

 اإلكرتونية اأو ميكانيكية اأو ت�شوير اأو ت�شجيل اأو خالفه لأي

جزء من هذا التقرير اإل مبوافقة خطّية م�شبقة من البنك 

ال�شعودي الربيطاين.

�شدرت عن اإدارة العالقات العامة والإعالم التابعة

للبنك ال�شعودي الربيطاين، الريا�س.

 ،Addison Corporate Marketing Ltd شمم الغالف من قبل�

لندن. �شممت �شفحات الن�س من قبل جمموعة العالقات 

العامة ب�شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفـية املحدودة، 

هونغ كونغ.

العناوين واأرقام الت�شال

الــبنك الــ�شـــعـــودي الـــبـريــطـــانــي

الإدارات الإقليمية:

املنطقة الو�شطى

الريا�س

�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�شاعد بن جلوي )ال�شباب(

�ص.ب 9084، الريا�س 11413

هاتف: 0677 405 11 966+

فاك�س: 8418 405 11 966+

املنطقة الغربية

جـدة

�شارع الإمام علي بن اأبي طالب - ال�شرفـية

�ص.ب 109، جدة 21411

هاتف: 2121 651 12 966+

فاك�س: 2816 653 12 966+

املنطقة ال�شرقية

اخلرب

�شارع امللك عبدالعزيز

�ص.ب 394، اخلرب 31952

هاتف: 6000 882 13 966+

فاك�س: 1669 882 13 966+

البنك ال�شعودي الربيطاين )�شاب(

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 11 966+

فاك�س: 0660 405 11 966+

برقيًا: �شابريط الريا�س

اخلزينة:

هاتف: 0020 405 11 966+

فاك�س: 8652 405 11 966+

مركز خدمة العمالء:

رقم الهاتف املجاين: 8888 124 800

www.sabb.com :موقعنا على الإنرتنت
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