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ا�ستعرا�ض الن�شاط
�أبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سادة م�ساهمي البنك الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ي�سرين بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي للبنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) لل�سنة املالية املنتهية فـي
 31دي�سمرب 2013م.
فـي عام 2013م� ،شهد البنك �سنة �أخرى من النجاح الكبري ،حيث بلغت الأرباح  3,744مليون ريال �سعودي ،بارتفاع بن�سبة  %16.5عما كانت
عليه فـي نف�س الفرتة من عام 2012م ،وتعك�س هذه النتائج النمو القوي الذي �شهدته خمتلف خطوط الدخل بالبنك .ومن العوامل الرئي�سية التي
عززت دعائم هذا النجاح هي الر�ؤية الوا�ضحة والرقابة الإدارية ال�صارمة واملهنية فـي �أداء الأعمال وااللتزام الثابت باال�سرتاتيجية املبنية على
الرتكيز على العمالء .الأمر الذي قاد �إىل موا�صلة امل�ؤ�س�سات العاملية تقديرها للدور الرائد الذي قام به �ساب فـي القطاع امل�صرفـي خالل عام
2013م ،وذلك من خالل اجلوائز التي تلقاها البنك وال�شركات التابعة له خالل العام تتويج ًا للأداء املتميز فـي خمتلف املجاالت.
وجاءت النتائج الإيجابية التي حققها البنك خالل العام ا�ستكما ًال مل�سرية البنك فـي حتقيق النجاحات املتوا�صلة ،نظري االلتزام بتطبيق
خططه اال�سرتاتيجية ،واتخاذ الإجراءات التنظيمية ال�سليمة ،ل�ضمان حتقيق فعالية ت�شغيلية و�إنتاجية متنامية .ولعل من �أهم العوامل امل�ساعدة
على حتقيق هذه الإجنازات هو اهتمام البنك فـي اال�ستثمار فـي العن�صر الب�شري ،وذلك من خالل اجلمع بني احلر�ص على ا�ستقطاب الكوادر
الب�شرية املتميزة وتطويرها .وهنا جتدر الإ�شارة �إىل حتقيق �ساب ملعدالت عالية فـي ن�سب ال�سعودة فـي خمتلف الفئات الوظيفـية التي ت�شمل
الوظائف القيادية.
و�ضمن �إطار خطط البنك فـي تطبيق ا�سرتاتيجيته الهادفة �إىل �سهولة التوا�صل مع العمالء بكافة امل�ستويات ،يوا�صل �ساب تطبيق خططه
التو�سعية جغرافـي ًا فـي خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية ،من خالل زيادة عدد الفروع و�أجهزة ال�صراف الآيل� ،إىل جانب توفـري القنوات
الإلكرتونية البديلة مع الرتكيز على عن�صر املوثوقية وال�سرية والأمان.
وتزامن ًا مع هذا النجاح الكبري مل يتوان البنك فـي االلتزام ب�أعلى �أحكام ومبادئ حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية� ،إىل جانب حر�ص البنك على �أداء �أعماله طبق ًا لأعلى املعايري الأخالقية واملهنية ومعايري ال�شفافـية والإف�صاح
التام ،كما يلتزم البنك ب�شكل تام باملعايري املحا�سبية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املالية وال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري التقارير
املالية العاملية فـي الوقت الذي ي�سعى فـيه �إىل االلتزام التام مبتطلبات بروتوكول بازل  3حيث ي�شارك ب�شكل كامل مع م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي لت�سهيل تطبيق هذه القواعد فـي اململكة.
وانطالق ًا من دور البنك الرائد فـي جمال امل�س�ؤولية االجتماعية فقد وا�صل تقدمي الربامج والأن�شطة املوجهة خلدمة املجتمع ،ودعم العديد
من املبادرات الإن�سانية واالجتماعية املتنوعة ،ويعمد �ساب �إىل �إ�شراك من�سوبيه فـي العديد من الأن�شطة واملبادرات بهدف تنمية روح امل�س�ؤولية
الفردية لديهم جتاه جمتمعهم ،ون�شر الوعي ب�أهمية دور كل فرد وم�ؤ�س�سة ـ على حد �سواء ـ جتاه الوطن واملجتمع.
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وفـي اخلتام �أتقدم با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ملقام خادم احلرمني ال�شريفـني و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب
الثاين ،بال�شكر اجلزيل على االهتمام امل�ستمر بالقطاع امل�صرفـي وحر�صهم الدائم على تطوير املناخ االقت�صادي ململكتنا احلبيبة.
و�أعرب عن �شكري وتقديري اخلا�ص للجهات احلكومية ممثلة بوزارة املالية ووزارة التجارة وال�صناعة وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
وهيئة ال�سوق املالية لقيادتهم ودعمهم املتوا�صل للقطاع امل�صرفـي واملايل فـي اململكة.
و�أعرب �أي�ض ًا عن �شكري اخلال�ص لكافة م�ساهمي البنك وعمالئه لوالئهم وثقتهم ودعمهم للبنك ،وتقديري الكبري جلميع موظفـي البنك
لتفانيهم فـي �أداء �أعمال البنك واهتمامهم وعنايتهم التامة بالعميل.
واهلل املوفق،،،

خالد �سليمان العليان
رئي�س جمل�س الإدارة

13

الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

تقرير جمل�س الإدارة
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم مل�ساهمي البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” التقرير ال�سنوي عن �أداء ون�شاطات البنك لل�سنة املالية املنتهية فـي
 31دي�سمرب 2013م.
مقدمة
ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 4/وتاريخ � 12صفر 1398هـ املوافق  21يناير 1978م ،وهو ع�ضو فـي
جمموعة  ،HSBCويبلغ ر�أ�س مال البنك  10مليار ريال �سعودي موزعة على  1مليار �سهم قيمة كل �سهم اال�سمية  10رياالت �سعودية ،وتتمثل
الأهداف الرئي�سية للبنك فـي تقدمي جمموعة متعددة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفـية للعمالء الأفراد وال�شركات عرب �إداراته
وقطاعات �أعماله وفروعه املنت�شرة فـي اململكة العربية ال�سعودية ،وال يوجد للبنك �أية فروع �أو �شركات تابعة �أو من�ش�أة تعمل خارج اململكة العربية
ال�سعودية.
وت�شمل املنتجات امل�صرفـية التي يقدمها البنك لعمالئه املنتجات التقليدية مثل احل�سابات اجلارية واالدخارية ،الودائع لأجل ،متويل
ال�شركات ،القرو�ض ال�شخ�صية وال�سكنية ،التمويل التجاري� ،إدارة النقد واملدفوعات� ،أعمال اخلزينة وبطاقات االئتمان .كما يقدم البنك
منتجات م�صرفـية متوافقة مع مبد�أ جتنب الفائدة وحتت �إ�شراف هيئة �شرعية م�ستقلة.
ميتلك �ساب  )%100 : 2012( %100من احل�ص�ص فـي ر�أ�س مال �شركة وكالة �ساب للت�أمني املحدودة (�شركة تابعة) والذي يبلغ
 500الف ريال �سعودي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010235187وتاريخ
 18جمادى الثاين 1428هـ (املوافق  3يوليو 2007م) .وتتوزع هذه امللكية بن�سبة  %98كملكية مبا�شرة للبنك و %2ب�صورة غري مبا�شرة من خالل
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة) م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية) .ويتمثل الن�شاط الرئي�س ل�شركة وكالة �ساب للت�أمني املحدودة فـي العمل
كوكيل ت�أمني وحيد ل�شركة �ساب تكافل والتي تعمل داخل اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا لالتفاقية املربمة معها ،ويتيح النظام الأ�سا�سي لهذه
ال�شركة التابعة من العمل كوكيل لأي �شركة ت�أمني �أخرى فـي اململكة العربية ال�سعودية.
كما ميتلك �ساب  )%100 : 2012( %100من احل�ص�ص فـي ر�أ�س مال �شركة عقارات العربية املحدودة (�شركة تابعة) والذي يبلغ
 1مليون ريال �سعودي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة وتعمل فـي اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم
وتاريخ  12جمادى الأول 1424هـ (املوافق  12يوليو 2003م) .وتتوزع هذه امللكية بن�سبة  %99كملكية مبا�شرة للبنك و %1ب�صورة غري مبا�شرة
من خالل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية ويتمثل الن�شاط الرئي�س ل�شركة عقارات العربية املحدودة فـي �شراء
وبيع وت�أجري الأرا�ضي والعقارات.
1010188350

وي�ؤكد البنك �أنه ال توجد �أ�سهم �أو �أدوات دين �صادرة لأي من هاتني ال�شركتني التابعتني.
�أبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية (مباليني الرياالت ال�سعودية):
			
البند
ودائع العمالء
حقوق امل�ساهمني
�صافـي اال�ستثمارات
�صافـي القرو�ض وال�سلف
�إجمايل املوجودات
�صافـي الدخل
�إجمايل الأرباح املوزعة

14

ال�سنة

2013

2012

2011

2010

2009

138,961

120,434

105,577

94,673

89,187

22,833

20,066

17,166

15,172

13,045

37,400

27,587

22,200

24,972

23,818

106,115

96,098

84,811

74,248

76,382

177,302

156,652

138,658

125,373

126,838

3,774

3,240

2,888

1,883

2,032

1,100

1,000

563

563

660

�أبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية ( -تتمة)
التحليل اجلغرافـي للإيرادات:

تتحقق �إيرادات البنك ب�شكل �أ�سا�سي من ن�شاطاته داخل اململكة العربية ال�سعودية ،ولي�س للبنك �أية فروع �أو �شركات تابعة �أو زميلة م�ؤ�س�سة �أو
متار�س �أن�شطتها خارج حدود اململكة العربية ال�سعودية ،ويبني اجلدول التايل توزيع �إجمايل تلك الإيرادات ح�سب الت�صنيف اجلغرافـي ملناطق
اململكة العربية ال�سعودية:
(ماليني الرياالت)

ال�سنة

املنطقة الو�سطى

املنطقة الغربية

املنطقة ال�شرقية

2013

3,838

1,149

828

قطاعات � /أق�سام العمل الرئي�سية:

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من قطاعات � /أق�سام العمل الرئي�سي التالية:
اخلدمات امل�صرفـية الفردية و�إدارة الرثوات :ويلبي ب�شكل �أ�سا�سي االحتياجات البنكية ال�شخ�صية للأفراد وعمالء اخلدمات امل�صرفـية
اخلا�صة ،مبا ي�شمل الودائع واحل�سابات اجلارية واالدخارية والتمويالت ال�شخ�صية وبطاقات االئتمان.
اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات :ويلبي ب�شكل �أ�سا�سي املتطلبات امل�صرفـية للعمالء التجاريني وال�شركات ،وي�شمل الودائع ،واحل�سابات اجلارية
والقرو�ض والتمويالت واخلدمات التجارية وما �سواها من ت�سهيالت ائتمانية.
اخلزينة :ويت�ضمن �أعمال عمليات �أ�سواق املال والعمالت الأجنبية واملتاجرة بامل�شتقات املالية ،كما يعني هذا القطاع ب�إدارة ال�سيولة ،وخماطر
�أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة .كما �أنه م�س�ؤول عن متويل عمليات البنك و�إدارة املحفظة اال�ستثمارية وقائمة املركز املايل.
الأق�سام الأخرى :وت�شمل �أن�شطة ال�شركات الزميلة للبنك.
وت�سجل املعامالت التي تتم بني قطاعات و�أق�سام العمل ح�سبما يتم قيدها من قبل نظام �أ�سعار التحويل بالبنك .وفـيما يلي حتليل لإجمايل
دخل وم�صاريف العمليات والنتائج لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب 2013م ح�سب قطاع العمل:

2013

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل دخل العمليات
�إجمايل م�صاريف العمليات
�أرباح فـي ال�شركات الزميلة� ،صافـي
�صافـي الدخل

قطاع اخلدما ت قطاع
اخلدمات
امل�صرفـية
الفرديةو�إدارة امل�صرفـية
لل�شركات
الرثوات

قطاع
اخلزينة

�أخرى

الإجمايل

1,930,506

2,711,442

1,173,436

-

5,815,384

1,216,048

819,835

128,861

-

2,164,744

-

-

-

123,170

123,170

714,458

1,891,607

1,044,575

123,170

3,773,810

ومتثل الأرباح فـي ال�شركات الزميلة ن�صيب البنك فـي �أرباح ال�شركات التالية:
�شركة  HSBCالعربية ال�سعودية املحدودة:
وهي �شركة مرخ�صة من قبل هيئة ال�سوق املالية لتقدمي اخلدمات التمويلية اال�ستثمارية فـي اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة خلدمات متويل
اال�ستثمارات واالكتتابات الأولية العامة و�أعمال االندماج واال�ستحواذ والإ�صدارات اخلا�صة و�إدارة الأ�صول و�أعمال الأوراق املالية .وكان البنك
ميلك ح�صة قدرها  %40من ر�أ�س مال هذه ال�شركة البالغ  50مليون ريال �سعودي ،وبعد اندماج �شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة مع �شركة
 HSBCالعربية ال�سعودية املحدودة متت زيادة ر�أ�س املال �إىل  500مليون ريال �سعودي ،وتبلغ ح�صة ملكية البنك احلاليه ما ن�سبته  %51من
ر�أ�س املال هذه ال�شركة.
�شركة �ساب تكافل:
وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة فـي ال�سوق املالية ال�سعودية وميتلك البنك ح�صة قدرها  %32.5من ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  340مليون
ريال �سعودي ،موزعة على  34مليون �سهم وبقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي ,وتقدم ال�شركة خدمات ت�أمني متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،وتطرح منتجات تكافل عائلية وعامة.
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الأرباح
ارتفعت �أرباح البنك لل�سنة املالية املنتهية فـي  31دي�سمرب 2013م �إىل مبلغ  3,774مليون ريال �سعودي ،بزيادة وقدرها  534مليون ريال �سعودي
مبا ن�سبته  %16.5عما كانت عليه �أرباح البنك فـي نهاية عام 2012م والتي بلغت  3,240مليون ريال �سعودي ،ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي كنتيجة
لإرتفاع �صافـي دخل العموالت اخلا�صة مببلغ  455مليون ريال �سعودي ودخل الأتعاب والعموالت مببلغ  112مليون ريال �سعودي والذي عو�ض
جزئي ًا بارتفاع امل�صاريف الت�شغيلية مببلغ  127مليون ريال �سعودي.
وقد بلغ دخل ال�سهم خالل العام 2013م  3.77ريال �سعودي مقارنة مببلغ  3.24ريال �سعودي لل�سهم فـي عام 2012م.
وقد ارتفع �إجمايل الأ�صول خالل عام 2013م �إىل  177.3مليار ريال �سعودي وميثل ذلك زيادة مببلغ  20.6مليار ريال �سعودي �أو بن�سبة
 %13.2مقارنة بنف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية والتي بلغت  156.7مليار ريال �سعودي .فـي حني ارتفع �إجمايل ودائع العمالء كما فـي نهاية
العام 2013م �إىل  139.0مليار ريال �سعودي بزيادة وقدرها  18.5مليار ريال �سعودي ومتثل زيادة بن�سبة  %15.4عما كانت عليه فـي نف�س الفرتة
من عام 2012م والتي بلغت  120.4مليار ريال �سعودي .كما بلغت قرو�ض و�سلف العمالء  106.1مليار ريال �سعودي كما فـي  31دي�سمرب 2013م
بارتفاع وقدره  10.0مليار ريال �سعودي وميثل ذلك ارتفاع ًا بن�سبة  %10.4مقارنة مببلغ  96.1مليار ريال كما فـي نف�س الفرتة من ال�سنة املا�ضية.
وارتفعت اال�ستثمارات مببلغ  9.8مليار ريال �سعودي �أو بن�سبة � %35.6إىل  37.4مليار ريال �سعودي كما فـي  31دي�سمرب 2013م فـي مقابل 27.6
مليار ريال �سعودي كما فـي نهاية العام 2012م.
الأرباح النقدية:

طبق ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك و�سيا�سة حوكمة �ساب ،ف�إن �سيا�سة توزيع �أرباح البنك تتوافق مع �أحكام نظام مراقبة البنوك .ويتم توزيع �صافـي
الأرباح ال�سنوية للبنك كالتايل:
.1

.2
.3
.4

يتم احت�ساب وتخ�صي�ص املبالغ الالزمة لدفع الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شريك الأجنبي
طبق ًا للقواعد والأحكام النافذة فـي اململكة العربية ال�سعودية ،ويقوم البنك بدفع تلك املبالغ بعد اقتطاعها من �صافـي الأرباح املوزعة
لهذه الأطراف.
يقتطع البنك ن�سبة  %25من الأرباح ال�صافـية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي �إىل �أن ي�صبح ذلك االحتياطي معاد ًال وم�ساوي ًا على الأقل
لقيمة ر�أ�س املال املدفوع.
بنا ًء على تو�صيات جمل�س الإدارة و�إقرار اجلمعية العامة العادية يتم توزيع الأرباح على م�ساهمي البنك بح�سب عدد الأ�سهم التي ميتلكها
كل م�ساهم.
يتم ترحيل �صافـي الأرباح غري املوزعة ك�أرباح م�ستبقاة �أو يتم حتويلها �إىل االحتياطي النظامي.

اجلمعية العامة العادية للبنك والتي جرى عقدها بتاريخ  17مار�س 2013م �أقرت تو�صية جمل�س �إدارة البنك بتوزيع الأرباح النقدية املقررة
للعام املايل 2012م جلميع م�ساهمي البنك امل�سجلني كما بنهاية تداول يوم عقد اجلمعية والبالغة ( )92هللة لكل �سهم بعد ح�سم الزكاة
وال�ضريبة ،وقد مت قيد هذه الأرباح بح�سابات امل�ستفـيدين من م�ساهمي البنك اعتبار ًا من  24مار�س 2013م.
وفـيما يخ�ص توزيعات الأرباح املقرتحة للعام املايل 2013م والتي تبلغ ( )100هللة لكل �سهم بعد ح�سم الزكاة وال�ضريبة ،ف�سوف تعر�ض
تو�صية جمل�س الإدارة ب�ش�أنها على اجلمعية العامة العادية للبنك املزمع عقدها بتاريخ  18مار�س 2014م بهدف �إقرارها واملوافقة عليها ،على �أن
جمل�س الإدارة �أو�صى بتوزيع الأرباح عن العام املايل 2013م كما يلي:
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
�صافـي دخل العام 2013م
الأرباح املبقاة من ال�سنة ال�سابقة
املجموع
توزع كما يلي:
املحول �إىل االحتياطي النظامي
الزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل
توزيعات �أرباح
الأرباح املبقاة لعام 2013م
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3,773,810
2,078,676
5,852,486
943,453
354,100
745,900
3,809,033

الأرباح ( -تتمة)

املدفوعات النظامية امل�ستحقة:
تتكون املدفوعات النظامية امل�ستحقة على البنك خالل العام 2013م فـي جلها من الزكاة ال�شرعية امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني
وال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شريك الأجنبي ،وكذلك فـي املبالغ امل�ستحقة واملدفوعة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية والتي تتمثل فـي
ا�شرتاكات الت�أمينات االجتماعية ملوظفـي ومن�سوبي البنك ،وقد بلغت املدفوعات النظامية امل�ستحقة عن العام 2013م كما يلي:
البنـد
الزكاة ال�شرعية امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني عن عام 2013م
�ضريبة الدخل امل�ستحقة على ح�صة امل�ساهم غري ال�سعودي عن عام 2013م
مدفوعات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
مدفوعات �أخرى

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
55,700
298,400
85,429
4,295

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
تقدم ال�شركة الأم لأحد امل�ساهمني بالبنك � -شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفـية القاب�ضة بي فـي  -خربات �إدارية متخ�ص�صة مبوجب اتفاقية
اخلدمات الفنية ،والتي مت جتديدها فـي � 30سبتمرب 2012م ملدة خم�س �سنوات ميالدية.
يتعامل البنك ،خالل دورة �أعماله العادية ،مع �أطراف ذات عالقة ،وترى الإدارة وجمل�س الإدارة ب�أن هذه املعامالت قد متت بنف�س ال�شروط
املطبقة على املعامالت مع الأطراف الأخرى ،وتخ�ضع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�سب املن�صو�ص عليها فـي نظام مراقبة البنوك
والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

كانت �أر�صدة نهاية ال�سنة املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل:
كما فـي  31دي�سمرب 2013م

جمموعة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفـية:
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
م�شتقات (بالقيمة العادلة)
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
تعهدات والتزامات حمتملة
ت�شتمل اال�ستثمارات �أعاله على ا�ستثمار فـي �شركات زميلة مببلغ قدره  647.1مليون ريال �سعودي.

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
2,286,715
862,442
2,812
()140,917
1,816,640
2,472,937

�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وجلنة املراجعة ،وكبار امل�ساهمني الآخرين وال�شركات املنت�سبة لهم:
كما فـي  31دي�سمرب 2013م
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء
م�شتقات – (بالقيمة العادلة)
تعهدات والتزامات حمتملة

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
2,575,341
8,847,055
11,301
39,729

�صنف امل�ساهمون الذين ميتلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س املال للبنك على �أنهم من كبار امل�ساهمني.
�صناديق البنك امل�شرتكة ودائع العمالء

851,458
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة ( -تتمة)
فـيما يلي حتليل بالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية
فـي  31دي�سمرب 2013م:

البنـد
دخل عموالت خا�صة
م�صاريف عموالت خا�صة
دخل ر�سوم وعموالت
م�صاريف خدمات مدفوعة ملجموعة هونغ كونغ �شنغهاي امل�صرفـية
اتفاقية ترتيبات امل�شاركات فـي �أرباح الن�شاطات البنكية اال�ستثمارية
احل�صة فـي �أرباح ال�شركات الزميلة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
88,731
()168,066
61,597
37,899
()2,906
123,170
2,993

فـيما يلي حتليل ب�إجمايل التعوي�ضات املدفوعة لكبار موظفـي الإدارة خالل ال�سنة املالية املنتهية فـي  31دي�سمرب 2013م:

البنـد
مزايا موظفـني ق�صرية الأجل (رواتب وبدالت)
تعوي�ضات نهاية اخلدمة

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
41,053
417

يق�صد بكبار موظفـي الإدارة �أولئك الأ�شخا�ص ،مبن فـيهم املدراء التنفـيذيني ،الذين لهم ال�صالحية وامل�س�ؤولية للقيام ب�أعمال التخطيط
والتوجيه والإ�شراف على �أن�شطة البنك ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
مينح البنك ملوظفـيه وبع�ض موظفـي الإدارة العليا برامج حوافز حم�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم .وهناك ثالث برامج قائمة كما فـي  31دي�سمرب 2013م.
االقرتا�ض و�سندات الدين امل�صدرة
من �ضمن املمار�سات االعتيادية للأعمال امل�صرفـية ،ف�إن البنك يقوم ب�إقرا�ض �أو اقرتا�ض االموال مع البنوك املحلية وم�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،وفق الإجراءات املتعارف عليها ،والتي يجري �إثباتها فـي قوائم البنك املالية ،على �أن البنك قام خالل الفرتات ال�سابقة ب�إ�صدار
�سندات وفق ما يبينه امللخ�ص التايل:
كما فـي  31دي�سمرب 2013م
�سندات بعمولة ثابتة مدتها � 5سنوات مببلغ  600مليون دوالر امريكي
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها � 5سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2012
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها � 7سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2013
االقتـرا�ض
الإجمايل
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ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
2,282,873
1,500,000
1,500,000
109,375
5,392,248

االقرتا�ض و�سندات الدين امل�صدرة ( -تتمة)

�سندات بعمولة ثابتة مدتها خم�س �سنوات مببلغ  600مليون دوالر �أمريكي
مت �إ�صدار هذه ال�سندات ،خالل عام 2010م ،وبعمولة ثابتة قدرها  ،%3وت�ستحق ال�سداد فـي  12نوفمرب 2015م ،على �أن هذه ال�سندات غري
م�ضمونة وحتمل عائد فعلي قدره  %3.148وي�شتمل على هام�ش قدره  170نقطة �أ�سا�س ،وهذه ال�سندات غري قابلة للتحويل ،وغري م�ضمونة،
ومدرجة فـي بور�صة لندن.
لقد متت تغطية خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة املتعلقة بهذه ال�سندات با�ستخدام مقاي�ضة �أ�سعار العموالت من ثابتة �إىل عائمة.
تعترب مقاي�ضة �أ�سعار العموالت اخلا�صة جزء ًا من تغطية املخاطر الفعالة وتقيد كتغطية خماطر القيمة العادلة فـي هذه القوائم املالية املوحدة.
وقد بلغت القيمة العادلة ال�سلبية لهذه ال�سندات وذلك فـيما يتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره  38.6مليون ريال �سعودي كما فـي نهاية
ال�سنة احلالية.
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها خم�س �سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – 2012

قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك ثانوية بتاريخ  28مار�س 2012م ،وت�ستحق ال�سداد خالل مار�س 2017م .مت �إ�صدار ال�صكوك كتبادل جتاري
جزئي لقر�ض من رئي�سي �إىل ثانوي ومببلغ قدره  1,000مليون ريال �سعودي .وقد مت االكتتاب فـي اجلزء املتبقي وقدره  500مليون ريال �سعودي
بالكامل نقداً.
حتمل ال�صكوك دخل معدل عمولة خا�صة فعلية ملدة ثالثة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا 120
نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة �أ�شهر� .إن هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها �سبع �سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – 2013
قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك ثانوية بتاريخ  17دي�سمرب 2013م ،وت�ستحق ال�سداد خالل �شهر دي�سمرب 2020م ،ول�ساب احلق ب�سداد هذه ال�صكوك
بعد � 5سنوات ،ويخ�ضع ذلك للموافقة امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و�شروط و�أحكام االتفاقية.
حتمل ال�صكوك دخل معدل عمولة خا�صة فعلية ملدة �ستة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا 140
نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد على �أ�سا�س ن�صف �سنوي� .إن هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).

االقتـرا�ض
ميثل هذا البند قر�ض ًا بعمولة ثابتة ملدة � 12سنة ،ويحمل عمولة خا�صة بواقع  %5.11تدفع ب�صفة ن�صف �سنوية وقد مت احل�صول على هذا
القر�ض فـي  7يوليو 2005م ،وي�ستحق ال�سداد فـي  15يونيو 2017م .اجلدول التايل يو�ضح تواريخ اال�ستحقاقات:

تاريخ الدفعة
 31دي�سمرب 2013
 15يونيو 2014
 15دي�سمرب 2014
 15يونيو 2015
 15دي�سمرب 2015
 15يونيو 2016
 15دي�سمرب 2016
 15يونيو 2017

الر�صيد القائم
مبلغ الدفعة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
-

109,375

15,625

93,750

15,625

78,125

15,625

62,500

15,625

46,875

15,625

31,250

15,625

15,625

15,625

-
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارةوكبار التنفـيذيني بالبنك
تتحدد التعوي�ضات واملكاف�آت املدفوعه لأع�ضاء جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” �أو الأع�ضاء من خارج املجل�س وفق الأطر
التي حددتها التعليمات ال�صادرة عن اجلهات الإ�شرافـية ،ويحكمها ب�شكل عام املباديء الرئي�سية حلوكمة البنوك العاملة فـي اململكه و�ضوابط
التعوي�ضات ال�صادرتني عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،و�أحكام نظام ال�شركات
والنظام الأ�سا�سي للبنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” ووثيقة حوكمة �ساب وكذلك �سيا�سة �ساب للتعوي�ضات.
بلغت مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة نظري ع�ضويتهم فـي جمل�س �إدارة البنك وم�شاركتهم فـي �أعماله خالل العام 2013م،
مبلغ  2,993,000ريال �سعودي �شاملة مبلغ  273,000ريال �سعودي بدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة وجلان املجل�س .ويو�ضح اجلدول التايل
تف�صيل املكاف�آت والتعوي�ضات التي جرى دفعها لأع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء جلان املجل�س وكبار التنفـيذيني فـي البنك خالل العام:

العام 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
رواتب وتعوي�ضات
بدالت
مكاف�آت �سنوية ودورية
برامج احلوافز
التعوي�ضات واملزايا العينية الأخرى
املدفوعة �شهري ًا �أو �سنوي ًا

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
التنفـيذينيوالغري التنفـيذيني

بيانات التعوي�ضات ل�ستة من
كبار امل�س�ؤولني التنفـيذيني ممن بيانات التعوي�ضات لكبار
تلقوا �أكرب تعوي�ض من البنك
امل�س�ؤولني التنفـيذيني الذي
وي�شم ل ذلك ع�ضو جمل�س الإدارة يتطلب تعيينهم عدم ممانعة من
ب ورئي�س الرقابة املالية
املنتد 
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

5,081

8,428

15,005

174

2,984

5,745

2,289

18,914

18,795

-

-

-

419

626

934

جرى احت�ساب القيم �أعاله ح�سب التكلفة للبنك خالل عام 2013م با�ستثناء املكاف�آت والأ�سهم حيث يتم احت�سابها بناء على القيمة املقدمة
للموظفني.
مزايا وبرامج املوظفـني
وفق ًا لقواعد و�ضوابط املكاف�أت والتعوي�ضات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي �ش�أن تطبيق �أف�ضل املمار�سات اخلا�صة بالتعوي�ضات
و�سيا�سات جمل�س اال�ستقرار املايل ،فقد مت و�ضع �سيا�سة التعوي�ضات والتي �أقرتها جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ووافق عليها جمل�س الإدارة ومت
العمل بها منذ عام 2010م.
حتدد هذه ال�سيا�سة املبادئ التوجيهية لكيفـية �إدارة كل من الأجور الثابتة واملتغرية (مبا فـي ذلك خطط احلوافز) فـي �ساب ،وتهدف هذه
ال�سيا�سة �إىل جعل املمار�سات اخلا�صة باملكاف�آت متواءمة مع ا�سرتاتيجية وقيم البنك وذلك لدعم التنفـيذ الناجح لال�سرتاتيجية مبا يتنا�سب
مع املتطلبات املتعلقة باملخاطر االئتمانية .كما توفر هذه ال�سيا�سة عرو�ض القيمة الإ�ضافية بغر�ض ا�ستقطاب وحتفـيز واملحافظة على املوظفـني
والذي �سي�ضمن اال�ستدامة املالية ل�ساب.
طبق ًا لنظام العمل ال�سعودي النافذ فـي اململكة العربية ال�سعودية و�سيا�سات البنك الداخلية ف�إن تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفـني
تدفع عند انتهاء مدة خدمتهم ،وقد بلغت تعوي�ضات نهاية اخلدمة للموظفـني كما فـي نهاية �شهر دي�سمرب عام 2013م ،مبلغ ًا وقدره  333مليون
ريال �سعودي.
	�إىل جانب ذلك ف�إن البنك يعتمد ثالثة برامج ملنح الأ�سهم كمكاف�آت لبع�ض موظفـيه ،وتعك�س هذه الربامج عدد الأ�سهم املخ�ص�صة ل�سنوات
الأداء  2010و 2011و 2012وقد بلغ �إجمايل عدد الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب هذه الربامج � 559,976سهم ًا كما فـي نهاية عام 2013م تبلغ
قيمتها الدفرتية  24,638,944ريال �سعودي.
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ت�أكيدات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ي�ؤكد جمل�س الإدارة للم�ساهمني والأطراف الأخرى ذات العالقة وح�سب معرفته التامة من كافة النواحي املادية ما يلي:
�	أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح
�	أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية
�	أنه ال يوجد �أي �شك يذكر فـي قدرة البنك على موا�صلة ن�شاطه
	ال يوجد عقد البنك طرف فـيه ويوجد فـيه �أو كانت توجد فـيه م�صلحة جوهرية لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
	�أو املدير املايل �أو لأي �شخ�ص ذا عالقة بهم ،ماعدا ما جرى ذكره فـي تبيان املعامالت مع الأطراف الأخرى فـي هذا التقرير
كذلك قام مراجعو احل�سابات ح�سب املو�ضح فـي تقريرهم ،كجزء من �أداء واجباتهم ب�ش�أن القوائم املالية ،مبراجعة �ضوابط الرقابة
الداخلية املتعلقة ب�إعداد والعر�ض العادل للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من ت�صميم �إجراءات مراجعة مالئمة ،ولكن لي�س لغر�ض تكوين ر�أي
حول فعالية ال�ضوابط الداخلية بالبنك .وقد �أبلغ املراجعون جمل�س الإدارة ببع�ض النواق�ص �أو التو�صيات النا�شئة عن ذلك العمل .وبر�أي الإدارة
ف�إن هذه البنود ال ت�شكل نواح جوهرية ،ولذلك �أ�صدر املراجعون تقريرهم غري املتحفظ على القوائم املالية للبنك.
املعايري املحا�سبية
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية وال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�صة
بالتقارير املالية ،و�أحكام نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك ،وال توجد هناك �أي
اختالفات جوهرية عن معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني خالل العام املايل املنتهي فـي  31دي�سمرب 2013م
بخالف تطبيق املعايري الدولية املذكورة فـي الإي�ضاحات املرفقة بالقوائم املالية ،والتي طبق فـيها البنك املعيار املعني ب�أثر رجعي وبدون �أي ت�أثري
على املركز املايل للبنك ونتائجه.
تعيني مراجعي احل�سابات
خالل اجتماع اجلمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ  17مار�س 2013م� ،أقرت اجلمعية العامة املوافقة على اختيار كل من ال�سادة  /كي بي
�إم جي الفوزان وال�سدحان وال�سادة � /إيرن�ست �أند يونغ كمراجعني للح�سابات من بني املر�شحني وفق ًا لتو�صية جلنة املراجعة ،و�أوكل لهم مهمة
مراجعة القوائم املالية للبنك لعام 2013م والتقارير الربع ال�سنوية وحتديد �أتعابهم.
بازل 3

�إن بروتوكول “بازل  ”3هو معيار عمل دويل يهدف �إىل تعزيز ممار�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر لدى امل�ؤ�س�سات املالية ،حيث ي�شرتط حد ًا
نظامي ًا �أدنى للمتطلبات الر�أ�سمالية� ،آخذ ًا فـي االعتبار حالة خماطر امل�ؤ�س�سة ذات العالقة .وهذا املعيار مت تبنيه من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي.
“بازل  ”3بني على الإطار التنظيمي الذي اعتمده بازل  2وبازل  ،2.5والتي ت�شكل الآن جزء ًا ال يتجز�أ من �إطار “بازل .”3
وقد �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي القواعد النهائية لـ بازل  3ومبوعد تنفـيذ اعتبار ًا من الأول من يناير 2013م.
يتكون الإطار التنظيمي لبازل من ثالثة ركائز تعزز بع�ضها البع�ض ،والتي تهدف جمتمعة �إىل امل�ساهمة فـي تعزيز قوة الأنظمة املالية.
وتتعلق باحلد الأدنى للمتطلبات الر�أ�سمالية بالن�سبة للمخاطر االئتمانية وخماطر العمليات وخماطر ال�سوق.
وتتعلق باملراجعة الإ�شرافـية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كجهة �إ�شرافـية لإجراءات تقييم وتخطيط الكفاية الر�أ�سمالية
الداخلية للبنك.
وتتعلق ب�سلوكيات و�أنظمة ال�سوق من خالل الإف�صاح العام.

الركيزة الأوىل:
الركيزة الثانية:
			
الركيزة الثالثة:
�صممت �إجراءات تقييم وتخطيط الكفاية الر�أ�سمالية الداخلية ملعرفة وحتديد املتطلبات الر�أ�سمالية حتت �سيناريوهات ال�ضغط و�أي�ض ًا ر�أ�س
املال بالن�سبة ملخاطر الركيزة الثانية .وت�شري خماطر الركيزة الثانية �إىل املخاطر التي مل تقيد �أو حتدد مبوجب الركيزة الأوىل ،على �سبيل املثال
ال احل�صر “خماطر الرتكز”.
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

بازل ( - 3تتمة)
	�إن �إجراءات تقييم وتخطيط الكفاية الر�أ�سمالية الداخلية هي م�ستند �شامل م�صمم لتقييم بيانات خماطر البنك ،و�إجراءات حتديد وقيا�س
ومراقبة املخاطر واملتطلبات الر�أ�سمالية وم�صادر ر�أ�س املال .وتعك�س هذه الإجراءات طريقة ذات طبيعة متحفظة وواقعية لتقييم متطلبات
البنك الر�أ�سمالية احلالية واملخطط لها على �أ�سا�س موحد بالكامل �ضمن �إطار الركيزة الثانية من بازل  2واحلالة املتوقعة للبنك.
لقد مت �إعداد �إجراءات تقييم وتخطيط الكفاية الر�أ�سمالية الداخلية متا�شي ًا مع التوجيهات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ويتم حتديثها على �أ�سا�س �سنوي.
لقد مت �إعداد بيانات الإف�صاح املتعلقة بربوتوكول بازل طبق ًا لقواعد بازل  3ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي �شهر
دي�سمرب 2012م.
تبني قواعد بازل  3احلد الأدنى لر�أ�س املال الأ�سا�سي بواقع  ،%7وي�شمل احتياطي املحافظة على ر�أ�س املال ،و�أي متطلبات �أ�ضافـية ملقابلة
الأحداث غري املتكررة والتي �سوف يتم تطبيقها اعتبار ًا من بداية عام 2016م ،لت�صل �إىل حد �أق�صى بن�سبة  .%2.5بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أن جميع
فئات �أدوات ر�أ�س املال التي يتوجب ت�ضمينها فـي ر�أ�س املال النظامي اعتبار ًا من  1يناير 2013م يجب �أن ت�ستوعب ب�شكل كامل عند نقطة عدم
اجلدوى قبل �أن يتعر�ض دافعي ال�ضرائب لهذه اخل�سائر� .إن معاجلة ال�سندات من �ضمن ر�أ�س املال قبل هذا التاريخ �سوف يتم البدء تطبيقها
على مدى ع�شر �سنوات تبد�أ من  1يناير .2013
البنك فـي مركز جيد لال�ستجابة ملتطلبات ر�أ�س املال التي تفر�ضها بازل  ،3و�سوف يوا�صل البنك خالل العام 2014م امل�شاركة فـي جمموعات
عمل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�صو�ص خمتلف �أوجه بازل  3والتي تهدف لت�سهيل تطبيق قواعد املعيار فـي اململكة العربية ال�سعودية.

ترتيبات تنازل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفـيذيني بالبنك عن الرواتب �أو التعوي�ضات:
ال يوجد لدى البنك �أي معلومات عن �أي ترتيبات �أو اتفاقات ب�ش�أن تنازل �أي من �أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �أي من كبار التنفـيذيني فـيه عن �أي
رواتب �أو مكاف�آت �أو تعوي�ضات.
ترتيبات تنازل �أي من م�ساهمي البنك عن حقوقهم فـي الأرباح:
ال يوجد لدى البنك �أي معلومات عن �أي ترتيبات �أو اتفاقات ب�ش�أن تنازل �أي من م�ساهمي البنك عن �أي حقوق لهم فـي الأرباح.
الإ�شعار املتعلق مبلكيات امل�ساهمني الذين قاموا ب�إبالغ البنك بن�سب متلكهم:
مل يتلق البنك خالل العام �أي �إ�شعارات من امل�ساهمني والأ�شخا�ص ذوي العالقة بخ�صو�ص تغري ن�سبة ملكيتهم فـي �أ�سهم البنك وذلك بح�سب
ما تت�ضمنه متطلبات الإف�صاح امل�ضمنة فـي قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية ،وتت�ضمن اجلداول �أدناه و�صف ًا للم�صالح
التي تعود لكبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك وكبار التنفـيذيني �أو �أزواجهم و�أوالدهم الق�صر فـي �أ�سهم �أو �أدوات الدين:
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بازل ( - 3تتمة)

�أوالً :و�صف لأي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار امل�ساهمني:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ا�سم �صاحب امل�صلحة
�شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفـية القاب�ضة بي فـي
�شركة العليان ال�سعودية لال�ستثمار املحدودة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

كبار امل�ساهمني
�صافـي التغري خالل ال�سنة
عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
فـي بداية العام فـي نهاية العام
%
2013/1/1م
2013/12/31م عدد الأ�سهم
400,000,000

400,000,000

0

0

169,995,000

169,995,000

0

0

95,325,000

97,416,959

2,091,959

0.21

50,024,093

50,009,026

-15,067

-0.0015

ثانياً :و�صف لأي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم و�أبناءهم الق�صر
�صافـي التغري خالل ال�سنة
عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
فـي بداية العام فـي نهاية العام
%
2013/1/1م
2013/12/31م عدد الأ�سهم

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ا�سم �صاحب امل�صلحة
خالد �سليمان �صالح العليان
0
5,000
5,000
خالد عبد اهلل عبد العزيز امللحم
0
35,413
35,413
�سليمان عبدالقادر عبداملح�سن املهيدب و�أفراد �أ�سرته
0
82,493
82,493
حممد عمران حممد العمران و�أفراد �أ�سرته
0
9,373,693
9,373,693
حممد عبدالرحمن ال�سمحان
(ممث ًال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية)
0
1,000
1,000
ديفـيد روبريت ديو
0
17,000
17,000
زرير جيه كاما
(ممث ًال لل�شريك الأجنبي جمموعة )HSBC
0
1,000
1,000
مارتن �سبورلنج
(ممث ًال لل�شريك الأجنبي جمموعة )HSBC
1,000
1,000
0
حممد مزيد حممد التويجري
(ممث ًال لل�شريك الأجنبي جمموعة )HSBC
0
1,000
1,000
ف�ؤاد عبد الوهاب حممد علي بحراوي*
0
250,000
250,000
�ساميون نايجل كوبر
ال لل�شريك الأجنبي جمموعة **)HSBC
(ممث ً
-1000
0
1,000
*انق�ضت ع�ضوية ال�شيخ  /ف�ؤاد بحراوي فـي جمل�س الإدارة لوفاته رحمه اهلل تعاىل بتاريخ 2013/11/25م.
**انق�ضت ع�ضوية ال�سيد � /ساميون كوبر فـي جمل�س الإدارة بتاريخ 2013/9/30م وحلول ال�سيد /مارتن �سبورلنج فـي حمله.

0
0
0
0
0
0
0
0.0001
0
0
-0.0001

ثالثا :و�صف لأي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفـيذيني فـي البنك وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
كبار التنفـيذيني فـي البنك وزوجاتهم و�أبناءهم الق�صر
�صافـي التغري خالل ال�سنة
عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
فـي بداية العام فـي نهاية العام
%
2013/1/1م
2013/12/31م عدد الأ�سهم

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ا�سم �صاحب امل�صلحة
ديفـيد روبرت ديو
17,000
17,000
�إيان مكالي�سرت
0
0
من�صور عبد العزيز الب�صيلي
41,885
41,885
كريغ بيل
0
0
ريحان �أحمد خان*
0
0
*انتهت عالقة عمل ال�سيد  /ريحان مع البنك بتاريخ 2013/8/31م وحلول ال�سيد  /كريغ بيل فـي حمله.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه

�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
يتكون جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) من ع�شرة �أع�ضاء ،منهم �ستة �أع�ضاء ميثلون امل�ساهمني ال�سعوديني يتم انتخابهم
وتعيينهم من قبل اجلمعية العامة للبنك لدورة مدتها ثالث �سنوات ميالدية مع �إمكانية �إعادة انتخابهم ،و�أربعة �أع�ضاء �آخرين يتم تعيينهم من
قبل ال�شريك الأجنبي.
فـي  14دي�سمرب 2010م ،مت انتخاب وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة لدورة مدتها ثالث �سنوات امتدت من  1يناير 2011م وانتهت فـي
 31دي�سمرب 2013م ،وفـي تاريخ � 1أكتوبر 2013م حل ال�سيد /مارتن �سبورلنج ع�ضو ًا مبجل�س الإدارة ممث ًال عن ال�شريك الأجنبي ات�ش ا�س بي �سي
بدي ًال عن ال�سيد � /ساميون كوبر ،وفـي تاريخ  25نوفمرب 2013م انق�ضت ع�ضوية ال�سيد /ف�ؤاد بحراوي لوفاته رحمه اهلل ،وبالتايل وعلى �ضوء
ذلك فقد كان ت�شكيل جمل�س الإدارة كما فـي  31دي�سمرب 2013م من الأع�ضاء التالية �أ�سماءهم والذين �صنفت ع�ضويتهم بح�سب ما جاء فـي
املادة ( )2من الئحة حوكمة ال�شركات فـي اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ووثيقة مبادئ احلوكمة ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
ال�شركات امل�ساهمة الأخرى خالف البنك التي
ي�شارك ع�ضو جمل�س الإدارة فـي ع�ضويتها ب�صفته
ال�شخ�صية �أو ممث ًال عن �شخ�ص اعتباري
ت�صنيف الع�ضوية
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
– �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
الأ�ستاذ خالد �سليمان العليان
– �شركة �إعمار املدينة االقت�صادية
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
الأ�ستاذ خالد عبد اهلل امللحم
– �شركة �أمالك
– �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
– �شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن اجلوي
– ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية
– �شركة �إ�سمنت الريا�ض
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
الأ�ستاذ حممد عمران العمران
– �شركة كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية
– �شركة االت�صاالت ال�سعودية
– �شركة �أوريك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي
– �شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
الأ�ستاذ �سليمان عبد القادر املهيدب
– �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
– (ممث ًال عن �شركة �سليمان املهيدب و�شركاه)
– �شركة �سويكورب
– ال�شركة الأوىل للتطوير العقاري
– (ممث ًال عن �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده)
– �شركة جمموعة �صافوال
– (ممث ًال عن �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده)
– �شركة الت�صنيع الوطنية
– (ممث ًال عن �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده)
– �شركة املراعي
– (ممث ًال عن �شركة جمموعة �صافوال)
– �شركة ال�شرق الأو�سط للورق
– (ممث ًال عن �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده)
– �شركة �أعمال الطاقة واملياه الدولية
– �شركة رافال للتطوير العقاري
– �شركة منى العقارية
الأ�ستاذ حممد عبد الرحمن ال�سمحان ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ممث ًال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية – مركز غرناطة التجاري
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ال�سيد زرير كاما
ال لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC
ممث ً

ال�سيد مارتن �سبورلنج

ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي

الأ�ستاذ حممد مزيد التويجري

ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي

ال�سيد ديفـيد ديو

ع�ضو جمل�س �إدارة تنفـيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
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ال لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC
ممث ً
ال لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC
ممث ً

– �شركة �ساب تكافل

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ( -تتمة)
وفـي  15دي�سمرب 2013م ،انعقدت اجلمعية العامة العادية للبنك النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة املمثلني للجانب ال�سعودي لفرتة ثالث
�سنوات تبد�أ اعتبار ًا من  1يناير 2014م وحتى  31دي�سمرب 2016م ،وقد �أقرت اجلمعية وفق �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي املوافقة على اختيار
وانتخاب الأع�ضاء التاليني:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الأ�ستاذ خالد �سليمان العليان ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
الأ�ستاذ خالد عبد اهلل امللحم ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
الأ�ستاذ حممد عمران العمران ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
الأ�ستاذ �أحمد �سليمان باناجه ،ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
الأ�ستاذ �سليمان عبد القادر املهيدب ،ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي.
الأ�ستاذ حممد عبدالرحمن ال�سمحان ،ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي ،ممث ًال عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.

وبهذا يكون ت�شكيل جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) اجلديد لدورته املمتدة من  1يناير 2014م وحتى  31دي�سمرب 2016م
كالتايل:
ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ خالد �سليمان العليان
الأ�ستاذ خالد عبد اهلل امللحم
الأ�ستاذ حممد عمران العمران
الأ�ستاذ �أحمد �سليمان باناجه
الأ�ستاذ �سليمان عبد القادر املهيدب
الأ�ستاذ حممد عبد الرحمن ال�سمحان
ال�سيد زرير كاما
ال�سيد مارتن �سبورلنج
الأ�ستاذ حممد مزيد التويجري
ال�سيد ديفـيد ديو

ت�صنيف الع�ضوية
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ممث ًال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ال لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC
ممث ً
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ال لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC
ممث ً
ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفـيذي
ال لل�شريك الأجنبي جمموعة HSBC
ممث ً
ع�ضو جمل�س �إدارة تنفـيذي
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

ووفق ما تق�ضي به النظم واللوائح ،فقد �أقر جمل�س الإدارة اجلديد اختيار الأ�ستاذ /خالد بن �سليمان العليان رئي�س ًا ملجل�س الإدارة ،كما مت اختيار
�أع�ضاء ور�ؤ�ساء اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س وهي اللجنة التنفـيذية ،جلنة املخاطر ،جلنة املراجعة ،وجلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات.
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

اجتماعات جمل�س الإدارة
خالل العام 2013م عقد جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” �أربعة اجتماعات ،ويبني اجلدول التايل بيانات تلك االجتماعات
و�سجل ح�ضور الأع�ضاء خالل العام:

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

 17مار�س
2013م

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة
الأ�ستاذ خالد �سليمان العليان
الأ�ستاذ ف�ؤاد عبد الوهاب بحراوي (*)
الأ�ستاذ خالد عبد اهلل امللحم
الأ�ستاذ �سليمان عبد القادر املهيدب
الأ�ستاذ حممد عبد الرحمن ال�سمحان
الأ�ستاذ حممد عمران العمران
ال�سيد زرير كاما
ال�سيد �ساميون كوبر (**)
ال�سيد ديفـيد ديو
الأ�ستاذ حممد مزيد التويجري
ال�سيد /مارتن �سبورلنج (**)
عدد احلا�ضرين
ن�سبة احل�ضور

تاريخ االجتماع
� 22سبتمرب
 21مايو
2013م
2013م

 15دي�سمرب
2013م

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

10

10

9

8

%100

%100

%90

%80

-

P
P
P

P

-

-

-

P
P
P
P
P
P
P
P
P

ويبني اجلدول التايل �سجل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س لالجتماعات التي عقدت خالل عام
2013م:

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

اال�سم
الأ�ستاذ خالد �سليمان العليان
الأ�ستاذ ف�ؤاد عبد الوهاب بحراوي (*)
الأ�ستاذ خالد عبد اهلل امللحم
الأ�ستاذ �سليمان عبد القادر املهيدب
الأ�ستاذ حممد عبد الرحمن ال�سمحان
الأ�ستاذ حممد عمران العمران
ال�سيد زرير كاما
ال�سيد �ساميون كوبر (**)
ال�سيد ديفـيد ديو
الأ�ستاذ حممد مزيد التويجري
ال�سيد /مارتن �سبورلنج (**)
الأ�ستاذ حممد العماج (***)
ال�سيد جيم�س ماد�سن (***)
الأ�ستاذ طالل الزامل (***)

جلنة
املراجعة

جلنة
املخاطر

جلنة
الرت�شيحات
واملكاف�آت

1

3

-

-

1

2

-

-

-

2

1

4
-

جمل�س
الإدارة

اللجنة
التنفـيذية

3

-

-

2

6

3

4

9

-

4

-

-

4

-

4

4

11

-

4

-

-

-

3

-

-

-

4

11

-

-

-

4

10

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

(*) انق�ضت ع�ضوية ال�شيخ /ف�ؤاد بحراوي فـي جمل�س الإدارة لوفاته رحمه اهلل تعاىل بتاريخ 2013/11/25م.
(**) انق�ضت ع�ضوية ال�سيد� /ساميون كوبر فـي جمل�س الإدارة بتاريخ 2013/9/30م وحلول ال�سيد /مارتن �سبورلنج فـي حمله.
(***) تتكون جلنة املراجعة ح�سب قواعد ت�شكيلها والئحة عملها من خم�سة �أع�ضاء ،من �ضمنهم ثالثة �أع�ضاء من خارج جمل�س الإدارة.
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جلان جمل�س الإدارة
ان�سجام ًا مع ال�ضوابط الإ�شرافـية ال�صادرة عن اجلهات الإ�شرافـية ونظام البنك الأ�سا�سي ووثيقة حوكمة �ساب ،والتي تق�ضي بت�شكيل عدد
منا�سب من اللجان بح�سب حجم البنك وحاجته وتنوع �أن�شطته ،فقد �شكل جمل�س �إدارة البنك �أربع جلان فرعية منبثقة عنه ،ي�شارك �أع�ضاء
من املجل�س فـيها جميعاً ،وتت�ضمن الأق�سام التالية ا�ستعرا�ض الخت�صا�صات ومهام هذه اللجان وبيانات ت�شكيلها واجتماعاتها.
اللجنة التنفـيذية
�شكلت اللجنة التنفـيذية للبنك من قبل جمل�س الإدارة طبق ًا للمادة ( )26من النظام الأ�سا�سي للبنك ،وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة �إىل
جمل�س الإدارة ،وت�ضم فـي ع�ضويتها الع�ضو املنتدب (رئي�ساً) و�أربعة �أع�ضاء �آخرين يتم اختيارهم من بني �أع�ضاء املجل�س .وتتمثل املهام
الرئي�سية لهذه اللجنة فـي م�ساعدة الع�ضو املنتدب �ضمن ال�صالحيات املخولة لها من قبل جمل�س الإدارة فـي معاجلة امل�سائل املحالة لها من قبل
الع�ضو املنتدب �أو من قبل جمل�س الإدارة .وقد �أقر جمل�س الإدارة قواعد حمدثة لعمل اللجنة فـي مايو 2013م ،وتقوم اللجنة التنفـيذية مبراجعة
كافة التقارير ال�شهرية املقدمة من خمتلف ر�ؤ�ساء الفعاليات و�أق�سام وقطاعات العمل بالبنك وجتتمع اثنتا ع�شر مرة فـي ال�سنة .وت�ضم اللجنة
احلالية فـي ع�ضويتها :ال�سيد ديفـيد ديو (رئي�ساً) وكل من :الأ�ستاذ /ف�ؤاد عبد الوهاب بحراوي والأ�ستاذ /خالد عبد اهلل امللحم والأ�ستاذ/
حممد عمران العمران والأ�ستاذ /حممد مزيد التويجري.
وبا�ستثناء ع�ضو اللجنة اال�ستاذ /ف�ؤاد بحراوي الذي انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل فـي  25نوفمرب 2013م ،فقد بقي الأع�ضاء املذكورين �أعاله
دون تغيري كما فـي  31دي�سمرب 2013م ،فـي حني عقدت اللجنة التنفـيذية  11اجتماع ًا خالل عام 2013م.
جلنة املراجعة
�أن�ش�أت جلنة املراجعة بالبنك فـي عام 1992م ،وطبق ًا لقواعد ت�شكيلها والئحة عملها ف�إنها تتكون من � 3إىل � 5أع�ضاء من داخل وخارج جمل�س
الإدارة .وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة وجتتمع �أربع مرات فـي ال�سنة .ويتمثل دورها فـي الإ�شراف على �إدارة املراجعة
الداخلية بالبنك ،ومراقبة فاعلية وفعاليات �أعمال املراجعة الداخلية واخلارجية للبنك ومراجعة نواحي ال�ضعف فـي املراقبة وق�صور الأنظمة،
كما �أن اللجنة معنية بدرا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والرفع بتو�صياتها ور�ؤاها للمجل�س ،وتعنى اللجنة
بدرا�سة تقارير املراجعة و�إبداء تو�صياتها ب�ش�أنها ،والتو�صية للمجل�س بتعيني املحا�سبني القانونيني وحتديد �أتعابهم� ،إىل جانب متابعة �أن�شطتهم
املكلفـني بها واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة االعتيادية.
ووفق خطة البنك ملوائمة متطلبات احلوكمة فقد �أعيدت �صياغة الئحة وقواعد عمل اللجنة و�أقرها جمل�س الإدارة فـي مايو 2013م ،و�سرتفع
لإقرارها من قبل اجلمعية العامة للبنك التي �ستعقد فـي  18مار�س 2014م.
و�أع�ضاء جلنة املراجعة هم الأ�ستاذ /ف�ؤاد عبد الوهاب بحراوي ،ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل – (رئي�ساً) وع�ضوية كل من الأ�ستاذ/
حممد عبد الرحمن ال�سمحان ،ع�ضو جمل�س الإدارة – غري التنفـيذي – وال�سيد /جيم�س ماد�سن والأ�ستاذ /حممد مطلق العماج والأ�ستاذ/
طالل �أحمد الزامل ،وهم �أع�ضاء من خارج جمل�س الإدارة.
وبا�ستثناء رئي�س اللجنة اال�ستاذ /ف�ؤاد بحراوي الذي انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل فـي  25نوفمرب 2013م فقد بقي الأع�ضاء املذكورين �أعاله
دون تغيري كما فـي  31دي�سمرب 2013م ،فـي حني كان عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام 2013م �أربعة اجتماعات.
جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات
�شكلت جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات بالبنك من قبل جمل�س الإدارة ،وجتتمع اللجنة مرتني على الأقل خالل العام ،وتتكون من ثالثة �أع�ضاء
م�ستقلني من �أع�ضاء املجل�س يتم تعيينهم من قبل املجل�س ،وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة.
وتخت�ص اللجنة برفع تو�صياتها ملجل�س الإدارة ب�ش�أن املر�شحني لع�ضوية املجل�س وفق ًا ل�سيا�سات ومعايري الع�ضوية فـي جمل�س �ساب التي
�أقرها املجل�س ،كما تقوم �سنوي ًا مبراجعة احتياجات املهارات والإمكانيات املطلوبة واملالئمة لع�ضوية املجل�س مبا فـي ذلك الوقت املطلوب �أن
يكر�سه ع�ضو جمل�س الإدارة من �أجل �أعمال املجل�س ،ومراجعة هيكل املجل�س وتقييم فعاليته وفاعلية الأع�ضاء واللجان والتحقق من ا�ستقاللية
الأع�ضاء امل�ستقلني ومن جوانب تعار�ض امل�صالح املحتمل ،كما تعنى اللجنة مبراجعة �أطر وحمددات حوكمة �ساب� ،إىل جانب و�ضع و�إقرار برامج
و�سيا�سات املكاف�آت والتعوي�ضات ومن ثم تقدمي التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.
وتتكون اللجنة من كل من الأ�ستاذ /حممد عمران العمران (رئي�ساً) وع�ضوية كل من الأ�ستاذ /خالد �سليمان العليان والأ�ستاذ /حممد
عبدالرحمن ال�سمحان ،الذي حل بدي ًال عن الأ�ستاذ /خالد امللحم الذي �أنيط به تر�ؤ�س جلنة املخاطر التي جرى العمل على �إن�شائها فـي الن�صف
الثاين من هذا العام ،وقد عقدت جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات خالل العام 2013م �أربعة اجتماعات.
ووفق خلطة البنك ملوائمة متطلبات احلوكمة فقد �أعيدت �صياغة الئحة وقواعد عمل اللجنة و�أقرها جمل�س الإدارة فـي مايو 2013م،
و�سرتفع لإقرارها من قبل اجلمعية العامة للبنك التي �ستعقد فـي  18مار�س 2014م.
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

جلنة املخاطر
�شكلت جلنة املخاطر بالبنك من قبل جمل�س الإدارة ووفق ما ا�شتملت عليه توجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتعلقة ب�ضوابط �إدارة
املخاطر والتي تطلبت ان ي�صار لإن�شاء جلنة تعنى مبناحي �إدارة املخاطر.
وبح�سب لوائح وقواعد عملها ف�إن جلنة املخاطر تتكون من خم�سة �أع�ضاء ،من �ضمنهم �أربعة من �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك من غري
التنفـيذيني والذين يتم اختيارهم من بني �أع�ضاء املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل الرئي�س التنفـيذي للمخاطر فـي البنك ،وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة
�إىل جمل�س الإدارة.
جتتمع اللجنة �أربع مرات فـي ال�سنة ،وت�ضطلع مبهمة الإ�شراف وتقدمي امل�شورة للمجل�س ب�ش�أن جميع امل�سائل املتعلقة باملخاطر عالية امل�ستوى
ذات ال�صلة ب�أن�شطة البنك� ،إىل جانب توفـري التوجيه اال�سرتاتيجي للمخاطر عرب �ساب ،مبا فـي ذلك و�ضع ر�ؤية املخاطر ،والبت فـي الأولويات
والإ�شراف على تنفـيذ املبادرات الرئي�سية للمخاطر التحويلية.
وتتكون اللجنة من كل من الأ�ستاذ /خالد عبداهلل امللحم (رئي�ساً) وع�ضوية كل من الأ�ستاذ /خالد �سليمان العليان والأ�ستاذ /حممد عمران
العمران والأ�ستاذ /حممد مزيد التويجري ،والرئي�س التنفـيذي للمخاطر بالبنك ،وبحكم حداثة �إن�شائها فقد عقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا
خالل الربع الرابع من العام 2013م.
الئحة حوكمة ال�شركات
يدرك البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” الأثر الكبري للأخذ مببادئ ومعايري احلوكمة الر�شيدة ،ومن �أن ذلك ي�ستتبع االلتزام باملعايري املهنية
والأخالقية فـي جميع التعامالت ،وال�شفافـية والإف�صاح ،ومبا ي�سهم فـي تعميق وتطوير كفاءة عمل املن�ش�أة وعالقاتها مع جميع �أ�صحاب امل�صالح
�سواء العاملني ،املودعني �أو ما عداهم ،كما �أن البنك ي�ؤمن ب�أن ال�سري فـي هذا النهج يعزز ثقة امل�ستثمرين بالبنك من جهة وبقطاع ال�صناعة
امل�صرفـية ال�سعودية من جهة �أخرى ،وهو بالتايل ما �سينعك�س على ت�أمني و�سالمة وا�ستقرار القطاع امل�صرفـي فـي اململكة العربية ال�سعودية.
كما حر�ص البنك على الأخذ مبنهج الت�صويت الرتاكمي النتخاب واختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث جرى تعديل النظام الأ�سا�سي للبنك
فـي اجتماع اجلمعية العامة غري العادية التي عقدت فـي  13مار�س 2012م ،وقد بدء بالأخذ بهذا النهج فـي اجتماع اجلمعية العامة العادية التي
خ�ص�صت النتخاب �أع�ضاء املجل�س املمثلني للجانب ال�سعودي والتي عقدت بتاريخ  15دي�سمرب 2013م.
فـي حني راعى البنك �إ�صدار �سيا�سة تنظم تعار�ض امل�صالح املحتمل لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفـيذيني ،و�أ�صدر �سيا�سة تعنى
بالإف�صاح ومتطلباته و�آلياته ،وقد مت العمل على هاتني ال�سيا�ستني بعد �إقرار جمل�س �إدارة البنك عليهما ،كما �أن البنك ورغبة منه فـي تعزيز
مناحي التوا�صل مع م�ساهميه فقد ا�ستمر فـي العمل على مبادرته بحث امل�ساهمني من �أ�صحاب ال�شهادات وممن مل يت�سلموا �أرباح �أ�سهمهم
خالل الفرتات ال�سابقة على التوا�صل مع البنك لتحديث بياناتهم وترتيب ا�ستالم حقوقهم.
	�إن نظام البنك الأ�سا�سي ووثيقة حوكمة �ساب التي �أقرها جمل�س �إدارة البنك ت�ضمنا عر�ض ًا حلق امل�ساهم فـي احل�صول على �أرباح ،وح�ضور
اجلمعيات واملناق�شة والت�صويت والت�صرف بال�سهم .ووفق �سيا�سة �ساب للإف�صاح ف�إن املعلومات والبيانات املتعلقة باجلمعيات وامليزانيات،
وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي ،توفر للم�ساهمني ،وتن�شر فـي ال�صحف وحتمل بانتظام على موقع تداول وموقع البنك.
وقد درج البنك رغبة منه فـي ت�أ�صيل وعي م�ساهميه على طباعة الدليل اال�سرت�شادي اخلا�ص بحقوق امل�ساهمني فـي اجلمعيات العامة والذي
يراعى توزيعه للم�ساهمني عند عقد اجلمعيات العامة.
وخالل العام 2012م �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي “املبادئ الرئي�سية للحوكمة فـي البنوك العاملة فـي اململكة” وقد ت�ضمنت وثيقة
املبادي �إطار ًا عام ًا للحوكمة يتوجب على البنوك العاملة فـي اململكة التما�شي به ،ولرغبة البنك فـي االلتزام بجميع ما ت�ضمنته وثيقة املبادي فقد
روعي العمل خالل الفرتة التي تلت ذلك على �إجراء مراجعات �شاملة ملنظومة وتطبيقات احلوكمة التي ينتهجها البنك ،ومن ثم �صياغة خطة
عمل ب�إطار زمني مت التوا�صل فـيها مع مقام م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا يفـي بتما�شي البنك كلية مع جميع املتطلبات التي ا�شتملت عليها
وثيقة املبادي.
وحر�ص ًا من البنك للتما�شي مع املتطلبات الإ�شرافية التي ت�ضمنتها الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ووثيقة مبادئ
احلوكمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إىل جانب �أف�ضل التطبيقات واملمار�سات املحلية والدولية ،ول�ضمان الوفاء بهذه املتطلبات
فـي �إطار ومنهجية موثقة فقد راعى البنك خالل الفرتة ال�سابقة العمل على �إجراء املراجعات الداخلية التي �أجرتها �سكرتارية ال�شركة و�إدارة
االلتزام بالبنك ل�ضمان تقييم مدى وم�ستوى التزامه مبتطلبات احلوكمة ،ومن ثم فـي العمل على مواءمة �إطار احلوكمة الذي ينتهجه البنك مبا
ين�سجم واملتطلبات الإ�شرافـية ال�صادرة فـي هذا ال�ش�أن.
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الئحة حوكمة ال�شركات ( -تتمة)
وكنتيجة لتلك املراجعات فقد روعي العمل خالل العام 2013م بتوجيه من جمل�س الإدارة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت على �صياغة
وتعديل عدد من �سيا�سات و�أطر احلوكمة ،وقواعد عمل جلان املجل�س ،وت�صميم مناذج لتقييم فعالية املجل�س و�أع�ضائه كما جلان املجل�س،
وفق التف�صيل التايل:

�أ) ال�سيا�سات الإجرائية:
خالل العام 2013م عملت الإدارة التنفـيذية على �صياغه �سيا�سات حوكمة �ساب والتي �أقرها جمل�س �إدارة �ساب ،وا�شتملت على التايل:
 .1تعديل �سيا�سة �ساب للإف�صاح التي ينتهجها البنك مبا ين�سجم مع �أحكام الئحة احلوكمة والتي �أقرها جمل�س الإدارة فـي الربع الأول من
العام 2013م.
 .2تعديل �سيا�سة �ساب ملعاجلة تعار�ض امل�صالح ،التي جرى تعديلها مبوافقة جمل�س الإدارة فـي الربع الأول من العام 2013م.
� .3صياغة ال�سيا�سات واملعايري الإجرائية للع�ضوية فـي جمل�س الإدارة� ،سواء للأع�ضاء التنفـيذيني �أو غري التنفـيذيني ،بحيث ا�شتملت هذه
الوثيقة على كافة املتطلبات التي حددتها وزارة التجارة وال�صناعة ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية واملتعلقة بامل�سوغات
والقدرات والت�أهيل� ،إ�ضافة �إىل متطلبات التدريب امل�ستمر وتقييم فعالية الأع�ضاء و�أعمال اللجان ومناحي الإحالل ،مع تركيز على نواحي
الت�أهيل والتدريب والإحالل ،كما ت�شمل ت�أكيدات �أع�ضاء املجل�س مبراعاة جوانب تعار�ض امل�صالح ،اال�ستقاللية ،وااللتزام بنظام التعامل
والتي جرى �إقرارها من جمل�س الإدارة بتاريخ  15دي�سمرب 2013م فـي حني �سيجري الرفع بها وفق خطة البنك لإقرارها من اجلمعية العامة
فـي  18مار�س 2014م.
� .4صياغة ال�سيا�سة املنظمة للعالقة مع �أ�صحاب امل�صالح ،والتي تتناول تنظيم العالقة مع �أ�صحاب امل�صالح من امل�ساهمني ،العمالء،
املوظفـني ،املجتمع املحلي ،مبا يكفل تعزيز حفظ حقوقهم ،وقد روعي �أن ت�شتمل هذه الوثيقة على جميع الأحكام التي ت�ضمنتها وثيقة املبادئ
وكذلك الئحة حوكمة ال�شركات ،ومبا يعزز ت�أكيد حفظ حقوق �أ�صحاب امل�صالح و�سيا�سة البنك خلدمة املجتمع ،وقد مت �إقرار ال�سيا�سة
من جمل�س الإدارة بتاريخ  15دي�سمرب 2013م فـي حني �سيجري وفق خطة البنك الإجرائية �إقرارها من اجلمعية العامة التي �ستعقد فـي
 18مار�س 2014م.
� .5صياغة �سيا�سة التعامل مع الأطراف ذوي العالقة ،والتي تتناول تنظيم وحتديد معامالت الأطراف ذوي العالقة ،وفـي �أن يحر�ص البنك
على معرفة ور�صد هذه التعامالت و�إقرارها ،و�أن يتوافق ذلك مع الدور املناط بلجنة املراجعة ،وعلى �أن يتم الإف�صاح عنها ب�صفة منتظمة
و�شفافة ،وقد جرى �إقرار هذه ال�سيا�سة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  15دي�سمرب 2013م.
� .6صياغة �سيا�سة مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،والتي جرى �إقرارها من جمل�س الإدارة بتاريخ  15دي�سمرب 2013م.
 .7تعديل وثيقة حوكمة �ساب التي �سبق ملجل�س الإدارة �إقرارها فـي دي�سمرب 2011م لتن�سجم واملتطلبات الإ�شرافـية ،والتي جرى �إقرارها من
قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  15دي�سمرب 2013م.
ب) قواعد ولوائح عمل جلان جمل�س الإدارة:
خالل الربع الأول من العام 2013م مت ا�ستكمال �إعداد وتعديل �صياغة قواعد عمل كافة اللجان الفرعية املنبثقة عن جمل�س الإدارة
(التنفـيذية ،الرت�شيحات واملكاف�آت ،املراجعة) مبا يت�سق مع �أحكام وثيقة املبادئ ،معايري التعيني فـي البنوك ،نظام مراقبة البنوك
وقواعده ،الئحة حوكمة ال�شركات ،نظام ال�شركات ،وقد ر�ؤي �إلغاء جلنة املمتلكات ودمج مهامها �ضمن م�س�ؤوليات اللجنة التنفـيذية.
		�إىل جانب ذلك وبح�سب املتطلبات الإ�شرافـية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي تتطلب �إن�شاء جلنة للمخاطر ،فقد
روعي العمل على حترير قواعد عمل للجنة املخاطر التي جرى ا�ستحداثها خالل العام 2013م.
وقد �أقر جمل�س �إدارة �ساب قواعد عمل كافة اللجان الفرعية فـي مايو 2013م ،فـي حني �سرياعى الرفع للجمعية العامة التي �ستعقد
		
فـي  18مار�س 2014م واحل�صول على موافقتها وفق ما تق�ضي بذلك التوجيهات الإ�شرافـية على تعديل قواعد ولوائح عمل جلنتي املراجعة
والرت�شيحات واملكاف�آت.
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الئحة حوكمة ال�شركات ( -تتمة) و�أع�ضائه

ج) تقييم فعالية املجل�س و�أع�ضائه وفعاليات جلان املجل�س:
وفق ما تن�ص عليه التوجيهات الإ�شرافـية التي ت�ضمنتها وثيقة املبادئ ،والئحة حوكمة ال�شركات فـي �أن يقوم جمل�س الإدارة وب�صفة �سنوية
بتقييم فعالية �أع�ضاءه وحجم م�شاركتهم فـي �أعماله �سواء ب�صفة فردية �أو كمجموعة ،وعلى �أن ي�شمل ذلك اللجان التابعة للمجل�س .فقد
روعي خالل الربع الرابع من العام 2012م والربع الأول من العام 2013م ت�صميم و�إعداد �أطر لتقييم فعالية وحجم م�شاركات �أع�ضاء
املجل�س على امل�ستوى الفردي واجلماعي فـي �أعمال املجل�س واللجان الفرعية التابعة له ،كما مت ت�صميم �إطار لتقييم فعالية �أعمال جلان
املجل�س وما قامت به من �أعمال فـي مقابل نطاق العمل املوكل لها.
وبح�سب خطة البنك الإجرائية فقد روعي تكليف م�ست�شار خارجي �أوكل له مهمة مراجعة �صيغ و�أطر التقييم (للمجل�س وللجان
		
املختلفة) خالل الربع الثاين من العام 2013م ،والتي جرى �إقرارها واعتمادها من قبل جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات فـي �سبتمرب 2013م
ومن قبل جمل�س �إدارة �ساب فـي  15دي�سمرب 2013م.
		
ب�شكل عام ف�إن البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” يلتزم ن�ص ًا وروح ًا بكافة الأحكام والتوجيهات الإلزامية التي ت�ضمنتها الئحة
حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن مقام هيئة ال�سوق املالية ،بحيث انعك�س هذا االلتزام ب�شمول فـي ت�ضمني املتطلبات الإلزامية فـي نظام
البنك الأ�سا�س ووثيقة حوكمة �ساب ولوائح عمل جلان جمل�س الإدارة بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات و�أطر حوكمة �ساب وال�سيا�سات الداخلية و�أدلة
العمل املنظمة لأعمال قطاعات البنك املختلفة ،والتي تت�ضمن �إثبات حقوق امل�ساهمني فـي ال�سهم وامل�شاركة فـي اجلمعيات العامة وتوفـري
جميع املعلومات التي تكفل للم�ساهمني ممار�سة حقوقهم ،والإف�صاح عن البيانات املالية وغري املالية والتما�شي التام مع متطلبات ال�شفافـية
وفق احلدود النظامية ،وكذلك حتديد واجبات جمل�س الإدارة وم�س�ؤوليات �أع�ضائه وت�شكيل جلانه املختلفة وفق لوائح عمل تتفق مع
التوجيهات الإ�شرافـية.
		�إىل جانب ذلك ف�إن البنك التزم �أي�ض ًا بالأخذ بغالبية الأحكام ذات الطابع اال�سرت�شادي التي ت�ضمنتها الئحة حوكمة ال�شركات،
با�ستثناء الأحكام التالية:
�أ�سباب عدم متا�شي البنك وتطبيقه للمادة
متطلبات املادة
املـادة
ت�ضمنت �أحكام هذه املادة عدد ًا من املتطلبات
على الرغم من عدم وجود ن�ص �صريح فـي نظام
املادة الثالثة
املتعلقة بحقوق امل�ساهم ،ومن �ضمنها احلق
البنك الأ�سا�سي بهذا املتطلب� ،إال �أن املادة ()52
من هذا النظام قد تناولت ما يتعلق بت�صفـية
فـي احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة
ال�شركة والإجراءات الكفـيلة بذلك وفق ما يت�ضمنه
عند الت�صفـية.
نظام ال�شركات� ،إىل جانب �أن وثيقة احلوكمة
التي �أقرها جمل�س �إدارة البنك قد ت�ضمنت الن�ص
على �أحقية امل�ساهم فـي ن�صيب من موجودات
البنك عند الت�صفـية.
لي�س للبنك �صفه لإلزام امل�ستثمرين ذوي ال�صفة
وجوب قيام امل�ستثمرين ذوي ال�صفة االعتبارية
الفقرة (د) من
الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم ،مثل �صناديق االعتبارية الذين يت�صرفون بالنيابة عن غريهم،
املادة ال�ساد�سة
اال�ستثمار  -الإف�صاح عن �سيا�ساتهم فـي الت�صويت ب�أن يف�صحوا عن �سيا�ساتهم فـي الت�صويت.
وت�صويتهم الفعلي فـي تقاريرهم ال�سنوية ،وكذلك
الإف�صاح عن كيفـية التعامل مع �أي ت�ضارب جوهري
للم�صالح قد ي�ؤثر على ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية
اخلا�صة با�ستثماراتهم.
وجوب و�ضع �سيا�سات ومعايري و�إجراءات وا�ضحة
خالل العام  2013روعي العمل على �صياغه و�إعداد
الفقرة (د) من
وحمددة للع�ضوية فـي جمل�س الإدارة وو�ضعها مو�ضع �سيا�سة عامة ت�شتمل على ال�سيا�سات واملعايري
املادة العا�شرة
التنفـيذ بعد �إقرار اجلمعية لها.
الإجرائية الالزمة للع�ضوية فـي جمل�س الإدارة
واللجان املنبثقة عنه �سواء للأع�ضاء التنفـيذيني
�أو غري التنفـيذيني ،وقد ا�شتملت هذه الوثيقة على
كافة املتطلبات التي حددتها اجلهات الإ�شرافـية
واملتعلقة بامل�سوغات والقدرات والت�أهيل� ،إ�ضافة �إىل
متطلبات التدريب امل�ستمر وتقييم فعالية الأع�ضاء
وجوانب الإحالل.
وفق خطة العمل املو�ضوعة فقد اقر جمل�س
�إدارة البنك ال�سيا�سة فـي  15دي�سمرب 2013م،
و�سيتم الرفع بها لإقرارها من قبل اجلمعية العامة
للبنك التي �ستعقد فـي  18مار�س 2014م.
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العقوبات والقيود النظامية
ميار�س البنك �أعماله امل�صرفـية ان�سجام ًا مع النظم امل�صرفـية واللوائح التنظيمية ووفق التعليمات واملتطلبات ال�صادرة عن اجلهات الإ�شرافـية
والرقابية فـي اململكة العربية ال�سعودية ،ومل يتعر�ض البنك لأي عقوبات �أو جزاءات ذات ت�أثري جوهري فـي �أعماله ،على �أنه وفـي خالل العام
2013م جرى فر�ض غرامات من مقام م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي جلها ذا طابع عملياتي وت�شغيلي حم�ض ويبلغ �إجماليها ( )718,500ريال
�سعودي ،كما فر�ضت هيئة ال�سوق املالية غرامة مقدارها ( )10,000ريال لعدم التما�شي مع حمددات اال�ستقاللية وفق ما ا�شتملت عليه �أحكام
الئحة حوكمة ال�شركات ،وقد حر�ص البنك على معاجلة �أ�سباب هذه املالحظات وت�صويبها فـي حينه.
التما�شي مع املتطلبات الإ�شرافـية والدولية
التزم �ساب بجميع التعليمات والتوجيهات الإ�شرافـية ال�صادرة من مقام م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي جميع �أ�صعد العمل امل�صرفـي،
ويوا�صل االلتزام فـي نف�س الوقت مببادئ بروتوكوالت بازل فـيما يخت�ص بقيا�س املخاطر والكفاية الر�أ�سمالية والإف�صاح.
وتوا�صل جلنة املخاطر التي مت ت�شكيلها من قبل �إدارة البنك �ضمان ا�ستمرار االلتزام بكافة التوجيهات والتعليمات املو�ضوعة طبق ًا لأف�ضل
املمار�سات الدولية والرفع مبرئياتها ومالحظاتها للجنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة .هذا وقد و�ضع �ساب �سيا�ساته الداخلية اخلا�صة
على �ضوء املتطلبات النظامية املختلفة.
وفـي عام  ،2012قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،انطالق ًا من دورها الإ�شرافـي والرقابي وكجزء من برامج التفتي�ش ال�شامل التي
تبنتها ،ب�إجراء فح�ص �شامل لأن�شطة البنك وقطاعات العمل فـيه .وقد عك�س هذا الفح�ص قوة املركز املايل للبنك وااللتزام التام بقواعد
و�أحكام العمل امل�صرفـي ،وخالل العام 2013م ا�ستمر البنك مبوافاة مقام امل�ؤ�س�سة بتحديثات دورية عن الإجراءات التي جرى اتخاذها للتما�شي
مع ما ت�ضمنته تو�صيات تقارير املراجعة والفح�ص.
وحر�ص ًا من البنك فـي �أن يكون م�ؤ�س�سة مالية رائدة على امل�ستويني املحلي والإقليمي فقد روعي خالل العام 2013م العمل على تبني جمموعة
من املعايري املهنية والأخالقية والتي �أطلق عليها م�سمى “معايري �ساب العاملية” والتي تهدف ب�شكل عام �إىل تعزيز مفاهيم معاملة العمالء ب�شكل
من�صف ومبا يحقق م�صاحلهم ومتطلباتهم� ،إىل جانب االلتزام ن�ص ًا وروح ًا بالقواعد والأنظمة املنظمة للعمل امل�صرفـي وعلى كافة امل�ستويات،
وكذلك �إىل الت�أكيد على مبادىء حماية املعلومات.
املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون عن تنفـيذ ومراجعة فعالية �إطار الرقابة الداخلية بالبنك .وقد �صممت الإجراءات الرئي�سية التي و�ضعها
�أع�ضاء جمل�س الإدارة لتحقيق رقابة داخلية فعالة بالبنك بهدف حماية املوجودات والأ�صول من اال�ستخدام �أو الت�صرف غري املفو�ض ،االحتفاظ
ب�سجالت حما�سبية وكذلك م�صداقية وفائدة املعلومات �سواء لأغرا�ض العمل �أو الن�شر .وقد �صممت هذه الإجراءات لإدارة وتخفـيف خماطر
الإخفاق فـي حتقيق �أهداف العمل وتوفـري ت�أكيد معقول غري مطلق ملواجهة الت�صريحات غري ال�صحيحة ،والأخطاء ،واخل�سائر �أو االحتيال .وكان
قد مت اعتماد العمل بهذه الإجراءات لتحديد وتقييم و�إدارة املخاطر الرئي�سية ب�شكل متوا�صل طوال العام.
	�إن �إدارة �ساب م�س�ؤولة عن تنفـيذ ومراجعة فعالية �إطار الرقابة الداخلية بالبنك التي جرى اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة .وقد نفذ �ساب
برناجم ًا يرتكز على ثالثة خطوط دفاعية لإدارة املخاطر التي تواجه البنك وال�شركات التابعة له .يتمثل خط الدفاع الأول فـي �إدارة وقطاع العمل
وهي م�س�ؤولة عن و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات واملعايري عرب كافة القطاعات التي تندرج حتت �صالحياتها .ويتم �إعداد ال�سيا�سات والكتيبات
اخلا�صة من قبل الإدارات لتغطي كافة املخاطر الكبرية مبا فـي ذلك خماطر االئتمان والأ�سواق وال�سيولة وتقنية املعلومات والأمن ور�أ�س املال
والإدارة املالية والأمناط وال�سمعة واال�سرتاتيجية وا�ستمرارية الأعمال وااللتزام وخماطر العمليات الأخرى .كما �أن هذه الإدارات م�س�ؤولة عن
تنفـيذ �آليات املراقبة الفعالة الكت�شاف ومنع االنحراف عن �أو خمالفة ال�سيا�سات املو�ضوعة واملتطلبات النظامية.
ويتكون خط الدفاع الثاين من �إدارات خمتلفة فـي �إدارة املخاطر والرقابة والتي تراقب املخاطر االئتمانية وخماطر الأ�سواق واملخاطر
القانونية وااللتزام وتقنية املعلومات والرقابة املالية وخماطر ال�سمعة و�أي�ض ًا خماطر العمليات الأخرى املتعلقة با�ستمرارية الأعمال والأمن
واالحتيال .ويتم حتليل املخاطر نوع ًا وكما ويتم الإبالغ عنها من خالل جلان داخلية منها جلنة �إدارة املخاطر وجمموعة �إدارة خماطر العمليات
وجلنة االلتزام ،والتي ترفع تقاريرها حيال هذه اجلوانب للجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة (اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة وكذلك جلنة
املخاطر التي �أن�شئت خالل الربع الرابع من العام 2013م).
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املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية ( -تتمة)
وتراقب �إدارة االلتزام عمليات الأق�سام و�إجراءات الإدارة وذلك ل�ضمان التوافق مع املتطلبات النظامية وخا�صة قواعد فتح احل�سابات
امل�صرفـية ،قواعد مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وقواعد ولوائح هيئة ال�سوق املالية .وتندمج �إجراءات �إدارة املخاطر ب�شكل كامل مع
التخطيط اال�سرتاتيجي واخلطة الت�شغيلية ال�سنوية ودورة تخطيط ر�أ�س املال� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يتوقع من كل موظف �أن يكون م�س�ؤو ًال عن �إدارة
املخاطر �ضمن امل�س�ؤوليات امل�سندة �إليه بناء على مبادئ احلوكمة التي اعتمدها البنك والتي يتم �شرحها خالل الربامج التدريبية .ويتم رفع
النتائج الطالع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من خالل تقارير دورية ترفع �إىل �أع�ضاء جلنة املراجعة واللجنة التنفـيذية وجلنة املخاطر.

ت�شمل �إجراءات الرقابة الداخلية الرئي�سية ما يلي:
معايري �ساب :و�ضع �ساب معايري وا�ضحة يجب اتباعها من قبل جميع املوظفـني والأق�سام والبنك ككل .كما مت و�ضع معايري لتقارير الإدارات
والعمليات والتقارير املالية لتطبيقها عرب كافة �أق�سام البنك.
تفوي�ض ال�صالحيات �ضمن احلدود املو�ضوعة من قبل املجل�س:
مت تفوي�ض �إدارة �ساب لتنفـيذ خمتلف الأن�شطة وامل�س�ؤوليات املتعلقة بالأداء املايل وذلك �ضمن احلدود املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة .ويتطلب
تفوي�ض جمل�س الإدارة للأفراد من ه�ؤالء الأ�شخا�ص احلفاظ على التوزيع املالئم للم�س�ؤوليات الهامة والإ�شراف على و�ضع ومتابعة �أنظمة
الرقابة املالئمة لكل ق�سم .ويتم تفوي�ض �صالحيات الدخول فـي ترتيبات املخاطر االئتمانية وخماطر الأ�سواق مع حتديد حدود �صالحيات
الإدارة .ويتعني احل�صول على موافقة اللجنة التنفـيذية فـيما يتعلق بالعرو�ض االئتمانية ذات اخل�صائ�ص املحددة واملخاطر العالية .كما يتم
قيا�س وجتميع املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق لغر�ض مراجعة الرتكزات االئتمانية .ويخ�ضع تعيني امل�س�ؤولني التنفـيذيني فـي وظائف البنك
القيادية العليا ملوافقة جمل�س الإدارة.
حتديد ومراقبة املخاطر:
لقد مت و�ضع الأنظمة والإجراءات فـي �ساب من �أجل حتديد ومراقبة والإبالغ عن كافة املخاطر الرئي�سية مبا فـي ذلك خماطر االئتمان والأ�سواق
وال�سيولة وتقنية املعلومات والأمن ور�أ�س املال والإدارة املالية والأمناط وخماطر ال�سمعة واملخاطر اال�سرتاتيجية وا�ستمرارية الأعمال وااللتزام
وخماطر العمليات الأخرى .وتتم مراقبة االنك�شاف لهذه املخاطر من قبل خمتلف كيانات احلوكمة الإدارية كلجنة الإدارة وجلنة املوجودات
واملطلوبات وجلنة املخاطر وجلنة االلتزام وجلنة متابعة املراجعة وخمتلف اللجان الفرعية املنبثقة عنها .وترفع حما�ضر اجتماعات هذه اللجان
�إىل اللجان امل�شرفة املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي تتكون من اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة املخاطر،
وترفع من خالل تلك اللجان �إىل جمل�س الإدارة.
التقارير املالية:
تتم مراقبة �إجراءات التقارير املالية ل�ساب واملتعلقة ب�إعداد التقرير ال�سنوي واحل�سابات املوحدة لعام 2013م با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية
ومناذج تقارير موثقة .ويخ�ضع تقدمي املعلومات املالية مل�صادقة رئي�س الرقابة املالية فـي �ساب.
التغريات فـي الظروف  /ممار�سات ال�سوق :مت و�ضع الإجراءات الكفـيلة بتحديد املخاطر اجلديدة النا�شئة عن التغريات فـي ظروف ال�سوق
وممار�ساته و�سلوك العمالء .وقد مت الرتكيز خالل عام  2013على النواحي التالية:
�أ) تطبيق �أعلى املعايري الدولية عرب كافة �أن�شطة �ساب.
ب) حتديد وتخفـيف االلتزام النظامي وغ�سل الأموال واجلرائم املالية التي تواجه الأعمال.
ج) اعتماد قابلية تقبل املخاطر واختبار ال�ضغط املت�شدد فـي فعاليات الأعمال من خالل حتديث الإجراء فـيما يتعلق بالتعرف على املخاطر
احلالية وامل�ستقبلية.
د)	�أطلقت �إجراءات املخاطر الكبرية والنا�شئة عدد ًا من املراجعات والأوراق اخلا�صة فـيما يتعلق باملخاطر الرئي�سية والتي مت تقدميها �إىل
جلنة املخاطر وجمل�س الإدارة.
ه)	�إدارة املخاطر اجليو�سيا�سية وا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار فـي املنطقة.
و) تخفـيف خماطر املعلومات.
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اخلطط اال�سرتاتيجية:
وافق جمل�س الإدارة فـي �شهر دي�سمرب على ا�سرتاتيجية املدى املتو�سط لفرتة � 3سنوات من 2016 – 2014م .ويتم �إعداد اخلطط الت�شغيلية
ال�سنوية والتي تت�ضمن حتليالت مف�صلة حول م�ستوى حتمل املخاطر وت�صف �أنواع وكم املخاطر الذي ميكن لنا حتمله فـي تنفـيذ ا�سرتاتيجيتنا،
وذلك على م�ستوى الأق�سام والإدارات وتو�ضح مبادرات العمل الرئي�سية والآثار املالية املحتملة على تلك املبادرات.
ترتيبات احلوكمة:
مت و�ضع ترتيبات احلوكمة لتوفـري الإ�شراف على الأمور ذات املخاطر الهامة وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة بخ�صو�صها مبا فـي ذلك الت�أكيد ب�أن
�أمناط حتليل املخاطر مالئمة للغر�ض منها وت�ستخدم طبق ًا لذلك وتخ�ضع الختبارات منطية يتم من خاللها تقييم �آثار الأحداث ال�شديدة والتي
تبدو معقولة فـي نف�س الوقت والظروف غري االعتيادية الأخرى التي مل يتم ا�ستيعابها �ضمن الأمناط الكمية.
	�أما خط الدفاع الثالث فـيتمثل فـي �إدارة املراجعة الداخلية التي تراقب فعالية �ضوابط الرقابة الداخلية فـي البنك وذلك من خالل تركيزها
على مكامن اخلطر الأكرب للبنك ح�سبما يتم حتديدها بوا�سطة طريقة القيا�س املبني على املخاطر .وتقوم �إدارة املراجعة الداخلية بذلك من
خالل املراجعة امل�ستقلة لفعالية الت�صميم وعمليات �أنظمة و�سيا�سات الرقابة الداخلية املحددة من قبل �إدارة العمل (اخلط الأول) و�إدارة
ومراقبة املخاطر (اخلط الثاين) مبا ي�ضمن �أن البنك يعمل �ضمن م�ستوى تقبل املخاطر امل�صرح عنه وبالتوافق مع الأطر النظامية .يرفع مدير
عام املراجعة الداخلية تقاريره �إىل جلنة املراجعة فـيما يخ�ص كافة امل�سائل املتعلقة باملراجعة الداخلية .ويو�ضح برنامج عمل املراجعة الداخلية
التزام وا�ستقاللية وم�س�ؤولية و�صالحية فعالية املراجعة الداخلية بينما ي�شرح دليل معايري املراجعة فـي �ساب املعايري والإجراءات التي تلتزم بها
�إدارة املراجعة .وتتم مراجعة كال الوثيقتني واعتمادهما من قبل جلنة املراجعة بالبنك نيابة عن جمل�س الإدارة �سنوياً� .إن الإدارات التنفـيذية
للأعمال م�س�ؤولة عن �ضمان تنفـيذ التو�صيات املرفوعة من قبل �إدارة املراجعة الداخلية �ضمن جدول زمني مالئم ومتفق عليه .ويجب تقدمي
ت�أكيد فـي ذلك اخل�صو�ص �إىل املراجعة الداخلية.
قامت �إدارة املراجعة الداخلية خالل عام 2013م مبراجعة عدد من الأن�شطة والإجراءات فـي �ساب متبعة الطريقة املبنية على املخاطر .ومت
رفع تقارير هذه املراجعات �إىل جلنة املراجعة فـي �ساب حيث مت ت�سليط ال�ضوء على احلقول التي تبني فـيها �أن فعالية ال�ضوابط �أو فعالية الإدارة
فـي معاجلة �أخطاء الرقابة هي �أقل من املر�ضية .وب�شكل عام� ،أكدت املراجعات التي متت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام  2013ب�أن
الأنظمة والإجراءات  -املتعلقة بعملية التحديد امل�ستمر للمخاطر الكبرية التي تواجه �ساب وتقييم �إدارتها  -قد مت العمل بها على مدار ال�سنة.
وقد مكنت هذه الإجراءات �ساب من الوفاء بالتزاماته مبوجب القواعد واللوائح ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري املحددة
من قبل جمل�س الإدارة فـي �ساب.
	�أبقت اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا حتت املراجعة و�أبلغت جمل�س الإدارة بذلك على �أ�سا�س دوري.
ومن �أجل القيام بهذه املراجعات ف�إن اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة تتلقى تقييمات منتظمة للأعمال والعمليات ،و�أي�ض ًا تقارير منتظمة
من �إدارة املخاطر فـي �ساب ومدير عام املراجعة الداخلية ،تقارير عن املراجعات لإطار الرقابة الداخلية� ،سواء املالية �أو غري املالية ،وحاالت
الطوارئ �أو احلاالت غري املتوقعة التي تت�سبب بها مواطن ال�ضعف فـي ال�ضوابط الداخلية وتقارير املراجعة الداخلية ،وتقرير املراجعني
اخلارجيني ،والتقارير الإ�شرافـية ،والتقارير النظامية .وقد مت ت�شكيل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي بد�أت �أعمالها اعتبار ًا
من نوفمرب 2013م ،و�ستقوم نيابة عن جمل�س الإدارة مبراقبة و�ضع املخاطر الكبرية والنا�شئة التي ت�ؤثر على �ساب وتدر�س مالءمة �إجراءات
التخفـيف منها.
	�أجرى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،من خالل اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة مراجعة �سنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية فـي البنك غطت
كافة ال�ضوابط الرئي�سية مبا فـي ذلك ال�ضوابط املالية والعملية و�ضوابط االلتزام ،و�أنظمة مراقبة املخاطر ،وكفاية املوارد وم�ؤهالت وخربات
املوظفـني فـي فعالية التقارير املالية واملحا�سبية وبرامج تدريبهم وميزانياتهم .وقد تلقت اللجنة التنفـيذية وجلنة املراجعة ت�أكيد ًا ب�أن الإدارة
التنفـيذية اتخذت �أو �أنها ب�صدد اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أية �أخطاء �أو معاجلة نواحي ال�ضعف التي مت حتديدها خالل عمل �إطار
ال�ضوابط بالبنك ،كما كلف �ساب �شركة ا�ست�شارية رائدة مبراجعة وحتديد الثغرات املوجودة بني املتطلبات الواردة فـي دليل �ضوابط الرقابة
الداخلية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وبني بيئة الرقابة احلالية بالبنك ،و�سيتم رفع التقرير اخلا�ص بهذه املراجعة �إىل جمل�س
الإدارة عند االنتهاء منه فـي �أوائل عام 2014م.
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اخلطط امل�ستقبلية:
�ساب هو م�ؤ�س�سة تقدم خدمات مالية متنوعة ذات نطاق وا�سع من �أن�شطة العمل وخطوط الدخل .وقد حقق البنك هذا املركز من خالل موا�صلة
اال�ستثمار فـي البنية التحتية الرئي�سية للعمل مع توزيع ر�أ�س املال فـي خمتلف الأعمال اال�سرتاتيجية .وتت�ضمن نطاقات العمل الرئي�سية فـي �ساب
اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات ،اخلدمات امل�صرفية العاملية والأ�سواق( ،وهي فعالية جديدة جتمع بني اخلدمات امل�صرفية
العاملية واخلزينة) ،واخلدمات امل�صرفية التجارية .ويقدم �ساب خدمات م�صرفية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �ضمن كافة �أن�شطة
العمل الرئي�سية .ويقوم �ساب على الدوام بتقييم فر�ص العمل اجلديدة من �أجل تو�سيع قاعدة اخلدمات واملنتجات امل�صرفية واملالية التي
يقدمها لعمالئه .وتكمل هذه العرو�ض ال�شركات التابعة والتي توفر خدمات التكافل واال�ستثمارات امل�صرفية و�إدارة الأ�صول وخدمات الو�ساطة
والأوراق املالية.
وقد ت�ضمنت اخل�صائ�ص الرئي�سية للخطة البنود التالية:
 على �صعيد اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات� ،أن ي�صبح البنك املقدم الرائد حللول �إدارة الرثوات ال�شخ�صية .عر�ض �إدارة
ثروات واحد ي�شمل �إدارة الأ�صول ،الو�ساطة ,التكافل وحلول ال�صرف الأجنبي عرب قاعدة عمالء مو�سعة ت�شمل عمالء �شريحة برمييري
و�شريحة �أدفان�س واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
 اال�ستثمار فـي التقنية والقنوات الرقمية لتعزيز تفوي�ضات العمالء
 املحافظة على مركز رائد فـي �سوق البطاقات االئتمانية و�أي�ض ًا املحافظة على املركز الثاين فـي احل�صة ال�سوقية للتمويل العقاري
 بالإ�ضافة �إىل املحافظة على مركز قيادي فـي �سوق ال�شركات الكبرية ،ف�سوف يعمل فريق اخلدمات امل�صرفية التجارية على زيادة التغلغل
�ضمن �شريحة ال�شركات التجارية املتو�سطة ونخبة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
� سوف يتم ت�شكيل فريق عالقات عمالء دويل متخ�ص�ص ال�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة مما يح�سن االت�صال والتن�سيق
مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي
� سوف يتم دمج فعاليتي اخلدمات امل�صرفية العاملية واخلزينة حتت مظلة واحدة حتمل ا�سم “اخلدمات امل�صرفية العاملية والأ�سواق”.
و�سوف ي�ؤدي دمج هاتني الفعاليتني �إىل تكامل �أف�ضل وحتديد الأولويات اال�سرتاتيجية للعمالء وا�ستقطاب فر�ص عمل �إ�ضافية
� سوف توا�صل اخلدمات امل�صرفية العاملية الرتكيز على ا�ستقطاب ال�شركات العاملية و�أي�ض ًا متويل م�شاريع البنية التحتية العامة واالجتماعية
للم�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية كما واملحافظة على املركز الأول خلدمة قطاع ال�شركات العاملية
�	إ�ضافة �إىل زيادة حجم حمفظتها اال�ستثمارية� ،سوف توا�صل الأ�سواق العاملية (اخلزينة) التعاون مع كافة الإدارات الأخرى لتقدمي خدمات
رائدة فـي ال�سوق لقاعدة عمالئنا احلالية و�أي�ض ًا ا�ستقطاب عمالء جدد للبنك .على �أن ت�صبح اخلزينة فعالية �أكرث توجه ًا للمبيعات مع
الرتكيز الكبري على الدخل من اخلدمات غري التمويلية
� ضمن اخلدمات امل�صرفية لل�شركات العاملية� ،سوف يوا�صل ق�سم املدفوعات و�إدارة النقد تركيزه على ا�ستقطاب فر�ص جديدة وخا�صة فـي
امل�شاريع احلكومية التي مل تتم املبا�شرة بها و�أي�ض ًا تنمية احل�سابات اجلارية من خالل زيادة التعامل فـي املنتجات اجلديدة
 تعزيز عرو�ض املنتجات التجارية وذلك من خالل طرح خدمة متويل الذمم املدينة ،وال�سلع والتمويالت املهيكلة و�أي�ض ًا ا�ستك�شاف قنوات
توزيع جديدة
 التقيد التام مبعايري �ساب العاملية واملتمثلة فـي معاملة العمالء ب�شكل من�صف وااللتزام بالقواعد والأنظمة وحماية �سرية املعلومات
� سوف يكون �ساب �أف�ضل مكان للعمل بنهاية عام 2016م .وي�شمل ذلك اال�ستثمار فـي املوظفني و�إعداد �إدارة قوية للمهارات وعر�ض
للتعليم والتطوير
 موا�صلة الرتكيز على عرو�ض اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية عرب كافة جمموعات العمالء
 موا�صلة الرتكيز على الكفاءة الت�شغيلية وفعالية هيكلية البنك
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اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات
حافظ �ساب على مركزه خالل عام 2013م كرائد فـي تقدمي اخلدمات واملنتجات امل�صرفـية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات فـي اململكة.
تنت�شر �شبكة فروع البنك فـي كافة مناطق اململكة حيث بلغ عدد منافذ اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية ل�ساب  97منفذ ًا ( 79فرع ًا و 18ق�سم ًا
خم�ص�ص ًا لل�سيدات) .ومن بني �إجمايل هذا العدد هناك  81منفذ ًا تقدم ح�صري ًا اخلدمات املالية الإ�سالمية بينما يقدم  16منفذ ًا اخلدمات
امل�صرفـية التقليدية والإ�سالمية على حد �سواء.
ويتم اختيار مواقع الفروع بعد الأخذ فـي االعتبار القرب من و�سهولة الو�صول �إىل تلك الفروع من قبل عمالء البنك الكرام.
متثل �أ�صول احللول امل�صرفـية ال�شخ�صية الإ�سالمية حالي ًا ن�سبة  %92من �إجمايل حمفظة الأ�صول امل�صرفـية ال�شخ�صية بالبنك و%82
من �إجمايل ودائع اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية .وقد بلغت ن�سبة دخل اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية  %83.7من �إجمايل دخل اخلدمات
امل�صرفـية ال�شخ�صية ل�ساب فـي عام 2013م.

كما �أولت الإدارة خالل ال�سنة املزيد من االهتمام لإعادة الهيكلة والتنظيم الداخلي للفروع من �أجل حتقيق الفائدة لكبار العمالء مع
الرتكيز ب�شكل خا�ص على زيادة �أعداد مراكز برمييري فـي اململكة ،والتي يبلغ عددها الآن  16مركز ًا تنت�شر فـي كافة �أنحاء اململكة ،وتقدم هذه
املراكز املخ�ص�صة ح�صر ًا لعمالء برمييري منتجات وخدمات مطورة ب�شكل خا�ص لتلك ال�شريحة ،و�أي�ض ًا معاجلة كافة احتياجاتهم املحلية
والعاملية من خالل �شبكة  HSBCالعاملية.
وانطالق ًا من النجاح الذي حققه برنامج برمييري احلايل الذي تتم �إدارته من خالل مدراء عالقات الربمييري احل�صريني يوا�صل �ساب
تو�سيع برنامج �أدفان�س والذي يعمل به فـي � 33سوق ًا �أخرى فـي العامل .وهذه اخلدمة التي تعترب مبثابة ال�شريحة الثانية لعر�ض برمييري متكن
عمالء البنك من احل�صول على خدمات م�صرفـية فـي اململكة العربية ال�سعودية مع ميزة �إ�ضافـية وهي توفرها فـي الأ�سواق الأخرى عرب العامل.
وبف�ضل الربنامج اجلديد ف�إن عمالء �شريحة �أدفان�س لدى �ساب وجمموعة  HSBCميكنهم الآن الو�صول �إىل طيف وا�سع من املنتجات امل�صرفـية
ال�شخ�صية العاملية مقرونة ب�أولوية اخلدمة .ويقدم هذه اخلدمة اجلديدة موظفون مدربون على �أعمال �أدفان�س ممن ي�ستطيعون تقدمي حلول
�إدارة مالية للعمالء الأفراد مبا يتالءم مع احتياجاتهم اخلا�صة� .إ�ضافة لذلك ف�إن برنامج �ساب �أدفان�س للخدمات املالية الإ�سالمية ي�ستخدم
العرو�ض اجلديدة وذات القنوات املتعددة ليمكن العمالء من �إدارة �ش�ؤونهم املالية فـي �أي وقت ومن �أي مكان وب�أ�سلوب يتالءم واحتياجاتهم على
�أف�ضل وجه .كما �أنه يوفر مدخ ًال للمعرفة وامل�شورة التي متكن العمالء من ا�ستك�شاف وتو�سيع �آفاقهم املالية مبا ميكنهم من حتقيق �أهدافهم
امل�ستقبلية ،كما يعمل الربنامج كو�سيلة ت�سهيل للخدمات املطلوبة بالن�سبة للعمالء ذوي االحتياجات العاملية .وقد �أدى تو�سيع وتعزيز م�ستوى هذه
الأن�شطة مقرون ًا مببادرات الت�سويق واملبيعات املركزة �إىل زيادة قاعدة عمالء الربمييري فـي �ساب بن�سبة  %10.8مقارنة بال�سنة املا�ضية.
�إجمايل عدد �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنك �إىل 654

كما قام البنك خالل عام 2013م برتكيب  97جهاز �صراف �آيل جديد لريتفع
جهازا ،ولتحقيق املزيد من التعزيز لأمن عمالء البطاقات فقد �أدخل �ساب تقنية الإ�صدار الفوري للبطاقة الذكية االئتمانية  ICIوذلك بعد
جناحه فـي طرح بطاقات ال�صرف الآيل فـي عام 2011م.

حافظ البنك خالل عام  2013على مركزه الرائد فـي �أعمال البطاقات االئتمانية فـي ال�سوق .وقام الق�سم خالل ال�سنة ب�إدخال خا�صية
اال�سرتداد الإلكرتوين لربنامج املكاف�آت “اك�سب” ،وهي امليزة الأوىل من نوعها بالن�سبة لأي بنك فـي اململكة.
كما وا�صل �ساب تقييمه الحتياجات العمالء و�إدخال احللول املبتكرة خالل عام 2013م .كما يقوم �ساب با�ستمرار ب�إ�صدار خدمات جديدة
ومعززة من خالل الو�سائط البديلة كخدمات التعامل امل�صرفـي عرب الإنرتنت ،وخدمة الهاتف امل�صرفـي ،وتطبيقات الهاتف اجلوال ،كما عزز
نظام االنتظار و�أجهزة اخلدمة الذاتية من �أجل �ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات واالهتمام بالعميل.
و�سوف ت�شهد اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات املزيد من التو�سع نحو حلول �أكرث مركزية للعمالء ينتظر �أن حت�سن جتربة
العميل ب�شكل عام وتعمل الآن على تقدمي جتربة الإجراءات املبا�شرة لكافة اخلدمات التي يتم تقدميها فـي الوقت احلا�ضر وذلك من خالل
توفـريها عرب العديد من القنوات مما يو�سع من انت�شارها و�إي�صالها ويعزز بالتايل عامل ال�سهولة بالن�سبة للعميل.
يوا�صل �ساب تبني وتطبيق �أعلى معايري االلتزام عرب كافة قطاعات �أعماله .ويتطلب هذا الأمر تغيري ًا فـي العقلية على م�ستوى البنك ككل،
وبذلك ف�إن معايري �ساب العاملية �سوف:
 ت�ضم �أعلى املعايري العاملية على م�ستوى �ساب ب�أ�سلوب متطابق
 تعزز �إجراءات �ساب �ضد التهديدات املحتملة امل�ستمرة للجرمية املالية وت�سرب املعلومات
 ت�ضمن �أن يطبق �ساب با�ستمرار �أعلى القيم ويخدم عمالئه ب�شكل �أخالقي ويعزز ا�ستمرار الأعمال للموظفـني وامل�ساهمني و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة
تقدم اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة خدمات خم�ص�صة للأفراد من ذوي املراكز املالية املرموقة على م�ستوى اململكة مبا فـي ذلك خدمات
م�صرفـية عالية امل�ستوى م�صممة خ�صي�ص ًا لتلبية احتياجاتهم .كما توا�صل اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة منوها م�ستفـيدة من ال�شراكة مع
جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ،والتي ت�ضم موارد �شبكة عاملية ومهارات ومعرفة وخربات متخ�ص�صة.
حققت اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة منو ًا كبري ًا فـي الربحية مقارنة بال�سنة املا�ضية وب�شكل جزئي على خلفـية تنظيم العمليات وتخفـي�ض
املخاطر فـي الأعمال .كما �شهدت املوجودات واملطلوبات منو ًا كبري ًا مقارنة مبا كانت عليه �سابقاً .هذا ،و�سيا�ساعد اندماج وحدة اخلدمات
امل�صرفـية اخلا�صة �ضمن �إدارة الرثوات �إىل املزيد من التعاون والتن�سيق مما �سينتج عنه حت�سن كبري فـي جتربة العمالء امل�صرفـية بينما
�سيحافظ فـي نف�س الوقت على موا�صلة حتقيق نوعية متفوقة من اخلدمات ،وهو ما ميثل �أحد الأولويات الرئي�سية للبنك.
�سوف توا�صل اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة �ضمان �أعلى م�ستوى من �إدارة عالقات العمالء من خالل تقدمي منتجات م�صممة طبق ًا
الحتياجاتهم وخدمات �شخ�صية كاملة للعمالء الذين �سيوا�صلون اال�ستفادة من الرتكيز على اخلدمات ذات القيمة العالية كحلول اال�ست�شارات
اال�ستثمارية امل�صممة طبق ًا الحتياجات العمالء و�إمكانيات �إدارة الأ�صول لدى �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة .وكان عمالء
اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة من بني امل�شرتكني الرئي�سيني فـي املنتجات اال�ستثمارية اجلديدة التي طرحتها �شركة ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية
املحدودة خالل ال�سنة.
هذا ،وقد فازت اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة بجائزة “�أف�ضل خدمات م�صرفـية خا�صة فـي اململكة العربية ال�سعودية” من قبل جملة
يوروموين لل�سنة الثالثة على التوايل (فـي ا�ستبياناتها حول اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة و�إدارة الرثوات للأعوام  2012و 2013و2014م).

اخلدمات امل�صرفـية العاملية:
تعمل اخلدمات امل�صرفـية العاملية كمجموعة عمل م�ستقلة وتدار مركزي ًا �ضمن �ساب .والهدف الرئي�سي لوحدة اخلدمات امل�صرفـية العاملية
هو �أن تكون م�س�ؤولة بالكامل عن �إدارة العالقات مع ال�شركات ال�سعودية الكبرية والتي تتم �إدارتها عاملي ًا من قبل �ساب ،وال�شركات متعددة
اجلن�سيات التي تعمل فـي اململكة العربية ال�سعودية (ومقارها فـي اخلارج) والعمالء من امل�ؤ�س�سات احلكومية كالوزارات والإدارات والهيئات
احلكومية و�أي�ض ًا البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.
�شهد عام  2013توا�صل ارتفاع الإنفاق احلكومي واملرتكز مرة �أخرى على م�شاريع املرافق العامة والنقل وال�صحة والتعليم والبرتول والغاز
مما �أدى �إىل منح عدد من العقود الهند�سية وعقود الإن�شاءات وم�شاريع ت�سليم املفتاح مببلغ مقطوع �إىل �شركات متعددة اجلن�سيات وخا�صة
الكورية وال�صينية والفرن�سية واال�سبانية والهندية .ومعظم تلك ال�شركات هي من قدامى عمالء جمموعة ات�ش ا�س بي �سي وهناك العديد منها
م�صنف �ضمن �أكرب � 500شركة بينما �أ�صحاب امل�شاريع هم �شركات �سعودية �أو �شركا�ؤهم الذين هم عمالء �ساب منذ فرتات طويلة.
وا�صلت �شريحة اخلدمات امل�صرفـية العاملية فـي اال�ستفادة من التوا�صل مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي وم�ساندة ال�شركات ال�شقيقة ل�ساب،
ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية املحدودة (البنك اال�ستثماري) وعالقتها مع �شركة �ساب تكافل فـي تقدمي حلول مالية الئقة للمجموعات متعددة
اجلن�سيات القاعدة والأو�سع من عمالء اخلدمات امل�صرفـية العاملية ،وقد �شمل ذلك الدعم تقدمي امل�ساعدة مبا ي�ؤدي �إىل �ضمان تنفـيذ امل�شاريع
فـي اململكة فـي الأوقات املحددة وباجلودة املتفق عليها� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدة ال�شركات ال�سعودية فـي طموحاتها التو�سعية وخطط اال�ستحواذ
عاملي ًا �أو فـي توفـري ال�سيولة من خالل م�ؤ�س�سات مالية غري �سعودية عن طريق متويل  ECAوال�سندات العاملية .بالإ�ضافة لذلك فقد قام البنك
على توفـري حلول مالية مل�ستوردي البرتول من اململكة العربية ال�سعودية مما يكمل بذلك م�ساندة احلكومة و�أي�ض ًا االقت�صاد الوطني.
وقد �أدت �أن�شطة اخلدمات امل�صرفـية العاملية كما فـي نهاية عام 2013م �إىل توفـري ت�سهيالت جديدة جتاوزت فـي جمموعها  10مليار ريال
�سعودي ت�شمل ت�سهيالت متويل ال�صادرات والت�سهيالت امل�شرتكة والتي ت�ضم قرو�ض ًا طويلة املدى وقرو�ض ر�أ�سمالية جت�سريية وحلول خزينة
و�صكوك والأخرية خا�صة للعمالء ال�سعوديني ،و�ضمانات ومتويل ر�أ�سمال عامل وحلول خزينة لل�شركات العاملية التي تقوم بتنفـيذ عقود خا�صة،
وت�أكيد وح�سم خطابات اعتماد الت�صدير وخا�صة فـيما يتعلق بال�صادرات البرتولية� .إ�ضافة لذلك ،ومب�ساعدة اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية
وفرت اخلدمات امل�صرفـية العاملية جمموعة متكاملة من احللول املالية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية لقاعدة العمالء املحليني.
وا�صلت اخلدمات امل�صرفـية العاملية تطوير حمفظتها عالية النوعية من الأ�صول املمولة وخارج امليزانية العمومية لتبلغ حوايل  57.6مليار
ريال �سعودي (املمولة  19.4مليار ريال �سعودي ،وغري املمولة  38.2مليار ريال �سعودي) مقابل �إجمايل مطلوبات وقدرها  26.2مليار ريال �سعودي
كما فـي نهاية ال�سنة .وهذه الإجنازات هي نتيجة مبا�شرة لل�سعي نحو حتقيق والء ور�ضاء العمالء من خالل توفـري حلول مبتكرة طورت بالتعاون
الوثيق مع ال�شرائح الأخرى فـي �ساب وجمموعة ات�ش ا�س بي �سي.
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اخلدمات امل�صرفـية التجارية
مع بلوغ عدد عمالئها �أكرث من  26,000عميل والقرو�ض التي منحتها والتي تزيد عن  60مليار ريال �سعودي والدخل الذي حققته والبالغ
 1.9مليار ريال �سعودي ،ت�صبح اخلدمات امل�صرفـية التجارية فـي �ساب العب ًا قوي ًا فـي �سوق اخلدمات امل�صرفـية التجارية فـي اململكة العربية
ال�سعودية .وتبلغ الن�سبة الإجمالية للح�صة ال�سوقية للخدمات امل�صرفـية التجارية فـي �ساب  %12.4وتعترب حالي ًا ثالث �أكرب بنك فـي اململكة
العربية ال�سعودية بالن�سبة ل�شريحة اخلدمات امل�صرفـية التجارية.
وكبنك متكامل اخلدمات ،يقدم �ساب حلو ًال م�صرفـية تقليدية و�إ�سالمية من �أجل الوفاء باحتياجات عمالء اخلدمات امل�صرفـية
التجارية .ويغطي فريق العالقات وامل�ساندة املتخ�ص�ص واملكون من  209موظف ًا كافة متطلبات العمالء من اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات
�إ�ضافة �إىل ت�أمني مدخل �إىل الفرق املتخ�ص�صة فـي اخلزينة و�إدارة النقد واخلدمات امل�صرفـية التجارية واال�ستثمارات امل�صرفـية .ويتميز
�ساب فـي �أنه �شريك حملي قوي لعمالئه فـي اململكة العربية ال�سعودية كما �أنه البوابة للو�صول �إىل الأ�سواق املالية العاملية واخلدمات من خالل
جمموعة ات�ش �أ�س بي �سي.
تعتمد اخلدمات امل�صرفـية التجارية طريقة “اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية” فـي تقدمي اخلدمات امل�صرفـية واملالية لعمالئها ولكنها
حتتفظ باملرونة مبا ميكنها من تقدمي خدمات تقليدية طبق ًا ملتطلباتهم واحتياجاتهم� .إ�ضافة لذلك ،وكجزء من التزام �ساب فـي تنمية اخلدمات
امل�صرفـية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة فقد قررت الإدارة جعل �شريحة اخلدمات امل�صرفـية التجارية تعمل طبق ًا للخدمات امل�صرفـية الإ�سالمية
فقط وذلك متا�شي ًا مع االجتاه العام لهذه ال�شريحة فـي اململكة العربية ال�سعودية حيث يتم تقدمي املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة فقط� .إ�ضافة
لذلك ،يقدم �ساب جمموعة كاملة من املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة ويعترب �أحد الرواد على هذا ال�صعيد وخا�صة جلهة تقدمي منتجات عاملية
وحلول خزينة متطورة كعقود ال�صرف الآجلة واخليارات ومبادالت �أ�سعار الفائدة ,ال�سيما و�أن �ساب كان �أول بنك يقوم ب�إدخال حل متوافق مع
ال�شريعة لل�سحب على املك�شوف.
ي�ساعد فريق �سل�سلة التجارة والإمداد بالبنك ال�سعودي الربيطاين العمالء فـي تنفـيذ هياكل مالية فعالة من �أجل الوفاء ب�أعمالهم التجارية
ومتطلبات را�س املال كما فـي تخفـي�ض املخاطر بالن�سبة لهم .وفـي عام  2013طرح �ساب خدمة متويل الذمم املدينة ليكون بذلك البنك الوحيد
فـي اململكة الذي يقدم هذه اخلدمة املتخ�ص�صة� .إ�ضافة لذلك فقد طرح �ساب العديد من املبادرات التي تهدف �إىل تعزيز جتربة العميل
وتخفـيف املخاطر .وقد �شملت تلك املبادرات تو�سعة فريق املبيعات و�إدارة العمالء ،املزيد من التعزيز للحلول التجارية املهيكلة واملبنية على
ال�شريعة ،ا�ستمرار اال�ستثمار فـي التقنية لتح�سني عرو�ض املنتجات وجتربة العميل ،ت�سهيل التجارة مع البلدان عالية املخاطر من خالل توزيع
املخاطر و�إدخال منتجات وحلول جديدة من منظور �سل�سة الإمداد ،وتعزيز عرو�ض تدريب العمالء حتت �إ�شراف �أكادميية �ساب التجارية.
وفـي عام  2013عزز البنك هذه الأن�شطة حيث دعم قدراته الإنتاجية مبا فـي ذلك زيادة القوة العاملة مبوظفـني رئي�سيني ا�سرتاتيجيني
و�شراكات ا�سرتاتيجية كال�شراكة مع امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لت�أمني اال�ستثمارات ومتويل اال�سترياد ،ع�ضو جمموعة بنك التنمية الإ�سالمي مبا
ميكن البنك من زيادة عر�ض وعمق قدراته الإنتاجية .كما ا�ست�ضاف البنك عدد ًا من الندوات التجارية الرئي�سية والأحداث والعرو�ض املتعلقة
مب�شاركة العمالء على ال�صعيدين املحلي العاملي ،كما �ساعد العمالء على التو�سع عاملي ًا من خالل فتح الفر�ص لهم على ذلك ال�صعيد و�أجرى
درا�سات لل�سوق وا�ستبيانات ملعرفة �آراء العمالء و�أي�ض ًا اختبارات للتحقق من ر�ضاهم وذلك مبا ي�ضمن الفهم الكامل الحتياجات العمالء
و�أ�سواقهم و�أي�ض ًا البقاء على توا�صل وثيق معهم مبا ميكننا من الوفاء باحتياجاتهم املعقدة واملتغرية.
يحتفظ �ساب بعالقات قوية مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي مما يوفر له مدخ ًال وارتباط ًا دولي ًا لي�س له مناف�س مل�صلحة عمالئه .كما ال يزال
البنك بنك التجارة العاملية الرائد فـي اململكة حيث ي�ساند ويقدم خدماته لل�شركات املحلية والأجنبية فـي تو�سعها حملي ًا وعرب احلدود.
	�إن التطوير الداخلي للتقنية لدى البنك مقرون ًا ب�إمكانية الو�صول لأنظمة جمموعة ات�ش ا�س بي �سي يوفر �ضمانة لقدرة البنك على تقدمي
�أحدث الو�سائط والقنوات امل�صرفـية لعمالئه مبا فـي ذلك خمتلف حلول الدفع و�إدارة النقد مبا يفـي باالحتياجات املعقدة واملتزايدة للعمالء.
كما ت�ضمن الرتتيبات القوية للحفاظ على ا�ستمرارية الأعمال لعمالء �ساب وجود مدخل موثوق لأموالهم .وتركز ا�سرتاتيجية البنك املتعلقة
باخلدمات امل�صرفـية لل�شركات عرب الإنرتنت على تقدمي قاعدة متعددة الأوجه للعمالء عرب خمتلف خطوط العمل تغطي جمموعة وا�سعة من
اخلدمات بطرق ميكن تعديلها لتتالءم واحتياجاتهم ال�شخ�صية الفريدة .وتقدم جمموعات منتجات البنك من خالل نافذة واحدة تخدم العديد
من العمالء من خالل بوابة �إلكرتونية موحدة� .إن اعتماد نافذة واحدة للمدفوعات و�أوراق القب�ض والتمويل والأ�سواق وال�صرف الأجنبي ميثل
�أحد �أهداف الو�سائط املبا�شرة فـي �ساب وهو توفـري خدمات عمالء متجان�سة عاملي ًا جنب ًا �إىل جنب مع فعالية حملية قوية.
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

اخلدمات امل�صرفـية التجارية ( -تتمة)
ومن اجلدير بالذكر �أن البنك ميلك فـي الوقت احلا�ضر �أربعة �أنظمة للتعامل عرب الإنرتنت تلبي جممل احتياجات عمالء اخلدمات
التجارية .وي�شمل ذلك �شبكة �سويفت نت و�ساب كونيكت ،وهي قنوات متكاملة ت�ستهدف كبار عمالئنا من ذوي املتطلبات املالية املعقدة ،بينما
ت�ستهدف �شبكة ات�ش ا�س بي �سي نت ال�شركات والعمالء التجاريني من امل�ؤ�س�سات املتو�سطة �إىل كبرية احلجم و�أي�ض ًا امل�ؤ�س�سات املالية ذات
االحتياجات املالية املتعددة ،بينما تعترب �شبكة �ساب نت للخدمات التجارية ح ًال �سهل اال�ستخدام لل�شركات ال�صغرية �إىل املتو�سطة ذات
االحتياجات امل�صرفـية املحلية .وت�ضمن حلول القنوات الإلكرتونية متعددة الفئات قدرة �ساب على تلبية عدد كبري من املتطلبات بدء ًا من �أكرث
العمالء تعقيد ًا من حيث املتطلبات امل�صرفـية املتعددة وحتى �أب�سط العمالء املعتمدين على اخلدمات امل�صرفـية الإلكرتونية .كما قام �ساب خالل
عام  2013ب�إدخال بطاقة �صرف الرواتب (بطاقة �ساب للرواتب) والتي ت�ستهدف املجموعات من ذوي الرواتب املنخف�ضة .ومت �أي�ض ًا �إدخال
نظام حماية الأجور واحل�سابات االفرتا�ضية للذمم املدينة .هذا ويجري العمل على تعميم نظام �ساب للدفعات الكبرية جتارياً.
متا�شي ًا مع التوجيهات اال�سرتاتيجية لتقدمي عرو�ض رائدة وات�صاالت عاملية وخدمات ا�ستثنائية للعمالء ،فقد حققت اخلدمات امل�صرفـية
التجارية فـي �ساب تقدم ًا جيد ًا على �صعيد �سبع مبادرات رئي�سية جديدة مت طرحها قبل �سنة .و�شمل ذلك تعزيز العالقات اخلارجية مع جمموعة
ات�ش ا�س بي �سي فـي  85بلد ًا تعمل فـيها املجموعة مما �أدى �إىل تكوين حجم عمل كبري من الإحاالت املتبادلة وتقوية روابط �ساب مع ال�صني من
خالل �إن�شاء مكتب ال�صني ،وهو الأول من نوعه من قبل بنك �سعودي ،من �أجل ت�شجيع التدفقات التجارية املتبادلة.
وكان جزء من الرتكيز الرئي�سي للخدمات امل�صرفـية التجارية فـي �ساب قد ان�صب على ال�شركات متو�سطة �إىل �صغرية احلجم.
يتمتع �ساب بتاريخ طويل من االلتزام جتاه العمالء من ذوي امل�صالح التجارية ال�صغرية ،وكان �أول بنك فـي اململكة العربية ال�سعودية ي�شارك
فـي برنامج كفالة ،وهو برنامج �ضمانات حكومية لت�شجيع البنوك على �إقرا�ض امل�صالح التجارية ال�صغرية .وقد عزز �ساب خالل ال�سنة �إىل
حد كبري التزامه بدعم امل�صالح التجارية ال�صغرية حيث �أ�صبح ي�شار لهذا القطاع بقطاع اخلدمات امل�صرفـية للأعمال فـي �ساب .كما مت
خالل ال�سنة دمج اخلدمات امل�صرفـية للأعمال ك�شريحة م�ستقلة تدار ب�شكل عملي �ضمن اخلدمات امل�صرفـية التجارية مما ي�ضمن الرتكيز
املتزايد على ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية من خالل ف�صل �إدارتها عن كبار العمالء من ال�شركات .ويدير ق�سم اخلدمات امل�صرفـية للأعمال
والذي ي�ضم فريق ًا من  55موظف ًا فـي الوقت احلا�ضر عالقات مع �أكرث من  23,000م�صلحة جتارية تقل الإيرادات ال�سنوية لكل منها عن
 100مليون ريال �سعودي.
ي�سعى �ساب �إىل توفـري �أف�ضل و�أرقى خدمات العمالء �إىل عمالئه من �صغار ال�شركات وامل�صالح التجارية .ومبوجب ذلك ف�إن ه�ؤالء العمالء
يح�صلون على مدخل جماين �إىل الو�سائط املبا�شرة على مدار � 7أيام فـي الأ�سبوع و� 24ساعة فـي اليوم �إ�ضافة �إىل مراكز ا�ستثمار متطورة فـي
كل منطقة من مناطق اململكة وذلك للوفاء ب�أية متطلبات قد يحتاجها العمالء .وبالإ�ضافة لذلك فقد طرح �ساب �أكادميية الأعمال امل�صرفـية
لتطوير م�ؤهالت ومهارات املوظفـني كما يتطلع �إىل تنمية �شريحة اخلدمات امل�صرفـية للأعمال فـي الوقت الذي يعمل فـيه على تقدمي حلول
خا�صة للعمالء .وفـي عام 2013م طرحت اخلدمات امل�صرفـية للأعمال فـي �ساب عرو�ض ًا ملنتجات الأعمال لدعم هذه ال�شريحة فـي كافة دورات
حياتها املختلفة.
ح�صلت اخلدمات امل�صرفـية التجارية خالل ال�سنة على جائزة “�أف�ضل بنك جتاري فـي اململكة لعام 2013م” من قبل جملة
�إنرتنا�شيونال فاينان�س.

اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية:
ال تزال اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية والتي ت�ضم �إدارة التجارة والإمداد وق�سم املدفوعات و�إدارة النقد متثل �أحد �أق�سام العمل الرئي�سية
بالبنك ،وعلى الرغم من البيئة االقت�صادية ال�صعبة ال�سائدة وانخفا�ض ن�شاط بع�ض القطاعات� ،إال �أن اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية
وا�صلت حتقيق �أداء قوي جتاوزت فـيه اخلطة املو�ضوعة .ولكونها �شريكا رئي�سي ًا فـي املنتجات للخدمات امل�صرفـية العاملية واخلدمات امل�صرفـية
التجارية ،فقد لعبت اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية دور ًا هام ًا فـي خدمة احتياجات ومتطلبات التجارة والإمداد و�أي�ض ًا �إدارة النقد
واملدفوعات للعمالء وذلك من خالل ا�ستخدام حلول مبتكرة وم�صممة طبق ًا لالحتياجات اخلا�صة� .إ�ضافة لذلك فقد حافظت الإدارة على دور
فاعل ورائد وخا�صة فـي ر�سم امل�شهد التجاري فـي اململكة ،وامل�ساعدة فـي منو متطلبات التجارة وتوفـري �أدوات تخفـيف املخاطر للعمالء وفـي
الوقت ذاته تطوير وتعزيز املمرات التجارية احلالية والنا�شئة للمملكة العربية ال�سعودية.
وكرائد فـي جمال املعامالت امل�صرفـية العاملية وكفعالية تركز على خدمة العمالء وتعزيز ا�ستخدام التقنية واالبتكار فـي املنتجات ،فقد
ا�ستطاعت اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية حتقيق ح�صة �سوقية جيدة �ضمن هذا القطاع .وكانت �إدارة اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات
العاملية قد طرحت خالل ال�سنة العديد من املبادرات التي تهدف مل�ساعدة عمالئها ال�سعوديني فـي تدبري و�إدارة متطلبات ر�أ�س املال العامل
بطريقة �أف�ضل وذلك �إ�ضافة لتمويل الذمم املدينة واحل�سابات االفرتا�ضية واخلدمات امل�صرفـية عرب الهاتف اجلوال .وتعترب حلول متويل الذمم
املدينة م�صدرا �إ�ضافـي ًا للتمويل للعمالء ال�سعوديني مما �سيمكنهم من �إدارة احتياجاتهم من ال�سيولة على املدى الق�صري.
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اخلدمات امل�صرفـية التجارية ( -تتمة)
اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية( - :تتمة)
وكان �ساب واحد ًا من البنوك التي طرحت عدد ًا من املبادرات النظامية الرئي�سية كبطاقات الدفع ونظام حماية الرواتب فـي اململكة.
هذا وال تزال اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات العاملية حتوز على التقدير على م�ستوى ال�سوق والقطاع على حد �سواء حيث فازت بعدد من
اجلوائز القيمة منها جائزة يوروموين “�أف�ضل مدير حملي للنقد فـي اململكة العربية ال�سعودية لعام 2013م” وجائزة جملة غلوبال فاينان�س
“�أف�ضل بنك لتمويل التجارة لعام 2013م” وذلك لل�سنة ال�ساد�سة وال�سنة اخلام�سة على التوايل.
اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية
�شهدت اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية منو ًا متوا�ص ًال فـي عام 2013م لتبلغ حوايل  %65من �إجمايل دخل العمليات بالبنك.
ومن اجلدير بالذكر �أن كافة �أن�شطة اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات قد �أ�صبحت الآن ُتقّدم ب�شكل متوافق مع ال�شريعة وذلك
متا�شي ًا مع ا�سرتاتيجية �ساب للخدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية والتي تقت�ضي تقدمي قاعدة كاملة من اخلدمات واملنتجات الإ�سالمية مما �أدى
�إىل �ضمان ا�ستمرار النمو فـي كافة �شرائح اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية .ومن بني العرو�ض اجلديدة املطورة لعمالء اخلدمات امل�صرفـية
ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات منتج “مرابحة الأ�سهم” والذي ميثل خيار ًا �آخر للتمويل ال�شخ�صي .ويفـي املنتج اجلديد باحتياجات العمالء كما
يعزز عرو�ض منتجات �ساب للتمويل ال�شخ�صي� .إ�ضافة لذلك ،فقد مت �إ�صدار كافة البطاقات االئتمانية لعمالء اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية
فـي عام 2013م كبطاقات متوافقة مع ال�شريعة.
وا�صل الطلب على خدمة متويل املنازل خالل عام 2013م قوته حيث حافظ البنك على موقعه ك�أحد الالعبني الرئي�سيني فـي ال�سوق.
وكان البنك قد طرح خالل العام خدمة متويل املنازل املبنية على �سعر ت�أجري متغري حيث القت �إقبا ًال جيد ًا فـي ال�سوق .وت�شمل منتجات متويل
املنازل فـي �ساب ب�شكل عام العقارات اجلاهزة لال�ستخدام ،الأرا�ضي واملباين قيد الإن�شاء مع ميزة م�ضافة متكن العمالء من امتالك العقار
فـي نهاية مدة عقد الإيجار.
كما �أولت اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية �إهتمام ًا بالغ ًا بتلبية احتياجات العمالء من ال�شركات حيث قامت بتطوير عرو�ض وخدمات
�إ�سالمية مغرية للخدمات امل�صرفـية لل�شركات واخلدمات امل�صرفـية التجارية .ومت االنتهاء من �إعداد حوكمة منتجات اخلدمات امل�صرفـية
الإ�سالمية ومت �إجراء تعزيزات رئي�سية على املنتجات احلالية .ومن بني املنتجات املطورة احللول ال�شخ�صية كالت�سنيد والإجارة ومتويل املخزون
والتي تهدف للوفاء بالطلب املتزايد من جانب عمالء اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات .كما مت �أي�ض ًا معاجلة كافة نقاط املراجعة املتعلقة باخلدمات
امل�صرفـية الإ�سالمية لدى اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات.
نظمت اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية فـي اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات خالل عام 2013م ور�شتي عمل حول احللول امل�صرفـية الإ�سالمية
لل�شركات فـي كل من الريا�ض واخلرب ح�ضرها عدد من عمالء اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات البارزين ,وقد كان الهدف من هذه الندوات
التعريف باخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية لل�شركات فـي �ساب لعمالء اخلدمات امل�صرفـية لل�شركات احلاليني واملحتملني وتعزيز �صورة اخلدمات
امل�صرفـية الإ�سالمية لل�شركات فـي ال�سوق ورفع وعي العمالء باخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية ب�شكل عام وتعريف العمالء مبنتجات وحلول �ساب
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة التي تلبي احتياجاتهم.
وقد ح�صلت �إدارة اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية خالل عام 2013م على عدد كبري من اجلوائز و�شهادات التقدير ،وذلك للنجاح املتوا�صل
للبنك فـي الوفاء بطموحات عمالئه .و�شملت تلك اجلوائز جائزة “�أف�ضل معاملة �إ�سالمية لل�سنة” و“�أف�ضل معاملة �إ�سالمية باململكة” وجائزة
“�أف�ضل معاملة متويل م�شاريع �إ�سالمية لعام 2013م” من جملة يورومني ،وجائزة “�أف�ضل معاملة متويل جتارة �إ�سالمية لعام 2013م”.

اخلزينة:
�شهدت اخلزينة �سنة �أخرى من النجاح الكبري وذلك على الرغم من ا�ستمرار انخفا�ض ا�سعار الفائدة و�أ�سواق االئتمان وارتفاع م�ستويات تقلب
�أ�سعار الفائدة .وقد حافظت ميزانية البنك على م�ستويات �سيولة مرتفعة وقوية مما عزز النمو العام للبنك .كما �أن الإدارة الفعالة ملخاطر
�أ�سعار الفائدة ومركز البنك املتقدم فـي العمالت الأجنبية �ساهم بقوة فـي تعزيز �إجمايل ربح العمليات بالبنك.
وا�صلت اخلزينة زيادة ح�صتها ال�سوقية من منتجات احلماية واال�ستثمار من خالل زيادة تقدمي احللول املالية واال�ستثمارية املتوافقة
مع ال�شريعة واخلدمات التقليدية على حد �سواء لقاعدة العمالء املتزايدة .وقد وا�صل البنك اعتماد التغطية املتخ�ص�صة للمناطق الرئي�سية
(الو�سطى والغربية وال�شرقية) مقرونة مبنتجات متنوعة رفعت من م�ساهمته فـي تعزيز عالقات �ساب �إىل حد كبري .هذا ،وتوا�صل اخلزينة
حتقيق تقدم كبري فـي تنفـيذ م�شروع �أنظمتها الرئي�سية والتي �ست�ؤدي بدورها �إىل تعزيز �إمكانيات اخلزينة من ناحية املنتجات ،و�أمتتة العمليات
والإجراءات وتعزيز خدمات العمالء.
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االئتمان واملخاطر
تنطوي كافة �أن�شطة �ساب ،بدرجات متفاوتة ،على قيا�س وتقييم وقبول و�إدارة املخاطر �أو جمموعات املخاطر .وت�ضم �أهم فئات املخاطر التي
يتعر�ض لها البنك املخاطر االئتمانية (وت�شمل خماطر الأطراف املقابلة وخماطر البلدان اخلارجية) ،وخماطر الأ�سواق (وت�شمل خماطر
ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار الأ�سهم) ،وخماطر العمليات ب�أ�شكالها املتعددة وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سمعة وخماطر حماية
البيئة (املخاطر البيئية واالجتماعية).
	�إن حوكمة املخاطر وهيكل امللكية املعدة �إعداد ًا جيد ًا ي�ضمن الإ�شراف اجليد وامل�س�ؤولية عن الإدارة الفعالة للمخاطر .وانطالق ًا من ذلك
ف�إن جمل�س الإدارة يعتمد �إطار املخاطر واخلطط و�أهداف الأداء والتي ت�شمل و�ضع حدود تقبل املخاطر ،وتعيني كبار امل�س�ؤولني ،وتفوي�ض
ال�صالحيات للمخاطر االئتمانية واملخاطر الأخرى و�أي�ض ًا و�ضع �إجراءات املراقبة الفعالة.
هذا ولقد مت خالل ال�سنة تعزيز �إطار تقبل املخاطر فـي �ساب واعتماده من قبل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة ،والذي يو�ضح كم و�أنواع
املخاطر التي ميكن ل�ساب تبنيها خالل تنفـيذ ا�سرتاتيجيته اخلا�صة .ويعد هذا الإطار جزء ًا �أ�سا�سي ًا من النهج املتكامل للبنك جتاه املخاطر،
و�إدارة ر�أ�س املال والعمل ،كما �أنه يدعم البنك فـي حتقيق العائد على �أهداف حقوق امل�ساهمني �إ�ضافة �إىل كونه عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا فـي الوفاء
بالتزامات البنك مبوجب الركن الثاين من بروتوكول بازل .2
وا�صل البنك اعتماد فعالية خماطر م�ستقلة توفر �إ�شراف ًا و�إدارة عالية امل�ستوى للمخاطر االئتمانية وخماطر الأ�سواق ل�ساب .وت�شمل
م�س�ؤولياتها� :صياغة ال�سيا�سة االئتمانية ل�ساب طبق ًا للقواعد والأنظمة املحلية ،توجيه �شرائح العمل بالن�سبة لدرجة تقبل البنك لالنك�شاف
ملخاطر الأ�سواق واملخاطر االئتمانية لقطاعات �سوقية حمددة �أو �أن�شطة ومنتجات بنكية حمددة ،مراقبة املخاطر للكيانات ال�سيادية والبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،وتبني مراجعة م�ستقلة وتقييما مو�ضوعي ًا للمخاطر.
بعد قيام م�ؤ�س�سة النقد ب�إ�صدار قواعد �إدارة املخاطر االئتمانية فـي البنوك� ،أمت البنك �إجراء املراجعة و�أ�صبحت �إجراءات �إدارة املخاطر
فـي �ساب متوافقة مع تلك القواعد .وبالتحديد فقد قام �ساب بتو�سيع نطاق فريق املراجعة االئتمانية لديه مبا ي�ؤمن توفـري فعالية تقييم ائتماين
م�ستقلة على خماطر الأطراف النظرية الفردية.
ويغطي �إطار �إدارة خماطر العمليات التي مت اعتماده حتديد وتقييم املخاطر الرئي�سية ،وو�ضع والإ�شراف على �ضوابط املراقبة الرئي�سية
و�أي�ض ًا حتديد و�إدارة املخاطر الرئي�سية بالبنك .ومن �أجل زيادة م�ستوى الوعي مبخاطر العمليات فقد طور �ساب طريقة مبنية على املخاطر
تنطوي على رفع م�ستوى التكامل بني كافة الفعاليات والأق�سام وتطوير التدريب املالئم فـي هذا احلقل.
متا�شي ًا مع التوجيهات املتعلقة ب�ضوابط الرقابة الداخلية والتي �صدرت عن م�ؤ�س�سة النقد خالل عام 2013م ،كلف �ساب مراجع ح�سابات
خارجي لإجراء مراجعة م�ستقلة لإطار الرقابة الداخلية بالبنك.
وعلى ال�صعيد امل�ستقبلي �سوف ت�شمل التعزيزات الرئي�سية لهذا الإطار تطوير نظام �إدارة خماطر العمليات مبا ي�ضمن �أن تدعم الأعمال
و�إدارة والتحكم باملخاطر الهامة لدى البنك وفـي نف�س الوقت ت�شجيع انتهاج طريقة م�ستقبلية جتاه خماطر العمليات من خالل حتديد احلقول
التي ت�ضم خماطر كبرية حمتملة.
لقد كيف �ساب ال�سيولة القوية لديه و�إطار �إدارة خماطر التمويل بحيث ت�ستجيب للتغريات احلا�صلة فـي خليط الأعمال التي يتبناها و�آثار
الأحداث العاملية على مراكز ال�سيولة لديه .و�سوف يوا�صل البنك تطوير �إطار �إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل لديه وذلك من خالل ا�ستيعاب
املعرفة واخلربة من الأحداث اجلارية فـي ال�سوق والعرو�ض النظامية احلالية التي تغطي خماطر ال�سيولة الواردة فـي �إطار بروتوكول بازل .3
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املوارد الب�شرية:
تعترب نوعية والتزام موظفـي �ساب �أمر ًا جوهري ًا لنجاحه .ونظرا لأن الثقة والعالقات متثل ركائز هامة جد ًا فـي التعامل ،ف�إن هدف البنك هو
ا�ستقطاب واالحتفاظ وحتفـيز �أف�ضل الأ�شخا�ص امللتزمني بتطوير م�سار مهني على املدى البعيد مع البنك.
وتدعم ا�سرتاتيجية املكاف�آت فـي �ساب هذا الهدف وذلك من خالل املوازنة بني الأداء على املدى الطويل والأداء امل�ستدام .وتهدف
ا�سرتاتيجية املكاف�آت �إىل مكاف�أة النجاح ،ولي�س الف�شل ،و�أن تكون متنا�سقة بال�شكل املالئم مع �إطار املخاطر بالبنك والنتائج املرتبطة طبق ًا
لقواعد م�ؤ�س�سة النقد وتوجيهات جمل�س اال�ستقرار املايل .ومن �أجل �ضمان التنا�سق بني التعوي�ضات وا�سرتاتيجية �ساب يتم حتديد التعوي�ض
الفردي من خالل تقييم الأداء املقدم مقابل الأهداف ال�سنوية و�أي�ض ًا الأهداف على املدى الطويل ح�سب املحدد فـي منوذج الأداء املتوازن و�أي�ض ًا
التنا�سق مع قيم �ساب “منفتحتني”“ ،متوا�صلني”“ ،ميكن االعتماد علينا” و“العمل كفريق واحد” .ومن اجلدير بالذكر �أن احلكم على الأداء
يكون لي�س فقط بناء على ما مت �إجنازه على املدى القريب واملدى البعيد ،ولكن على كيفـية حتقيق ذلك ،حيث �أن معرفة كيفـية حتقيقه ي�سهم
فـي ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سة �إىل حد كبري .لقد متت درا�سة الإجراءات املالية وغري املالية املدرجة فـي منوذج الأهداف املتوازنة ال�سنوي بعناية من
�أجل �ضمان التنا�سق مع ا�سرتاتيجية �ساب للمدى الطويل� .إ�ضافة لذلك ف�إن م�س�ؤويل البنك يخ�ضعون لت�أجيل املكاف�آت مبا ي�ضمن �أن يركزوا
على امل�صالح طويلة املدى بد ًال من امل�صالح ق�صرية املدى� .إن طريقة البنك فـي مكاف�أة املوظفـني تعتمد على اال�ستحقاق واملناف�سة على م�ستوى
ال�سوق تعززها قيم �أخالقية مبنية على ثقافة �أداء توازي بني م�صالح املوظفـني وامل�ساهمني واجلهات النظامية والعمالء.
ي�سعى �ساب على الدوام �إىل حتقيق م�ستوى من التميز من خالل الرتكيز على قيم القيادة والقدرات الفنية .ويعترب تطوير املوظفـني �أمر ًا
هام ًا للقوة امل�ستقبلية للبنك.
وا�صل �ساب خالل عام 2013م العمل على بناء التوافق والتجان�س بني خمتلف مناهج التعليم لديه وحت�سني نوعية الربامج التعليمية .كما مت
و�ضع ا�سرتاتيجية تعليم وتطوير جديدة خالل ال�سنة .ومت �أي�ض ًا طرح العديد من برامج التعليم اجلديدة تغطي حقو ًال تتعلق بلجنة املخاطر/جلنة
خماطر العمليات .كما ح�ضر العديد من �أفراد الإدارة العليا الربامج اال�سرتاتيجية ملجموعة ات�ش ا�س بي �سي ،كربنامج “ثقافة الأداء العايل
املرتكزة على قيم ات�ش ا�س بي �سي” .كما مت الرتكيز خالل ال�سنة على تعزيز وتطوير مهارات مدراء العالقات حيث مت طرح العديد من الربامج
مثل :مهارات البيع اال�ست�شارية ملدراء العالقات ،برامج قيادة فريق املبيعات ،خلق جتربة عميل ا�ستثنائية و�إدارة عالقات ال�شركات .وقد توا�صل
الرتكيز على التدريب الإلكرتوين حيث مت ت�سجيل زيادة بن�سبة  %315فـي ا�ستخدام التدريب الإلكرتوين مقارنة مبا كان عليه الو�ضع فـي عام
2012م .وكان �ساب قد طرح هذا العام برنامج معايري �ساب العاملية ومت تعزيز هذه املبادرة من خالل جمموعة من الأن�شطة �شملت طرح �صفحة
الإنرتنت والدورات التدريبية .ومت خالل العام  2013تطوير الأكادمييات التعليمية اخلا�صة لكل �إدارة والتي �ستخدم تطوير املوظفـني من خالل
ا�ستخدامها وتطبيقها املتخ�ص�ص على �أر�ض العمل.
مت خالل العام تنفـيذ برنامج تطوير وظيفـي يهدف �إىل حتديد وتطوير وتوظيف الأفراد من ذوي املهارات والكفاءات العالية وذلك من
�أجل �ضمان توفر الإمداد الكافـي من الأفراد ذوي املهارات العالية ومن يتمتعون بالقيم واملهارات واخلربة ل�شغل املراكز القيادية فـي احلا�ضر
وامل�ستقبل ،ومن هنا كان الرتكيز على برامج تطوير املوظفـني على م�ستوى �ساب خالل ال�سنة .كما مت خالل العام �إجراء مراجعة �شاملة
لربامج الإحالل الوظيفـي للمراكز الرئي�سية وذلك ل�ضمان نوعيتها وجتان�سها ،ومت �أي�ض ًا و�ضع ا�سرتاتيجية �إدارة املهارات وطرح برنامج التدرج
الوظيفـي للموظفـني الرئي�سيني وخلفائهم واملوظفـني الذين ميتعون باملهارات من �أجل �إعطائهم تدريب ًا �أ�سا�سي ًا يتنا�سب مع �أدوارهم املحددة
فـي برنامج الإحالل  .كما مت تطوير برنامج امل�ؤهالت القيادية فـي �ساب والكفاءات الفنية لكافة املراكز الرئي�سية خالل العام .والهدف من هذا
الربنامج هو تبيان امل�ؤهالت القيادية واخل�صائ�ص ال�شخ�صية املطلوبة للقادة فـي �ساب ،مع تطور العمل خالل ال�سنوات الثالث القادمة .و�سوف
ي�شكل هذا الربنامج النواة لكافة برامج القيادة فـي �ساب م�ستقبالً .وفـي عام � 2014سوف يتم تقييم جميع كبار املدراء فـي �ساب مقابل تلك
املعايري وذلك بهدف و�ضع خطط تطوير وظيفـي قوية وحمكمة.
وا�صل البنك حتقيق تقدم كبري على م�ستوى خطط ال�سعودة لديه ،فقد ارتفعت ن�سبة ال�سعودة بالبنك �إىل  %88.5مع زيادة كبرية فـي �أعداد
ال�سيدات فـي كافة الأق�سام واملراكز الإدارية العليا ،بينما مت تعميم العديد من مبادرات التطوير لل�سيدات خالل ال�سنة .وتبلغ ن�سبة املوظفات
ال�سعوديات حالي ًا  %16.3من �إجمايل عدد موظفـي البنك .هذا ،وقد با�شر البنك ب�إعداد خط �إمداد من املوظفات ممن يطمحن لأن ي�شكلن
قادة امل�ستقبل فـي البنك .وختاماً� ،شارك البنك فـي �أيام املهنة الرئي�سية فـي اململكة العربية ال�سعودية واململكة املتحدة والواليات املتحدة ووظف
من خاللها  144خريج ًا ممن يتمتعون ب�إمكانات كامنة قوية لالن�ضمام �إىل برامج �ساب التطويرية.
تتمثل ر�ؤية �ساب ح�سب املو�ضح فـي ا�سرتاتيجية املدى املتو�سط  2016 – 2014والتي اعتمدها جمل�س الإدارة فـي �شهر دي�سمرب ،فـي �أن يكون
�ساب �أف�ضل مكان للعمل بنهاية عام 2016م.
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

االئتمان واملخاطر ( -تتمة)

ممتلكات ال�شركة والأمن وال�سالمة:
�أجرت �إدارة ممتلكات ال�شركة والأمن وال�سالمة خالل  2013عملية �إعادة تنظيم للإدارة وذلك بهدف تنظيم �أعمالها وبالتايل حت�سني الفعالية
فـيها.
�شهدت ممتلكات ال�شركة �سنة مليئة بالن�شاط حيث مت جتديد ونقل ثمانية فروع فـي كافة �أنحاء اململكة وفتح ثالث فروع جديدة هي فرع
�سكاكا ،وفرع التميمي ال�صغري وفرع جيزان .كما حقق م�شروع مبنى الإدارة الإقليمية فـي جدة تقدم ًا حيث مت االنتهاء من مرحلة الت�صميم
ويجري طلب تقدمي العطاءات لإن�شاء املبنى اجلديد .ومع انتهاء ال�سنة كانت هناك �أربعة فروع �أخرى قيد التجديد� ،إ�ضافة �إىل نقل فرع �شارع
الأمري متعب بجدة .وبالتزامن مع ذلك فقد مت تركيب  112جهاز �صراف �آيل جديد طبق ًا للخطة املو�ضوعة لعام 2013م ،كما مت االتفاق على
ال�صورة اجلديدة لأجهزة ال�صراف التي ت�ستخدم من ال�سيارة وبع�ض �أجهزة ال�صراف ال�صغرية والتي �ستكون جاهزة للتنفـيذ فـي عام 2014م.
مت خالل ال�سنة التعاقد مع �شركة جديدة لتقدمي خدمات النظافة وال�ضيافة للبنك ،بينما تعمل ال�صيانة على م�شروع املرحلة الثالثة مع تقنية
املعلومات ،وبعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد على الت�صميم فقد بو�شر بتنفـيذ امل�شروع.
على �صعيد امل�ستقبل يجري التخطيط لأحد ع�شر م�شروع ًا لتجديد �أو نقل فروع �أخرى ،بينما مت حتديد املواقع ل�ستة فروع جديدة فـي كل من
الريا�ض وجدة واملنطقة ال�شرقية.
العمليات والإجراءات
�أجرت �إدارة العمليات والإجراءات خالل عام  2013العديد من م�شروعات املركزة والأمتتة والتي تهدف �إىل خف�ض امل�صروفات وتعزيز الفعالية
وحت�سني فرتات االحتفاظ بالعمالء.
تقنية املعلومات
�شهد عام  2013حت�سينات متدرجة وثابتة فـي الأداء على م�ستوى اخلدمات التقنية فـي �ساب ،حيث مت تعزيز م�ستوى توفر اخلدمات لي�صل �إىل
ن�سبة  %99.67مدعوم ًا بخف�ض بلغ حوايل  %10فـي التكلفة لكل ح�ساب على نطاق ال�سنة .ويعزى حتقيق هذا التقدم �إىل رفع م�ستوى �أعمال
املجموعة وتو�سيع خدمات اال�ست�شارة حيث متكنت تقنية املعلومات فـي �ساب من توفـري زيادة ثابتة فـي م�ستوى الأداء مقارنة بال�سنة املا�ضية.
�سجلت اخلدمات الفنية فـي �ساب خالل الفرتة �أداء جيد ًا وقدمت خدماتها ب�شكل منظم وعلى �أكمل وجه ح�سبما ات�ضح من ا�ستبيان العمالء
ال�سنوي .ومبراجعة بع�ض م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية الأخرى يت�ضح لنا ازدياد �إمكانيات التحكم وال�سيطرة وتقليل ن�سبة التغريات الطارئة �إىل
�أقل من  .%1وميثل ذلك تخفـي�ض ًا �صحي ًا ب�أكرث من  %5مقارنة بال�سنة املا�ضية.
كجزء من التزام �ساب باملبادرات النظامية وااللتزام فقد ركزت اخلدمات التقنية فـي �ساب خالل العام  2013على حتقيق االلتزام التام
باملتطلبات النظامية .وقد جتلى ذلك فـي التنفـيذ الناجح ل�سبع وثالثون م�شروع ًا ومبادرة تطوير جديدة ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد .ومن بني
تلك امل�شاريع كان الدليل الن�شط وتطبيق نظام حماية الأجور ،قواعد م�ؤ�س�سة النقد بالن�سبة ل�شروح وبيانات ك�شوف احل�سابات وتطوير ق�سيمة
االعرتا�ض اخلا�صة بال�شيكات املرجتعة .وكان البنك قد ح�صل على �شهادة �إعادة ت�أهيل  PCIلعام  2013كما اجتاز مراجعة م�ؤ�س�سة النقد لأمن
املعلومات بدون �أية �أخطاء رئي�سية .وقد كانت جتربة ا�ستعادة الأعمال فـي حاالت الطوارئ التي مت �إجرا�ؤها م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على جاهزية البنك
وا�ستعداده للظروف واحلاالت الطارئة املحتملة.
انطالق ًا من ر�ؤيتها لتوفـري �أف�ضل بنية حتتية تقنية فقد مت تنفـيذ العديد من امل�شاريع واملبادرات خالل عام 2013م .ومن �أهم تلك امل�شاريع
تنفـيذ م�شروع  iHAوالذي يعترب مبثابة مفتاح لتوفـري نظام ت�شغيل م�صرفـي رئي�سي بكامل اجلاهزية واملرونة ،وحل هاتفـي لربوتوكول الإنرتنت
ل�شبكة الفروع وتعزيز نظام الت�سجيل ال�صوتي لق�سم اخلزينة .وقد كان الرتكيز املتجدد على الأمن دافع ًا لتطبيق نظام منع فقدان املعلومات
جنب ًا �إىل جنب مع نظام غوارديوم ( )Guardiumوالذي يوفر مراقبة �أ�شد على البيانات.
من �أجل حتقيق �أهداف وتطلعات العمالء بطريقة �أكرث �سهولة و�سرعة فقد مت ت�سليم عدد من امل�شاريع الرئي�سية خالل العام �شملت نظام
موريك�س (املرحلة الثانية) ،نظام ال�ضمانات فـي برنامج هب لال�سترياد والت�صدير من �أجل تنفـيذ �إجراءات �ضمانات متويل التجارةIFA ،
للذمم املدينة وهو احلل اخلا�ص بتمويل الذمم املدينة للخدمات التجارية ،تطوير نظام هب لل�ضمانات باملجموعة من �أجل �إنهاء �إجراءات
ال�ضمانات ،بالإ�ضافة �إىل العديد من امل�شاريع الأخرى التي ت�ضيف قيمة كبرية لعمليات البنك كم�شاريع  STPالتي مت تنفـيذها خالل العام من
�أجل توفـري الإمكانيات للعميل لتحقيق جتربة �أكرث م�شاركة وتعزيزاً.
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تقنية املعلومات ( -تتمة)
	�أ�صبح الآن ب�إمكان العمالء اال�ستفادة من �أمتتة برنامج �إك�سب و�إطالق خدمة التعامل امل�صرفـي عرب الهاتف اجلوال .كما مت طرح نظام
يقني ،وهو نظام ا�ستعالم عرب الإنرتنت للتحقق من �صحة رقم الهوية ال�سعودية �أو حفـيظة النفو�س ال�سعودية �أو الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني،
وهي كلها جزء من برنامج اعرف عميلك ،ومتثل مبادرة ملعرفة العمالء وت�صرفاتهم .كما مت خالل العام تنفـيذ م�شروع رئي�سي �آخر وهو م�شروع
فاتكا – املرحلة الأوىل والذي يهدف �إىل تعزيز االلتزام بال�ضريبة الأمريكية ومكافحة التهرب ال�ضريبي من قبل املواطنني الأمريكيني.
كجزء من ا�سرتاتيجية املدى املتو�سط ،ت�شمل امل�شاريع التي �سيتم تنفـيذها فـي عام 2014م :تنفـيذ م�شروع القنوات الرقمية ،جتديد خدمة
التعامل امل�صرفـي عرب الإنرتنت وموقع الإنرتنت العام بينما �سيتوا�صل الرتكيز على تنفـيذ امل�شاريع الأخرى كم�شروع الفاتكا .وت�شمل امل�شاريع
الأخرى املزمع تنفـيذها فـي اجلزء الأول من فرتة ال�سنوات الثالثة ،بطاقة احل�سم من فـيزا� ،إدارة الرثوات – جدول توزيع �إدارة العالقات وجي
بيه �أ�س  GPSللتعامل امل�صرفـي عرب الإنرتنت .وتهدف هذه امل�شاريع �إىل تعزيز نوعية اخلدمات املقدمة لعمالئنا املحليني واخلارجيني والعناية
باحتياجاتهم احلالية وتوفـري �أ�سا�س للوفاء باملتطلبات التي قد تربز م�ستقبالً.
خدمة املجتمع
يفخر �ساب بالتزامه القوي بتطوير املجتمع وتلبية احتياجاته ملا ي�صب فـي امل�صلحة العامة .ويتم تفعيل هذا االلتزام من خالل نظام القيم
الرا�سخ لدى البنك والذي يتم الرتكيز عليه داخلي ًا وخارجي ًا بنف�س القدر ،حيث يقوم �ساب حتت مظلة “�ساب فـي خدمة املجتمع” بتنفـيذ
جمموعة من الربامج والأن�شطة التي ت�صب فـي تعزيز التنمية الوطنية فـي اململكة .كما ي�سعى �ساب ،كجزء من دوره الرائد فـي القطاع اخلا�ص،
وينفذ العديد من فر�ص امل�شاركة والتي ترتكز ب�شكل عام على ثالثة حماور رئي�سية وهي التطوير الب�شري ،والتعليم ،وخدمة املجتمع والبيئة.
وكداللة قوية على التزامه بتنمية املجتمع ،فقد رعى �ساب برنامج “رواج احلرف” املوجه للعائالت املنتجة وذلك بالتعاون مع جمعية
ماجد بن عبد العزيز للتنمية واخلدمات االجتماعية ،وقد ُ�صمم هذا الربنامج الذي مت تنظيمه فـي مدينة جدة بحيث يتم تدريب � 66سيدة على
�إنتاج الزي املدر�سي لأكرث من  3,000طفل يتيم خالل العام الدرا�سي.
وفـي املنطقة ال�شرقية رعى �ساب برناجم ًا لتنمية املهارات املهنية اخلا�صة حتت م�سمى “تطوير املهارات خالل  30يوم ًا” وذلك بالتعاون مع
جلنة التنمية االجتماعية الأهلية بالدمام ،بهدف تزويد الباحثني عن العمل مبجموعة من املهارات الهامة ،وقد جنح الربنامج فـي تدريب 1,800
م�شارك من كال اجلن�سني خالل  35ح�صة تعليمية.
بالن�سبة للأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة نظم �ساب بالتعاون مع جمعية الأطفال املعوقني “برنامج �ساب لتوظيف املعوقني” وذلك
لل�سنة الرابعة على التوايل من �أجل ت�سهيل توظيف الأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة فـي عدد من املدن ،وقد متكنت احلملة من توفـري فر�ص
عمل لأكرث من  2,850م�ستفـيد ًا لدى طيف وا�سع من ال�شركات خالل ال�سنوات الثالثة املا�ضية.
	�إ�ضافة �إىل ذلك ي�شارك �ساب فـي برنامج طموح ينظمه نادي امل�س�ؤولية االجتماعية بجامعة امللك �سعود من �أجل حت�سني احلركة للأفراد
املعاقني ج�سدي ًا خالل �أدائهم الحتياجاتهم اليومية ،ويهدف الربنامج �إىل امل�ساعدة فـي عملية حتويل املباين �إىل مباين �سهلة اال�ستخدام بحيث
ي�ستطيع ذوي االحتياجات اخلا�صة التحرك فـيها بكل حرية ،ويهدف الربنامج لتحويل  100مبنى كل �سنة خالل فرتة احلملة التي ت�ستمر ملدة
خم�سة �أعوام.
وفـي مدينة القنفذة دعم �ساب برناجم ًا خا�ص ًا نظمته وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ي�ستهدف العائالت املنتجة ذات الدخل املحدود تت�ضمن
 15عائلة تعمل فـي بيع الزهور والنباتات العطرية وذلك من خالل متويل م�شاريعهم حتت �إ�شراف الوزارة.
كما رعى �ساب برناجما حتت م�سمى “�سرير �ساب الإن�ساين” وذلك بالتعاون مع مدينة الأمري �سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإن�سانية
لل�سنة الرابعة على التوايل والذي يدعم االحتياجات الطبية للأطفال املعوقني .ويركز الربنامج على الأطفال دون �سن الثانية ع�شرة من العمر
وذلك من خالل تزويدهم برعاية �صحية جمانية ذات نوعية عالية.
ا�ستجابة الهتمامات املجتمع ،طرح �ساب برناجم ًا ي�ستهدف جتديد امل�ساجد الواقعة على الطرق ال�سريعة التي تربط املدن ببع�ضها فـي
اململكة .وقد تركزت هذه اجلهود على تعزيز الو�ضع العام للم�ساجد بهدف حتقيق بيئة �أكرث راحة و�أمانا .كما تو�سعت جهود التجديد التي يقوم
بها �ساب لت�شمل م�ساكن العائالت من ذوي الدخل املحدود والتي تعود للعائالت املحتاجة .وتركزت اجلهود على خطوات معينة لتح�سني الظروف
املعي�شية فـي تلك املباين ومعاجلة االحتياجات الهامة لتلك العائالت.
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تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

خدمة املجتمع ( -تتمة)
	�إن احلفاظ على ح�س قوي بامل�س�ؤولية وااللتزام جتاه املجتمع الذي ميار�س فـيه �ساب �أعماله يعترب �أحد املكونات الرئي�سية ملجموعة القيم
التي حتكم �سلوك البنك وتطلعاته امل�ستقبلية .ويعتز �ساب مب�شاركات موظفـيه الفعالة فـي برامج خدمة املجتمع ،حيث �أن اندماج وم�شاركة
ثرواتنا الب�شرية يعزز جناحنا فـي القيام بدورنا االجتماعي وامل�ساهمة الإيجابية فـي �أ�سباب التقدم االجتماعي والتطور الذي ي�شهده املجتمع
فـي اململكة.
وقد كانت اجلهود املن�سقة مع نادي امل�س�ؤولية االجتماعية بجامعة امللك �سعود تقدير ًا للمنا�سبات الوطنية ذات االرتباط العاملي على �سبيل
املثال اليوم العاملي ملر�ض �سرطان الأطفال ،اليوم العاملي ملتالزمة داون ،ال�صحة ،الأيتام ،البيئة ،كبار ال�سن وذوي االحتياجات اخلا�صة مبثابة
دليل وا�ضح على تبني البنك ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية للأفراد.
التقدير العاملي
ح�صل �ساب فـي العديد من املنا�سبات خالل عام 2013م على التقدير ب�شكل عام وفاز بعدد من اجلوائز التقديرية الرئي�سية من قبل من�شورات
عاملية و�إقليمية وحملية .وفـي بع�ض الأحيان قدمت اجلوائز تقدير ًا جلانب من جوانب عمليات البنك وفـي بع�ض احلاالت الأخرى تقديرا لأداء
البنك ككل .وقد �شملت هذه اجلوائز على �سبيل الذكر ولي�س احل�صر ،جائزة “بنك العام” من قبل جملة ذي بانكر ،وجائزة “�أف�ضل بنك
للخدمات امل�صرفـية اخلا�صة” من قبل جملة يورومني ،وجائزة “�أف�ضل مقدم لتمويالت التجارة” من قبل جملة غلوبال فاينان�س ،وجائزة
“�أف�ضل بنك للمدفوعات و�إدارة النقد” من قبل جملة يورومني وجائزة “�أف�ضل مركز ات�صال” من قبل جملة ذي بانكر لل�شرق الأو�سط.
�شركة �ساب تكافل
�شركة �ساب للتكافل هي �شركة �سعودية م�ساهمة ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ 1427/9/18هـ املوافق 2006/10/11م .وقد
با�شرت ال�شركة �سنتها املالية الأوىل بعد �صدور القرار الوزاري رقم ( )108بتاريخ 1428/4/27هـ املوافق 2007/5/15م باملوافقة على ت�أ�سي�س
ال�شركة .وتعمل ال�شركة فـي اململكة العربية ال�سعودية مبوجب �سجل جتاري رقم � 1010234032صادر من الريا�ض فـي 1428/5/20هـ املوافق
2007/6/6م ،وترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم  20079/5وتاريخ 1428/8/29هـ املوافق 2007/9/11م ،والذي يخول ال�شركة ممار�سة
�أن�شطة الت�أمني للحماية واالدخار والت�أمني العام .ومت جتديده فـي 1434/8/29هـ املوافق 2013/7/8م ملدة ثالث �سنوات .
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  340,000,000ريال �سعودي مق�سم �إىل � 34,000,000سهم ًا بقيمة ا�سمية وقدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) وجمموعة  ،HSBCبعدد � 22,100,000سهم ًا مقابل ا�شرتاكات
نقدية وميثل ذلك  %65من ر�أ�س مال ال�شركة ،ومت طرح الأ�سهم املتبقية وقدرها � 11,900,000سهم ًا ومتثل ن�سبة  %35من ر�أ�س مال ال�شركة
للإكتتاب العام من خالل طرح �أويل ا�ستمر خالل الفرتة من 1428/2/27هـ املوافق 2007/3/17م حتى 1428/3/8هـ املوافق 2007/3/26م ب�سعر
عر�ض وقدره  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،والحق ًا من خالل �إ�صدار حقوق للم�ساهمني امل�سجلني كما فـي 1430/8/17هـ املوافق 2009/8/8م
ب�سعر  12.50ريال �سعودي خالل الفرتة من 1430/8/24هـ 2009/8/15م �إىل 1430/9/5هـ 2009/8/26م .وكانت هذه �أول مرة تتم فـيها زيادة ر�أ�س
املال من خالل �إ�صدار حقوق من قبل �شركة ت�أمني فـي اململكة العربية ال�سعودية.
تقدم �ساب للتكافل جمموعة وا�سعة من منتجات احلماية العائلية واحلماية العامة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لتفـي باحتياجات
عمالئها من الأفراد وال�شركات.
ولكونها من بني �أوىل ال�شركات التي يتم ترخي�صها فـي ال�سوق ،فقد �شهدت �شركة �ساب للتكافل منو ًا جيد ًا منذ �أن با�شرت عملياتها
و�أ�صبحت فـي موقع جيد ميكنها من موا�صلة النمو اعتماد ًا على الآفاق الإيجابية على املدى الطويل لقطاع الت�أمني فـي اململكة العربية ال�سعودية.
ومع تزايد النمو فـي ال�سوق وازدياد الوعي بحلول الت�أمني املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ف�إن ال�شركة فـي موقف مر�ضي مبا ميكنها من
زيادة قدرتها التناف�سية وبالتايل زيادة ح�ضورها فـي ال�سوق وتو�سيع نطاق �أعمالها و�أن�شطتها.
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التطورات الرئي�سية
 .1كما فـي نهاية عام 2013م انفردت �شركة �ساب للتكافل بتحقيق �أرباح على مدار الثالث �سنوات املتتالية املا�ضية مقارنة بال�شركات النظرية
التي تعمل وفق منوذج الت�أمني البنكي ،كما حققت �أعلى اجمايل �أرباح �سنوية بني تلك ال�شركات فقد بلغ �صافـي الربح قبل الزكاة خالل
االثني ع�شر �شهر ًا  16,374الف ريال ،مقابل  13,785الف ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق ،وذلك بارتفاع قدره .%18.8
 .2ح�صلت �شركة �ساب للتكافل للمرة الثانية على جائزة �أف�ضل �شركة ت�أمني على احلياة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وذلك
�ضمن فعاليات م�ؤمتر ( )Mena Insurance Awardsالذي انعقد برعاية جملة ( )Mena Insurance Reviewوهي واحدة من �أ�شهر جهات
الن�شر املتخ�ص�صة فـي جمال الت�أمني على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتهتم بن�شر التقارير والدرا�سات اخلا�صة
مبجال الت�أمني على م�ستوى املنطقة .وقد جاء اختيار �شركة �ساب للتكافل للفوز بهذا اللقب من قبل جلنة حتكيم م�ستقلة ت�ألفت من �أ�شهر
خرباء �صناعة الت�أمني .وقد ح�صلت ال�شركة على هذه اجلائزة لعام  2013بنا ًء على عدة معايري �أهمها النمو امللحوظ حل�صة ال�شركة من
�سوق الت�أمني فـي اململكة العربية ال�سعودية فـي قطاع احلماية والإدخار وقطاع احلماية العائلية ومنافع املوظفـني لل�شركات ،ف�ض ًال عن تنوع
املنتجات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي تعر�ضها ال�شركة لقطاعي الأفراد وال�شركات.
 .3قامت �شركة �ساب تكافل ب�إ�ضافة تعديالت على نظام البيع املبا�شر ( )STPامل�ستخدم من قبل فريق املبيعات بهدف ا�ستيفاء احتياجات
العمالء التكافلية و�إر�ضا ًء ملتطلباتهم وتطلعاتهم بكل مرونة وفاعلية .فمن خالل تطبيق هذه التحديثات �أ�صبح بالإمكان �إ�صدار  %70من
وثائق التكافل العائلي من خالل فروع بنك �ساب مبا�شرة .كما مت حتديث �ضوابط النظام (�أدوات التحكم بالنظام) بهدف تخفـيف املخاطر.
 .4بعد ح�صولها على املوافقات الالزمة من اجلهات املنظمة� ،أ�صبحت ال�شركة الآن فـي مراحلها النهائية لإطالق بوابة اخلدمات الإلكرتونية
(البيع وخدمات ما بعد البيع عن طريق موقع ال�شركة على الإنرتنت) .والتي متكن العمالء من �شراء وثائق التكافل العام ف�ض ًال عن
جتديدها �أو تعديل بياناتها .بالإ�ضافة �إىل �إتاحة الإمكانية للعميل للقيام بخدمات ما بعد البيع بطريقة ذاتية مبا فـي ذلك تقدمي املطالبات
ومتابعة حالة الوثيقة على �إنرتنت.
�إي�ضاح لقطاعات العمل الرئي�سية وفق ًا للربامج التي تقدمها ال�شركة:

التكافل العائلي:
توفر حمفظة التكافل العائلي الأمان املايل للم�ستفـيد فـي حالة الوفاة �أو العجز الدائم حلامل الربنامج املحدد وتوفر ال�شركة عدد ًا من برامج
التكافل العائلي للعمالء من قطاعي الأفراد وال�شركات ،ت�شمل:
الربامج التجارية
الربامج ال�شخ�صية
برنامج تكافل للرعاية – حماية كبار املوظفـني
برنامج تكافل للرعاية
برنامج تكافل حلماية ديون املجموعة
برنامج تكافل للتعليم
برنامج تكافل لال�ستثمار
برنامج تكافل للتقاعد
برنامج تكافل لالدخار

التكافل العام:
توفر ال�شركة عدد ًا من منتجات التكافل العام للعمالء من الأفراد وال�شركات �ضد الأحداث التي ال ميكن التنب�ؤ بها ،وت�شمل:
الربامج التجارية
الربامج ال�شخ�صية
برنامج تكافل لل�شحن
برنامج تكافل املنازل
برنامج تكافل للحريق
برنامج تكافل احلوادث ال�شخ�صية
برنامج تكافل لتوقف الأعمال
برنامج تكافل لل�سفر
برنامج تكافل امل�س�ؤولية جتاه الغري
برنامج تكافل �شنغن لل�سفر
برنامج تكافل للمن�شئات ال�صغرية واملتو�سطة (خدمات الأعمال)
		
برنامج تكافل للنقود
		
برنامج تكافل ل�ضمان الأمانة
		
برنامج تكافل للحوادث ال�شخ�صية للمجموعات
		
برنامج تكافل ال�شراء ببطاقة االئتمان
		
برنامج تكافل لتغطية خماطر ال�سفر (خا�ص مب�ستخدمي بطاقات االئتمان)
		
برنامج تكافل �إر�سال
		
برنامج تكافل حلماية املمتلكات
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

تقرير جمل�س الإدارة ( -تتمة)

�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة
اال�ستثمارات امل�رصفـية

اال�ست�شارات اال�ستثمارية امل�صرفـية
حافظت �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة خالل ال�سنة على مركزها كبنك ا�ستثماري رائد فـي اململكة العربية ال�سعودية فـي
حقلي �أ�سواق ر�أ�س املال واالندماج واال�ستحواذ .وقد قدم الق�سم خالل ال�سنة خدماته اال�ست�شارية لل�شركة ال�سعودية للبرتوكيماويات (�سبكيم)
بخ�صو�ص االندماج املقرتح مع �شركة �صحارى للبرتوكيماويات (�صحراء) والذي ب�ش�أنه وقعت الأطراف املعنية مذكرة تفاهم غري ملزمة فـي
حدود نهاية ال�سنة .و�سوف يكون هذا االندماج فـي حالة ح�صوله �أكرب اندماج فـي تاريخ اململكة العربية ال�سعودية ،وهو ما �سيعزز موقف �شركة
ات�ش ا�س بي �سي ب�صفتها م�ست�شار االندماج واال�ستحواذ املف�ضل� .إ�ضافة �إىل املعاملة املذكورة �أعاله ،يوا�صل الق�سم �أي�ض ًا العمل على العديد من
معامالت االندماج واال�ستحواذ الأخرى املحددة لل�سوق .كما توا�صل ال�شركة العمل على العديد من االكتتابات الأولية املحتملة وحقوق الإ�صدار
على الرغم من �أن �أي من هذه الإ�صدارات مل يدخل ال�سوق خالل ال�سنة� ،إال �أن �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة توا�صل قيادة
ال�سوق حيث قدمت اال�ست�شارات الالزمة بخ�صو�ص املزيد من الإ�صدارات الأولية و�إ�صدارات احلقوق منذ �أن بد�أ �سوق االكتتابات الأولية فـي
اململكة العمل حتت �إ�شراف هيئة ال�سوق املالية.
متويل اال�ستثمارات امل�صرفـية – �أ�سواق ر�أ�س املال والتمويالت امل�شرتكة:
توا�صل �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة �سيطرتها على �أ�سواق ر�أ�س املال والتمويالت امل�شرتكة فـي اململكة العربية ال�سعودية
منذ �إن�شائها حيث وا�صلت حتقيق النتائج بينما ر�سخت فـي الوقت ذاته التنوع فـي املعامالت املنفذة .وقد بلغ �إجمايل قيمة ال�صكوك التي �صدرت
حتت �إدارة ال�شركة ما يزيد على  20مليار ريال �سعودي ت�ضمنت عدد ًا من املعامالت الكبرية .وكانت ال�شركة قد تولت مهمة مدير الإ�صدار
الوحيد لإ�صدارات ال�صكوك الأولية لكل من جمموعة �صافوال و�شركة املياه والكهرباء للجبيل وينبع (مرافق) .وتولت ال�شركة مهمة مدير
الإ�صدار امل�شرتك كما �شغلت العديد من الأدوار فـي اكرب �إ�صدار فـي تاريخ ال�سوق ال�سعودية وكان من قبل الهيئة العامة للطريان املدين .كما
�شهدت ال�سنة �إ�صدار �أول �صكوك خمتلطة فـي ال�سوق (�صكوك دائمة مبتكرة مع خيار حق ال�شراء) من قبل �شركة املراعي والتي �شغلت �شركة
ات�ش ا�س بي �سي فـيها مدير الإ�صدار .كما ن�شطت ات�ش ا�س بي �سي �أي�ض ًا فـي الأ�سواق العاملية ولعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا فـي العديد من الإ�صدارات
التي متت من قبل بع�ض املجموعات ال�سعودية مبا فـيها ،كمدير �إ�صدار� ،شركة الكهرباء ال�سعودية  ،144a/Reg. Sوالتي امتازت ب�أطول مدة
حيازة على امل�ستوى العاملي بلغت � 30سنة� ،إ�ضافة لذلك ،فقد تولت ال�شركة مهمة مدير الإ�صدار بالن�سبة ل�صكوك �سابك فـيما يتعلق ب�سنداتها
ال�صادرة بالدوالر الأمريكي .Reg.S
بالإ�ضافة لذلك فقد لعبت ال�شركة دور ًا بارز ًا فـي ترتيب عدد من املعامالت الكبرية �ضمن �سوق القرو�ض امل�شرتكة ،حيث لعبت ات�ش �أ�س بي
�سي� /ساب مدير الإ�صدار بالن�سبة للقر�ض امل�شرتك ل�شركة الت�صنيع الوطنية بقيمة  4مليار ريال �سعودي .وقامت ال�شركة �أي�ض ًا بهيكلة متويالت
اال�ستحواذ الناجحة ل�شركة ترابط ( )Tarabutفـيما يخ�ص �شرائها ن�سبة  %30من �شركة �أيرو�سبي�س الهند�سية ال�سعودية والتي كانت متلكها
�شركة اخلطوط ال�سعودية بالكامل.
	�إن االبتكار املتوا�صل ل�شركة ات�ش ا�س بي �سي وقيادتها لل�سوق على هذا النطاق مل يكن ليذهب دون تقدير وذلك كما يظهر من فوز ال�شركة
بعدد من اجلوائز من جهات معروفة مثل جملة يورموين ،ذي �أ�سيت تريبل �إيه �إ�سالميك فاينان�س ،وذي بانكر.
متويل امل�شاريع وال�صادرات:
كان عام 2013م عام ًا مميز ًا بالن�سبة لتمويل امل�شاريع وال�صادرات لدى �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة حيث حافظت خالله
ال�شركة على مركزها الرائد فـي جمال متويل اال�ست�شارات املالية والرتتيب للم�شاريع فـي اململكة العربية ال�سعودية .وقد �أنهى الق�سم بنجاح
معاملتني ا�ست�شاريتني ،وهما �سامابكو (معادن و�صحارى) وكيميا (�سابيك و�إك�س موبيل) حيث عملت ات�ش ا�س بي �سي� /ساب ب�صفة مدير
الإ�صدار الرئي�سي لتلك املعامالت .وقد ح�صل الفريق خالل ال�سنة على �أعمال ا�ست�شارية عالية امل�ستوى مبا فـي ذلك م�شاريع �أرامكو ال�سعودية
فـي جازان  IGCCو ASUوم�شروع �شركة الكهرباء ال�سعودية �ضبا  – PP1املرحلة الأوىل .هذا وتقوم ال�شركة حالي ًا بتنفـيذ عقد ا�ست�شارات
متويلية كبري ل�شركة معادن فـيما يخ�ص جممع الفو�سفات واال�سمدة العائد لها فـي �شمال اململكة العربية ال�سعودية.
وعلى �صعيد الرتتيب فقد عملت �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة و�ساب كمدير ترتيب كما تولت العديد من �أدوار الوكالة
وال�ضمانات بالن�سبة ل�شركة �صدارة ،وهو �أكرب متويل م�شاريع حتى تاريخه فـي اململكة .كما عملت �شركة ات�ش ا�س بي �سي و�ساب �أي�ض ًا كبنك
الهيكلة ومدير ترتيب رئي�سي بالن�سبة مل�شروع � ،Polysilicon Technology Companyإعادة متويل  ،SEPCومتويل وتو�سعة .Sipchem’s IDC
�إ�ضافة لذلك يعمل الق�سم حالي ًا ب�صفة بنك الهيكلة ومدير الإ�صدار للت�سهيالت املعززة من قبل بنك  Korea Eximbankو K-SUREوت�سهيالت
 JBICلل�شركة ال�سعودية للكهرباء بقيمة  2مليار دوالر �أمريكي من �أجل �إن�شاء م�شروع حمطة توليد جنوب جدة .وي�أتي هذا امل�شروع على االقفال
الناجح ملعاملة متويل مماثلة ل�شركة الكهرباء ال�سعودية بخ�صو�ص م�شروع حمطتي توليد رابغ  6وال�شعيبة.
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�إدارة الأ�صول:
وا�صل ق�سم �إدارة الأ�صول فـي �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة تبوءه مركز ًا رائد ًا فـي قطاع �إدارة الأ�صول فـي اململكة .وتعترب
�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ثاين �أكرب العب من حيث حجم �أ�صول �صناديق اال�ستثمار فـي الأ�سهم ال�سعودية حتت الإدارة.
وكان �سوق الأ�سهم ال�سعودية خالل ال�سنة قد �شهد انتعا�ش ًا لريتفع م�ؤ�شر تداول جلميع الأ�سهم بن�سبة  %26كما فـي نهاية �شهر دي�سمرب .2013
وعلى الرغم من ذلك ال تزال �صافـي التدفقات فـي �صناديق اال�ستثمار حمدودة وحافظت �شركة ات�ش ا�س بي �سي على مركزها كخام�س �أكرب
العب من حيث احل�صة ال�سوقية فـي �صناعة �صناديق اال�ستثمار .كما �أن �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة تعترب العب ًا رائد ًا
فـي جمال �إدارة املحافظ اال�ستثمارية فـي اململكة وحافظت على مركزها خالل ال�سنة ،ويقدم الق�سم للعمالء جمموعة وا�سعة ومتكاملة من
املنتجات اال�ستثمارية �شاملة الأ�سهم و�أدوات الدخل الثابت وال�سلع والأ�صول املتعددة ووا�صلت اال�ستثمار فـي �أبحاثها و�إمكانيات �إدارة اال�ستثمار
لديها.
وقد حافظ الق�سم خالل ال�سنة على �سجله الرائد فـي تقدمي �أداء ممتاز عرب خمتلف فئات الأ�صول وخا�صة الأ�سهم املحلية والإقليمية حيث
تدير حالي ًا �أ�صو ًال تقارب قيمتها  7مليارات دوالر �أمريكي فـي �صناديق اال�ستثمار واملحافظ اال�ستثمارية .وكان الق�سم قد فاز بت�سع جوائز من
مطبوعة مدراء ال�صناديق بال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ت�ضمنت جائزة مدير الأ�صول لل�سنة بالإ�ضافة جلائزة �أف�ضل مدير �أ�صول فـي اململكة
العربية ال�سعودية والتي منحت من قبل جملة �آي ا�س �إف العاملية.
و�ساطة الأ�سهم:
يقدم ق�سم الو�ساطة �سل�سلة �شاملة من اخلدمات مبا فـي ذلك الأ�سهم النقدية ومتويل الأ�سهم من خالل خمتلف و�سائط �إي�صال اخلدمات والتي
ت�شمل ع�شرة مراكز ا�ستثماريه تنت�شر عرب اململكة� ،إ�ضافة �إىل خدمة التعامل عرب الإنرتنت من خالل �شبكة (ات�ش ا�س بي �سي تداول وات�ش
ا�س بي �سي مبا�شر) وخدمة الهاتف امل�صرفـي من خالل مركز الو�ساطة املبا�شر .و�ضمن �سعيها الدائم لتقدمي حلول ابتكارية لعمالئها ،وقعت
�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة خالل ال�سنة اتفاقية مع املجموعة الوطنية للتقنية (مبا�شر) لتقدمي جيل جديد من خدمات
التداول الإلكرتوين فـي الأ�سواق الإقليمية والعاملية .وحافظت ال�شركة �أي�ض ًا على مركزها كواحد من �أف�ضل مقدمي خدمات �أك�سي�س للم�ستثمرين
العامليني من امل�ؤ�س�سات .ومتكن عرو�ض مبادالت ات�ش ا�س بي �سي امل�ستثمرين الدوليني من امل�ؤ�س�سات من امل�شاركة فـي منو الأ�سهم ال�سعودية
الفردية املدرجة ب�شكل غري مبا�شر ،وهو جمال تتمتع فـيه �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة مبركز بارز ومتقدم.
�أبحاث الأ�سهم
متكنت �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة فـي �أقل من �أربع �سنوات من تر�سيخ قاعدة �أبحاث رائدة فـي جمال الأ�سهم تلبي
احتياجات مدراء �صناديق حمليني وعامليني .ويغطي فريق الأبحاث � 44سهم ًا �سعودي ًا متثل �أكرث من  %80من ر�أ�سمال �سوق الأ�سهم ال�سعودية
وحقق على الدوام �أعلى املراتب فـي عدد من اال�ستبيانات التي متت على م�ستوى القطاع ليتم ت�صنيفه م�ؤخر ًا فـي املرتبة الأوىل بالن�سبة لأبحاث
الأ�سهم ويفوز ثالثة من حملليه مبراتب عليا فـي قطاعاتهم الفردية .كما وا�صل م�ؤمتر م�ستثمري الأ�سهم ال�سنوي الذي ينظمه الق�سم ا�ستقطابه
لكربى ال�شركات ال�سعودية والعمالء العامليني �أمثال  Blackrockو .Fidelityويرى العمالء �أن الأبحاث التي تقدمها ال�شركة بعيدة النظر وقابلة
للتطبيق ،بينما كان �أداء �أكرب ال�شركات التي يقدم الق�سم �أبحاثه لها �أمثال موبايلي واملوا�ساة وجبل عمر علي الأعلى فـي ال�سوق.

خدمات الأوراق املالية:
�شهدت خدمات الأوراق املالية فـي �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة �سنة �أخرى من النجاح القوي من حيث الأداء وحافظت على
مركزها الرائد فـي ال�سوق .و�سجلت الأ�صول حتت احلفظ رقما قيا�س ًا حيث بلغت  51مليار ريال �سعودي مقارنة مببلغ  37مليار ريال �سعودي فـي
عام 2012م .وقد توىل ق�سم الأوراق املالية خالل ال�سنة م�س�ؤولية م�ساندة عمليات �صناديق ال�شركة حتت فعالية “خدمات ال�صناديق” ،ويقدم
الق�سم خدمات احلفظ و�إدارة ال�صناديق والت�سجيل .وقد وا�صلت منتجات احلفظ دورها ك�أهم حافز للدخل بينما حت�سنت م�شاركة خدمات
وكالة القرو�ض �إىل حد بعيد مقارنة بال�سنة املا�ضية .وحققت جميع املنتجات منو ًا جيد ًا فـي عام 2013م كما متت املحافظة على قاعدة عمالء
قوية على �ضوء تزايد اهتمام امل�ستثمرين بال�سوق ال�سعودية .ومن �أجل مقابلة التحديات امل�ستقبلية للأعمال ،فقد مت تكليف خدمات الأوراق
املالية ب�إن�شاء وحدات منف�صلة مهمتها تقدمي اخلدمات وتطوير الأعمال مما �سيحقق املزيد من التعزيز للأعمال .وقد عززت �آراء العمالء فـي
ا�ستبيان الأ�سواق النا�شئة لوكالء احلفظ العاملي مركز ال�شركة الرائد فـي ال�سوق ليفوز الق�سم بجائزة “�أف�ضل وكيل حفظ فرعي فـي اململكة
العربية ال�سعودية”.
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تقرير مراجعي احل�سابات

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

�إىل ال�سادة  /م�ساهمي البنك ال�سعودي الربيطاين (�شركة م�ساهمة �سعودية)	املحرتمني
لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك ال�سعودي الربيطاين (البنك) وال�شركات التابعة له ،والتي ت�شتمل على قائمة املركز املايل
املوحدة فـي  31دي�سمرب  ،2013وقوائم الدخل والدخل ال�شامل والتغريات فـي حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية فـي
ذلك التاريخ وملخ�ص ًا لل�سيا�سات الهامة والإي�ضاحات التف�سريية الأخرى من (� )1إىل ( .)40مل نقم مبراجعة الإي�ضاحني رقم ( )36و(� )37أو
البيانات املتعلقة بالإف�صاحات التي ن�ص عليها الركن الثالث من تو�صيات جلنة بازل (“ )3والإف�صاحات املتعلقة بهيكل ر�أ�س املال التي ن�صت
عليها تو�صيات جلنة بازل ( ”)3وامل�شار �إليها فـي الإي�ضاحني املذكورين لأنها غري مطلوبة لأن تكون �ضمن نطاق �أعمال املراجعة التي قمنا بها.

م�س�ؤولية الإدارة حول القوائم املالية املوحدة
تعترب الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا ملعايري املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية و�أحكام نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك فى اململكة العربية
ال�سعودية وعقد ت�أ�سي�س البنك .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعترب الإدارة م�س�ؤولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تعتربه الإدارة �ضروري ًا لإعداد قوائـم
مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية� ،سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.
م�س�ؤولية مراجعي احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هى �إبداء الر�أى حول هذه القوائم املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التى قمنا بها .متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة
املتعارف عليها فـي اململكة العربية ال�سعودية ومعايري املراجعة الدولية والتي تتطلب منا الإلتزام مبتطلبات �أخالقيات املهنة وتخطيط وتنفـيذ
�أعمال املراجعة للح�صول على قناعة معقولة ب�أن القوائم املالية املوحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية.
ت�شتمل �أعمال املراجعة على القيام ب�إجراءات للح�صول على الأدلة امل�ؤيدة للمبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها القوائم املالية املوحدة .تعتمد
الإجراءات التي يتم اختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات مبا فـي ذلك تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية املوحدة� ،سواء
كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ .وعند تقومي هذه املخاطر ،يقوم مراجعو احل�سابات بالأخذ بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلا�ص ب�إعداد
القوائم املالية املوحدة للبنك وعر�ضها ب�صورة عادلة لغر�ض ت�صميم �إجراءات مراجعة مالئمة وفق ًا للظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول
فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك .كما ت�شتمل �أعمال املراجعة على تقومي مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات
املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقومي العر�ض العام للقوائم املالية املوحدة.
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نعتقد ب�أن �أدلة املراجعة التى ح�صلنا عليها كافـية ومالئمة لأن تكون �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أينا.

ال ــر�أي
فـي ر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة ككل:
 nتظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للبنك وال�شركة التابعة له كما فـي  31دي�سمرب  ،2013و�أدائهما املايل وتدفقاتهما
النقدية لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري
الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية
 nتتفق مع نظام ال�شركات ونظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية وعقد ت�أ�سي�س البنك فـيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم
املالية املوحدة

كي ب�س �إم جي الفوزان وال�سدحان

�إرن�ست ويونغ

�ص ب 2732
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية

�ص ب 92876
الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية

عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سويلم
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونني رقم ()277

عبداهلل حمد الفوزان
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم ()348
 5ربيع الثاين 1435هـ
( 5فرباير )2014
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما فـي  31دي�سمرب
2013

2012

					

3

26,123,913

20,403,864

4

3,286,053

8,091,410

5

37,399,559

27,587,185

6

106,114,930

96,098,306

7

647,057

612,232

8

603,656

604,509

9

3,127,032

3,254,831

177,302,200

156,652,337

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
�إي�ضاح ال�سعودية
					

املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي نظامي
احتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
�أرباح مقرتح توزيعها
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  40جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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11

3,769,640

5,931,850

12

138,961,470

120,433,716

13

5,282,873

4,505,780

14

109,375

140,625

15

6,346,043

5,574,859

154,469,401

136,586,830

16

10,000,000

10,000,000

17

7,934,504

6,991,051

18

()10,738

()4,220

26

3,809,033

2,078,676

1,100,000

1,000,000

22,832,799

20,065,507

177,302,200

156,652,337
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قائمة الدخل املوحدة
لل�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب
2013

					

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
�إي�ضاح ال�سعودية
					
دخل العموالت اخلا�صة
4,386,138 20
3,999,985
م�صاريف العموالت اخلا�صة
666,842 20
735,885

�صافـي دخل العموالت اخلا�صة

دخل الأتعاب والعموالت� ،صافـي
�أرباح حتويل عمالت �أجنبية� ،صافـي
دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل
دخل املتاجرة� ،صافـي
توزيعات �أرباح
مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صافـي
دخل العمليات الأخرى
�إجمايل دخل العمليات
رواتب وما فـي حكمها
�إيجار وم�صاريف مباين
ا�ستهالك
م�صاريف عمومية و�إدارية
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان� ،صافـي
االنخفا�ض (عك�س قيد االنخفا�ض) فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى
م�صاريف العمليات الأخرى
�إجمايل م�صاريف العمليات
الدخل من الأن�شطة الت�شغيلية
احل�صة فـي �أرباح ال�شركات الزميلة� ،صافـي
�صافـي دخل ال�سنة

الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم (بالريال ال�سعودي)

21

3,719,296

3,264,100

1,433,435

1,321,600

401,480

232,208

11,250
22
23

24
8

169,165

295,457

38,629

35,638

40,251

16,042

1,878

1,438

5,815,384

5,166,483

1,090,597

1,008,961

110,613

95,434

91,518

112,113

428,265

375,322

6

374,179

440,544

5

67,855

()1,589

1,717

6,612

7

25

2,164,744

2,037,397

3,650,640

3,129,086

123,170

111,230

3,773,810

3,240,316

3.77

3.24
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قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
لل�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب
2013

					

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
�إي�ضاح ال�سعودية
					

�صافـي دخل ال�سنة

�إيرادات �شاملة �أخرى �سيعاد ت�صنيفها فـي الفرتة الالحقة �إىل قائمة الدخل:
موجودات مالية متاحة للبيع
 �صافـي التغري فـي القيمة العادلة حمول �إىل قائمة الدخل املوحدةتغطية خماطر التدفقات النقدية
 �صافـي التغري فـي القيمة العادلة -حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  40جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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3,773,810

3,240,316

18

()45,061

222,291

18

29,749

()16,042

18

9,585

20,181

18

()791

()4,940

()6,518

221,490

3,767,292

3,461,806

الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

قائمة التغريات فـي حقوق امل�ساهمني املوحدة
لل�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب

الأرباح
االحتياطي االحتياطيات 		
الأخرى الأرباح املبقاة املقرتح توزيعها
النظامي

							
ر�أ�س املال
						

الإجمايل

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
				�إي�ضاح ال�سعودية
2013
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
1,000,000
20,065,507
2,078,676
()4,220
6,991,051 10,000,000
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�صافـي دخل ال�سنة
3,773,810
3,773,810
�صافـي التغريات فـي
القيمة العادلة لتغطية
خماطر التدفقات النقدية
9,585
9,585
- 18
�صافـي التغريات فـي
القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع
()45,061
()45,061
- 18
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
28,958
28,958
- 18
-

()6,518

3,773,810

-

3,767,292

943,453

-

()943,453

-

-

-

-

-

-

()1,000,000( )1,000,000

- 26

-

-

(1,100,000 )1,100,000

7,934,504

()10,738

-

حمول �إىل االحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح نهائية
مدفوعة لعام 2012
�أرباح نهائية مقرتح
توزيعها لعام 2013
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة

- 17

10,000,000

3,809,033

1,100,000

22,832,799

2012

الر�صيد فـي بداية ال�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�صافـي دخل ال�سنة
�صافـي التغريات فـي
القيمة العادلة لتغطية
خماطر التدفقات النقدية
�صافـي التغريات فـي
القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
�أ�سهم جمانية م�صدرة
حمول �إىل االحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح نهائية
مدفوعة لعام 2011
�أرباح نهائية مقرتح
توزيعها لعام 2012
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة

7,500,000

6,180,972

)(225,710

3,148,439

562,500

17,166,201

-

-

-

3,240,316

-

3,240,316

- 18

-

20,181

-

-

20,181

- 18

-

222,291

-

-

222,291

- 18

-

)(20,982

-

-

)(20,982

-

3,461,806

-

-

221,490

3,240,316

2,500,000

-

-

)- (2,500,000

-

810,079

-

)(810,079

-

-

-

-

-

-

)(562,500

)(562,500

- 26

-

-

)(1,000,000

1,000,000

-

6,991,051

)(4,220

2,078,676

1,000,000

20,065,507

- 17

10,000,000
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب
2013

					

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
�إي�ضاح ال�سعودية
					
الت�شغيلية
الأن�شطة

�صافـي دخل ال�سنة
التعديالت لت�سوية �صافـي الدخل �إىل �صافـي النقدية الناجتة من
(امل�ستخدمة فـي) الأن�شطة الت�شغيلية:
	�إطفاء العالوة على اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صافـي ا�ستهالك دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل خ�سائر (مكا�سب) بيع ممتلكات ومعدات� ،صافـي احل�صة فـي �أرباح ال�شركات الزميلة� ،صافـي خم�ص�ص خ�سائر االئتمان ،بعد خ�صم عك�س القيد االنخفا�ض (عك�س قيد االنخفا�ض) فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى -التغري فـي القيمة الدفرتية ل�سندات الدين امل�صدرة

�صافـي (الزيادة) النق�ص فـي املوجودات الت�شغيلية:
 وديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة� ،صافـي قرو�ض و�سلف موجودات �أخرى�صافـي الزيادة (النق�ص) فـي املطلوبات الت�شغيلية:
	�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ودائع العمالء مطلوبات �أخرى�صافـي النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
 متح�صالت من بيع وا�ستحقاق ا�ستثمارات مقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة �شراء ا�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة �شراء ممتلكات ومعدات ا�ستثمار فـي �شركات زميلة توزيعات �أرباح من �شركات زميلة متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات�صافـي النقدية امل�ستخدمة فـي الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
 �سندات دين م�صدرة �سندات دين م�سددة  /م�ستحقة اقرتا�ض توزيعات �أرباح مدفوعة�صافـي النقدية امل�ستخدمة فـي الأن�شطة التمويلية
الزيادة فـي النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية فـي بداية ال�سنة
النقدية و�شبه النقدية فـي نهاية ال�سنة
عمولة خا�صة م�ستلمة خالل ال�سنة
عمولة خا�صة مدفوعة خالل ال�سنة
معلومات �إ�ضافـية غري نقدية

�إيرادات �شاملة �أخرى

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  40جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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23
8

7
6

3

8
7
7

27

3,773,810

3,240,316

36,788
)(40,251
91,518
)(11,250
1,525
)(123,170
627,891
67,855
)(17,907
4,406,809

17,889
)(16,042
112,113
)(1,438
)(111,230
599,296
)(1,589
27,120
3,866,435

)(824,773
3,914
)(10,644,515
127,799

)(1,107,682
8,551
)(11,886,315
561,509

)(2,162,210
18,527,754
772,723
10,207,501

37,794
14,857,174
)(292,644
6,044,822

17,351,575
)(27,227,523
)(92,190
88,345
)(9,879,793

14,221,064
)(19,395,446
)(180,545
1,794
62,395
2,283
)(5,288,455

1,500,000
)(705,000
)(31,250
)(1,001,539
)(237,789
89,919
21,592,923
21,682,842

500,000
)(31,250
)(565,168
)(96,418
659,949
20,932,974
21,592,923

4,459,121
644,980

3,833,496
687,870

)(6,518

221,490

الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب )2013

.1

عام

ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 4/بتاريخ � 12صفر 1398هـ املوافق
 21يناير 1978م .وقد بد�أ �ساب �أعماله ر�سمي ًا بتاريخ  26رجب 1398هـ ( 1يوليو 1978م) بعد �أن انتقلت �إليه عمليات البنك الربيطاين
لل�شرق الأو�سط فـي اململكة العربية ال�سعودية .يعمل �ساب مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010025779بتاريخ  22ذي القعدة 1399هـ املوافق
� 13أكتوبر 1979م كبنك جتاري من خالل �شبكة فروعه وعددها  80فرع ًا ( 79 : 2012فرعاً) فـي اململكة العربية ال�سعودية  .بلغ عدد موظفـي
�ساب  3,158موظف ًا كما فـي  31دي�سمرب 2013م ( 3,049 : 2012موظف)� .إن عنوان املركز الرئي�سي هو كما يلي:
البنك ال�سعودي الربيطاين
�ص.ب 9084
الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
تتمثل �أهداف �ساب فـي تقدمي كافة �أنواع اخلدمات امل�صرفـية  .كما يقوم �ساب بتقدمي منتجات م�صرفـية متوافقة مع ال�شريعة ،معتمدة
وحتت �إ�شراف هيئة �شرعية م�ستقلة ت�أ�س�ست من قبل �ساب.
ميتلك �ساب  )%100 : 2012( %100من ر�أ�س مال ال�شركة التابعة � /شركة �ساب للأوراق املالية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست
مبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية رقم  7 – 35 – 2007وتاريخ  10جمادي الثاين 1428هـ املوافق  25يونيو  ،2007وم�سجلة فـي اململكة العربية
ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010235982وتاريخ  8رجب 1428هـ ( 22يوليو  .)2007مل تقم ال�شركة التابعة ب�أي ن�شاط ،وهي حتت
الت�صفـية حالياً.
كما ميتلك �ساب  )%100 : 2012( %100من احل�ص�ص فـي ر�أ�س مال �شركة وكالة �ساب للت�أمني (�شركة تابعة)� ،شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010235187وتاريخ  18جمادي الثاين 1428هـ (املوافق  3يوليو .)2007
ميتلك �ساب ب�صورة مبا�شرة  %98و %2ب�صورة غري مبا�شرة من احل�ص�ص فـي ر�أ�س مال ال�شركة التابعة (احل�صة غري املبا�شرة مملوكة من
خالل �شركة تابعة ،م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية) .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة فـي العمل كوكيل ت�أمني وحيد ل�شركة �ساب
للتكافل (�شركة زميلة – �أنظر �إي�ضاح  )7داخل اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا لالتفاقية املربمة معها� .إن عقد الت�أ�سي�س ال يحظر على ال�شركة
من العمل كوكيل لأي �شركة ت�أمني �أخرى فـي اململكة العربية ال�سعودية.
كما ميتلك �ساب  )%100 : 2012( %100من احل�ص�ص فـي ر�أ�س مال �شركة عقارات العربية املحدودة (�شركة تابعة)� ،شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010188350وتاريخ  12جمادي الأول 1424هـ (املوافق  12يوليو .)2003
ميتلك �ساب ب�صورة مبا�شرة  %99و %1ب�صورة غري مبا�شرة من احل�ص�ص فـي ر�أ�س مال ال�شركة التابعة (احل�صة غري املبا�شرة مملوكة من
خالل �شركة تابعة ،م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية) .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة فـي �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي والعقارات
لأغرا�ض اال�ستثمار.
� .1.1أ�س�س الإعداد

�أ) بيان االلتزام

تعد القوائم املالية املوحدة طبق ًا ملعايري املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وللمعايري الدولية
اخلا�صة بالتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .كما يعد �ساب قوائمه املالية املوحدة لتتما�شى مع نظام مراقبة
البنوك ونظام ال�شركات باململكة العربية ال�سعودية ونظامه الأ�سا�سي.

ب)	�أ�س�س القيا�س

مت �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فـيما عدا امل�شتقات ،واملوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة
الدخل ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقيد املوجودات واملطلوبات مغطاة املخاطر
(املغطاة بالقيمة العادلة) بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطيتها.

ج) العملة الرئي�سية وعملة العر�ض

تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي ،ويتم تقريبها لأقرب الف .يعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية ل�ساب وال�شركات
التابعة له.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

� .1.1أ�س�س الإعداد ( -تتمة)

د) عر�ض القوائم املالية

يقوم البنك بعر�ض قائمة املركز املايل اخلا�صة به على �أ�سا�س ال�سيولة .وقد مت تقدمي حتليل ب�ش�أن عمليات اال�سرتداد �أو ال�سداد خالل 12

�شهر ًا من تاريخ قائمة املركز املايل (املتداولة) ولأكرث من �سنة بعد تاريخ قائمة املركز املايل (غري املتداولة) فـي الإي�ضاح ( 32ب).

هـ)	�أ�س�س توحيد القوائم املالية

ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية ل�ساب ،وال�شركات التابعة له (وي�شار �إليها جميع ًا بـ “البنك”) .يتم �إعداد القوائم املالية
لل�شركات التابعة لنف�س ال�سنة املالية ل�ساب ،با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة.
ال�شركات التابعة هي املن�ش�آت التي ي�سيطر عليها �ساب ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .ي�سيطر �ساب على من�ش�أة ما (ال�شركة
		
امل�ستثمر فـيها) والتي يتعر�ض ب�ش�أنها ملخاطر ولديه حقوق فـي احل�صول على عوائد خمتلفة من عالقته بال�شركة امل�ستثمر فـيها ولديه
املقدرة على الت�أثري على العائدات من خالل ممار�سة �سلطاته على ال�شركة امل�ستثمر فـيها .يتم توحيد ال�شركات التابعة اعتبار ًا من تاريخ
انتقال ال�سيطرة على تلك ال�شركات �إىل �ساب ويتم التوقف عن التوحيد اعتبار ًا من تاريخ تخلي �ساب عن مثل هذه ال�سيطرة.
يتم حذف املعامالت والأر�صدة املتداخلة بني �شركات املجموعة عند �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
		

و) االفرتا�ضات والتقديرات املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة ،طبق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ،ا�ستخدام بع�ض الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات
املحا�سبية الهامة التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سجلة .كما يتطلب من الإدارة ممار�سة الأحكام والتقدير عند تطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك .يتم تقومي هذه التقديرات واالفرتا�ضات والأحكام ب�صورة م�ستمرة وذلك على �أ�سا�س خربة البنك وعوامل
�أخرى ت�شتمل على احل�صول على امل�شورة املهنية وتوقعات للأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد ب�أنها معقولة وفق ًا للظروف واملعطيات .ميكن �أن
تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم �إثبات التعديالت على التقديرات املحا�سبية خالل الفرتة التي تعدل فـيها التقديرات وفـي
الفرتات امل�ستقبلية .وفـيما يلي النواحي الهامة التي ا�ستخدمت فـيها الإدارة التقديرات واالفرتا�ضات �أو مار�ست فـيها الأحكام:

 )1خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف

يقوم البنك ،بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة ،مبراجعة القرو�ض وال�سلف غري العاملة لتحديد فـيما �إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل
خم�ص�ص خا�ص خل�سائر االئتمان فـي قائمة الدخل املوحدة .وب�شكل خا�ص ،تقوم الإدارة ب�إبداء التقديرات عند تقدير حجم وتوقيت
التدفقات النقدية امل�ستقبلية من �أجل حتديد حجم املخ�ص�ص املطلوب .يتم �إجراء هذه التقديرات بناءًعلى العديد من االفرتا�ضات التي
ت�شتمل على العديد من العوامل ،و�أن النتائج الفعلية قد تختلف ،مما يرتتب على ذلك �إجراء تغريات م�ستقبلية فـي املخ�ص�ص اخلا�ص.
يقوم البنك ،بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة ،مبراجعة حمافظ الإقرا�ض اخلا�صة به لتقومي املخ�ص�ص اجلماعي الإ�ضافـي.
ولتحديد ما �إذا كان هناك خ�سائر انخفا�ض يجب ت�سجيلها ،يقوم البنك ب�إبداء التقديرات والأحكام للت�أكد من وجود بيانات قابلة
للمالحظة ت�شري �إىل وجود انخفا�ض قابل للقيا�س فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ناجت عن حمفظة القرو�ض  .وميكن �أن ي�شتمل
هذا الدليل على بيانات قابلة للمالحظة ت�شري �إىل وجود تغري �سلبي فـي حالة ال�سداد من قبل جمموعة من املقرت�ضني �أو فـي الظروف
االقت�صادية املحلية املرتبطة بحاالت الإخفاق املتعلقة بالقرو�ض .تقوم الإدارة با�ستخدام التقديرات بنا ًء على اخلربات ال�سابقة ب�ش�أن
خ�سائر القرو�ض بعد الأخذ بعني االعتبار خ�صائ�ص خماطر االئتمان والدليل املو�ضوعي على وجود انخفا�ض مماثل لتلك القرو�ض
وال�سلف التي ت�ضمنتها املحفظة عند تقدير التدفقات النقدية .يتم ،ب�صورة منتظمة ،تقومي املنهجية واالفرتا�ضات امل�ستخدمة فـي تقدير
حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية لتقليل �أية فروقات بني اخل�سائر املقدرة والفعلية.

 )2القيمة العادلة للأدوات املالية غري املتداولة فـي �سوق مايل ن�شط

حتدد القيمة العادلة للأدوات املالية غري املتداولة فـي �سوق مايل ن�شط با�ستخدام طرق الت�سعري .وفـي حالة ا�ستخدام طرق الت�سعري
(على �سبيل املثال ،مناذج) فـي حتديد القيمة العادلة ،ف�إنه يتم تفعيلها ،ومراجعتها دور ًا من قبل موظفـني م�ؤهلني م�ستقلني عن اجلهة
التي قامت با�ستحداثها .يتم امل�صادقة على كافة طرق الت�سعري قبل ا�ستخدامها ،ويتم معايرتها للت�أكد ب�أن املخرجات تعك�س البيانات
الفعلية و�أ�سعار ال�سوق املقارنة .وبقدر امل�ستطاع ،ت�ستخدم طرق الت�سعري البيانات القابلة للمالحظة فقط ،لكن النواحي املتعلقة مبخاطر
االئتمان (اخلا�صة بالبنك والطرف الآخر) والتقلبات والأمور املرتابطة تتطلب من الإدارة �إجراء التقديرات� .أن تغري االفرتا�ضات
املتعلقة بهذه العوامل ميكن �أن ي�ؤثر على القيمة العادلة امل�سجلة للأدوات املالية.
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� .1.1أ�س�س الإعداد ( -تتمة)

و)

االفرتا�ضات والتقديرات املحا�سبية الهامة ( -تتمة)

 )3انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع

يقوم البنك مبمار�سة الأحكام عند مراجعة االنخفا�ض فـي قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع .وي�شمل ذلك الت�أكد فـيما �إذا كان
االنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر فـي القيمة العادلة يقل عن التكلفة .يتم �إبداء التقدير للت�أكد فـيما �إذا كان االنخفا�ض فـي القيمة العادلة
“جوهري” �أو “م�ستمر” ،وفـي هذا ال�صدد ،يقوم البنك بتقومي ،من بني عوامل �أخرى ،التغري العادي فـي �أ�سعار الأ�سهم� .إ�ضافة �إىل ذلك،
يقوم البنك بالت�أكد فـيما �إذا كان االنخفا�ض فـي القيمة مالئم ًا وذلك عند وجود تدهور فـي املركز املايل للجهة امل�ستثمر فـيها ،و�أداء
ال�صناعة والقطاع ،والتغريات فـي التقنية ،والتدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

 )4ت�صنيف اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

يتبع البنك الإر�شادات املذكورة فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39عند ت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعات املمكن
حتديدها �أو الثابتة ،والتي لها تاريخ ا�ستحقاق حمدد ك ـ “ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق” .وللقيام بذلك ،يقوم البنك بتقومي
نيته ومقدرته على االحتفاظ بهذه اال�ستثمارات حتى تاريخ اال�ستحقاق.

 )5ت�صنيف اال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

يتبع البنك الأ�س�س املن�صو�ص عليها فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39عند ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية �إىل “ا�ستثمارات
مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” .وللقيام بذلك ،يقوم البنك بتقومي مدى التزامه بال�شروط املن�صو�ص عليها فـي معيار املحا�سبة
الدويل رقم (.)39

ز) مبد�أ اال�ستمرارية

لقد قامت الإدارة بتقومي مقدرة البنك على اال�ستمرار فـي العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية ،و�أنها على قناعة ب�أنه يوجد لدى البنك املوارد
الكافـية لال�ستمرار فـي �أعماله فـي امل�ستقبل املنظور .كما �أنه ال علم لدى الإدارة ب�أية �أمور هامة ميكن �أن تثري �شكوك ًا حول مقدرة البنك
على اال�ستمرار فـي العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية .عليه ،مت اال�ستمرار فـي �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية.

.2

ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
فـيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة فـي �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة:

�أ) التغري فـي ال�سيا�سات املحا�سبية

تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة مع تلك املتبعة فـي �إعداد القوائم املالية املوحدة لل�سنة املا�ضية با�ستثناء �إتباع الآتي:

املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( – )10القوائم املالية املوحدة ،املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (– )27
القوائم املالية امل�ستقلة

ي�سري املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ فـي �أو بعد  1يناير  .2013ولقد حل املعيار حمل متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم ()27
 القوائم املالية املوحدة وامل�ستقلة والتي تتناول حما�سبة القوائم املالية املوحدة ،والتف�سري رقم ( )12ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايريالدائمة ب�ش�أن توحيد  -املن�ش�آت املعدة لغر�ض خا�ص .ويقت�صر ما تبقى من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27على حما�سبة ال�شركات
التابعة واملن�ش�آت املدارة ب�صورة م�شرتكة وال�شركات الزميلة فـي القوائم املالية امل�ستقلة.

املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( – )12الإف�صاح عن احل�ص�ص فـي املن�ش�آت الأخرى

يحدد املعيار املتطلبات املتعلقة بالإف�صاح عن ح�ص�ص املن�ش�أة فـي ال�شركات التابعة ،والرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات الزميلة واملن�ش�آت
التي متت هيكلتها .تعترب املتطلبات املن�صو�ص عليها فـي املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (� )12أكرث �شمولية من متطلبات
الإف�صاح ال�سابقة املتعلقة بال�شركات التابعة ،مثل عندما تكون ال�شركة التابعة خا�ضعة ل�سيطرة تقل عن غالبية حقوق الت�صويت .وحيث �أنه
يوجد ل�ساب �شركات تابعة مع حقوق ملكية غري م�سيطرة هامة ،ف�إنه ال يوجد هناك من�ش�آت غري موحدة متت هيكلتها.
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية ( -تتمة)

�أ)

التغري فـي ال�سيا�سات املحا�سبية ( -تتمة)

املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( – )13قيا�س القيمة العادلة

لقد حدد هذا املعيار م�صدر وحيد لال�سرت�شاد به بخ�صو�ص كافة طرق قيا�س القيمة العادلة .مل يتغري هذا املعيار عندما يطلب من املن�ش�أة
ا�ستخدام القيمة العادلة ،وبد ًال من ذلك ف�إنه يقدم �إر�شادات بخ�صو�ص كيفـية قيا�س القيمة العادلة طبق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة
بالتقارير املالية .يعرف املعيار القيمة العادلة ب�أنها ال�سعر النهائي .ونتيجة للإر�شادات املن�صو�ص عليها فـي املعيار الدويل اخلا�ص
بالتقارير املالية رقم ( ،)13قام البنك ب�إعادة تقومي �سيا�ساته ب�ش�أن قيا�س القيمة العادلة وعلى الأخ�ص مدخالت التقومي مثل خماطر
عدم الأداء املتعلقة بقيا�س القيمة العادلة للمطلوبات .كما تطلب املعيار �إبداء �إف�صاحات �إ�ضافـية.
مل ي�ؤثر تطبيق املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )13ب�صورة جوهرية على طرق قيا�س القيمة العادلة للبنك .مت �إبداء
		
�إف�صاحات �إ�ضافـية ،عند ال�ضرورة ،فـي الإي�ضاحات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التي مت حتديد قيمتها العادلة .مت تبيان م�ستويات
لقيا�س القيمة العادلة فـي الإي�ضاح رقم (.)33

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1

ا�ستحدث التعديالت جمموعة من البنود التي مت عر�ضها فـي بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يجب عر�ض البنود ال�شاملة الأخرى التي
�سيعاد ت�صنيفها (تدويرها) �إىل الربح �أو اخل�سارة م�ستقب ًال (مثل �صافـي مكا�سب �أو خ�سائر املوجودات املالية املتاحة للبيع) ب�صورة
م�ستقلة عن البنود التي لن يعاد ت�صنيفها (مثل �إعادة تقومي الأرا�ضي واملباين) .ت�ؤثر التعديالت على طريقة العر�ض فقط ،ولي�س لها �أثر
على املركز املايل �أو الأداء املايل للبنك.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1تو�ضيح متطلبات معلومات املقارنة (التعديل)

يو�ضح التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1الفرق بني معلومات املقارنة الإ�ضافـية املقدمة طواعية واحلد الأدنى من معلومات
املقارنة املطلوبة .يجب على املن�ش�أة �إدخال معلومات املقارنة فـي الإي�ضاحات ذات العالقة حول القوائم املالية املوحدة وذلك عندما تقوم
طواعية بتقدمي معلومات مقارنة �أكرث من احلد الأدنى املطلوب لفرتة املقارنة .تو�ضح التعديالت ب�أن قائمة املركز املايل االفتتاحية املوحدة
(كما فـي  1يناير  2012فـي حالة البنك)  -التي مت عر�ضها نتيجة لتعديل �أو �إعادة ت�صنيف بنود القوائم املالية املوحدة ب�أثر رجعي  -ال
داعي لأن يقرتن بها معلومات املقارنة فـي الإي�ضاحات ذات العالقة .ونتيجة لذلك ،مل يقم البنك ب�إدراج معلومات املقارنة املتعلقة بقائمة
املركز املايل املوحدة االفتتاحية كما فـي  1يناير  .2012ي�ؤثر التعديل على طريقة العر�ض ومل ينتج عنه �أي �أثر على املركز املايل �أو الأداء
املايل للبنك.

تعديالت على املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  :7الأدوات املالية  -الإف�صاحات

يعدل هذا املعيار متطلبات الإف�صاح ااملن�صو�ص عليها فـي املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  - 7حيث يطلب تقدمي عن معلومات
لكافة الأدوات املالية املثبتة التي متت مقا�صتها طبق ًا للفقرة ( )42من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( .)32كما تطلب الإف�صاح عن الأدوات
املالية املثبتة اخلا�ضعة التفاقيات وترتيبات مقا�صة رئي�سية ملزمة حتى لو مل تتم مقا�صتها طبق ًا ملا ن�ص عليه معيار املحا�سبة الدويل رقم
(.)32

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)19مزايا املوظفـني (تعديل)

ي�ستبعد التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )19اخليار املتعلق بت�أجيل �إثبات املكا�سب واخل�سائر الإكتوارية� ،أي �إجراءات مرحلية.
�سيتم �إثبات كافة التغريات فـي القيمة العادلة للربامج املحددة املزايا فـي الربح �أو اخل�سارة والإيرادات ال�شاملة الأخرى.

معيار املحا�سبة الدولية رقم ( :)27القوائم املالية امل�ستقلة (لعام )2011

يتناول املعيار الآن فقط متطلبات القوائم املالية امل�ستقلة التي انتقلت من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( - )27القوائم املالية املوحدة
امل�ستقلة .مت الآن �إدراج متطلبات القوائم املالية املوحدة فـي املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( - )10القوائم املالية املوحدة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28اال�ستثمارات فـي ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة (لعام )2011

نتجت معظم هذه التنقيحات عن �إدراج امل�شاريع امل�شرتكة فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )28لعام  )2011و�أن الطريقة الأ�سا�سية
ملحا�سبة اال�ستثمارات على �أ�سا�س حقوق امللكية مل تتغري.

58

 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية ( -تتمة)

ب) تاريخ التداول

يتم �إثبات والتوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول� ،أي التاريخ الذي يلتزم فـيه
البنك ب�شراء وبيع املوجودات .العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم ت�سليم تلك
املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها فـي ال�سوق.

ج) الأدوات املالية امل�شتقة وحما�سبة تغطية املخاطر

يتم قيا�س الأدوات املالية امل�شتقة والتي ت�شتمل على عقود ال�صرف الأجنبي ،والعقود امل�ستقبلية املتعلقة ب�أ�سعار العموالت اخلا�صة ،واتفاقيات
الأ�سعار الآجلة ،ومقاي�ضات �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة ،وخيارات �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة (املكتتبة وامل�شرتاة) بالقيمة
العادلة (العالوة امل�ستلمة عن اخليارات املكتتبة) .تقيد كافة امل�شتقات بقيمتها العادلة فـي املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة
�إيجابية ،وفـي املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �سلبية.
حتدد القيمة العادلة فـي العادة بالرجوع �إىل الأ�سعار املتداولة بال�سوق وطرق خ�صم التدفقات النقدية وطرق الت�سعري ،ح�سبما
		
هو مالئم.
تتوقف معاجلة التغريات فـي القيمة العادلة للم�شتقات على ت�صنيفها �ضمن الفئات التالية:
		

 )1امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة

تدرج التغريات فـي القيمة العادلة للم�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة مبا�شرة فـي قائمة الدخل املوحدة لل�سنة .ت�شتمل امل�شتقات املقتناة
لأغرا�ض املتاجرة على تلك امل�شتقات التي ال تخ�ضع ملحا�سبة تغطية املخاطر.

 )2امل�شتقات املدرجة �ضمن �أدوات مالية �أخرى

تعترب امل�شتقات املدرجة �ضمن الأدوات املالية الأخرى م�شتقات منف�صلة ،وت�سجل بالقيمة العادلة �إذا كانت خ�صائ�صها االقت�صادية
وخماطرها ال تتعلق ب�صورة وثيقة بتلك املذكورة فـي العقد الرئي�سي ،و�أن العقد الرئي�سي ال يعترب بحد ذاته عقد م�شتقات مقتناة لأغرا�ض
املتاجرة� ،أو �أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل .تقيد امل�شتقات املدرجة �ضمن الأدوات املالية الأخرى املنف�صلة عن
العقد الرئي�سي بالقيمة العادلة فـي املحفظة التجارية ،وتدرج التغريات فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة.

 )3حما�سبة تغطية املخاطر

يقوم البنك بت�صنيف بع�ض امل�شتقات ك�أدوات تغطية عندما تكون م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر.
لأغرا�ض حما�سبة تغطية املخاطر ،ت�صنف تغطية املخاطر �إىل فئتني هما�( :أ) تغطية خماطر القيمة العادلة والتي تغطي خماطر
التغريات فـي القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات التي مت �إثباتها ،و(ب) تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات فـي
التدفقات النقدية �سواء كانت متعلقة بخطر حمدد مرتبط باملوجودات �أو املطلوبات املغطاة �أو العمليات املتوقعة ب�شكل كبري التي ميكن �أن
ت�ؤثر على �صافـي الدخل �أو اخل�سارة املعلن.
		 ولكي تكون امل�شتقات م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر ،ف�إنه يجب التوقع ب�أن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية خالل فرتة
التغطية ،بحيث يتم ت�سوية التغريات فـي القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية اخلا�صة ب�أداة تغطية املخاطر ب�شكل فعال مع التغريات التي
طر�أت على البند الذي متت تغطية خماطره ،ويجب �أن تكون هذه التغريات قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق به .وعند بداية تغطية املخاطر،
يجب توثيق ا�سرتاتيجية و�أهداف �إدارة املخاطر مبا فـي ذلك حتديد �أداة تغطية املخاطر والبند الذي �سيتم تغطيته وطبيعة املخاطر
املغطاة وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر .وتبع ًا لذلك ،يجب تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر ب�صورة م�ستمرة.
		�أما بالن�سبة لتغطية خماطر القيمة العادلة التي تفـي ب�شرط حما�سبة تغطية املخاطر ،تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر نا�شئة عن
�إعادة قيا�س �أدوات تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مبا�شرة فـي قائمة الدخل املوحدة .يتم �إثبات اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية
خماطره فـي قائمة الدخل املوحدة .وفـي احلاالت التي تتوقف فـيها تغطية خماطر القيمة العادلة للأدوات املالية املرتبطة بعموالت خا�صة
عن الوفاء ب�شرط حما�سبة تغطية املخاطر ،عندئذ يتم �إطفاء ت�سوية القيمة الدفرتية فـي قائمة الدخل املوحدة على مدى العمر املتبقي
للأداة املالية .وعند التوقف عن �إثبات البند الذي متت تغطية خماطره ،يتم �إدراج ت�سوية القيمة العادلة غري املطف�أة مبا�شرة فـي قائمة
الدخل املوحدة.
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ج)

الأدوات املالية امل�شتقة وحما�سبة تغطية املخاطر ( -تتمة)
 )3حما�سبة تغطية املخاطر ( -تتمة)

	�أما بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي تفـي ب�شرط حما�سبة تغطية املخاطر ،يتم �إثبات اجلزء اخلا�ص بالربح �أو اخل�سارة
الناجمة عن �أداة تغطية املخاطر ،التي مت حتديدها على �أنها تغطية فعالة ،فـي قائمة الدخل ال�شامل املوحدة ،على �أن يتم �إثبات اجلزء
غري الفعال� ،إن وجد ،فـي قائمة الدخل املوحدة .بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها ت�أثري على املعامالت امل�ستقبلية ،يتم
حتويل الربح �أو اخل�سارة املدرجة فـي االحتياطيات الأخرى �إىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي ت�ؤثر فـيها املعاملة املغطاة
على قائمة الدخل املوحدة.
يتم التوقف عن حما�سبة تغطية املخاطر وذلك عند انتهاء �سريان �أداة التغطية �أو بيعها �أو �إنهائها �أو تنفـيذها �أو عندما التعد تلك
الأداة م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر .وعند التوقف عن �إتباع حما�سبة تغطية خماطر التدفقات النقدية ،يتم االحتفاظ بالربح �أو
اخل�سارة املرتاكمة  -املثبتة �سابق ًا فـي االحتياطات الأخرى � -ضمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث العملية املتوقعة  .وفـي احلاالت التي
مل يعد فـيها توقع حدوث العملية املغطاة ،يتم حتويل �صافـي الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة  -املثبتة �ضمن االحتياطيات الأخرى � -إىل قائمة
الدخل املوحدة لل�سنة.

د) العمالت الأجنبية

مت �إظهار وعر�ض القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي ،والذي يعترب �أي�ض ًا العملة الرئي�سية للبنك.
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل الفورية ال�سائدة بتاريخ �إجراء املعامالت .كما حتول
		
�أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية فـي نهاية ال�سنة لرياالت �سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ �إعداد
القوائم املالية .متثل �أرباح وخ�سائر حتويل البنود النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية الفرق بني التكلفة املطف�أة بالعملة الرئي�سية فـي
بداية ال�سنة واملعدلة بالعمولة الفعلية واملبالغ امل�سددة خالل ال�سنة ،والتكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية املحولة ب�سعر التحويل فـي نهاية
ال�سنة .ترحل كافة فروقات التحويل الناجتة عن الأن�شطة غري التجارية �إىل �أرباح حتويل عمالت �أجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة فيما
عدا الفروقات على القرو�ض بالعمالت الأجنبية التي ت�ؤمن تغطية فعالة على �صافـي اال�ستثمار فـي املن�ش�آت الأجنبية .تدرج �أرباح �أو خ�سائر
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة ،فيما عدا الفروقات الناجتة عن �إعادة حتويل
ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع� ،أو تلك املدرجة �ضمن حقوق امل�ساهمني واخلا�صة بتغطية خماطر التدفقات النقدية و�صافـي اال�ستثمار
امل�ؤهلني لتغطية املخاطر .تدرج �أرباح �أو خ�سائر البنود غري النقدية امل�سجلة بالقيمة العادلة كجزء من ت�سوية القيمة العادلة فـي قائمة
الدخل املوحدة �أو حقوق امل�ساهمني وذلك ح�سب املوجودات املالية املعنية.

هـ) مقا�صــة الأدوات املالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�صافـي فـي قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق نظامي ملزم �أو عندما يكون لدى
البنك نية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صافـي� ،أو بيع املوجودات وت�سوية املطلوبات فـي �آن واحد.

و)	�إثبات الإيرادات  /امل�صاريف
دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة

يتم �إثبات دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة املتعلقة بكافة الأدوات املالية املرتبطة بعمولة ،عدا تلك امل�صنفة كـ “ا�ستثمارات مقتناة
لأغرا�ض املتاجرة” �أو “ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” ،فـي قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
ميثل معدل العمولة الفعلي املعدل الذي مت ا�ستخدامه فـي خ�صم املدفوعات واملقبو�ضات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع
للموجودات واملطلوبات املالية (�أو لفرتة �أق�صر ،ح�سبما هو مالئم) �إىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية .وعند احت�ساب
معدل العمولة الفعلي ،يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية بعد الأخذ بعني االعتبار كافة ال�شروط التعاقدية للإدارة املالية،
ولي�س خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية.
تعدل القيمة الدفرتية لأية موجودات �أو مطلوبات مالية ما ،فـي حالة قيام البنك بتعديل تقديراته ب�ش�أن املدفوعات �أو املقبو�ضات.
		
حت�سب القيمة الدفرتية املعدلة على �أ�سا�س معدل العمولة الفعلي ،ويقيد التغري فـي القيمة الدفرتية كدخل �أو م�صاريف عموالت خا�صة.
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و)	�إثبات الإيرادات  /امل�صاريف ( -تتمة)
دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة ( -تتمة)

فـي حال انخفا�ض القيمة امل�سجلة لأ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهه ب�سبب خ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة ،ف�إنه
		
ي�ستمر فـي �إثبات دخل العمولة اخلا�صة با�ستخدام معدل العمولة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفرتية اجلديدة.
ي�أخذ احت�ساب معدل العائد الفعلي بعني االعتبار كافة ال�شروط التعاقدية املتعلقة بالأدوات املالية (مثل الدفعات املقدمة،
		
واخليارات  ...الخ) ،وي�شتمل على كافة الأتعاب املدفوعة �أو امل�ستلمة ،وتكاليف املعامالت وكذلك اخل�صومات والعالوات التي تعترب جزء ًا
ال يتجز�أ من معدل العمولة الفعلي .تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عر�ضية تتعلق مبا�شر ًة ب�شراء �أو �إ�صدار �أو ا�ستبعاد موجودات �أو
مطلوبات مالية ما.
وعند قيام البنك ب�إبرام اتفاقية مقاي�ضة �أ�سعار عموالت خا�صة لتبديل العمولة اخلا�صة مبعدل ثابت �إىل عائم (�أو العك�س)،
		
يتم تعديل دخل �أو م�صاريف العمولة اخلا�صة ب�صافـي العمولة اخلا�صة على عملية املقاي�ضة.

�أرباح  /خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية

يتم �إثبات �أرباح  /خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية عند حتققها  /حدوثها.

دخل وم�صاريف الأتعاب والعموالت

يتم �إثبات دخل الأتعاب والعموالت على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق عند تقدمي اخلدمة ذات العالقة .يتم ت�أجيل �أتعاب االرتباطات ملنح
القرو�ض التي غالب ًا ما يتم ا�ستخدامها مع التكلفة املبا�شرة املتعلقة بها ويتم �إثباتها كت�سوية العائد الفعلي عن تلك القرو�ض .يتم �إثبات
�أتعاب املحافظ واخلدمات اال�ست�شارية واخلدمات الأخرى ،على �أ�سا�س ن�سبي  -زمني ،طبق ًا لعقود اخلدمات املعنية� .أما الأتعاب امل�ستلمة
عن �إدارة املوجودات والأموال وخدمات التخطيط املايل وخدمات احلفظ والو�صاية واخلدمات املماثلة الأخرى التي يتم تقدميها على مدى
فرتة معنية ،فـيتم �إثباتها ب�شكل ن�سبي على مدى فرتة اخلدمة املقدمة .وفـي احلاالت التي ال يتوقع فـيها ب�أن ت�ؤدي االرتباطات املتعلقة
بالقرو�ض �إىل ا�ستخدام القر�ض ،يتم �إثبات �أتعاب االرتباطات ملنح القرو�ض بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة االرتباط .تتعلق
م�صاريف الأتعاب والعموالت الأخرى �أ�سا�س ًا ب�أتعاب املعامالت واخلدمات ،ويتم قيدها كم�صاريف عند ا�ستالم اخلدمة.

توزيعات الأرباح

يتم �إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار ب�أحقية ا�ستالمها.

�صافـي دخل املتاجرة

ت�شتمل النتائج الناجمة عن الأن�شطة التجارية على كافة املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن التغريات فـي القيمة العادلة ،ودخل �أو م�صاريف
العموالت اخلا�صة املتعلقة بها ،وتوزيعات الأرباح الناجتة عن املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة لأغرا�ض املتاجرة وفروقات حتويل
العمالت الأجنبية .ي�شتمل ذلك على عمليات التغطية غري الفعالة املدرجة فـي عمليات التغطية.

ز) اتفاقيات البيع و�إعادة ال�شراء

ي�ستمر البنك فـي �إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام ب�إعادة �شرائها فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد (اتفاقيات �إعادة ال�شراء) فـي قائمة
املركز املايل املوحدة نظر ًا الحتفاظ البنك بكافة املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة للملكية ،وي�ستمر فـي قيا�سها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة ب�ش�أن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ
اال�ستحقاق واال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطف�أة .يتم �إظهار االلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�ستلمة منه مبوجب هذه
االتفاقيات فـي الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أو ودائع العمالء ،ح�سبما هو مالئم .يتم اعتبار الفرق بني �سعر البيع و�إعادة
ال�شراء كم�صاريف عموالت خا�صة ،ويطف�أ على مدى فرتة اتفاقية �إعادة ال�شراء با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
		ال يتم �إظهار املوجودات امل�شرتاة مع وجود التزام لإعادة بيعها فـي تاريخ م�ستقبلي حمـدد (اتفاقية �إعادة بيع) فـي قائمة املركز
املايل املوحدة لعدم انتقال ال�سيطرة على تلك املوجودات �إىل البنك .تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االتفاقيات فـي النقدية والأر�صدة
لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أو القرو�ض وال�سلف ،ح�سبما هو مالئم.
ويتم اعتبار الفرق بني �سعر ال�شراء و�إعادة البيع كدخل عموالت خا�صة ،ويطف�أ على مدى فرتة اتفاقية �إعادة البيع با�ستخدام طريقة
العائد الفعلي.
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ح) اال�ستثمارات

يتم ،فـي الأ�صل� ،إثبات كافة ال�سندات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة والتي متثل املبلغ املدفوع� ،شاملة م�صاريف ال�شراء املتعلقة باال�ستثمارات
(فـيما عدا اال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل حيث ال يتم �إ�ضافة م�صاريف ال�شراء �إىل التكلفة عند الإثبات الأويل لها،
وحتمل على قائمة الدخل املوحدة) .تطف�أ العالوة واخل�صم على �أ�سا�س العائد الفعلي ،وتدرج فـي دخل العموالت اخلا�صة.
وبعد الإثبات الأويل لها ،حتدد القيمة العادلة لل�سندات التي يتم تداولها فـي الأ�سواق املالية النظامية على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة
		
بال�سوق عند انتهاء العمل فـي تاريخ �إعداد القوائم املالية .تقوم ا�ستثمارات الأ�سهم املتداولة بالأ�سعار املتداولة فـي يوم الإقفال .حتدد
القيمة العادلة للموجودات املدارة واال�ستثمارات فـي ال�صناديق اال�ستثمارية على �أ�سا�س �صافـي قيمة املوجودات املعلن والذي يقارب القيمة
العادلة.
وبعد الإثبات الأويل لها ،حتدد القيمة العادلة لل�سندات غري املتداولة بال�سوق ،وذلك ب�إجراء تقدير منا�سب للقيمة العادلة على
		
�أ�سا�س القيمة ال�سوقية احلالية للأدوات الأخرى امل�شابهة لها تقريباً� ،أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة �أو على �أ�سا�س ما يخ�ص تلك
ال�سندات من �صافـي املوجودات ذات ال�صلة.
وبعد الإثبات الأويل ملختلف فئات ال�سندات اال�ستثمارية ،ال ي�سمح عادة ب�إجراء �أية حتويالت الحقة بني فئات اال�ستثمار املختلفة .حتدد
القيمة امل�صرح عنها لكل فئة من فئات اال�ستثمار فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل:

 )1اال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

ت�صنف اال�ستثمارات �ضمن هذه الفئة كـ “ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة” �أو “ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل”.
وذلك عند ن�ش�أتها �أو عند تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املعدل .يتم �شراء اال�ستثمارات امل�صنفة كـ “ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�ض
املتاجرة” ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء ملدد ق�صرية الأجل .ت�صنف اال�ستثمارات كـ “ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي
قائمة الدخل” من قبل الإدارة فـي حالة الوفاء باملعايري والأ�س�س املذكورة �أدناه( ،فـيما عدا ا�ستثمارات الأ�سهم غري املتداولة فـي �سوق
مايل ن�شط والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به):
�	أنها عبارة عن �أداة مالية ت�شتمل على نوع واحد �أو �أكرث من امل�شتقات املدرجة �ضمن �أدوات مالية �أخرى والتي تعدل ب�صورة جوهرية
التدفقات النقدية الناجتة عن الأداة املالية� ،أو
�	أنها �أداة مالية ت�شتمل على م�شتقات مدرجة �ضمن �أدوات مالية �أخرى يجب ف�صلها عن العقد الرئي�سي طبق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل
رقم  ،39ولكن البنك غري قادر على قيا�س امل�شتقات املدرجة �ضمن �أدوات مالية �أخرى ب�صورة منف�صلة وب�شكل موثوق به عند ال�شراء
	�أو فـي تاريخ الحق بعد تاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة
يتم ت�صنيف “القيمة العادلة” طبق ًا ال�سرتاتيجية �أدارة املخاطر املعتمدة من جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك ،وهذا الت�صنيف
غري قابل للإلغاء .يتم �إثبات املوجودات املالية امل�صنفة عند �إبرام اتفاقيات تعاقدية مع الأطراف الأخرى بتاريخ التداول ،ويتم التوقف
عن �إثباتها عند بيعها.
وبعد الإثبات الأويل لها ،تقا�س اال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل بالقيمة العادلة ،ويتم �إدراج �أية تغريات فـي
القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�ش�أ فـيها تلك التغريات .يدرج فـي قائمة الدخل املوحدة دخل العموالت اخلا�صة
وتوزيعات الأرباح امل�ستلمة عن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل كـ “دخل من الأدوات املالية املدرجة قيمتها
العادلة فـي قائمة الدخل” .ال ت�ضاف تكاليف املعامالت� ،إن وجدت� ،إىل قيا�س القيمة العادلة عند الإثبات الأويل لال�ستثمارات املدرجة
قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل.

 )2اال�ستثمارات املتاحة للبيع

اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك التي يعتزم البنك االحتفاظ بها ملدة غري حمددة ،والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات ال�سيولة �أو
ملواجهة التغريات فـي �أ�سعار العموالت� ،أو �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية� ،أ�سعار الأ�سهم.
تقا�س اال�ستثمارات امل�صنفة كـ “ا�ستثمارات متاحة للبيع” الحق ًا بالقيمة العادلة .بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مل يتم
تغطية خماطر قيمتها العادلة ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات فـي قيمتها العادلة مبا�شرة فـي “قائمة الدخل ال�شامل
املوحدة” .وعند انتفاء �أ�سباب �إثبات تلك اال�ستثمارات ،يتم �إظهار الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة  -املثبتة �سابق ًا �ضمن قائمة الدخل ال�شامل
املوحدة  -فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة.
تقيد ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع ،التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به ،بالتكلفة.
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ح)

اال�ستثمارات ( -تتمة)

 )3املقتناة بالتكلفة املطف�أة

ت�صنف اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها وغري املتداولة فـي �سوق مايل ن�شط ،كـ “ا�ستثمارات مقتناة بالتكلفة
املطف�أة” .اال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص
االنخفا�ض فـي قيمتها .يتم ت�سوية اال�ستثمارات املغطاة قيمتها العادلة فـي تغريات القيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطية خماطرها.
تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه اال�ستثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات تلك اال�ستثمارات ،ويتم
الإف�صاح عنها كمكا�سب �أو (خ�سائر) ا�ستثمارات مقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة .حت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار اخل�صم
�أو العالوة عند ال�شراء با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

 )4اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

ت�صنف اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها ولها تاريخ ا�ستحقاق حمدد والتي ي�ستطيع البنك ولديه النية الإيجابية
القتنائها حتى تاريخ ا�ستحقاقها  -عدا تلك التي تفـي مبتطلبات تعريف اال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة  -كا�ستثمارات مقتناة حتى
تاريخ اال�ستحقاق .يتم قيا�س هذه اال�ستثمارات بعد اقتنائها بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص االنخفا�ض فـي قيمتها .يتم ح�ساب التكلفة
املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء با�ستخدام معدل العائد الفعلي ،وتدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن
هذه اال�ستثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات تلك اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمتها.
	�إن اال�ستثمارات امل�صنفة كـ “مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق” ،ال ميكن عادة بيعها �أو �إعادة ت�صنيفها  -دون �أن تت�أثر مقدرة البنك
على ا�ستخدام هذا الت�صنيف ،وال ميكن ت�صنيفها كبند مغطى املخاطر ب�ش�أن �أ�سعار العمولة اخلا�صة �أو ال�سداد املبكر ،وبالتايل �إظهار
النية لالحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.

ط) اال�ستثمار فـي ال�شركات الزميلة

يتم حما�سبة اال�ستثمار فـي ال�شركة الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية .ال�شركة الزميلة هي من�ش�أة ميار�س عليها �ساب ت�أثري ًا هاماً،
وال تعترب �شركة تابعة �أو م�شروع ًا م�شرتكاً.
ومبوجب طريقة حقوق امللكية ،يتم �إثبات اال�ستثمار فـي ال�شركة الزميلة فـي قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة زائد ًا التغريات التي
		
تطر�أ على ح�صة �ساب فـي �صافـي موجودات ال�شركة الزميلة ملا بعد ال�شراء ناق�ص ًا �أي انخفا�ض فـي القيمة.
		�إن ال�سنة املالية لكل من �ساب وال�شركة الزميلة تنتهي فـي  31دي�سمرب من كل عام ،وتتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات الزميلة
مع تلك املتبعة من قبل �ساب فـيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع فـي ظروف م�شابهة.
يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني �ساب وال�شركات الزميلة له بقدر ح�صته فـي ال�شركات الزميلة.
		

ي) القرو�ض وال�سلف

القرو�ض وال�سلف هي موجودات مالية غري م�شتقة يتم منحها �أو اقتنا�ؤها من قبل البنك ،وذات دفعات ثابتة �أو ممكن حتديدها ،وال يتم
تداولها فـي �سوق مايل ن�شط.
تقا�س كافة القرو�ض وال�سلف ،فـي الأ�صل ،بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع� ،شاملة م�صاريف ال�شراء املتعلقة
		
بالقرو�ض وال�سلف.
ت�صنف القرو�ض وال�سلف اخلا�صة بالبنك كقرو�ض و�سلف مقتناة بالتكلفة املطف�أة ،ناق�ص ًا �أية مبالغ م�شطوبة وخم�ص�ص االنحفا�ض
		
فـي قيمتها.
بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف التي متت تغطية خماطرها ،يتم ت�سوية اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطر قيمته العادلة فـي
		
القيمة الدفرتية.
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ك) الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

	�أن الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى هي موجودات مالية تتكون �أ�سا�س ًا من �إيداعات �أ�سواق املال ،وذات دفعات ثابتة �أو
ممكن حتديدها ،وال يتم تداولها فـي الأ�سواق املالية الن�شطة .ال يتم �إبرام �إيداعات �أ�سواق املال بنية �إعادة بيعها مبا�شر ًة �أو خالل فرتة
ق�صرية .يتم ،فـي الأ�صل ،قيا�س الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة ،والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع.
وبعد الإثبات الأويل لها ،تظهر الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة ناق�ص ًا �أية مبالغ م�شطوبة وخم�ص�صات
		
االنخفا�ض فـي القيمة� ،إن وجدت.

ل) االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية

يتم ،بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة� ،إجـراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي من �أ�صل مايل �أو
جمموعة مـن املوجودات املالية .وفـي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،التي يتم
ح�سابها على �أ�سا�س �صافـي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ويتم �إثبات �أية خ�سارة ناجمة عن ذلك االنخفا�ض فـي
التغريات فـي قيمتها الدفرتية.
وفـي حالة عدم �إمكانية حت�صيل �أي �أ�صل مايل ،فانه يتم �شطبه من خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القيمة .ال يتم �شطب املوجودات املالية
		
�إال بعد ا�ستنفاذ كافة و�سائل التح�صيل املمكنة وحتديد مبلغ اخل�سارة.
فـي حال تخفـي�ض املوجودات املالية �إىل قيمتها املقدرة القابلة لال�سرتداد ،يتم �إثبات دخل العموالت اخلا�صة بعد ذلك على �أ�سا�س
		
�سعر العمولة اخلا�صة امل�ستخدم فـي خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س القيمة القابلة لال�سرتداد.
و�إذا ما حدث الحق ًا انخفا�ض فـي مبلغ خ�سارة االنخفا�ض فـي قيمة اال�ستثمارات عدا ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع و�أن هذا
		
االنخفا�ض يتعلق ،ب�صورة مو�ضوعية ،بوقوع حدث بعد �إثبات االنخفا�ض (مثل حت�سن درجة ت�صنيف االئتمان للجهة املقر�ضة) ،يتم عك�س
قيد خ�سارة االنخفا�ض التي مت �إثباتها �سابق ًا وذلك بتعديل ح�ساب املخ�ص�ص .يتم �إثبات عك�س القيد فـي قائمة الدخل املوحدة �ضمن
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان.

 )1انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطف�أة

تُ�صنف املوجودات املالية كموجودات منخف�ضة القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي على وقوع االنخفا�ض املتعلق باالئتمان نتيج ًة لوجود
خ�سائر حدث �أو �أكرث بعد الإثبات الأويل لتلك املوجودات ،و�أن خل�سائر احلدث �أثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل
�أو ملجموعة من املوجودات املالية والتي ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
يجنب خم�ص�ص خا�ص لقاء خ�سائر االئتمان الناجتة عن انخفا�ض قيمة �أي قر�ض �أو �أي من املوجودات املالية الأخرى املقتناة
بالتكلفة املطف�أة ،مبا فـي ذلك تلك الناجمة عن خماطر ديون �سيادية ،عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل �أن البنك لن يكون قادر ًا
على حت�صيل املبالغ امل�ستحقة .ميثل مبلغ املخ�ص�ص اخلا�ص الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة
املقدرة القابلة لال�سرتداد متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة مبا فـي ذلك القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد من ال�ضمانات
والكفاالت املخ�صومة على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة اخلا�صة الفعلية الأ�صلية.
يعاد التفاو�ض ب�ش�أن القرو�ض وال�سلف وذلك �إما كجزء من العالقة امل�ستمرة مع العميل �أو ملواجهة التغريات ال�سلبية فـي ظروف اجلهة
املقر�ضة .وميكن �أن ي�ؤدي �إعادة املفاو�ضات �إىل متديد تاريخ اال�ستحقاق �أو برامج ال�سداد ومبوجبها مينح البنك �سعر عمولة معدل �إىل
العميل املتعرث .وميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل اال�ستمرار فـي اعتبار الأ�صل “مت�أخر ال�سداد” و“منخف�ض القيمة” لوحدة لأن �سداد العمولة
و�أ�صل املبلغ الذي �أعيد التفاو�ض ب�ش�أنه لن ي�سرتد القيمة الدفرتية الأ�صلية للقر�ض .وفـي بع�ض احلاالت ،يق�ضي �إعادة التفاو�ض �إىل
�إبرام اتفاقية جديدة ،ويتم اعتبارها كـ “قر�ض جديد” .حتدد ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة ب�ش�أن �إعادة جدولة القرو�ض وفق م�ؤ�شرات
�أو معايري توحي ب�أن عملية ال�سداد قد ت�ستمر فـي الغالب .وي�ستمر فـي �إخ�ضاع القرو�ض للتقومي للت�أكد من وجود انخفا�ض على �أ�سا�س
فردي �أو جماعي ،ويتم احت�سابه با�ستخدام معدل العائد الفعلي الأ�صل للقر�ض.
تعترب القرو�ض ال�شخ�صية منخف�ضة القيمة وذلك عندما يت�أخر �سدادها لعدد معني من الأيام طبق ًا لربامج املنتجات ذات العالقة.
وحيث �أنه يتم حتديد مقايي�س خماطر القرو�ض ال�شخ�صية على �أ�سا�س “جماعي” ولي�س “فردي” ،ف�إنه يتم �إي�ض ًا احت�ساب خم�ص�صات
القرو�ض ال�شخ�صية على �أ�سا�س “جماعي” با�ستخدام طريقة “معدل التدفق” .يغطي املخ�ص�ص كامل القرو�ض غري العاملة (فـيما عدا
قرو�ض ال�سكن) التي ت�صل حد ال�شطب (�أي تعترب مت�أخرة ال�سداد ملدة  180يوماً) .حتدد قرارات ال�شطب عادة على �أ�سا�س حاالت
الإخفاق ال�سابقة املتعلقة باملنتج .وفـي حالة عدم �إمكانية حت�صيل �أي �أ�صل مايل ،ف�إنه يتم �شطبه من خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القيمة،
�إن وجد ،وحتمل �أية مبالغ زائدة عن املخ�ص�ص املتاح مبا�شرة على قائمة الدخل املوحدة.
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ل)

االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية ( -تتمة)
 )1انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطف�أة ( -تتمة)

	�إ�ضافة للمخ�ص�ص اخلا�ص ،يجنب خم�ص�ص جماعي لالنخفا�ض فـي القيمة على �أ�سا�س املحفظة لقاء خ�سائر االئتمان وذلك فـي
حالة وجود دليل مو�ضوعي على وجود خ�سائر غري حمددة بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة� .إن املخ�ص�ص اجلماعي مبنى على �أ�سا�س
انخفا�ض فـي م�ستوى الت�صنيف االئتماين (انخفا�ض درجات ت�صنيف خماطر االئتمان) للموجودات املالية منذ تاريخ منحها .يقدر هذا
املخ�ص�ص بنا ًء على عدة عوامل تت�ضمن ت�صنيفات االئتمان املحددة للجهة  /اجلهات املقرت�ضة ،والظروف االقت�صادية احلالية وخربة
البنك فـي التعامل مع اجلهة  /اجلهات املقرت�ضة ،و�أية معلومات �أخرى متاحة عن حاالت الإخفاق ال�سابقة.
		 يتم ت�سوية القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ح�ساب املخ�ص�ص ،ويتم �إدراج مبلغ الت�سوية فـي قائمة الدخل املوحدة.

 )2انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة

بالن�سبة للموجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة ،ف�إنه فـي حالـة �إثبات اخل�سارة مبا�شرة من خالل قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
�ضمن حقوق امل�ساهمني ،يتم حتويل �صافـي اخل�سارة املرتاكمة املثبتة �ضمن حقوق امل�ساهمني �إىل قائمة الدخل املوحدة عندما يعترب
الأ�صل منخف�ضاً.
بالن�سبة ال�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع ،ف�إن االنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة يعترب دلي ًال مو�ضوعي ًا
على االنخفا�ض فـي القيمة .وعلى عك�س �سندات الديون ،ال ي�سمح با�سرتداد مبلغ اخل�سارة املثبتة �سابق ًا والناجتة عن انخفا�ض القيمة
�ضمن قائمة الدخل املوحدة طاملا ظل الأ�صل قائم ًا بال�سجالت ،وعليه ف�إن �أي زيادة فـي القيمة العادلة بعد �إدراج االنخفا�ض بال�سجالت
يجب �أن ت�سجل فقط �ضمن حقوق امل�ساهمني .وفـي حالة التوقف عن �إثباتها ،يتم حتويل املكا�سب �أو اخل�سائر املرتاكمة املثبتة �سابق ًا �ضمن
حقوق امل�ساهمني �إىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة.
يقوم البنك ب�شطب موجوداته املالية عندما تقرر وحدات العمل املعنية و�إدارة املخاطر عدم �إمكانية حت�صيلها ،ويتم �إتخاذ هذا
القرار بعد الأخذ بعني االعتبار بع�ض املعلومات مثل حدوث تغريات هامة فـي املركز املايل للجهة املقرت�ضة  /امل�صدرة ت�شري �إىل عدم
مقدرتها على �سداد التزاماتها �أو �أن متح�صالت ال�ضمان غري كافـية ل�سداد كامل املخاطر .اليتم �شطب املوجودات املالية �إال بعد ا�ستنفاذ
كافة الو�سائل املمكنة لتح�صيلها.
يقوم البنك باحل�صول على �ضمانات ،عندما يكون ذلك ممكناً ،لتقليل خماطر املوجودات املالية .تكون هذه ال�ضمانات على �شكل
نقدية ،و�أوراق مالية ،وخطابات اعتماد � /ضمان ،وعقارات ،وذمم مدينة ،وب�ضاعة ،وموجودات غري مالية �أخرى ،وتعزيزات ائتمانية مثل
ترتيبات املقا�صة .تقدر القيمة العادلة لل�ضمانات عادة ،على الأقل ،عند ن�ش�أتها ،وذلك بنا ًء على جدول التقارير الربع �سنوية اخلا�صة
بالبنك .تقوم بع�ض ال�ضمانات ،مثل النقدية والأوراق املالية املتعلقة مبتطلبات الهام�ش ،يومياً.
وبقدر امل�ستطاع ،ي�ستخدم البنك البيانات املتعلقة بالأ�سواق املن�شطة لتقومي املوجودات املالية املحتفظ بها ك�ضمانات� .أما املوجودات
املالية الأخرى التي ميكن حتديد قيمتها ال�سوقية ،فـيتم حتديدها با�ستخدام طرق تقومي (مناذج) .حتدد قيمة ال�ضمانات غري املالية،
مثل العقارات ،وفق بيانات مقدمة من �أطراف �أخرى مثل و�سطاء الرهن وم�ؤ�شرات �أ�سعار ال�سكن والقوائم املالية املدققة وم�صادر
م�ستقلة �أخرى.
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 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية ( -تتمة)

م) املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم وخ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي اململوكة.
تتبع طريقة الق�سط الثابت فـي ح�ساب ا�ستهالك تكلفة املمتلكات واملعدات الأخرى وذلك على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية املتوقعة
		
للموجودات وكما يلي:
� 33سنة
املباين
على مدى فرتة عقد الإيجار
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة
� 3إىل � 4سنوات
الأثاث واملعدات
حتدد مكا�سب وخ�سائر اال�ستبعاد وذلك مبقارنة متح�صالت اال�ستبعاد مع القيمة الدفرتية ،ويتم �إدراجها فـي قائمة الدخل املوحدة.
		
يتم مراجعة القيمة املتبقية وكذلك الأعمار الإنتاجية للموجودات للت�أكد من وجود انخفا�ض فـي قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث
		
�أو التغريات فـي الظروف �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية .يتم تخفـي�ض القيمة الدفرتية للموجودات فور ًا �إىل قيمتها القابلة
لال�سرتداد ،فـي حالة زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة له.

ن) املطلوبات املالية

يتم ،فـي الأ�صل� ،إثبات كافة �إيداعات �أ�سواق املال وودائع العمالء ،واالقرتا�ض ،و�سندات الدين امل�صدرة بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة
للمبلغ امل�ستلم.
وبعد ذلك ،يتم قيا�س كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعموالت� ،أو التي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة ،بالتكلفة املطف�أة والتي
		
يتم ح�سابها بعد الأخذ بعني االعتبار اخل�صم �أو العالوة .تطف�أ العالوات واخل�صومات على �أ�سا�س العائد الفعلي حتى تاريخ اال�ستحقاق،
وترحل �إىل م�صاريف العموالت اخلا�صة.
يتم ت�سوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة فـي تغريات القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره .وتدرج
		
الأرباح �أو اخل�سائر الناجمة عن ذلك فـي قائمة الدخل املوحدة.

�س) املخ�ص�صات

جتنب املخ�ص�صات عند وجود التزامات قانونية �أو متوقعة على البنك ناجمة عن �أحداث �سابقة ومن املحتمل ب�شكل كبري �أن تتطلب
ا�ستخدام املوارد املالية ل�سداد هذا االلتزام .مت عر�ض امل�صاريف املتعلقة ب�أي خم�ص�ص فـي القوائم املالية بعد خ�صم املبالغ امل�سرتدة.

ع) ال�ضمانات والتزامات القرو�ض

يتم ،فـي الأ�صل� ،إثبات ال�ضمانات املالية �ضمن املطلوبات الأخرى فـي القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة والتي متثل قيمة العالوة
امل�ستلمة .وبعد الإثبات الأويل لها ،يتم قيا�س التزام البنك جتاه كل �ضمان بالعالوة املطف�أة �أو �أف�ضل تقدير للم�صاريف املطلوبة ل�سداد
االلتزامات املالية الناجتة عن ال�ضمانات� ،أيهما �أكرب .تدرج �أية زيادة فـي االلتزامات املتعلقة بال�ضمانات املالية فـي قائمة الدخل املوحدة
�ضمن “خم�ص�ص خ�سائر االئتمان” .يتم �إثبات العالوة امل�ستلمة فـي قائمة الدخل املوحدة �ضمن “دخل الأتعاب والعموالت� ،صافـي”،
بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة ال�ضمان.
التزامات القرو�ض هي التزامات م�ؤكدة ملنح االئتمان مبوجب �شروط و�أحكام حمددة م�سبقاً.
		

ف) حما�سبة عقود الإيجار

تعترب كافة عقود الإيجار التي يربمها البنك عقود �إيجار ت�شغيلية ،ومبوجبها حتمل دفعات الإيجار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة
الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

�ص) النقدية و�شبه النقدية

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
و�إيداعات لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،با�ستثناء الوديعة النظامية .كما ت�شتمل على الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى التي ت�ستحق خالل ت�سعني يوم ًا �أو �أقل بعد �شرائها.
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 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية ( -تتمة)

ق) التوقف عن �إثبات الأدوات املالية

يتم التوقف عن �إثبات املوجودات املالية (�أو �أي جزء منها �أو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهة) عند انتهاء احلقوق التعاقدية
املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلا�صة بهذه املوجودات.
فـي احلاالت التي تظهر فـيها دالالت على �أن البنك نقل موجودات مالية ،يتم التوقف عن الإثبات فـي حال قيام البنك بنقل كل
		
املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية املوجودات .وفـي احلاالت التي ال يتم فـيها نقل �أو الإبقاء على كل املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية
املوجودات املالية ،يتم التوقف عن الإثبات فقط فـي حالة تخلي البنك عن ال�سيطرة على املوجودات .يقوم البنك بت�سجيل املوجودات
واملطلوبات ب�شكل منف�صل فـي حالة احل�صول على احلقوق وااللتزامات الناجتة عن هذه العمليات.
يتم التوقف عن �إثبات املطلوبات املالية (�أو جزء منها) وذلك فقط عند ا�ستنفاذها� ،أي عندما يتم تنفـيذ االلتزام املحدد فـي العقد
		
�أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء مدته.

ر) الأموال املودعة لدى البنك ب�صفته و�صياً �أو م�ؤمتناً عليها

	ال يتم اعتبار الأموال املودعة لدى البنك ،ب�صفته و�صي ًا �أو م�ؤمتن ًا عليها ،كموجودات خا�صة بالبنك ،وبالتايل ال تدرج �ضمن القوائم
املالية املوحدة املرفقة.

�ش) الزكاة و�ضريبة الدخل

حت�سب الزكاة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني فـي حقوق امللكية �أو �صافـي الدخل وفق ًا للأ�س�س املن�صو�ص عليها فـي الأنظمة الزكوية.
حت�سب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني فـي �صافـي دخل ال�سنة.
		ال يتم حتميل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة لأنها التزامات على امل�ساهمني ،وبالتايل يتم خ�صمها من توزيعات
الأرباح املدفوعة للم�ساهمني.

ت) املنتجات البنكية القائمة على مبد�أ جتنب العمولة

	�إ�ضافة �إىل املنتجات البنكية التقليدية ،يقدم البنك لعمالئه بع�ض املنتجات البنكية القائمة على مبد�أ جتنب العمولة وتعتمد من قبل
الهيئة ال�شرعية.
يتم معاجلة كافة املنتجات البنكية القائمة على مبد�أ جتنب العمولة  -حما�سبي ًا با�ستخدام املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية
		
وطبق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املذكورة فـي هذه القوائم املالية املوحدة.
	.3النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
		
						 2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
نقد فـي ال�صندوق
1,009,023
966,179
وديعة نظامية
7,727,124
6,902,351
�إيداعات لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
17,026,883
12,086,917
�أر�صدة �أخرى
360,883
448,417

الإجمايل

26,123,913

20,403,864

يتعني على �ساب ،وفق ًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،االحتفاظ بوديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب ،ولأجل ،واالدخار والودائع الأخرى ،حت�سب فـي نهاية كل �شهر� .إن الوديعة
النظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي غري متاحة لتمويل العمليات اليومية ل�ساب ،وبالتايل ال تعترب جزء ًا من النقدية و�شبه النقدية.
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	.4الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
		
						 2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
ح�سابات جارية
3,286,053
5,062,363
املال
أ�سواق
�إيداعات �
3,029,047

الإجمايل

3,286,053

8,091,410

	.5اال�ستثمارات� ،صافـي

�أ) ت�صنف ال�سندات اال�ستثمارية على النحو التايل:

					

داخل اململكة

2013

					

خارج اململكة

2013

2012

2013

2012

الإجمايل

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
						 ال�سعودية

 )1اال�ستثمارات املدرجة قيمتها
			 العادلة فـي قائمة الدخل
		 �سندات بعمولة عائمة
		 اال�ستثمارات املدرجة
		 قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

1,007

4,921

-

-

1,007

4,921

1,007

4,921

-

-

1,007

4,921

	�إن كافة اال�ستثمارات �أعاله هي ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة.

 )2اال�ستثمارات املتاحة للبيع
		 �سندات بعمولة ثابتة
		 �سندات بعمولة عائمة
		�أ�سهم
		 اال�ستثمارات املتاحة للبيع� ،صافـي

25,968,132

17,427,787

6,323,185

5,216,901

32,291,317

22,644,688

3,696,472

2,743,550

77,745

216,711

3,774,217

2,960,261

952,850

854,182

80,196

73,259

1,033,046

927,441

30,617,454

21,025,519

6,481,126

5,506,871

37,098,580

26,532,390

		 ت�شتمل اال�ستثمارات املتاحة للبيع� ،صافـي على خم�ص�ص انحفا�ض فـي القيمة قدره  70مليون ريال �سعودي ( : 2012ال�شئ) يتعلق
ب�أ�سهم حملية ،ومبلغ قدره  19.8مليون ريال �سعودي ( 22.9 : 2012مليون ريال �سعودي) يتعلق ب�سندات دولية بعمولة عائمة.

 )3اال�ستثمارات املقتناة
			 بالتكلفة املطف�أة
		 �سندات بعمولة ثابتة
		 اال�ستثمارات املقتناة
			 بالتكلفة املطف�أة� ،إجمايل
		 خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القيمة
		 اال�ستثمارات املقتناة
			 بالتكلفة املطف�أة� ،صافـي
 )4اال�ستثمارات املقتناة
			 حتى تاريخ اال�ستحقاق
		 �سندات بعمولة ثابتة
		 اال�ستثمارات املقتناة
			 حتى تاريخ اال�ستحقاق
		 اال�ستثمارات� ،صافـي
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299,972

949,863

9,000

9,000

308,972

958,863

299,972

949,863

9,000

9,000

308,972

958,863

-

-

)(9,000

)(9,000

)(9,000

)(9,000

299,972

949,863

-

-

299,972

949,863

-

100,011

-

-

-

100,011

-

100,011

-

-

-

100,011

30,918,433

22,080,314

6,481,126

5,506,871

37,399,559

27,587,185

	.5اال�ستثمارات� ،صافـي ( -تتمة)

ب) فـيما يلي حتليل ملكونات املحفظة اال�ستثمارية:
2013

					

2012

غري متداولة الإجمايل
متداولة
غري متداولة الإجمايل
						 متداولة
						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
						 ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة
7,681,829
23,703,562 17,051,125
6,652,437 32,600,289 24,918,460
�سندات بعمولة عائمة
3,775,224
3,774,217
1,007
2,965,182
836,105
2,129,077
	�أ�سهم
88,060
1,033,046
944,986
927,441
82,623
844,818
خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القيمة
اال�ستثمارات� ،صافـي

8,627,822

28,780,737

37,408,559

9,626,332

17,969,853

27,596,185

-

)(9,000

)(9,000

-

)(9,000

)(9,000

8,627,822

28,771,737

37,399,559

9,626,332

17,960,853

27,587,185

ج) فـيما يلي حتليل للأرباح غري املحققة ،والقيمة العادلة لال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة واال�ستثمارات املقتناة حتى
تاريخ اال�ستحقاق:

					

2013

2012

	�إجمايل
		
							�إجمايل
الأرباح
القيمة
القيمة
الأرباح
						 القيمة
غري املحققة
الدفرتية
غري املحققة العادلة
						 الدفرتية
						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
						 ال�سعودية
 )1املقتناة بالتكلفة املطف�أة
		 �سندات بعمولة ثابتة
5,024
304,996
299,972
22,931
949,863
		 الإجمايل
304,996
5,024
299,972
22,931
949,863
 )2اال�ستثمارات املقتناة
			 حتى تاريخ اال�ستحقاق
		 �سندات بعمولة ثابتة
184
100,011
		 الإجمايل
184
100,011

د) فـيما يلي حتليل لال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى:

		
						 2013

القيمة
العادلة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
972,794
972,794

100,195
100,195

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
حكومية و�شبه حكومية
29,811,514
21,938,813
�شركات
2,493,818
2,220,193
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
5,085,815
3,418,289
	�أخرى
8,412
9,890

الإجمايل

37,399,559

27,587,185

ت�شتمل الأ�سهم امل�صرح عنها �ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أ�سهم غري متداولة قدرها  8.4مليون ريال �سعودي ( 9.9 : 2012مليون ريال
�سعودي) م�سجلة بالتكلفة لعدم �إمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به.
ت�شتمل اال�ستثمارات على �سندات احلكومة ال�سعودية متاحة للبيع قدرها  189.1مليون ريال �سعودي ( 316.7 : 2012مليون ريال
�سعودي) مرهونة مبوجب اتفاقيات �إعادة �شراء لدى البنوك والعمالء .بلغت القيمة ال�سوقية لهذه اال�ستثمارات  189.0مليون ريال �سعودي
( 316.5 : 2012مليون ريال �سعودي).
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	.5اال�ستثمارات� ،صافـي ( -تتمة)

هـ) جودة االئتمان املتعلقة باال�ستثمارات:

		
						 2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
ا�ستثمارات دين حكومية �سعودية
23,714,079
15,998,363
ا�ستثمارات من الدرجة الأوىل
8,926,878
8,288,696
ا�ستثمارات دون الدرجة الأوىل
110,254
237,041
ا�ستثمارات غري م�صنفة
4,648,348
3,063,085

الإجمايل

37,399,559

27,587,185

تتكون ا�ستثمارات الدين احلكومية ال�سعودية من �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية ،و�سندات خزينة.
ت�شتمل اال�ستثمارات من الدرجة الأوىل على ا�ستثمارات ذات ت�صنيف ائتماين تعادل تلك املو�ضوعة من قبل �ستاندرد �آند بورز وذلك
من “�أ�أ�أ” �إىل “ب ب ب” .مت ا�ستخدام ت�صنيفات اجلهات امل�صدرة على ال�سندات البالغ قدرها  297.8مليون ريال �سعودي ( : 2012ال�شئ)
وغري امل�صنفة من قبل �أي وكالة ت�صنيف.
تتكون اال�ستثمارات غري امل�صنفة ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من �سندات �شركات �سعودية ،و�سندات م�ؤ�س�سات �شبه حكومية ،وا�ستثمارات خا�صة،
و�أ�سهم متداولة وغري متداولة.

و) حركة خم�ص�ص انخفا�ض اال�ستثمارات:

		
						 2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
ر�صيد بداية ال�سنة
31,901
33,490
جمنب خالل ال�سنة
70,000
ال�سنة
خالل
مبالغ م�سرتدة
)(3,145
)(1,589

ر�صيد نهاية ال�سنة

98,756

31,901

يبلغ �صافـي املبلغ املحمل على قائمة الدخل املوحدة على ح�ساب االنخفا�ض (وعك�س قيد االنخفا�ض) فـي قيمة املوجودات املالية الأخرى
 67.9مليون ريال �سعودي (� : 2012سالب مببلغ  1.6مليون ريال �سعودي) ،مت �إظهاره بعد خ�صم املبالغ امل�سرتدة املجنبة �سابق ًا املذكورة
�أعاله واال�ستثمارات امل�شطوبة مبا�شرة وقدرها  1.0مليون ريال �سعودي ( : 2012ال�شئ).
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	.6القرو�ض وال�سلف� ،صافـي

�أ) ت�صنف القرو�ض وال�سلف على النحو التايل:

					

2013

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
القرو�ض وال�سلف العاملة� ،إجمايل
21,916,178
1,957,598
ـي
ف
�صا
القرو�ض وال�سلف غري العاملة،
46,237
1,572
	�إجمايل القرو�ض وال�سلف
21,962,415
1,959,170
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان (خا�ص وجماعي)
)(204,931
)(86,189
القرو�ض وال�سلف� ،صافـي
21,757,484
1,872,981

					

قرو�ض جتارية
وح�سابات
		 الإجمايل
جارية مدينة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

82,974,558

106,848,334

1,477,456

1,525,265

84,452,014

108,373,599

)(1,967,549

)(2,258,669

82,484,465

106,114,930

2012

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
القرو�ض وال�سلف العاملة� ،إجمايل
17,133,422
1,767,124
القرو�ض وال�سلف غري العاملة� ،صافـي
49,006
1,033
	�إجمايل القرو�ض وال�سلف
17,182,428
1,768,157
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان (خا�ص وجماعي)
)(228,983
)(80,005
القرو�ض وال�سلف� ،صافـي
16,953,445
1,688,152

قرو�ض جتارية
وح�سابات
جارية مدينة		 الإجمايل
		ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
78,012,589

96,913,135

1,548,516

1,598,555

79,561,105

98,511,690

)(2,104,396

)(2,413,384

77,456,709

96,098,306

ت�شتمل القرو�ض وال�سلف� ،صافـي على منتجات م�صرفـية متوافقة مع ال�شريعة قدرها  78,679مليون ريال �سعودي ( 64,510 : 2012مليون
ريال �سعودي) ،مت �إظهارها بالتكلفة بعد خ�صم خم�ص�ص خ�سائر االئتمان قدره  1,356.4مليون ريال �سعودي ( 1,021.9 : 2012مليون
ريال �سعودي).
ت�شتمل القرو�ض وال�سلف على قرو�ض مغطاة خماطر قيمتها العادلة من خالل مقاي�ضة �أ�سعار العموالت من �سعر ثابت �إىل �سعر عائم
قدرها  568مليون ريال �سعودي ( 974 : 2012مليون ريال �سعودي) .بلغت القيمة العادلة الإيجابية لهذه القرو�ض  0.2مليون ريال �سعودي
كما فـي نهاية ال�سنة احلالية ( 1.7 : 2012مليون ريال �سعودي).
مت الإف�صاح عن القرو�ض وال�سلف غري العاملة بعد خ�صم العموالت اخلا�صة املرتاكمة املعلقة وقدرها  249.6مليون ريال �سعودي
( 270.6 : 2012مليون ريال �سعودي).
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ب) احلركة فـي خم�ص�ص خ�سائر االئتمان:

					

2013

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
228,983
80,005
ديون م�شطوبة
)(239,525
)(80,552
جمنب خالل ال�سنة ،بعد خ�صم عك�س القيد
215,473
86,736
مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابق ًا
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة
204,931
86,189

					

قرو�ض جتارية
وح�سابات
		 الإجمايل
جارية مدينة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
2,104,396

2,413,384

)(422,322

)(742,399

325,682

627,891

)(40,207

)(40,207

1,967,549

2,258,669

2012

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
171,942
52,492
ديون م�شطوبة
)(168,072
)(78,572
جمنب خالل ال�سنة ،بعد خ�صم عك�س القيد
225,113
106,085
مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابق ًا
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة
228,983
80,005

قرو�ض جتارية
وح�سابات
جارية مدينة		 الإجمايل
		ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
1,856,289

2,080,723

)(12,956

)(259,600

268,098

599,296

)(7,035

)(7,035

2,104,396

2,413,384

ي�شتمل خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتعلق بالقرو�ض التجارية واحل�سابات اجلارية املدينة �أعاله على خم�ص�ص جماعي قدره  1,092.4مليون
ريال �سعودي ( 1,299.9 : 2012مليون ريال �سعودي) يتعلق باملحفظة العاملة.
بلغ خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املحمل على قائمة الدخل املوحدة واملتعلق باملنتجات امل�صرفـية املتوافقة مع ال�شريعة  118.6مليون ريال
�سعودي ( 253.7 : 2012مليون ريال �سعودي).
بلغ �صافـي املبلغ املحمل على الدخل على ح�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان  374.2مليون ريال �سعودي ( 440.5 : 2012مليون ريال
�سعودي) ،ومت �إظهاره بعد خ�صم املبالغ امل�سرتدة املجنبة �سابق ًا طبق ًا ملا هو مبني �أعاله ،وا�سرتداد مبالغ م�شطوبة �سابق ًا قدرها
 213.5مليون ريال �سعودي ( 151.7 : 2012مليون ريال �سعودي).
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ج) جودة االئتمان اخلا�صة بالقرو�ض وال�سلف:
)1

القرو�ض غري املت�أخرة ال�سداد والتي مل تنخف�ض قيمتها:

					

2013

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
الت�صنيف
غري م�شكوك فـيها
جيدة
10,332,311
260,869
مقبولة
10,430,329
1,543,481
الإجمايل
20,762,640
1,804,350

					

قرو�ض جتارية
وح�سابات
		 الإجمايل
جارية مدينة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

1,425,640

1,425,640

36,274,500

46,867,680

44,374,796

56,348,606

82,074,936

104,641,926

2012

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
الت�صنيف
غري م�شكوك فـيها
جيدة
مقبولة
16,013,500
1,625,033
الإجمايل
16,013,500
1,625,033

قرو�ض جتارية
وح�سابات
جارية مدينة		 الإجمايل
		ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
993,575

993,575

30,431,857

30,431,857

45,607,660

63,246,193

77,033,092

94,671,625

غري م�شكوك فـيها :ت�شري �إىل وجود خماطر ائتمان قوية جد ًا مع عدم وجود �أي احتمال لأي تعرث فـي ال�سداد .لدى هذه املن�ش�آت قدرات
قوية جد ًا للوفاء بااللتزامات طويلة الأجل فـي ظروف ال�سوق غري االعتيادية.
جيدة :ت�شري �إىل وجود خماطر ائتمان قوية مع احتمال قليل للتعرث فـي ال�سداد .لدى هذه املن�ش�آت قدرات قوية للوفاء بااللتزامات طويلة
الأجل مع وجود ح�سا�سية جتاه الأحداث بال�سوق.
مقبولة :ت�شري �إىل وجود خماطر مقبولة مع احتمال معتدل للتعرث فـي ال�سداد .لدى هذه املن�ش�آت قدرة على الوفاء بااللتزامات املتو�سطة
والق�صرية الأجل ،لكن الأمر يتطلب وجود رقابة دورية ب�سبب احل�سا�سية الكربى جتاه الأحداث بال�سوق.
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ج)

جودة االئتمان اخلا�صة بالقرو�ض وال�سلف( - :تتمة)
)2

حتليل ب�أعمار القرو�ض وال�سلف (مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها):

					

2013

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
من  1يوم �إىل  30يوم
931,593
66,559
من  31يوم �إىل  90يوم
135,165
45,775
يوم
من  91يوم �إىل 180
86,780
40,914
	�إجمايل
1,153,538
153,248

					

877,251

1,875,403

1,942

182,882

20,429

148,123

899,622

2,206,408

2012

									
بطاقات 		 قرو�ض		
					
ائتمان 		 �شخ�صية 		
					
ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
ال�سعودية
					
من  1يوم �إىل  30يوم
883,531
66,205
من  31يوم �إىل  90يوم
154,865
38,587
من  91يوم �إىل  180يوم
81,526
37,299
	�إجمايل
1,119,922
142,091

74

قرو�ض جتارية
وح�سابات
		 الإجمايل
جارية مدينة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

قرو�ض جتارية
وح�سابات
جارية مدينة		 الإجمايل
		ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
884,014

1,833,750

29,115

222,567

66,368

185,193

979,497

2,241,510

	.6القرو�ض وال�سلف� ،صافـي ( -تتمة)

ج)

جودة االئتمان اخلا�صة بالقرو�ض وال�سلف( - :تتمة)
)3

فـيما يلي حتليل مبخاطر تركزات القرو�ض وال�سلف وخم�ص�ص خ�سائر االئتمان ح�سب القطاعات االقت�صادية:

					

					
					
					
					
					
حكومية و�شبه حكومية
م�ؤ�س�سات مالية
زراعة و�أ�سماك
ت�صنيع
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز ،وخدمات �صحية
بناء و�إن�شاءات
جتارة
نقل وات�صاالت
خدمات
قرو�ض �شخ�صية وبطاقات ائتمان
	�أخرى
املخ�ص�ص اجلماعي لقاء االنخفا�ض فـي القيمة
�إجمايل

					

					
					
					
					
					
حكومية و�شبه حكومية
م�ؤ�س�سات مالية
زراعة و�أ�سماك
ت�صنيع
مناجم وتعدين
كهرباء ،ماء ،غاز ،وخدمات �صحية
بناء و�إن�شاءات
جتارة
نقل وات�صاالت
خدمات
قرو�ض �شخ�صية وبطاقات ائتمان
	�أخرى
املخ�ص�ص اجلماعي لقاء االنخفا�ض فـي القيمة
	�إجمايل

القرو�ض		
وال�سلف 		
العاملة 		
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

6,372,452
11,637,049
898,190
17,324,757
997,153
2,646,186
7,916,697
20,889,164
4,395,818
3,600,629
23,873,776
6,296,463
106,848,334

2013

القرو�ض		
		
وال�سلف غري
العاملة� ،صافـي
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

110,580
405,295
498,824
28,079
47,809
434,678
1,525,265

خم�ص�ص		
خ�سائر 		
االئتمان 		
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
)(7,478
)(101,320
)(455,366
)(22,879
)(291,120
)(288,080
)(1,092,426
)(2,258,669

القرو�ض
وال�سلف،
�صافـي
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
6,372,452
11,637,049
898,190
17,427,859
997,153
2,646,186
8,220,672
20,932,622
4,395,818
3,605,829
23,630,465
6,443,061
)(1,092,426
106,114,930

2012

القرو�ض
خم�ص�ص	
القرو�ض	
القرو�ض	
وال�سلف،
وال�سلف غري خ�سائر
وال�سلف
�صافـي
العاملة� ،صافـي االئتمان
العاملة
ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت 		ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
6,009,501
10,354,144
739,133
15,549,845
212,675
2,496,883
7,065,300
20,257,225
4,379,350
1,817,872
18,900,546
9,130,661
96,913,135

196,537
391,011
312,795
23,586
50,039
624,587
1,598,555

)(65,404
)(104,588
)(280,607
)(22,737
)(308,988
)(331,132
)(1,299,928
)(2,413,384

6,009,501
10,354,144
739,133
15,680,978
212,675
2,496,883
7,351,723
20,289,413
4,379,350
1,818,721
18,641,597
9,424,116
)(1,299,928
96,098,306

مت ح�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتعلق بالقــرو�ض وال�سلف ال�شخ�صية على �أ�سا�س جماعي.
		 مت ح�ساب املخ�ص�ص اجلماعي لقاء االنخفا�ض فـي القيمة على �أ�سا�س نظام تقومي جودة املوجودات والذي ي�شتمل على ت�صنيف درجات
خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف االقت�صادية العامة.
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د) ال�ضمانات:

يحتفظ البنك ،خالل عمليات الإقرا�ض اخلا�صة به ،ب�ضمانات لتقليل خماطر االئتمان املتعلقة بالقرو�ض وال�سلف .ت�شتمل هذه ال�ضمانات،
فـي الغالب ،على ودائع لأجل ،وحتت الطلب ،وودائع نقدية �أخرى ،و�ضمانات مالية ،و�أ�سهم حملية ودولية ،وعقارات وموجودات ثابتة �أخرى.

	.7اال�ستثمارات فـي ال�شركات الزميلة
ميتلك �ساب  %51من احل�ص�ص فـي �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة .مل يقم �ساب بتوحيد هذه املن�ش�أة لعدم وجود �سيطرة
�إدارية له عليها �أو املقدرة على التحكم فـي ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لها .يوجد ملجموعة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�صرفـية �إدارة مبا�شرة
وت�ضطلع مب�س�ؤولية احلوكمة لكافة ن�شاطات �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة.
كما ميتلك �ساب ح�صة قدرها  %32.5من ر�أ�س مال �شركة �ساب للتكافل� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،تقوم بتقدمي خدمات ت�أمني متوافقة مع
ال�شريعة ،وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام .تبلغ القيمة ال�سوقية لال�ستثمار فـي �شركة �ساب للتكافل كما فـي  31دي�سمرب  2013مبلغ 381.2
مليون ريال �سعودي ( 410.0 : 2012مليون ريال �سعودي).

					

					
					
					
					
					
					
					
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
احل�صة فـي
الأرباح غري املوزعة
توزيعات �أرباح م�ستلمة
ت�سويات
الر�صيد فـي نهاية ال�سنة

2013

�شركة
			
�شركة
ات�ش ا�س بي �سي
			
ات�ش ا�س بي �سي
العربية
			
العربية
ال�سعودية
		
�شركة �ساب
ال�سعودية
املحدودة
الإجمايل
للتكافل
املحدودة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

2012

�شركة �ساب
الإجمايل
للتكافل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

496,237

115,995

612,232

453,689

118,410

4,760

123,170

106,737

4,493

)(88,345

-

)(88,345

)(62,395

-

)(62,395

-

-

-

)(1,794

-

)(1,794

526,302

120,755

647,057

496,237

115,995

612,232

111,502

565,191

111,230

ح�صة البنك فـي القوائم املالية لل�شركات الزميلة:

					

2013

2012

�شركة
		
�شركة
							
ات�ش ا�س بي �سي
		
ات�ش ا�س بي �سي
							
العربية
		
العربية
							
ال�سعودية
�شركة �ساب
ال�سعودية
							
املحدودة
للتكافل
املحدودة
							
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
							
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
							
�إجمايل املوجودات
302,379
506,144
496,201
�إجمايل املطلوبات
181,624
97,735
117,857
امللكية
�إجمايل حقوق
120,755
408,409
378,344
�إجمايل الدخل
80,959
256,540
232,178
�إجمايل امل�صاريف
76,199
138,130
125,441

76

�شركة �ساب
للتكافل
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
314,544

198,549
115,995
17,750
13,257

	.8املمتلكات واملعدات� ،صافـي
					
						
						
						
				
		
التكلفة:
فـي  1يناير
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
فـي  31دي�سمرب

اال�ستهالك املرتاكم:
فـي  1يناير
لل�سنة
اال�ستبعادات
فـي  31دي�سمرب
�صافـي القيمة الدفرتية:
فـي  31دي�سمرب 2013
فـي  31دي�سمرب 2012

املعدات
حت�سينات
والأثاث
املباين
الأرا�ضي
الإجمايل
الإجمايل
وال�سيارات
امل�ست�أجرة
واملباين
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
2013

2012

683,870

449,858

761,436

1,895,164

1,756,757

22,046

20,769

49,375

92,190

180,545

)(5,995

-

)(306,605

)(312,600

)(42,138

699,921

470,627

504,206

1,674,754

1,895,164

347,087

299,605

643,963

1,290,655

1,219,835

19,598

23,755

48,165

91,518

112,113

)(4,470

-

)(306,605

)(311,075

)(41,293

362,215

323,360

385,523

1,071,098

1,290,655

337,706

147,267

118,683

336,783

150,253

117,473

603,656
604,509

ت�شتمل الأرا�ضي واملباين ،وحت�سينات املباين امل�ست�أجرة ،والأثاث واملعدات وال�سيارات على �أعمال حتت التنفـيذ قـدرها
 0.1مليون ريال �سعودي كما فـي  31دي�سمرب  2.0 : 2012( 2013مليون ريال �سعودي) و 33.6مليون ريال �سعودي
( 37.5 : 2012مليون ريال �سعودي) و 22.4مليون ريال �سعودي ( 31.7 : 2012مليون ريال �سعودي) ،على التوايل.
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.9

املوجودات الأخرى

						

2013

2012

843,927

90,757

951,314

1,962,631

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة
 بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى117
166
 ا�ستثمارات133,422
131,683
 قرو�ض و�سلف406,811
481,483
املدينة
امل�ستحقة
اخلا�صة
�إجمايل العموالت
540,350
613,332

مدينون
القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات (�إي�ضاح )10
�ضريبة مدفوعة مقدم ًا
�أخرى
الإجمايل

191,302

169,269

600,139

418,842

3,127,032

3,254,831

 .10امل�شتقات
يقوم البنك ،خالل دورة �أعماله العادية ،با�ستخدام الأدوات املالية امل�شتقة التالية لأغرا�ض املتاجرة ولتغطية املخاطر:

�أ) العقود الآجلة وامل�ستقبلية
وهي عبارة عن �إتفاقيات تعاقدية ل�شراء �أو بيع عملة �أو ب�ضاعة �أو �أداة مالية معينة ب�سعر وتاريخ حمددين فـي امل�ستقبل� .أن العقود الآجلة
هي عقود يتم ت�صميمها خ�صي�ص ًا لتلبية احتياجات حمددة والتعامل بها خارج الأ�سواق املالية النظامية� .أما عقود ال�صرف الأجنبي والعقود
امل�ستقبلية املتعلقة ب�أ�سعار العموالت اخلا�صة فـيتم التعامل بها وفق �أ�سعار حمددة فـي الأ�سواق املالية النظامية ،ويتم ت�سديد التغريات فـي
قيمة العقود امل�ستقبلية يومياً.

ب) اخليارات
وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ،مينح مبوجبها البائع (م�صدر اخليار) احلق ،ولي�س االلتزام ،للم�شرتي (املكتتب باخليار) ل�شراء �أو بيع
عملة �أو ب�ضاعة �أو �أداة مالية ب�سعر حمدد �سلف ًا فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد �أو فـي �أي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية فـي ذلك التاريخ.

ج) املقاي�ضات
ومتثل التزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية ب�أخرى .وبالن�سبة ملقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة ،عادة ما تقوم الأطراف
الأخرى بتبادل دفع العموالت اخلا�صة ب�سعر ثابت وب�سعر عائم وبعملة واحدة ،دون تبادل �أ�صل املبلغ� .أما مقاي�ضات العمالت ،فـيتم مبوجبها
تبادل دفع العموالت اخلا�صة ب�سعر ثابت مع �أ�صل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة .وفـي حالة مقاي�ضة �أ�سعار العموالت اخلا�صة بعمالت
خمتلفة ،ف�إنه يتم مبوجبها تبادل �أ�صل املبلغ زائد ًا دفع العموالت اخلا�صة ب�سعر ثابت وب�سعر عائم وبعمالت خمتلفة.

د) اتفاقيات الأ�سعار الآجلة
وهي عبارة عن عقود تتعلق ب�أ�سعار العموالت اخلا�صة يتم تداولها خارج الأ�سواق املالية النظامية وتن�ص على �أن ي�سدد نقد ًا الفرق بني �سعر
العمولة اخلا�صة املتعاقد عليه و�سعر ال�سوق فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد وذلك عن �أ�صل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.
امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة

تتعلق معظم امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة باملبيعات ،و�أخذ املراكز ،وموازنة �أ�سعار ال�صرف .تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء
لتمكينهم من حتويل �أو تعديل �أو تخفـي�ض املخاطر احلالية وامل�ستقبلية .ويتعلق �أخذ املراكز ب�إدارة خماطر مراكز ال�سوق مع توقع احل�صول على
�أرباح من التغريات الإيجابية فـي الأ�سعار �أو املعدالت �أو امل�ؤ�شرات .وتتعلق موازنة �أ�سعار ال�صرف بتحديد واال�ستفادة من الفروقات فـي �أ�سعار
ال�صرف بني الأ�سواق �أو املنتجات املختلفة بغر�ض احل�صول على �أرباح من ذلك.
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امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض تغطية املخاطر

يتبع البنك نظام ًا �شام ًال لقيا�س و�إدارة املخاطر – (انظر الإي�ضاح رقم  – 29خماطر االئتمان ،والإي�ضاح رقم  – 31خماطر ال�سوق ،والإي�ضاح
رقم  – 32خماطر ال�سيولة) – والتي يتعلق جزء منها ب�إدارة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك نتيجة التقلبات فـي �أ�سعار ال�صرف الأجنبي
والعموالت اخلا�صة ولتقليل خماطر �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة لتكون �ضمن امل�ستويات املقبولة التي يقررها جمل�س الإدارة بنا ًء على
التوجيهات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وقد و�ضع جمل�س الإدارة م�ستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بو�ضع حدود ملخاطر
مراكز العمالت .تراقب مراكز العمالت يومي ًا وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء مراكز العمالت �ضمن احلدود املقررة .كما
و�ضع جمل�س الإدارة م�ستوى معين ًا ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة وذلك بو�ضع حدود للفجوات فـي �أ�سعار العموالت اخلا�صة للفرتات املقررة.
يتم دوري ًا مراجعة الفجوات بني �أ�سعار العموالت اخلا�صة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء
الفجوات بني �أ�سعار العموالت اخلا�صة �ضمن احلدود املقررة.
وكجزء من �إدارة موجوداته ومطلوباته ،ي�ستخدم البنك امل�شتقات لأغرا�ض تغطية املخاطر وذلك لتقليل تعر�ضه ملخاطر �أ�سعار
		
العمالت والعموالت اخلا�صة .ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وبا�ستخدام ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة
املركز املايل ككل� .إن التغطية اال�سرتاتيجية للمخاطر ،عدا تغطية خماطر املحفظة ،ال تخ�ضع ملحا�سبة تغطية املخاطر ،وتقيد امل�شتقات ذات
العالقة كم�شتقات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة.
ي�ستخدم البنك عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة ومقاي�ضات العمالت فـي تغطية خماطر عمالت حمددة .كما ي�ستخدم البنك مقاي�ضات
�أ�سعار العموالت اخلا�صة لتغطية خماطر حمددة نا�شئة عن التعر�ض ملخاطر عموالت خا�صــة ب�سعر ثابت .وي�ستخدم البنك �أي�ض ًا مقاي�ضات
�أ�سعار العموالت اخلا�صة لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�شئة عن بع�ض خماطر العموالت اخلا�صة ب�سعر عائم .وفـي كافة هذه احلاالت،
يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر و�أهدافها ر�سمياً ،مبا فـي ذلك تفا�صيل البنود املغطاة و�أداة تغطية املخاطر ،ويتم قيد هذه املعامالت على �أنها
تغطية خماطر القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية.
تغطية خماطر التدفقات النقدية

يتعر�ض البنك ملخاطر التغريات فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية على املوجودات واملطلوبات املقتناة لغري املتاجرة والتي حتمل دخل عمولة
خا�صة ب�سعر متغري .ي�ستخدم البنك مقاي�ضات �أ�سعار العموالت لتغطية خماطر التدفقات النقدية على خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة هذه.
فـيما يلي جدول يبني ،كما فـي  31دي�سمرب ،الفرتات التي يتوقع �أن حتدث خاللها التدفقات النقدية املغطاة والتاريخ الذي يتوقع ب�أن ت�ؤثر فـيه
على قائمة الدخل املوحدة:

						

									
									
									
									
			
التدفقات النقدية الواردة (موجودات)
			
التدفقات النقدية ال�صادرة (مطلوبات)
			
�صافـي التدفقات النقدية ال�صادرة

						

									
									
									
									
			
التدفقات النقدية الواردة (موجودات)
			
التدفقات النقدية ال�صادرة (مطلوبات)
			
�صافـي التدفقات النقدية الواردة

2013

�سنة �إىل
خالل
�سنة
� 3سنوات
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
-

-

-

-

-

2012

�سنة �إىل
خالل
�سنة
� 3سنوات
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
-

-

()17,356

-

()17,356

-

يعك�س اجلدول التدفقات النقدية لدخل العموالت اخلا�صة املتوقع ن�شو�ؤها عن البنود املغطاة فـي تغطية خماطر التدفقات النقدية وذلك
على �أ�سا�س تواريخ جتديد �أ�سعار املوجودات واملطلوبات املغطاة خماطرها.
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 .10امل�شتقات ( -تتمة)

تعك�س اجلداول �أدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية للأدوات املالية امل�شتقة مع حتليل باملبالغ اال�سمية لها كما فـي  31دي�سمرب وذلك
على �أ�سا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ اال�ستحقاق واملعدل ال�شهري� .أن املبالغ اال�سمية ،التي تعترب م�ؤ�شر ًا على حجم املعامالت القائمة فـي نهاية
ال�سنة ،ال تعك�س بال�ضرورة مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها .وبالتايل ،ف�إن هذه املبالغ اال�سمية ال تعك�س خماطر ال�سوق �أو خماطر
االئتمان التي يتعر�ض لها البنك والتي تقت�صر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات.

املبالغ اال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اال�ستحقاق
القيمة	�إجمايل
�	5 - 1أكرث من
12 - 3
خالل
املبالغ
العادلة
� 5سنوات
�سنوات
�شهراً
ال�سلبية اال�سمية � 3أ�شهر

					
					
					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية
				
2013
امل�شتقات املقتناة
لأغرا�ض املتاجرة:
 مقاي�ضات �أ�سعار		 العموالت اخلا�صة 581,625
)53,362,054 3,385,267 37,021,827 3,075,113 1,056,664 44,538,871 (438,305
 العقود امل�ستقبلية		 اخلا�صة ب�أ�سعار
		 العموالت اخلا�صة،
		 واخليارات
)300,001 2,645,997 (51,535
51,535
21,067
3,792,236 1,012,500 1,312,429
 عقود ال�صرف		 الأجنبي الفورية
		 والآجلة
56,691
)- 7,821,650 16,105,899 23,927,549 (26,692
24,514,155
 خيارات العمالت59,738
)- 44,705,695 45,539,515 15,605,287 105,850,497 (52,923
87,691,254
العمالت
 مقاي�ضات)475,473 (27,358
27,358
475,473
481,599
	�أخرى)3,993 1,022,712 (129,998
129,859
307,344
711,375
1,428,760
امل�شتقات املقتناة
لتغطية خماطر
القيمة العادلة:
مقاي�ضات �أ�سعار
العموالت اخلا�صة
)- 3,826,351 (21,452
44,508
489,146
241,570 3,095,635
4,126,044
امل�شتقات املقتناة
لتغطية خماطر
التدفقات النقدية:
مقاي�ضات �أ�سعار
العموالت اخلا�صة
الإجمايل
951,314
)4,639,337 87,322,434 57,253,835 33,071,844 182,287,450 (748,263

القيمة
العادلة
الإيجابية
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2012
امل�شتقات املقتناة
لأغرا�ض املتاجرة:
 مقاي�ضات �أ�سعار		 العموالت اخلا�صة
 العقود امل�ستقبلية		 اخلا�صة ب�أ�سعار
		 العموالت اخلا�صة،
		 واخليارات
 عقود ال�صرف		 الأجنبي الفورية
		 والآجلة
 خيارات العمالت مقاي�ضات العمالت	�أخرىامل�شتقات املقتناة
لتغطية خماطر
القيمة العادلة:
مقاي�ضات �أ�سعار
العموالت اخلا�صة
امل�شتقات املقتناة
لتغطية خماطر
التدفقات النقدية:
مقاي�ضات �أ�سعار
العموالت اخلا�صة
الإجمايل

املبالغ اال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ اال�ستحقاق
القيمة	�إجمايل
القيمة
12 - 3
خالل
املبالغ
العادلة
العادلة
�	5 - 1أكرث من املعدل
� 5سنوات ال�شهري
�سنوات
�شهر ًا
اال�سمية � 3أ�شهر
الإيجابية ال�سلبية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية ال�سعودية

1,224,459 47,681,937

1,024,433

)(916,708

35,381

)(35,381

5,495,972

32,419

)(23,455

8,703,187 15,964,530 24,692,588

750,414

)(750,414

5,539,703 37,052,768

-

5,027,214

47,826,148 3,226,225 38,204,039

2,869,552

713,920

1,912,500

4,995,202

24,871

-

29,253,078

1,609,652 13,690,903 16,212,510

39,366,175

-

-

-

-

-

-

-

-

57,368

)(57,368

1,388,576

-

698,576

690,000

-

1,379,465

62,616

)(55,104

4,407,851

65,752

629,509

112,500 3,600,090

-

)(9,585

1,250,000

-

- 1,250,000

1,962,631

)6,860,877 56,923,823 35,390,548 22,794,444 121,969,692 (1,848,015

-

4,587,803

1,434,896
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 .10امل�شتقات ( -تتمة)

تعك�س اجلداول �أدناه ملخ�ص ًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة و�أداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

			
القيمة
		
			
عند بدء
القيمة
التغطية املخاطر	�أداة التغطية
العادلة

					
				
2013

و�صف البنود املغطاة:
ا�ستثمارات بعمولة ثابتة
قرو�ض بعمولة ثابتة
�سندات دين م�صدرة
بعمولة ثابتة
�سندات دين م�صدرة
بعمولة عائمة

القيمة
القيمة
العادلة
العادلة
الإيجابية ال�سلبية

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية ال�سعودية

					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية ال�سعودية
1,008,445 1,023,920

القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

4,827

)(20,757

546

)(695

2,244,302 2,282,873

القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

39,135

-

التدفق النقدي مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

-

-

القيمة
العادلة
الإيجابية

القيمة
العادلة
ال�سلبية

-

)(51,803
)(3,301

568,083

-

567,906

-

			
القيمة
		
			
عند بدء
القيمة
املخاطر	�أداة التغطية
التغطية
العادلة

					
				
2012
و�صف البنود املغطاة:
ا�ستثمارات بعمولة ثابتة
قرو�ض بعمولة ثابتة
�سندات دين م�صدرة
بعمولة ثابتة
�سندات دين م�صدرة
بعمولة عائمة

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية ال�سعودية

					
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية ال�سعودية

1,185,037 1,236,479

القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

1,606

2,241,244 2,300,780

القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

61,011

-

1,250,000

التدفق النقدي مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

-

)(9,585

973,635

1,250,117

971,902

مت تعديل القيمة عند بدء التغطية ،عند ال�ضرورة ،لإظهار القيمة الدفرتية.
بلغ �صافـي مكا�سب �أدوات التغطية املتعلقة بتغطية خماطر القيمة العادلة  15.5مليون ريال �سعودي ( 27.2 : 2012مليون ريال �سعودي)،
بينما بلغ �صافـي خ�سائر البند الذي متت تغطية خماطره واملتعلق باملخاطر املغطاة  16.6مليون ريال �سعودي ( 27.4 : 2012مليون ريال �سعودي).
كان �صافـي القيمة العادلة للم�شتقات �إيجابي ًا مببلغ  23.1مليون ريال �سعودي (� : 2012إيجابي ًا  7.5مليون ريال �سعودي).
مت �إبرام ما ن�سبته  )%20 : 2012( %44تقريب ًا من عقود القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات اخلا�صة بالبنك مع م�ؤ�س�سات مالية ،بينما
�أبرم �أقل من  )6% : 2012( %13من �إجمايل عقود القيمة العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما فـي تاريخ �إعداد القوائم
املالية املوحدة.
 .11الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
						

2013

2012

3,769,640

5,931,850

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
ح�سابات جارية
2,200,996
2,375,109
ودائع �أ�سواق املال
1,568,644
3,556,741

الإجمايل

كما ت�شتمل ودائع �أ�سواق املال على ودائع لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قدرها ال �شئ ( 578.1 : 2012مليون ريال �سعودي).
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 .12ودائع العمالء
						

2013

2012

138,961,470

120,433,716

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
حتت الطلب
74,717,693
63,417,449
�إدخار
6,686,175
6,096,869
لأجل
54,315,985
49,526,952
ت�أمينات نقدية
3,241,617
1,392,446

الإجمايل

ت�شتمل ودائع العمالء على ودائع مبوجب عقود منتجات م�صرفـية متوافقة مع ال�شريعة قدرها
( 61,968.2 : 2012مليون ريال �سعودي).

75,126.7

مليون ريال �سعودي

ت�شتمل الودائع لأجل على ودائع مبوجب اتفاقيات بيع و�إعادة �شراء قدرها  189.1مليون ريال �سعودي ( 316.7 : 2012مليون ريال �سعودي).
ت�شتمل الودائع �أعاله على ودائع بعمالت �أجنبية تفا�صيلها كالآتي:
						

2013

2012

17,855,129

16,383,623

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
حتت الطلب
9,762,262
7,626,153
�إدخار
220,176
224,264
لأجل
6,017,900
8,173,313
ت�أمينات نقدية
1,854,791
359,893

الإجمايل

� .13سندات الدين امل�صدرة
						

2013

2012

5,282.873

4,505,780

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة مدتها � 5سنوات مببلغ  600مليون دوالر �أمريكي
2,282,873
2,300,780
�سندات بعمولة عائمة مدتها � 5سنوات مببلغ  705مليون ريال �سعودي
705,000
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها � 5سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2012
1,500,000
1,500,000
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها � 7سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2013
1,500,000
-

الإجمايل

�سندات بعمولة ثابتة مدتها خم�س �سنوات مببلغ  600مليون دوالر �أمريكي

مت �إ�صدار هذه ال�سندات ،خالل عام  ،2010وبعمولة ثابتة قدرها  ،%3وت�ستحق ال�سداد فـي  12نوفمرب � .2015إن هذه ال�سندات غري م�ضمونة
وحتمل عائد ًا فعلي ًا قدره  %3.148وي�شتمل على هام�ش قدره  170نقطة �أ�سا�س� .إن هذه ال�سندات غري قابلة للتحويل ،وغري م�ضمونة ،ومدرجة
فـي بور�صة لندن.
لقد متت تغطية خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة املتعلقة بهذه ال�سندات با�ستخدام مقاي�ضة �أ�سعار العموالت من ثابتة �إىل عائمة .تعترب
مقاي�ضة �أ�سعار العموالت اخلا�صة جزء ًا من تغطية املخاطر الفعالة وتقيد كتغطية خماطر القيمة العادلة فـي هذه القوائم املالية املوحدة .بلغت
القيمة العادلة ال�سلبية لهذه ال�سندات وذلك فـيما يتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره  38.6مليون ريال �سعودي كما فـي نهاية ال�سنة احلالية
( 35.5 : 2012مليون ريال �سعودي).
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� .13سندات الدين امل�صدرة ( -تتمة)
�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ  705مليون ريال �سعودي

مت �إ�صدار هذه ال�سندات خالل عام  ،2008وت�ستحق فـي  21يوليو  .2013وخالل ال�سنة املا�ضية ،مت تبادل هذه ال�صكوك ب�شكل جزئي وذلك مببلغ
قدره  1,000مليون ريال �سعودي مقابل ال�صكوك الثانوية امل�صدرة من قبل �ساب بالريال ال�سعودي .حتمل هذه ال�سندات عمولة خا�صة فعلية ملدة
ثالثة �أ�شهر ح�سب املعدالت التجارية ال�سائدة بني البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا  80نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة �أ�شهر.
�إن هذه ال�سندات غري م�ضمونة ،وغري قابلة للتحويل ،ومدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها خم�س �سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي 2012 -

قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك بتاريخ  28مار�س  ،2012وت�ستحق ال�سداد خالل مار�س  .2017مت �إ�صدار ال�صكوك كتبادل جتاري جزئي لقر�ض من
رئي�سي �إىل ثانوي ومببلغ قدره  1,000مليون ريال �سعودي .وقد مت االكتتاب فـي اجلزء املتبقي وقدره  500مليون ريال �سعودي بالكامل نقداً.
حتمل ال�صكوك دخل معدل عمولة خا�صة فعلية ملدة ثالثة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا 120

نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة �أ�شهر� .إن هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
�صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي مدتها �سبع �سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي 2013 -

قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك بتاريخ  17دي�سمرب  ،2013وت�ستحق ال�سداد خالل �شهر دي�سمرب  .2020ل�ساب احلق ب�سداد ال�صكوك بعد � 5سنوات،
ويخ�ضع ذلك للموافقة امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و�شروط و�أحكام االتفاقية.
حتمل ال�صكوك دخل معدل عمولة خا�صة فعلية ملدة �ستة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا 140

نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد على �أ�سا�س ن�صف �سنوي� .إن هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
 .14االقرتا�ض

ميثل هذا البند قر�ض ًا من م�ؤ�س�سة مالية بعمولة ثابتة مدته � 12سنة ،ويحمل عمولة خا�صة قدرها  %5.11وت�ستحق ال�سداد على �أ�سا�س ن�صف
�سنوي .مت احل�صول على هذا القر�ض فـي  7يوليو  ،2005وي�ستحق ال�سداد فـي  15يونيو .2017
 .15املطلوبات الأخرى
						

2013

2012

6,346,043

5,574,859

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
عموالت خا�صة م�ستحقة دائنة:
أخرى
 بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �64,521
63,100
 ودائع العمالء170,936
149,399
 �سندات دين م�صدرة17,156
18,177
 اقرتا�ض264
339
الدائنة
امل�ستحقة
اخلا�صة
العموالت
�إجمايل
252,877
231,015
دائنون
1,160,033
816,005
�سحوبات م�ستحقة
1,237,022
1,084,279
القيمة العادلة ال�سلبية للم�شتقات (�إي�ضاح )10
748,263
1,848,015
�أخرى
2,947,848
1,595,545

الإجمايل
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 .16ر�أ�س املال
يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل ل�ساب من  1,000مليون �سهم ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ( 1,000 : 2012مليون �سهم،
قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي)� .أن ملكية ر�أ�س مال �ساب موزعة على النحو التايل:
						

2013

2012

م�ساهمون �سعوديون
					

%60

%60

�شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفـية القاب�ضة بي فـ ي
		
(�شركة تابعة مملوكة بالكامل مل�ؤ�س�سة هونغ كونغ �شنغهايامل�صرفـية القاب�ضة بي �إل �سي)

%40

%40

 .17االحتياطي النظامي
يقت�ضي نظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية ،حتويل ما ال يقــل عن  %25من �صافـي دخل ال�سنة �إىل االحتياطي النظامي �إىل �أن
ي�ساوي ر�صيد هذا االحتياطي ر�أ�س املال املدفوع ل�ساب .عليه ،مت حتويل مبلغ قدره  943مليون ريال �سعودي ( 810 : 2012مليون ريال �سعودي)
�إىل االحتياطي النظامي� .أن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
 .18االحتياطيات الأخرى

								
								
								
						
					
2013
ر�صيد بداية ال�سنة
�صافـي التغري فـي القيمة العادلة
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
�صافـي احلركة خالل ال�سنة

ر�صيد نهاية ال�سنة

								
								
								
						
					
2012
ر�صيد بداية ال�سنة
�صافـي التغري فـي القيمة العادلة
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
�صافـي احلركة خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

تغطية خماطر اال�ستثمارات
املتاحة
التدفقات
للبيع
النقدية

الإجمايل

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

)(6,138

1,918

)(4,220

9,585

)(45,061

)(35,476

)(791

29,749

28,958

8,794

)(15,312

)(6,518

2,656

)(13,394

)(10,738

تغطية خماطر اال�ستثمارات
املتاحة
التدفقات
للبيع
النقدية

الإجمايل

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

)(21,379

)(204,331

)(225,710

20,181

222,291

242,472

)(4,940

)(16,042

)(20,982

15,241

206,249

221,490

)(6,138

1,918

)(4,220

لقد �أدى التوقف عن حما�سبة تغطية املخاطر خالل ال�سنوات ال�سابقة �إىل �إعادة ت�صنيف الأرباح الرتاكمية املتعلقة بها وقدرها  0.8مليون ريال
�سعودي ( 4.9 : 2012مليون ريال �سعودي) من حقوق امللكية �إىل قائمة الدخل املوحدة .ومت �إدراجها فـي املبالغ �أعاله �ضمن تغطية خماطر
التدفقات النقدية.
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 .19التعهدات وااللتزامات املحتملة

�أ) الدعاوى الق�ضائية:
كما فـي  31دي�سمرب  ،2013يوجد دعاوى ق�ضائية مقامة �ضد البنك .مل يجنب �أي خم�ص�ص جوهري لقاء هذه الدعاوى ،وذلك بنا ًء على
ن�صيحة امل�ست�شارين القانونيني التي ت�شري �إىل �أنه لي�س من املحتمل تكبد خ�سائر هامة.

ب) االلتزامات الر�أ�سمالية:
كما فـي  31دي�سمرب  ،2013بلغت االلتزامات الر�أ�سمالية لدى البنك  183.6مليون ريال �سعودي ( 108.9 : 2012مليون ريال �سعودي) تتعلق
ب�شراء مبانٍ ومعدات.

ج) التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان:
تتكون التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان ب�شكل �أ�سا�سي من ال�ضمانات واالعتمادات امل�ستندية والقبوالت وااللتزامات ملنح
االئتمان� .إن خطابات ال�ضمان واالعتمادات امل�ستندية – التي تعترب �ضمانات غري قابلة للنق�ض من قبل البنك بال�سداد فـي حالة عدم
متكن العميل من الوفاء بالتزاماته جتاه الأطراف الثالثة – حتمل نف�س خماطر االئتمان التي حتملها القرو�ض وال�سلف� .إن االعتمادات
امل�ستندية – التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك ،نيابة عن العميل ،ت�سمح للطرف الثالث ب�سحب الأموال وفق �شروط و�أحكام حمددة
– م�ضمونة عادة بالب�ضاعة التي تخ�صها ،وبالتايل ف�إنها غالب ًا ما حتمل خماطر �أقل .متثل القبوالت تعهدات البنك ل�سداد الكمبياالت
امل�سحوبة من قبل العمالء� .أما املتطلبات النقدية مبوجب هذه الأدوات فتقل كثري ًا عن املبلغ امللتزم لأن البنك يتوقع ب�أن يفـي العمالء
بالتزاماتهم الأ�سا�سية.
متثل االلتزامات ملنح االئتمان اجلزء غري امل�ستخدم من االئتمان املمنوح على �شكل قرو�ض و�سلف و�ضمانات واعتمادات م�ستندية.
			
وبالن�سبة ملخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان ،فمن املحتمل �أن يتعر�ض البنك خل�سارة مببلغ يعادل �إجمايل االلتزامات غري
امل�ستخدمة� ،إال �أن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ال ميكن حتديده فوراً ،يتوقع �أن يكون �أقل كثري ًا من �إجمايل االلتزام غري امل�ستخدم لأن
معظم االلتزامات ملنح االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة� .إن �إجمايل االلتزامات القائمة ملنح االئتمان ال متثل
بال�ضرورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من هذه االلتزامات يتم انها�ؤها �أو انتها�ؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.

د) فـيما يلي حتليل باال�ستحقاقات التعاقدية للتعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان:
5-1
12 - 3
خالل
						
�سنوات
�شهراً
� 3أ�شهر
						
						
				
2013
اعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان
قبوالت
التزامات ملنح االئتمان غري قابلة للنق�ض
الإجمايل

						
						
						

				
2012
اعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان
قبوالت
التزامات ملنح االئتمان غري قابلة للنق�ض
الإجمايل

�أكرث من
الإجمايل
� 5سنوات
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
10,579,988

4,654,050

1,103,815

-

16,337,853

10,899,217

19,127,641

21,469,459

4,824,758

56,321,075

1,955,464

404,299

44,022

485

2,404,270

130,000

-

408,125

2,884,431

3,422,556

23,564,669

24,185,990

23,025,421

7,709,674

78,485,754

�	5 - 1أكرث من
12 - 3
خالل
�سنوات
�شهر ًا
� 3أ�شهر
الإجمايل
� 5سنوات
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

9,804,879

4,125,883

1,883,126

-

15,813,888

14,873,046

16,064,400

19,646,215

68,220

50,651,881

2,879,366

463,390

3,869

-

3,346,625

184,992

-

371,029

1,234,470

1,790,491

27,742,283

20,653,673

21,904,239

1,302,690

71,602,885

		 بلغ اجلزء غري امل�ستخدم والقائم من االلتزامات غري امل�ؤكدة ،والتي ميكن �إلغا�ؤها فـي �أي وقت ،ما جمموعه  60,846.4مليون ريال �سعودي
( 57,340.2 : 2012مليون ريال �سعودي).
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 .19التعهدات وااللتزامات املحتملة ( -تتمة)

هـ) فـيما يلي حتليل للتعهدات وااللتزامات املحتمل ة املتعلقة باالئتمان ح�سب الأطراف الأخرى:
						

2013

2012

78,485,754

71,602,885

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
حكومية و�شبه حكومية
378,545
421,837
�شركات
57,282,681
61,953,559
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
13,740,570
15,903,721
	�أخرى
201,089
206,637

الإجمايل

و) االلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�شغيلية:
فـيما يلي حتليل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقودالإيجار الت�شغيلية غري القابلة للإلغاء ،التي �أبرمها البنك كم�ست�أجر:
						

2013

2012

325,754

331,698

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
	�أقل من �سنة
59,206
63,406
من �سنة �إىل خم�س �سنوات
171,594
168,991
	�أكرث من خم�س �سنوات
100,898
93,357

الإجمايل

� .20صافـي دخل العموالت اخلا�صة
						

2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية

دخل العموالت اخلا�صة:
ا�ستثمارات:
 متاحة للبيع مقتناة بالتكلفة املطف�أة -مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
قرو�ض و�سلف
الإجمايل

463,286

351,270

20,917

53,458

197

5,066

484,400

409,794

23,103

40,946

3,878,635

3,549,245

4,386,138

3,999,985

م�صاريف العموالت اخلا�صة:
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
الإجمايل

104,843

157,692

451,380

473,560

103,815

96,185

6,804

8,448

666,842

735,885

�صافـي دخل العموالت اخلا�صة

3,719,296

3,264,100
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 .21دخل الأتعاب والعموالت� ،صافـي
						

2013

2012

55,218

45,898

834,493

736,034

119,948

130,767

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية

دخل الأتعاب والعموالت:
	�أتعاب �إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية متويل جتاري متويل �شركات وا�ست�شارات بطاقات خدمات بنكية �أخرى�إجمايل دخل الأتعاب والعموالت
م�صاريف الأتعاب والعموالت:
 بطاقات خدمات حفظ الأوراق املالية خدمات بنكية �أخرى�إجمايل م�صاريف الأتعاب والعموالت
دخل الأتعاب والعموالت� ،صافـي

305,798

303,119

349,895

324,702

1,665,352

1,540,520

)(127,012

)(115,152

)(818

)(847

)(104,087

)(102,921

)(231,917

)(218,920

1,433,435

1,321,600

 .22دخل املتاجرة� ،صافـي
						

2013

2012

169,165

295,457

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
�أرباح حتويل عمالت �أجنبية� ،صافـي
114,590
270,847
م�شتقات
55,195
24,624
�سندات دين
383
185
�أخ ــرى
)(1,003
)(199

الإجمايل

 .23مكا�سب اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صافـي
						

2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
16,042
40,251
				
ا�ستثمارات متاحة للبيع
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 .24رواتب وم�صاريف املوظفـني

 )1الإف�صاحات الكمية
يلخ�ص اجلدول �أدناه فئات املوظفـني املحددة طبق ًا للأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن تعوي�ضات املوظفـني،
وي�شتمل على �إجمايل التعوي�ضات الثابتة واملتغرية املدفوعة للموظفـني خالل ال�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب  2013و 31دي�سمرب 2012
و�أ�شكال ال�سداد.
تعوي�ضات متغرية مدفوعة خالل عام 2013
تعوي�ضات
عدد
						
الإجمايل
�أ�سهم
نقداً
ثابتة
املوظفـني
						
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
							
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
			
فئات املوظفـني
كبار املدراء التنفـيذيني
		 (الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة
		 من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
18,854
1,926
16,928
21,375
14
موظفون يقومون بن�شاطات
		 ت�شتمل على خماطر
49,177
1,966
47,211
124,958
276
موظفون يقومون بن�شاطات
		 ت�شتمل على �أعمال رقابية
12,069
396
11,673
53,028
126
موظفون �آخرون
98,966
584
98,382
452,132
2,742
موظفون بعقود خارجية
9,798
9,798
30,857
405
الإجمايل
188,864
4,872
183,992
682,350
3,563
تعوي�ضات متغرية م�ستحقة �أو
		 مدفوعة خالل عام 2013
239,283
مزايا موظفـني �أخرى
168,964
	�إجمايل رواتب وما فـي حكمها
1,090,597
						
						

عدد
املوظفـني

							
			
فئات املوظفـني
كبار املدراء التنفـيذيني
		 (الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة
		 من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
11
موظفون يقومون بن�شاطات
		 ت�شتمل على خماطر
269
موظفون يقومون بن�شاطات
		 ت�شتمل على �أعمال رقابية
89
موظفون �آخرون
2,680
موظفون بعقود خارجية
483
الإجمايل
3,532
تعوي�ضات متغرية م�ستحقة �أو
		 مدفوعة خالل عام 2012
مزايا موظفـني �أخرى
	�إجمايل رواتب وما فـي حكمها

تعوي�ضات
ثابتة

تعوي�ضات متغرية مدفوعة خالل عام 2012

نقد ًا	�أ�سهم

الإجمايل

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
17,705

10,417

820

11,237

118,499

42,503

459

42,962

36,023

9,548

288

9,836

446,322

99,147

939

100,086

29,766

8,032

-

8,032

648,315

169,647

2,506

172,153

203,492
157,154
1,008,961
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 .24رواتب وم�صاريف املوظفـني ( -تتمة)
 )1الإف�صاحات الكمية ( -تتمة)

كبار املدراء التنفـيذيني (الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وي�شمل ذلك موظفـي الإدارة العليا الذين يتمتعون بامل�س�ؤولية وال�صالحية لإعداد اال�سرتاتيجيات والقيام ب�أعمال التوجيه واملراقبة لن�شاطات
البنك والذين يتطلب تعيينهم احل�صول على عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وي�شمل ذلك الع�ضو املنتدب واملوظفـني
التنفـيذيني الآخرين التابعني لهم مبا�شرة.

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر
وي�شمل ذلك مدراء قطاعات الأعمال (ال�شركات ،اخلدمات التجارية ،اخلدمات امل�صرفـية اخلا�صة ،واخلزينة) امل�س�ؤولني عن تنفـيذ
وتطبيق ا�سرتاتيجية الأعمال نياب ًة عن البنك .وي�شمل ذلك �أي�ض ًا �أولئك الذين يقومون بتقدمي التو�صيات بخ�صو�ص حدود االئتمان وتقوميها،
واملالءة االئتمانية ،وت�سعري القرو�ض ،والقيام بتنفـيذ العرو�ض ،ومعامالت اخلزينة.

موظفون يقومون بن�شاطات رقابية
ويق�صد بذلك موظفـي الأق�سام الذين ال يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر ولكنهم يقومون ب�أعمال ت�شتمل على املراجعة والدرا�سة
(�إدارة املخاطر ،االلتزام ،املراجعة الداخلية ،عمليات اخلزينة ،اخلدمات البنكية الإ�سالمية (�أمانة) ،واملالية واملحا�سبة) .تعترب كافة هذه
الأق�سام م�ستقلة بالكامل عن الوحدات التي تقوم بن�شاطات ت�شتمل على خماطر.

موظفون �آخرون
وي�شمل ذلك كافة موظفـي البنك الآخرين ،عدا املذكورين �ضمن الفئات �أعاله.

موظفون بعقود خارجية
وي�شمل ذلك موظفون لدى جهات متعددة يقومون بتقدمي خدمات للبنك بدوام كامل ويقومون ب�أدوار غري هامة .ال ت�شتمل هذه الأدوار على
خماطر �أو ن�شاطات رقابية.

 )2الإف�صاحات النوعية
الإف�صاح املتعلق بالتعوي�ضات لأغرا�ض القوائم املالية ال�سنوية
قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ب�صفتها اجلهة امل�س�ؤولة عن القطاع البنكي فـي اململكة العربية ال�سعودية ،ب�إ�صدار تعليمات بخ�صو�ص
�سيا�سات التعوي�ضات .وطبق ًا لهذه الأنظمة ،مت �صياغة وتنفـيذ �سيا�سة التعوي�ضات من قبل جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات بالبنك ومت
اعتمادها من جمل�س الإدارة.
�سيا�سة التعوي�ضات اخلا�صة ب�ساب
�أ) الهدف من هذه ال�سيا�سة
حتدد هذه ال�سيا�سة الإر�شادات املتعلقة بطريقة �إدارة التعوي�ضات الثابتة واملتغرية فـي �ساب .يغطي نطاق هذه ال�سيا�سة ما يلي:
كافة فئات املوظفـني ،ال�شركات التابعة ،كافة عنا�صر التعوي�ضات ،املحددات الأ�سا�سية للتعوي�ضات ،طريقة االعتماد ،طريقة �إعداد
			
التقارير ،ت�أجيل املكاف�آت ،االحتفاظ بالأ�سهم ،و�أدوار وم�س�ؤوليات اجلهات امل�ستفـيدة من ذلك.
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل ربط املكاف�آت مع ا�سرتاتيجية البنك وقيمه وذلك ل�ضمان جناح تنفـيذ اال�سرتاتيجية بطريقة تتم�شى مع
			
املخاطر ،ومنح عرو�ض مغرية للموظفـني والإبقاء على املوظفـني الأكفاء وامللتزمني وحتفـيزهم ،و�ضمان اال�ستقرار املايل ل�ساب.
ب) هيكل التعوي�ضات
يعمل نظام التعوي�ضات فـي �ساب على �أ�سا�س “�إجمايل التعوي�ض” الذي يتم مقارنته مع البيانات ال�سائدة فـي ال�سوق ب�ش�أن مهنة معينة.
ي�شتمل �إجمايل التعوي�ض على مزيج من العنا�صر التي تتكون منها التعوي�ضات الثابتة واملتغرية وهي :الرواتب ،والبدالت ،واملزايا ،واملكاف�آت
ال�سنوية ،واحلوافر ق�صرية وطويلة الأجل.
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 .24رواتب وم�صاريف املوظفـني ( -تتمة)
 )2الإف�صاحات النوعية ( -تتمة)

ج) نظام �إدارة الأداء

يتم تقومي �أداء املوظفـني مقابل الأهداف التي يتم حتقيقها با�ستخدام نظام نقاط متوازن ،وكذلك عن طريق التقومي املايل ،وتقومي العمالء،
وتقومي العمليات والأفراد .يتم �إجراء عملية معايرة ل�ضمان �إجراء تقومي عادل ومن�صف للأداء .تركز عملية تقومي الأداء املتبعة من قبل
�ساب على التمييز بني �أداء املوظفـني با�ستخدام ا�سرتاتيجية املكاف�آت املختلفة التي حتث على الأداء الرفـيع باتباع طريقة مربوطة باملخاطر.

د) تعديل املخاطر املتعلقة ب�أنظمة التعوي�ضات املتغرية

قام البنك مبراجعة كافة �أنظمة التعوي�ضات اخلا�صة به بالتعاون مع م�ست�شاري تعوي�ضات خارجيني للت�أكد ب�أن املكاف�آت ت�أخذ بعني االعتبار
كافة املخاطر .حتدد املكاف�آت على �أ�سا�س عوامل الأداء املالئمة بعد تعديلها باملخاطر .حتدد مكاف�آت الن�شاطات الرقابية على �أ�سا�س الأرباح
ق�صرية الأجل ومبا يتفق مع الأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

هـ) ت�أجيل املكاف�آت

يتم ت�أجيل دفع املكاف�آت على �شكل �أ�سهم لكافة كبار املوظفـني �سواء “الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي”
�أو “الذين يقومون بن�شاطات ت�شتمل على ن�شاطات رقابية �أو على خماطر هامة”� .سيتم ت�أجيل املكاف�آت لكافة ه�ؤالء املوظفـني وعلى مدى فرتة

ا�ستحقاق مدتها ثالث �سنوات .يخ�ضع اال�ستحقاق �إىل حتقق ظروف حمددة.

ز) جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات

تقوم جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات ،بالإ�شراف على هيكل و�سيا�سة التعوي�ضات لكافة املوظفـني وذلك للت�أكد ب�أن كافة مكاف�آت املوظفـني
املبنية على الأداء قد مت تعديلها باملخاطر ،و�أن التعوي�ضات تتما�شى مع الأنظمة و�أنها فعالة من �أجل حتقيق الأهداف املو�ضوعة.

 .25الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم
مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب  2013و 2012وذلك بتق�سيم �صافـي دخل ال�سنة العائد على امل�ساهمني على
 1,000مليون �سهم وذلك لإظهار ،ب�أثر رجعي� ،أثر التغري فـي عدد الأ�سهم نتيجة للأ�سهم املجانية امل�صدرة (�إي�ضاح .)16
	�إن الربح املعدل لل�سهم ي�ساوي متام ًا الربح الأ�سا�سي لل�سهم لعدم قيام البنك ب�إ�صدار �أية �أدوات ميكن �أن ت�ؤثر على ربح ال�سهم عند ممار�سته.
� .26إجمايل توزيعات الأرباح ،والزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل
اقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح قدرها  1.100مليون ريال �سعودي لعام  1,000 : 2012( 2013مليون ريال �سعودي) ،و�سيتم دفعها للم�ساهمني
ال�سعوديني وغري ال�سعوديني بعد خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل ،على التوايل وكما يلي:

امل�ساهمون ال�سعوديون
بلغت الزكاة ال�شرعية على امل�ساهمني ال�سعوديني لل�سنة  55.7مليون ريال �سعودي تقريب ًا ( 46.7 : 2012مليون ريال �سعودي) .و�سيتم خ�صمها
من الأرباح املوزعة لهم بحيث ي�صبح �صافـي الربح املوزع للم�ساهمني ال�سعوديني  1.0ريال �سعودي لل�سهم ( 0.9 : 2012ريال �سعودي لل�سهم).
امل�ساهم غري ال�سعودي
بلغت �ضريبة الدخل على امل�ساهم غري ال�سعودي عن ح�صته من الدخل لل�سنة احلالية  298.4مليون ريال �سعودي ( 253.6 : 2012مليون
ريال �سعودي) تقريباً.
�سيتم دفع ح�صة �شركة ات�ش ا�س بي �سي هولدينغز بي فـي من الأرباح بعد خ�صم ال�ضرائب امل�ستحقة �أعاله.
الربوط الزكوية وال�ضريبية
ا�ستلم البنك الربوط النهائية من م�صلحة الزكاة والدخل عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  .2004قدم البنك اعرتا�ض ًا
على بع�ض البنود لل�سنتني املنتهيتني فـي  31دي�سمرب  2003و 31دي�سمرب .2004
قدم البنك �إقراراته الزكوية لل�سنوات املنتهية فـي  31دي�سمرب  2005حتى  31دي�سمرب  ،2012ومل يتم �إجراء الربوط النهائية بعد.
ا�ستلم �ساب الربط الزكوي املبدئي لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  ،2010ومت فـيه ا�ستبعاد بع�ض اال�ستثمارات طويلة الأجل من الوعاء
الزكوي ل�ساب .قدم �ساب اعرتا�ض ًا على هذا الربط لدى اللجنة الزكوية ال�ضريبية االبتدائية ،ومل يتم �إحالته بعد �إىل اللجنة اال�ستئنافـية
ال�ضريبية بعد.
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 .27النقدية و�شبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي:
						

2013

2012

21,682,842

21,592,923

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
13,501,513
18,396,789
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـيما عدا الوديعة النظامية (�إي�ضاح )3
8,091,410
3,286,053
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ت�سعني يوم ًا �أو �أقل من تاريخ �شرائها

							
الإجمايل
 .28القطاعات الت�شغيلية
ميار�س البنك ن�شاطه ب�شكل رئي�سي فـي اململكة العربية ال�سعودية.

تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية وفق ًا للأحكام وال�شروط التجارية العادية .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من املوجودات
واملطلوبات الت�شغيلية ومتثل غالبية الر�صيد.

�أ) فـيما يلي بيان بقطاعات البنك التي يتم �إعداد التقارير ب�ش�أنها:
 قطاع الأفراد :ويلبي ب�شكل �أ�سا�سي االحتياجات البنكية ال�شخ�صية للأفراد. قطاع ال�شركات :وهو م�س�ؤول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�شركات. قطاع اخلزينة :ويدير ال�سيولة ،وخماطر �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة .كما �أنه م�س�ؤول عن متويل عمليات البنك و�إدارة املحفظة		 اال�ستثمارية ومركز ال�سيولة.
	�أخرى� :شمل ذلك اال�ستثمار فـي ال�شركات الزميلة.تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية �أعاله وفق ًا لنظام �أ�سعار احلواالت بالبنك .فـيما يلي حتليل لإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما
فـي  31دي�سمرب  2013و ،2012و�إجمايل دخل وم�صاريف العمليات والنتائج لل�سنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع من القطاعات
الت�شغيلية �أعاله:
قطاع
قطاع
قطاع
الإجمايل
اخلزينة	�أخـرى
ال�شركات
الأفراد
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
				
2013
�إجمايل املوجودات
647,057
66,381,304
76,688,800
33,585,039
177,302,200
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
647,057
647,057
�إجمايل املطلوبات
27,349,997
70,046,474
57,072,930
154,469,401
�صافـي دخل العموالت اخلا�صة
789,885
1,470,440
1,458,971
3,719,296
�إجمايل دخل العمليات
1,173,436
2,711,442
1,930,506
5,815,384
�إجمايل م�صاريف العمليات
128,861
819,835
1,216,048
2,164,744
احل�صة فـي �أرباح �شركات زميلة� ،صافـي
123,170
123,170
�صافـي دخل ال�سنة
123,170
1,044,575
1,891,607
714,458
3,773,810
دخل الأتعاب والعموالت� ،صافـي
)(856
1,052,357
381,934
1,433,435
دخل املتاجرة� ،صافـي
155,896
13,177
92
169,165
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
واالنخفا�ض فـي القيمة� ،صافـي
3,115
237,716
201,203
442,034
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 .24رواتب وم�صاريف املوظفـني ( -تتمة)

�أ)

فـيما يلي بيان بقطاعات البنك التي يتم �إعداد التقارير ب�ش�أنها( - :تتمة)

						
				
2012
�إجمايل املوجودات
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
�إجمايل املطلوبات
�صافـي دخل العموالت اخلا�صة
�إجمايل دخل العمليات
�إجمايل م�صاريف العمليات
احل�صة فـي �أرباح �شركات زميلة� ،صافـي
�صافـي دخل ال�سنة
دخل الأتعاب والعموالت� ،صافـي
دخل املتاجرة� ،صافـي
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
واالنخفا�ض فـي القيمة� ،صافـي

قطاع
قطاع
قطاع
الإجمايل
اخلزينة	�أخـرى
ال�شركات
الأفراد
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
26,571,637

71,828,318

57,640,150

612,232

156,652,337

-

-

-

612,232

612,232

49,314,859

60,843,828

26,428,143

-

136,586,830

1,187,238

1,393,477

683,385

-

3,264,100

1,604,708

2,468,852

1,092,923

-

5,166,483

1,094,978

833,025

109,394

-

2,037,397

-

-

-

111,230

111,230

509,730

1,635,827

983,529

111,230

3,240,316

368,245

953,309

46

-

1,321,600

710

5,934

288,813

-

295,457

151,829

288,715

)(1,589

-

438,955

ب) فـيما يلي حتليل ملخاطر االئتمان التي يتعر�ض لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية �أعاله:
قطاع
قطاع
قطاع
		
الإجمايل
اخلزينة
ال�شركات
الأفراد
		
							 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
					
2013
املوجودات
170,882,386
64,767,456
74,940,855
31,174,075
التعهدات وااللتزامات املحتملة
33,620,240
33,538,515
81,725
امل�شتقات
2,444,705
2,444,705
الإجمايل
206,947,331
67,212,161 108,479,370
31,255,800

		
		
							
					
2012
املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة
امل�شتقات
الإجمايل

قطاع
قطاع
قطاع
الإجمايل
اخلزينة
ال�شركات
الأفراد
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
150,287,145

24,732,382

71,365,924

54,188,839

157,977

29,895,312

-

30,053,289

-

-

3,082,904

3,082,904

24,890,359

101,261,236

57,271,743

183,423,338

تتكون خماطر االئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات با�ستثناء النقدية ،واملمتلكات واملعدات ،واملوجودات الأخرى واال�ستثمار فـي �شركات
زميلة وا�ستثمارات الأ�سهم ،واملعادل االئتماين بالن�سبة للتعهدات وااللتزامات املحتملة وامل�شتقات والذي يتم حتديده على �أ�سا�س معامل
حتويل االئتمان طبق ًا ملا ن�صت عليه تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتو�صيات جلنة بازل .2
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 .29خماطر االئتمان
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إدارة املخاطر الكلية داخل �ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها.
لقد قام جمل�س الإدارة بتعيني جلنة للمخاطر تقوم باعتماد والإ�شراف على �أطر عمل املخاطر اخلا�صة بالبنك واخلطط و�أهداف الأداء
والتي ت�شتمل على �إعداد الإجراءات املتعلقة بقبول املخاطر ،وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر وتعيني كبار امل�س�ؤولني وتفوي�ض ال�صالحيات املتعلقة
باالئتمان واملخاطر الأخرى و�إعداد الإجراءات الرقابية الفعالة.
يقوم البنك ب �إدارة خماطر االئتمان والتي متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف
الآخر خل�سارة مالية .تن�ش�أ خماطر االئتمان ب�شكل �أ�سا�سي عن عمليات الإقرا�ض التي تنتج عنها القرو�ض وال�سلف ،وعن الأن�شطة اال�ستثمارية.
كما تن�ش�أ خماطر االئتمان عن التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان ،وامل�شتقات.
يقوم البنك بتقومي احتمال �إخفاق الأطراف الأخرى با�ستخدام نظام ت�صنيف داخلي .كما ي�ستخدم البنك �أنظمة ت�صنيف خماطر خارجية
�صادرة عن وكالة ت�صنيف رئي�سية ،عند توفرها.
يقوم البنك بالتقليل من خماطر االئتمان وذلك مبراقبتها ،وو�ضع حدود ًا للمعامالت مع الأطراف الأخرى املحددة ،وتقومي مالءة هذه
الأطراف ب�صورة م�ستمرة .ت�صمم �سيا�سات �إدارة املخاطر اخلا�صة بالبنك لتحديد املخاطر ،وو�ضع احلدود املالئمة لها ومراقبة املخاطر
وااللتزام بحدودها .كما يتم مراقبة حدود املخاطر الفعلية التي يتعر�ض لها البنك يومياً� .إ�ضافة ملراقبة حدود خماطر االئتمان ،يقوم البنك
ب�إدارة خماطر االئتمان املتعلقة ب�أن�شطته التجارية وذلك ب�إبرام �إتفاقيات مقا�صة رئي�سية والدخول فـي ترتيبات �ضمان مع الأطراف الأخرى
فـي ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�ض للمخاطر .كما يقوم البنك �أحيان ًا ب�إقفال املعامالت لتقليل خماطر االئتمان .متثل خماطر
االئتمان املتعلقة بامل�شتقات التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود امل�شتقات فـي حالة �إخفاق الأطراف الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها .وملراقبة
م�ستوى خماطر االئتمان التي �آلت للبنك ،يقوم البنك بتقومي الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الطرق والأ�ساليب املتبعة ب�ش�أن تقومي عمليات
الإقرا�ض اخلا�صة به.
ينتج الرتكز فـي خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�شطة مماثلة �أو ممار�سة �أعمالهم فـي نف�س املنطقة اجلغرافـية
�أو يكون لهم نف�س اخل�صائ�ص االقت�صادية التي �ست�ؤثر فـي مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات فـي الظروف
االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو الظروف الأخرى.
ي�شري الرتكز فـي خماطر االئتمان �إىل مدى ت�أثر �أداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�صناعة ما �أو تطر�أ على منطقة جغرافـية معينة.
يقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�ض لتفادي الرتكز فـي املخاطر اخلا�صة ب�أفراد �أو جمموعة من العمالء
فـي �أماكن �أو �أن�شطة معينة .كما يقوم البنك �أي�ض ًا ب�أخذ ال�ضمانات ،ح�سبما هو مالئم .كما يقوم البنك باحل�صول على �ضمانات �إ�ضافـية من
الأطراف الأخرى عند وجود م�ؤ�شرات على وقوع انخفا�ض فـي القرو�ض وال�سلف املعنية.
تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات ،وتطلب �ضمانات �إ�ضافـية �أخرى وفق ًا للعقد املربم وتراقب القيمة ال�سوقية لل�ضمانات التي
مت احل�صول عليها عند مراجعتها ملدى كفاية خم�ص�ص خ�سائر االئتمان.
يقوم البنك ب�صورة منتظمة مبراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر لتعك�س التغريات فـي املنتجات بال�سوق واتباع �أف�ضل املمار�سات
امل�ستجدة.
تتعلق �سندات الديون املدرجة فـي اال�ستثمارات ،ب�شكل �أ�سا�سي ،مبخاطر ديون �سيادية .مت تبيان حتليل اال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى
فـي الإي�ضاح ( .)5ملزيد من التفا�صيل حول مكونات القرو�ض وال�سلف ،يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح ( .)6مت تبيان املعلومات املتعلقة مبخاطر
االئتمان اخلا�صة بالأدوات امل�شتقة فـي الإي�ضاح ( ،)10بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات وااللتزامات املحتملة فـي الإي�ضاح ( .)19مت
�إظهار املعلومات املتعلقة باحلد الأق�صى ملخاطر االئتمان التي يتعر�ض لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية فـي الإي�ضاح رقم (،)28
بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة باحلد الأق�صى ملخاطر االئتمان و�أوزان خماطرها الن�سبية فـي الإي�ضاح (.)35
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�( .30أ) الرتكز اجلغرافـي للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات املحتملة وخماطر االئتمان

							
							
اململكة 		
					
العربية 		
					
ال�سعودية 		
					
ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية		
				
2013
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي
26,123,913
�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى -
ا�ستثمارات� ،صافـي
30,918,432
ـي
ف
قرو�ض و�سلف� ،صا
104,962,509
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
647,057
الإجمايل
162,651,911

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
ومنطقة 				�أمريكا
ال�شرق الأو�سط	�أوروبا 		 ال�شمالية 		 دول �أخرى		 الإجمايل 		
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية		 ال�سعودية		 ال�سعودية		 ال�سعودية		 ال�سعودية
-

-

-

-

26,123,913

74,619

261,920

2,704,445

245,069

3,286,053

5,321,043

539,724

79,648

540,712

37,399,559

471,429

192,520

37,500

450,972

106,114,930

-

-

-

-

647,057

5,867,091

994,164

2,821,593

1,236,753

173,571,512

املطلوبات
�أر�صدة للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
الإجمايل

270,058

1,234,497

1,620,891

633,693

10,501

3,769,640

137,077,547

700,922

1,059,333

18,812

104,856

138,961,470

3,000,000

-

2,282,873

-

-

5,282,873

-

-

109,375

-

-

109,375

140,347,605

1,935,419

5,072,472

652,505

115,357

148,123,358

التعهدات
وااللتزامات املحتملة

63,620,809

خماطر االئتمان (مبينة
باملعادل االئتماين لها)
املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة
امل�شتقات
�إجمايل خماطر االئتمان

1,025,743

5,861,337

279,881

7,697,984

78,485,754

160,042,981

5,786,895

994,164

2,821,593

1,236,753

170,882,386

27,017,070

479,645

2,916,605

117,441

3,089,479

33,620,240

1,360,390

148,495

916,238

1,281

18,301

2,444,705

188,420,441

6,415,035

4,827,007

2,940,315

4,344,533

206,947,331
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�( .30أ) الرتكز اجلغرافـي للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات املحتملة وخماطر االئتمان ( -تتمة)

		
					
							
اململكة 		
					
العربية 		
					
ال�سعودية
					
ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
				
2012
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي
20,403,864
�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى 599,835
ا�ستثمارات� ،صافـي
22,080,314
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
94,999,122
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
612,232
الإجمايل
138,695,367

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
ومنطقة 				�أمريكا
الإجمايل
دول �أخرى
ال�شمالية
ال�شرق الأو�سط	�أوروبا
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
-

-

-

-

20,403,864

1,345,279

2,085,997

3,985,410

74,889

8,091,410

4,673,455

286,157

-

547,259

27,587,185

600,339

10,374

37,500

450,971

96,098,306

-

-

-

-

612,232

6,619,073

2,382,528

4,022,910

1,073,119

152,792,997

املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
الإجمايل

1,405,081

1,846,909

1,094,703

118,886,265

697,026

833,816

-

2,205,000

-

2,300,780

-

-

-

140,625

-

-

122,496,346

2,543,935

4,369,924

1,562,117

39,649

التعهدات
وااللتزامات املحتملة

58,034,687

خماطر االئتمان (مبينة
باملعادل االئتماين لها)
املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة
امل�شتقات
�إجمايل خماطر االئتمان

96

807,401

5,671,400

1,562,117

23,040

5,931,850

16,609

120,433,716

-

4,505,780
140,625
131,011,971

356,362

6,733,035

71,602,885

136,262,774

6,545,814

2,382,528

4,022,910

1,073,119

150,287,145

24,098,239

379,934

2,831,588

121,890

2,621,638

30,053,289

1,423,526

85,261

1,250,596

3,699

319,822

3,082,904

161,784,539

7,011,009

6,464,712

4,148,499

4,014,579

183,423,338

( .30ب) فـيما يلي بيان ًا بالتوزيع اجلغرافـي للقرو�ض وال�سلف املنخف�ضة القيمة وخ�سائر انخفا�ض االئتمان

							
							
اململكة 		
					
العربية 		
					
ال�سعودية 		
					
ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية		
				
2013
قرو�ض غري عاملة� ،صافـي
1,525,265
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
2,258,669
		
					
							
اململكة 		
					
العربية 		
					
ال�سعودية
					
ب�آالف الرياالت
					
ال�سعودية
				
2012
قرو�ض غري عاملة� ،صافـي
1,515,725
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
2,328,149

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
ومنطقة 				�أمريكا
ال�شرق الأو�سط	�أوروبا 		 ال�شمالية 		 دول �أخرى		 الإجمايل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية		 ال�سعودية		 ال�سعودية		 ال�سعودية		 ال�سعودية
-

-

-

-

1,525,265

-

-

-

-

2,258,669

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
ومنطقة 				�أمريكا
الإجمايل
دول �أخرى
ال�شمالية
ال�شرق الأو�سط	�أوروبا
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
82,830

-

-

-

1,598,555

85,235

-

-

-

2,413,384

 .31خماطر ال�سوق
ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغريات فـي الأ�سعار ال�سائدة فـي ال�سوق
مثل �أ�سعار العموالت اخلا�صة ،و�أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية ،و�أ�سعار الأ�سهم .ي�صنف البنك خماطر ال�سوق كمخاطر عمليات جتارية �أو غري
جتارية �أو م�صرفـية.
تقت�صر خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات التجارية على امل�شتقات امل�صنفة كـ “مقتناة لأغرا�ض املتاجرة” و“ا�ستثمارات مقتناة مدرجة
قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” طبق ًا ملا مت الإف�صاح عنه فـي القوائم املالية املوحدة .تن�ش�أ خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية �أو
امل�صرفـية عن خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة وخماطر �أ�سعار الأ�سهم طبق ًا ملا مت الإف�صاح عنه فـي اجلزء (ب) من هذا الإي�ضاح.
يتم �إدارة ومراقبة خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات التجارية با�ستخدام طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،بينما يتم �إدارة ومراقبة
خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية با�ستخدام جمموعة من الطرق التي ت�شتمل على “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،واختبار اجلهد،
وحتليل احل�سا�سية.

�أ) خماطر ال�سوق  -العمليات التجارية

يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة عند �إدارة العمليات التجارية .يقوم البنك با�ستخدام طريقة “القيمة املعر�ضة
للمخاطر” لتقومي مراكز خماطر ال�سوق القائمة وتقدير اخل�سائر االقت�صادية املحتملة بناء على عدد من امل�ؤ�شرات واالفرتا�ضات املتعلقة
بتغري الظروف ال�سائدة فـي ال�سوق.
ومبوجب طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،يتم تقدير التغري ال�سلبي املحتمل فـي القيمة ال�سوقية للمحفظة عند م�ستوى معني من
الثقة وعلى مدى فرتة زمنية حمددة .ي�ستخدم البنك مناذج حماكاة عند تقومي التغريات املحتملة فـي القيمة ال�سوقية للعمليات التجارية
بنا ًء على البيانات التاريخية .ت�صمم طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،فـي العادة ،لقيا�س خماطر ال�سوق خالل ظروف اعتيادية،
وبالتايل يوجد ق�صور فـي ا�ستخدام طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” لأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلة والتغريات فـي �أ�سعار
ال�سوق .كما تفرت�ض هذه الطريقة ب�أن تكون التغريات امل�ستقبلية على �شكل بيان �إح�صائي.
ان طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” املتبعة من قبل البنك متثل تقدير ًا وذلك با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره  %99من اخل�سائر
املحتملة التي ال يتوقع جتاوزها فـي حالة ثبات الظروف ال�سائدة بال�سوق ملدة يوم واحد .ان ا�ستخدام م�ستوى الثقة بن�سبة  %99على مدى
يوم واحد يو�ضح ب�أن اخل�سائر التي جتاوزت مبلغ “القيمة املعر�ضة للمخاطر” يجب �أال حتدث ،فـي املتو�سط� ،أكرث من مرة كل مائة يوم.
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 .31خماطر ال�سوق ( -تتمة)

�أ)

خماطر ال�سوق  -العمليات التجارية ( -تتمة)

متثل “القيمة املعر�ضة للمخاطر” خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما ،وال ت�أخذ بعني االعتبار اخل�سائر التي ال حتدث خارج فرتة
الثقة املحددة ،لكن نتائج العمليات التجارية الفعلية ميكن �أن تختلف عن عمليات احت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر خا�صة و�أن عمليات
االحت�ساب هذه ال تعطي م�ؤ�شر ًا ذا معنى عن الأرباح �أو اخل�سائر خالل �أو�ضاع ال�سوق غري العادية.
وللتغلب على الق�صور �أعاله املتعلق با�ستخدام طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،يقوم البنك ب�إجراء اختبارات اجلهد للمحفظة
للوقوف على الظروف التي حتدث خارج فرتات الثقة االعتيادية ،ويتم �إبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك بانتظام باخل�سائر املحتملة
التي حتدث خالل اختبارات اجلهد ملراجعتها.
فـيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�ضة للمخاطر اخلا�صة بالبنك:

		 املخاطر
											 حتويل العمالت �سعر العمولة
											 الأجنبية 		 اخلا�صة 		 الكلية
											 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
						
2013
		
القيمة املعر�ضة للمخاطر كما فـي  31دي�سمرب 2013
337
160
347
1,245
1,121
358
			
متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطر لعام 2013
											 حتويل العمالت �سعر العمولة		 املخاطر
											 الأجنبية 		 اخلا�صة 		 الكلية
											 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
						
2012
		
القيمة املعر�ضة للمخاطر كما فـي  31دي�سمرب 2012
3,543
3,537
10
3,519
3,526
457
			
متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطر لعام 2012
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 .31خماطر ال�سوق ( -تتمة)

ب) خماطر ال�سوق  -املتعلقة بالعمليات غري التجارية �أو بالعمليات امل�صرفـية

تن�ش�أ خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية �أو بالعمليات امل�صرفـية ،ب�شكل �أ�سا�سي ،عن التغريات فـي �أ�سعار العموالت اخلا�صة �أو
�أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية� ،أو �أ�سعار الأ�سهم.
)1

خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة نتيجة الحتمال ت�أثري التغريات فـي �أ�سعار العموالت على القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية
امل�ستقبلية للأدوات املالية .يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود للفجوات فـي �أ�سعار العموالت خالل فرتات زمنية معينة .يقوم البنك
مبراقبة املراكز يومياً ،وي�ستخدم ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء املراكز �ضمن حدود الفجوات املقررة.
يو�ضع اجلدول �أدناه مدى �أثر التغريات املحتملة املقبولة فـي �أ�سعار العموالت ،وكذلك التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة ،على قائمة
الدخل املوحدة �أو حقوق امل�ساهمني� .أن الأثر على الدخل ميثل �أثر التغريات املفرت�ضة فـي �أ�سعار العموالت على �صافـي دخل العموالت
اخلا�صة ملدة �سنة وذلك بنا ًء على املوجودات املالية واملطلوبات املالية غري التجارية بعمولة عائمة واملقتناة كما فـي  31دي�سمرب ،2013
�شام ًال �أثر �أدوات التغطية .يتم احت�ساب الأثر على حقوق امل�ساهمني وذلك ب�إعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا
فـي ذلك �أثر التغطية كما فـي  31دي�سمرب  2013على �أثر التغريات املفرت�ضة فـي �أ�سعار العموالت .فـيما يلي حتليل بالأثر على حقوق
امل�ساهمني ح�سب تاريخ ا�ستحقاق الأ�صل �أو املقاي�ضة:

					

الأثر على
		
الزيادة فـي دخل العموالت
نقاط الأ�سا�س اخلا�صة
العملة

2013

الأثر على حقوق امل�ساهمني
�سنة
� 6أ�شهر
�سنة �إىل �	5أكرث من
الإجمايل
�سنوات �أو �أقل � 5سنوات
	�أو �أقل	�أو �أقل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
		
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
		
)(190,216
)(50,196
)(24,654
)(36,886
)(78,480
40,746
ريال �سعودي 100 +
)(197,382
)(36,513
)(101,425
)(29,102
)(30,342
)(11,640
دوالر �أمريكي 100 +
يـ ـ ــورو
1,307
100 +
�أخــرى
144
100 +

					

2013

الأثر على
		
النق�ص فـي دخل العموالت
نقاط الأ�سا�س اخلا�صة
العملة

الأثر على حقوق امل�ساهمني
�سنة
� 6أ�شهر
�سنة �إىل �	5أكرث من
الإجمايل
�سنوات �أو �أقل � 5سنوات
	�أو �أقل	�أو �أقل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
		
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
		
190,216
50,196
24,654
36,886
78,480
)(40,746
ريال �سعودي – 100
197,382
36,513
101,425
29,102
30,342
11,640
دوالر �أمريكي – 100
يـ ـ ــورو
)(1,307
– 100
�أخــرى
)(144
– 100
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 )1خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة ( -تتمة)

					

الأثر على
		
الزيادة فـي دخل العموالت
نقاط الأ�سا�س اخلا�صة
العملة

2012

الأثر على حقوق امل�ساهمني
�سنة �إىل �	5أكرث من
�سنة
� 6أ�شهر
الإجمايل
�سنوات �أو �أقل � 5سنوات
	�أو �أقل	�أو �أقل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
		
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
		
)(121,804
)(48,115
)(20,552
)(6,155
)(46,982
25,562
ريال �سعودي 100 +
)(213,876
)(67,801
)(92,319
)(27,558
)(26,198
)(10,710
دوالر �أمريكي 100 +
يـ ـ ــورو
)(466
)(228
)(238
3,162
100 +
�أخــرى
1,545
100 +

					

الأثر على
		
النق�ص فـي دخل العموالت
نقاط الأ�سا�س اخلا�صة
العملة

2012

الأثر على حقوق امل�ساهمني
�سنة �إىل �	5أكرث من
�سنة
� 6أ�شهر
الإجمايل
�سنوات �أو �أقل � 5سنوات
	�أو �أقل	�أو �أقل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
		
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
		
121,804
48,115
20,552
6,155
46,982
)(25,562
ريال �سعودي – 100
213,876
67,801
92,319
27,558
26,198
10,710
دوالر �أمريكي – 100
يـ ـ ــورو
466
228
238
)(3,162
– 100
�أخــرى
)(1,545
– 100
يتعر�ض البنك للمخاطر امل�صاحبة للتقلبات فـي �أ�سعار العموالت اخلا�صة ال�سائدة بال�سوق .ي�شتمل اجلدول �أدناه على ملخ�ص ملخاطر
�أ�سعار العموالت اخلا�صة .كما ي�شتمل اجلدول على موجودات ومطلوبات البنك امل�سجلة بالقيمة الدفرتية م�صنفة ح�سب تاريخ جتديد
الأ�سعار �أو تاريخ اال�ستحقاق� ،أيهما يحدث �أوالً .يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة نتيجة لعدم التطابق �أو لوجود فجوات
فـي قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية امل�شتقة التي ت�ستحق �أو �سيتم جتديد �أ�سعارها فـي فرتة حمددة  .يقوم البنك ب�إدارة هذه
املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ جتديد �أ�سعار املوجودات واملطلوبات من خالل ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر.
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املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات
وحقوق امل�ساهمني
�أثر خماطر �أ�سعار العموالت
على املوجودات واملطلوبات
�أثر خماطر �أ�سعار العموالت
على الأدوات املالية امل�شتقة
�إجمايل الفجوة اخلا�ضعة ملخاطر
	�أ�سعار العموالت اخلا�صة
املوقف الرتاكمي اخلا�ضع ملخاطر
	�أ�سعار العموالت اخلا�صة

2013
5-1

غري مرتبطة
�أكرث من
12 - 3
خالل
بعمولة خا�صة الإجمايل
� 5سنوات
�سنوات
�شهراً
� 3أ�شهر
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
17,026,883

-

-

-

9,097,030

26,123,913

3,286,053

-

-

-

-

3,286,053

11,105,271

19,068,815

5,493,214

698,205

1,034,054

37,399,559

65,163,919

14,565,333

17,508,416

8,877,262

-

106,114,930

-

-

-

-

647,057

647,057

-

-

-

-

603,656

603,656

-

-

-

-

3,127,032

3,127,032

96,582,126

33,634,148

23,001,630

9,575,467

14,508,829

177,302,200

-

-

3,769,640

3,769,640

-

-

77,959,310

138,961,470

-

5,282,873

41,985,669

18,390,324

626,167

-

1,500,000

1,500,000

2,282,873

-

109,375

-

31,250

78,125

-

-

-

-

-

-

6,346,043

6,346,043

-

-

-

-

22,832,799

22,832,799

47,255,309

19,921,574

2,987,165

-

177,302,200 107,138,152

49,326,817

13,712,574

20,014,465

9,575,467

)(92,629,323

)(823,649

)(339,146

1,404,365

)(241,570

-

48,503,168

13,373,428

21,418,830

9,333,897

)(92,629,323

48,503,168

61,876,596

83,295,426

92,629,323

-
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2012
�	5 - 1أكرث من
�سنوات
� 5سنوات

					

				
				
				
					
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات
وحقوق امل�ساهمني
�أثر خماطر �أ�سعار العموالت
على املوجودات واملطلوبات
�أثر خماطر �أ�سعار العموالت
على الأدوات املالية امل�شتقة
�إجمايل الفجوة اخلا�ضعة ملخاطر
	�أ�سعار العموالت اخلا�صة
املوقف الرتاكمي اخلا�ضع ملخاطر
	�أ�سعار العموالت اخلا�صة

غري مرتبطة
12 - 3
خالل
�شهر ًا
� 3أ�شهر
بعمولة خا�صة الإجمايل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
12,086,917

-

-

-

8,316,947

20,403,864

8,091,410

-

-

-

-

8,091,410

7,261,074

12,118,861

5,075,127

2,204,682

927,441

27,587,185

46,536,702

26,078,383

23,483,221

-

-

96,098,306

-

-

-

-

612,232

612,232

-

-

-

-

604,509

604,509

-

-

-

-

3,254,831

3,254,831

73,976,103

38,197,244

28,558,348

2,204,682

13,715,960

156,652,337

5,353,758

321,211

256,881

-

-

5,931,850

51,073,868

3,814,146

725,782

10,025

64,809,895

120,433,716

2,205,000

-

2,300,780

-

-

4,505,780

-

31,250

109,375

-

-

140,625

-

-

-

-

5,574,859

5,574,859

-

-

-

-

20,065,507

20,065,507

58,632,626

4,166,607

3,392,818

10,025

90,450,261

156,652,337

15,343,477

34,030,637

25,165,530

2,194,657

)(76,734,301

4,875,610

)(4,567,806

)(12,074

)(295,730

-

20,219,087

29,462,831

25,153,456

1,898,927

)(76,734,301

20,219,087

49,681,918

74,835,374

76,734,301

-

ميثل �صافـي الفجوة بني الأدوات املالية امل�شتقة �صافـي املبالغ اال�سمية للأدوات املالية امل�شتقة التي ت�ستخدم فـي �إدارة خماطر �أ�سعار
العموالت اخلا�صة.
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)2

خماطر العمالت

ومتثل املخاطر الناجتة عن التغري فـي قيمة الأدوات املالية ب�سبب التقلبات فـي �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية .ال يحتفظ البنك مبراكز
عمالت مفتوحة غري جتارية هامة .حتول خماطر العمالت الأجنبية النا�شئة عن العمليات غري التجارية �إىل العمليات التجارية ،وتدار
كجزء من املحفظة التجارية .تعك�س القيمة املعر�ضة للمخاطر املتعلقة مبخاطر حتويل العمالت الأجنبية املف�صح عنها فـي الإي�ضاح
(�-31أ) �إجمايل خماطر العمالت التي يتعر�ض لها البنك.
يتعر�ض البنك للتقلبات فـي �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية  .يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة
وب�شكل �إجمايل ملراكز العمالت ،لي ًال وخالل اليوم ،ويتم مراقبتها يومي ًا  .فـيما يلي حتليل ب�صافـي املخاطر اجلوهرية اخلا�صة بالبنك
فـي نهاية ال�سنة ب�ش�أن العمالت الأجنبية التالية:

						
						

						

						
						
				
		 دوالر �أمريكي
				
		 يورو
				
		 جنيه ا�سرتليني
				
		�أخرى
)3

2013

2012

مركز دائن
مركز دائن
(مدين)
(مدين)
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
()479,606

()279,733

()7,380

1,219

()12,154

()364

()7,068

()77

خماطر �أ�سعار الأ�سهم

متثل خماطر �أ�سعار الأ�سهم ،خماطر انخفا�ض القيم العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات فـي م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم وقيمة كل �سهم على
حدة .تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الأ�سهم املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة عن الأ�سهم امل�صنفة ك�أ�سهم متاحة للبيع� .إن الزيادة �أو االنخفا�ض
بواقع  %10فـي قيمة الأ�سهم املتاحة للبيع اخلا�صة بالبنك كما فـي  31دي�سمرب � 2013سي�ؤدي �إىل زيادة �أو انخفا�ض الأ�سهم مببلغ
 102مليون ريال �سعودي ( 92 : 2012مليون ريال �سعودي).

 .32خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزامات ال�سداد اخلا�صة به عند ا�ستحقاقها خالل الظروف االعتيادية وغري االعتيادية.
حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود ا�ضطراب فـي ال�سوق �أو انخفا�ض م�ستوى االئتمان مما ي�ؤدي �إىل عدم توفر بع�ض م�صادر التمويل .وللتقليل
من هذه املخاطر ،قامت الإدارة بتنويع م�صادر التمويل وقاعدة الودائع الأ�سا�سية ،و�إدارة املوجودات بعد الأخذ بعني االعتبار توفر ال�سيولة،
واحلفاظ على ر�صيد مالئم من النقدية و�شبه النقدية والأوراق املالية املتداولة ،ومراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وال�سيولة يومياً .كما يوجد
لدى البنك خطوط ائتمان ملتزم بها ميكن الو�صول �إليها ملواجهة متطلبات ال�سيولة.
وطبق ًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يحتفظ البنك لدى امل�ؤ�س�سة بوديعة نظامية
تعادل  %7من �إجمايل الودائع حتت الطلب و %4من ودائع الإدخار ولأجل .كما يحتفظ البنك باحتياطي �سيولة ال يقل عن  %20من التزامات
ودائعه .ويكون هذا االحتياطي من النقد �أو �سندات التنمية احلكومية �أو املوجودات التي ميكن حتويلها �إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني
يوماً .كما ميكن للبنك االحتفاظ مببالغ �إ�ضافـية من خالل ت�سهيالت �إعادة ال�شراء لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مقابل �سندات التنمية
احلكومية.
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ي�شتمل اجلدول �أدناه على ملخ�ص باال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية والتي مت حتديدها على �أ�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ �إعداد
القوائم املالية حتى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي وال ت�أخذ بعني االعتبار تاريخ اال�ستحقاق الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع لالحتفاظ بالودائع
من قبل البنك .متثل املبالغ املبينة فـي اجلدول التدفقات النقدية غري املخ�صومة املتعاقد عليها ،بينما يقوم البنك ب�إدارة خماطر ال�سيولة
املت�أ�صلة بنا ًء على التدفقات النقدية الواردة غري املخ�صومة املتوقعة� .إن كافة امل�شتقات امل�ستخدمة لأغرا�ض تغطية املخاطر مبينة ح�سب تواريخ
اال�ستحقاق وبنا ًء على التزامات ال�سداد غري املخ�صومة التعاقدية .وحيث �أن اجلزء الرئي�سي من امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة يتكون من
معامالت مقابل معامالت �أخرى ،وبالتايل ف�إن خماطر امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة املفتوحة تعترب قليلة ،ف�إن الإدارة تعتقد ب�أن �إدراج
امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة فـي جدول اال�ستحقاقات التعاقدية ال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية ،وبالتايل مت ا�ستبعادها.
تقوم الإدارة مبراقبة حمفظة اال�ستحقاق ل�ضمان توفر ال�سيولة الكافـية .يتم مراقبة مراكز ال�سيولة �أ�سبوعياً ،ويتم �إجراء �إختبارات
جهد منتظمة ب�ش�أن ال�سيولة با�ستخدام �سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغري االعتيادية فـي ال�سوق .تخ�ضع كافة ال�سيا�سات
والإجراءات املتعلقة بال�سيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك .يتم �إ�صدار تقارير يومية تغطي مركز ال�سيولة
للبنك وال�شركات التابعة العاملة .كما يقدم بانتظام تقرير موجز �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات ي�شمل على كافة اال�ستثناءات والإجراءات
املتخذة.

�أ) حتليل املطلوبات املالية ح�سب تواريخ اال�ستحقاق املتبقية
يو�ضح اجلدول �أدناه املطلوبات املالية غري املخ�صومة التعاقدية اخلا�صة بالبنك:

					

				
				
				
				
املطلوبات املالية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
امل�شتقات:
 ذمم دائنة (مدينة)		 متعاقد عليها
�إجمايل املطلوبات املالية
غري املخ�صومة

					

				
				
				
					
املطلوبات املالية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
امل�شتقات :
 ذمم دائنة (مدينة)		 متعاقد عليها
�إجمايل املطلوبات املالية
غري املخ�صومة
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2013

بدون تاريخ
�أكرث من
5-1
12 - 3
خالل
ا�ستحقاق حمدد الإجمايل
� 5سنوات
�سنوات
�شهراً
� 3أ�شهر
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
3,502,680
6,444,945 131,198,920
128,678
8,266
36,511
-

5,250

)(10,607

6,599,527 134,715,116

319,066
1,443,177
4,045,682
84,200
-

152,420
1,572,762
-

6,093,166

3,821,746
139,239,462
5,755,388
120,711
6,093,166

)(8,572

)(7,033

-

)(20,962

5,883,553

1,718,149

6,093,166

155,009,511

2012

بدون تاريخ
�	5 - 1أكرث من
12 - 3
خالل
� 5سنوات
�سنوات
�شهر ًا
� 3أ�شهر
ا�ستحقاق حمدد الإجمايل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
401,586
5,356,473
4,369,817 115,590,089
803,777
11,486
38,130
-

10,442

14,614

5,627,924 120,968,490

306,962
895,033
3,999,044
120,711
-

21,439
-

5,336,257

6,065,021
120,876,378
4,814,307
158,841
5,336,257

)(17,756

287

-

7,587

5,303,994

21,726

5,336,257

137,258,391

 .32خماطر ال�سيولة ( -تتمة)

ب) حتليل اال�ستحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات

ي�شتمل اجلدول �أدناه على حتليل باملوجودات واملطلوبات م�صنفة ح�سب تواريخ اال�سرتداد �أو ال�سداد املتوقعة لها:

					

				
				
				
				
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�أر�صدة للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات
وحقوق امل�ساهمني

2013

بدون تاريخ
�أكرث من
5-1
12 - 3
خالل
ا�ستحقاق حمدد الإجمايل
� 5سنوات
�سنوات
�شهراً
� 3أ�شهر
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
18,396,789

-

-

-

7,727,124

26,123,913

3,286,053

-

-

-

-

3,286,053

8,336,840

17,674,340

7,059,263

3,296,070

1,033,046

37,399,559

48,986,520

15,004,069

23,492,251

18,632,090

-

106,114,930

-

-

-

-

647,057

647,057

-

-

-

-

603,656

603,656

-

-

-

-

3,127,032

3,127,032

79,006,202

32,678,409

30,551,514

21,928,160

13,137,915

177,302,200

266,987

-

-

3,769,640

1,433,767

129,747

-

138,961,470

-

-

3,782,873

1,500,000

-

5,282,873

-

31,250

78,125

-

-

109,375

-

-

-

-

6,346,043

6,346,043

-

-

-

-

22,832,799

22,832,799

5,561,752

1,629,747

29,178,842

177,302,200

3,502,653

-

6,407,013 130,990,943

6,438,263 134,493,596
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 .32خماطر ال�سيولة ( -تتمة)

ب) حتليل اال�ستحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات

					

				
				
				
					
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�أر�صدة للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
حقوق امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات
وحقوق امل�ساهمني

2012

بدون تاريخ
�	5 - 1أكرث من
12 - 3
خالل
� 5سنوات
�سنوات
�شهر ًا
� 3أ�شهر
ا�ستحقاق حمدد الإجمايل
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
13,501,513

-

-

-

6,902,351

20,403,864

8,091,410

-

-

-

-

8,091,410

4,497,741

12,310,965

7,185,164

2,665,874

927,441

27,587,185

42,794,256

16,879,002

23,531,017

12,894,031

-

96,098,306

-

-

-

-

612,232

612,232

-

-

-

-

604,509

604,509

-

-

-

-

3,254,831

3,254,831

68,884,920

29,189,967

30,716,181

15,559,905

12,301,364

156,652,337

256,881

-

-

5,931,850

5,353,758

857,745

21,439

-

120,433,716

-

705,000

3,800,780

-

-

4,505,780

321,211

4,335,289 115,219,243
-

31,250

109,375

-

-

140,625

-

-

-

-

5,574,859

5,574,859

-

-

-

-

20,065,507

20,065,507

5,024,781

21,439

25,640,366

156,652,337

5,392,750 120,573,001

ت�شتمل املوجودات املتوفرة للوفاء بكافة االلتزامات وتغطية التزامات القرو�ض القائمة ،على النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،والبنود قيد التح�صيل ،والقرو�ض وال�سلف املمنوحة للبنوك ،والقرو�ض وال�سلف املمنوحة للعمالء .مت تبيان تواريخ ا�ستحقاق
التعهدات وااللتزامات املحتملة فـي الإي�ضاح ( -19د) حول القوائم املالية املوحدة.
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 .33القيمة العادلة للأدوات املالية
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه عند بيع الأ�صل �أو دفعه عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية فـي ال�سوق الرئي�سي
(�أو الأكرث فائدة) والتي تتم بني امل�شاركني فـي ال�سوق بتاريخ القيا�س فـي ظل الظروف احلالية لل�سوق .ب�صرف النظر عما �إذا كان ال�سعر
قاب ًال للمالحظة ب�صورة مبا�شرة �أو مت تقديره با�ستخدام طرق ت�سعري �أخرى ،وبالتايل ميكن �أن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة
العادلة املقدرة.
	�إن القيمة العادلة للأدوات املالية التي مت �إثباتها ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية با�ستثناء القرو�ض وال�سلف وودائع العمالء.
و�أنه من غري املمكن عملي ًا حتديد القيمة العادلة للقرو�ض وال�سلف وودائع العمالء ب�شكل موثوق به با�ستثناء مت الإف�صاح عنه �أدناه.

حتديد القيمة العادلة وم�ستوياتها
ي�ستخدم البنك امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املتداولة فـي الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداة (بدون تعديل).
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املتداولة فـي الأ�سواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو طرق ت�سعري �أخرى يتم حتديد كافة مدخالتها
الهامة وفق بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة.
امل�ستوى الثالث :طرق ت�سعري مل حتدد �أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة.
امل�ستوى
امل�ستوى
امل�ستوى
		
الإجمايل
الثالث
الثاين
الأول
		
							 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
						
2013
املوجودات املالية
�أدوات مالية م�شتقة
951,314
951,314
موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل
1,007
1,007
ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع
37,090,170
79,648
28,383,707
8,626,815
اال�ستثمارات مقتناة بالتكلفة املطف�أة
304,996
304,996
املغطاة
قرو�ض و�سلف – بالقيمة العادلة
568,083
568,083
الإجمايل
38,915,570
79,648
30,208,100
8,627,822
املطلوبات املالية
�أدوات مالية م�شتقة
�سندات دين م�صدرة – بالقيمة العادلة املغطاة
الإجمايل
		
		
							
						
2012
املوجودات املالية
�أدوات مالية م�شتقة
موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل
ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع
اال�ستثمارات مقتناة بالتكلفة املطف�أة
اال�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
قرو�ض و�سلف – بالقيمة العادلة املغطاة
الإجمايل

املطلوبات املالية
�أدوات مالية م�شتقة
�سندات دين م�صدره – بالقيمة العادلة املغطاة
الإجمايل

2,282,873
2,282,873

748,263
748,263

-

748,263
2,282,873
3,031,136

امل�ستوى
امل�ستوى
امل�ستوى
الإجمايل
الثالث
الثاين
الأول
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
4,921
9,621,411
9,626,332

1,962,631
16,828,356
972,794
100,195
973,635
20,837,611

72,733
72,733

1,962,631
4,921
26,522,500
972,794
100,195
973,635
30,536,676

2,300,780
2,300,780

1,848,015
1,848,015

-

1,848,015
2,300,780
4,148,795
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تتكون امل�شتقات امل�صنفة �ضمن امل�ستوى الثاين من مقاي�ضات �أ�سعار العموالت التي تتم خارج الأ�سواق النظامية ،ومقاي�ضات العمالت،
والعقود امل�ستقبلية اخلا�صة ب�أ�سعار العموالت اخلا�صة واخليارات ،وعقود ال�صرف الأجنبي الفورية الآجلة ،وخيارات العمالت ،وغريها من
الأدوات املالية امل�شتقة .مت قيا�س هذه امل�شتقات بالقيمة العادلة با�ستخدام طرق التقومي اخلا�صة بالبنك التي مت حتديدها با�ستخدام طرق
التدفقات النقدية املخ�صومة .مت حتديد مدخالت هذه البيانات بنا ًء على م�ؤ�شرات الأ�سواق القابلة للمالحظة املتعلقة بالأ�سواق التي يتم تداولها
فـيها ،ويتم احل�صول عليها من مقدمي خدمات البيانات امل�ستخدمة فـي ال�سوق ب�شكل وا�سع.
ت�شتمل اال�ستثمارات املتاحة للبيع امل�صنفة �ضمن امل�ستوى الثاين على �سندات مل تتوفر �أ�سعار لها فـي ال�سوق .حتدد القيمة العادلة لهذه
اال�ستثمارات با�ستخدام طرق التدفقات النقدية املخ�صومة التي ت�ستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة فـي ال�سوق ملنحيات العائد
وهوام�ش االئتمان .بلغ �إجمايل القيمة العادلة لال�ستثمارات املعاد ت�صنيفها من امل�ستوى الأول �إىل امل�ستوى الثاين  1,440.4مليون ريال �سعودي
( : 2012ال �شئ) ،وقد مت �إجراء �إعادة الت�صنيف هذا ب�سبب عدم توفر �أ�سعار متداولة فـي ال�سوق ب�ش�أن اال�ستثمارات املعنية خالل ال�سنة.
ت�شتمل اال�ستثمارات املتاحة للبيع امل�صنفة �ضمن امل�ستوى الثالث على �صناديق �أ�سهم خا�صة مت حتديد قيمتها العادلة على �أ�سا�س �آخر
�صافـي قيمة املوجودات املعلن عنه بتاريخ قائمة املركز املايل .تتعلق احلركة فـي امل�ستوى الثالث للأدوات املالية خالل ال�سنة بت�سوية القيمة
العادلة فقط.
كان �إجمايل التغريات فـي القيمة العادلة التي مت �إثباتها فـي قائمة الدخل املوحدة – الذي مت تقديره با�ستخدام طرق الت�سعري – �إيجابي ًا
مببلغ  70.7مليون ريال �سعودي ( 51.9 : 2012مليون ريال �سعودي).
 .34املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
تقدم ال�شركة الأم لأحد امل�ساهمني – �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفـية القاب�ضة بي فـي – خربات �إدارية ومتخ�ص�صة مبوجب اتفاقية
خدمات فنية .وقد جددت هذه االتفاقية فـي � 30سبتمرب  2012ملدة خم�س �سنوات ميالدية.
يتعامل البنك ،خالل دورة �أعماله العادية ،مع �أطراف ذات عالقة .وترى الإدارة وجمل�س الإدارة ب�أن هذه املعامالت قد متت بنف�س ال�شروط
املطبقة على املعامالت مع الأطراف الأخرى .تخ�ضع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�سب املن�صو�ص عليها فـي نظام مراقبة البنوك
والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
كانت �أر�صدة نهاية ال�سنة املدرجة فـي القوائم املالية املوحدةوالناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل:
						

2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية

جمموعة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفـية:
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
م�شتقات (بالقيمة العادلة)
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
مطلوبات �أخرى
تعهدات والتزامات حمتملة

2,286,715

3,991,636

862,442

914,264

2,812

-

)(140,917

)(407,273

1,816,640

3,574,821

-

3,046

2,472,937

2,393,331

ت�شتمل اال�ستثمارات �أعاله على ا�ستثمار فـي �شركات زميلة مببلغ قدره  641.1مليون ريال �سعودي ( 612.2 : 2012مليون ريال �سعودي).
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 .34املعامالت مع الأطراف ذات العالقة ( -تتمة)

�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وجلنة املراجعة ،وكبار امل�ساهمني الآخرين وال�شركات املنت�سبة لهم:
						

2013

2012

-

532

851,458

782,871

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
قرو�ض و�سلف
2,575,341
3,206,394
ودائع العمالء
8,847,055
8,782,768
م�شتقات – (بالقيمة العادلة)
11,301
6,581
تعهدات والتزامات حمتملة
39,729
39,729

�صناديق البنك امل�شرتكة:
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء

يق�صد بكبار امل�ساهمني الآخرين (عدا امل�ساهم غري ال�سعودي) �أولئك الذين ميتلكون �أكرث من  %5من ر�أ�س املال امل�صدر للبنك.
فـيما يلي حتليل بالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة باملعامالت معالأطراف ذات العالقة واملدرجة فـي القوائم املالية املوحدة:
						

2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
دخل عموالت خا�صة
88,731
106,110
م�صاريف عموالت خا�صة
)(168,066
)(240,194
دخل �أتعاب وعموالت
61,597
48,781
م�صاريف خدمات مدفوعة ملجموعة هونغ كونغ �شنغهاي امل�صرفـية
37,899
44,992
اتفاقية ترتيبات امل�شاركة فـي �أرباح الن�شاطات البنكية اال�ستثمارية
)(2,906
)(2,416
احل�صة فـي �أرباح ال�شركات الزميلة
123,170
111,230
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
2,993
2,789

فـيما يلي حتليل ب�إجمايل التعوي�ض املدفوع لكبار موظفـيالإدارة خالل ال�سنة:
						

2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية
39,126
41,053
				
مزايا موظفـني ق�صرية الأجل (رواتب وبدالت)
5,968
417
					
تعوي�ضات نهاية اخلدمة

يق�صد بكبار موظفـي الإدارة �أولئك الأ�شخا�ص ،مبا فـيهم �أي مدير تنفـيذي ،الذين لهم ال�سلطة وامل�س�ؤولية للقيام ب�أعمال التخطيط
والتوجيه والإ�شراف على �أن�شطة البنك ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
مينح البنك ملوظفـيه وبع�ض موظفـي الإدارة العليا برامج حوافز حم�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم .هناك ثالثة برامج قائمة كما فـي  31دي�سمرب
 .2013مل يتم الإف�صاح عن تفا�صيل هذه الربامج ب�شكل م�ستقل فـي هذه القوائم املالية املوحدة لأن مبالغها غري جوهرية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .35كفاية ر�أ�س املال
تتمثل �أهداف البنك ،عند �إدارة ر�أ�س املال فـي االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال املو�ضوعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،واحلفاظ على
مقدرة البنك على اال�ستمرار فـي العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية ،واحلفاظ على وجود ر�أ�س مال قوي.
يتم مراقبة كفاية ر�أ�س املال وا�ستخدام ر�أ�س املال النظامي بانتظام من قبل �إدارة البنك .تتطلب التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي االحتفاظ بحد �أدنى من ر�أ�س املال النظامي ،و�أن تكون ن�سبة �إجمايل ر�أ�س املال النظامي �إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند
�أو تزيد عن احلد الأدنى املتفق عليه وهي .%8
يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية ر�أ�سماله وذلك با�ستخدام املنهجية واملعدالت املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ومبوجبها
يتم قيا�س مدى كفاية ر�أ�س املال وذلك مبقارنة بنود ر�أ�س املال امل�ؤهل مع املوجودات ،والتعهدات وااللتزامات املحتملة واملبالغ اال�سمية للم�شتقات
با�ستخدام الأر�صدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�سبية.
						

2013

2012

						 ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
						 ال�سعودية

املوجودات املرجحة املخاطر
خماطر االئتمان املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر
املخاطر الت�شغيلية املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر
خماطر ال�سوق املتعلقة باملوجودات املرجحة املخاطر
�إجمايل املوجودات املرجحة املخاطر

139,218,183

126,036,229

10,668,249

10,004,373

1,600,088

1,829,900

151,486,520

137,870,502

ر�أ�س املال الأ�سا�سي

22,832,799

16,531,191

ر�أ�س املال امل�ساند

3,402,426

5,100,494

�إجمايل ر�أ�س املال الأ�سا�سي ور�أ�س املال امل�ساند

26,235,225

21,631,685

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال%

ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي
ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي  +ر�أ�س املال امل�ساند

%15.07

%11.99

%17.32

%15.69

مت احت�ساب املبالغ والن�سب املف�صح عنها للفرتة املنتهية فـي  31دي�سمرب  2013وفق ًا لتو�صيات جلنة بازل  ،3بينما مت احت�ساب بيانات
املقارنة وفقاً لتو�صيات جلنة بازل .2
 .36الإف�صاحات املتعلقة بالركن  3 -من تو�صيات جلنة بازل 2

طبق ًا للركن  3 -من تو�صيات جلنة بازل  ،2يجب القيام ببع�ض الإف�صاحات الكمية والنوعية واملوجودات املرجحة املخاطر ور�أ�س املال� .ستكون
هذه الإف�صاحات موجودة على موقع البنك على الإنرتنت ،www.sabb.com :وفـي التقرير ال�سنوي ،على التوايل ،طبق ًا ملتطلبات م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي.
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 .37تو�صيات جلنة بازل  - 3هيكل ر�أ�س املال
يجب ن�شر بع�ض الإف�صاحات املتعلقة بهيكل ر�أ�سمال البنك على موقع البنك على �شبكة الإنرتنت� .سيتم ن�شر هذه املعلومات على املوقع الإلكرتوين
للبنك  ،www.sabb.comطبق ًا ملتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 .38التغريات امل�ستقبلية فـي املعايري املحا�سبية
فـيما يلي بيان باملعايري والتف�سريات ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول بعد حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية املوحدة للبنك .يعتزم البنك اتباع تلك
املعايري (حيثما ينطبق ذلك) عند �سريانها.

املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( - )9الأدوات املالية
يعك�س املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9ال�صادر ،املرحلة الأوىل من عمل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وذلك بالرغم من �أن
تاريخ االتباع يخ�ضع مل�شروع املعيار ال�صادر م�ؤخر ًا ب�ش�أن ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)39وينطبق على ت�صنيف وقيا�س املوجودات
واملطلوبات املالية املحددة فـي معيار املحا�سبة الدولية رقم ( .)39وقد �سرى مفعول املعيار ،فـي الأ�صل ،على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ فـي
�أو بعد  1يناير  ،2013لكن التعديالت على املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9وتاريخ ال�سريان الإلزامي املتعلق باملعيار املذكور،
والإف�صاحات االنتقالية ال�صادرة خالل �شهر دي�سمرب  2011انتقلت �إىل تاريخ ال�سريان الإلزامي فـي  1يناير  .2015وفـي املراحل الالحقة،
�سيقوم املجل�س بدرا�سة االنخفا�ض فـي القيمة وحما�سبة تغطية املخاطر� .سيقوم البنك بتحديد �أثر اتباع املرحلة الأوىل من املعيار الدويل
اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9جنب ًا �إىل جنب مع املراحل الأخرى عند �إ�صداره وذلك لإعطاء �صورة �شاملة.
بتاريخ  19نوفمرب � ،2013أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ن�سخة جديدة من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (:)9
الأدوات املالية (حما�سبة تغطية املخاطر وتعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية رقم ( )9و( ،)7ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
(� .)39إن املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (( )9لعام  )2013الذي ي�شتمل على متطلبات جديدة ب�ش�أن حما�سبة تغطية املخاطر
وبع�ض التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س ،واملعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم :7
الأدوات املالية – الإف�صاحات ،يكرر تطبيق التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39ب�ش�أن تبديل امل�شتقات .ال يوجد للمعيار تاريخ
�سريان �إلزامي ،لكنه متاح الآن للتطبيق� .سيتم حتديد تاريخ �سريان �إلزامي جديد عند انتهاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية من درا�سة
االنخفا�ض فـي القيمة .يجوز للمن�ش�آت �أن تقرر فقط املحا�سبة عن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن خماطر االئتمان اخلا�صة بها بدون �أن تطبق
فـي نف�س الوقت املتطلبات الأخرى املن�صو�ص عليها فـي املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (� .)9إن اختيار ال�سيا�سة املحا�سبية ب�ش�أن
اال�ستمرار فـي تطبيق متطلبات حما�سبة تغطية املخاطر املن�صو�ص عليها فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39متاح الآن ملحا�سبة تغطية
املخاطر .وميكن تغيري تلك ال�سيا�سة وتطبيق حما�سبة تغطية املخاطر املن�صو�ص عليها فـي املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9قبل
�أن ت�صبح �إلزامية ب�شكل نهائي� .سيتم التوقف عن اختيار هذه ال�سيا�سة عند انتهاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية من درا�سته ب�ش�أن تغطية
املخاطر الكلية.
معيار املحا�سبة الدويل املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( - )32مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية  -التعديالت على معيار
املحا�سبة الدويل رقم ()32
تو�ضح التعديالت املق�صود بـ “حالي ًا هناك حق ملزم للمقا�صة” .ومن ال�ضروري تقومي الأثر على البنك وذلك مبراجعة �إجراءات ال�سداد
وامل�ستندات النظامية للت�أكد ب�أن املقا�صة ال تزال ممكنة فـيما لو مت �إجرا�ؤها �سابقاً .وفـي بع�ض احلاالت ،ال ميكن �إجراء املقا�صة .وفـي حاالت
�أخرى ،ميكن �إعادة التفاو�ض ب�ش�أن العقود� .إن املطلب ب�أن يكون حق �إجراء املقا�صة متاح ًا لكافة �أطراف اتفاقيات املقا�صة ميكن �أن ي�شكل حتدي ًا
للعقود وذلك عند وجود حق لطرف واحد فقط فـي املقا�صة فـي حالة التعرث عن ال�سداد.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .38التغريات امل�ستقبلية فـي املعايري املحا�سبية ( -تتمة)

كما يو�ضح التعديل كيفـية تطبيق �أ�س�س ومعايري املقا�صة املتعلقة ب�أنظمة ال�سداد املن�صو�ص عليها فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم ()32
(مثل �أنظمة بيوت املقا�صة املركزية) والتي تطبق �آليات ال�سداد املركزية التي ال تتم فـي �آن واحد .تتعلق املقا�صة التي تتم على �أ�سا�س ال�سداد
فـي �آن واحد ب�شكل خا�ص بالبنك لأنها تتعلق بعدد كبري من معامالت البيع و�إعادة ال�شراء .وفـي الوقت احلا�ضر ،تعترب املعامالت امل�سددة من
خالل �أنظمة املقا�صة ،فـي معظم احلاالت ،ب�أن عمليات ال�سداد قد متت فـي �آن واحد .ومع �أن العديد من �أنظمة ال�سداد يتوقع ب�أن تفـي بالأ�س�س
واملعايري اجلديدة� ،إال �أن بع�ض منها ال يفـي بذلك .يتوقع ب�أن يكون لأية تغريات فـي املقا�صة �أثر على ن�سبة الرفع املايل ومتطلبات ر�أ�س املال
النظامي � ...إلخ .وحيث �أن اثر االتباع يتوقف على قيام البنك بفح�ص الإجراءات الت�شغيلية املطبقة من قبل بيوت املقا�صة و�أنظمة ال�سداد التي
تتعامل معها للت�أكد فـيما �إذا تفـي بالأ�س�س واملعايري اجلديدة ،ف�إنه غري ممكن عملي ًا حتديد حجم الآثار.
املن�ش�آت اال�ستثمارية (تعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية رقم ( )10و( )12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()27
ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ فـي �أو بعد  1يناير  2014وت�ستثنى من توحيد القوائم املالية املن�ش�آت التي تفـي ب�شروط
تعريف املن�ش�آت امل�ستثمرة املن�صو�ص عليها فـي املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (� .)10إن هذا اال�ستثناء من التوحيد يتطلب من
املن�ش�آت اال�ستثمارية املحا�سبة عن ال�شركات التابعة بالقيمة العادلة املدرجة فـي قائمة الدخل .ال يتوقع ب�أن يتعلق هذا التعديل بالبنك لأنه ال
يوجد من�ش�أة من املن�ش�آت �ضمن البنك م�ؤهلة العتبارها من�ش�أة ا�ستثمارية مبوجب املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (.)10
التف�سري رقم ( )21ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية – الر�سوم املفرو�ضة
يو�ضح هذا التف�سري ب�أن تقوم املن�ش�أة ب�إثبات االلتزامات ب�ش�أن الر�سوم املفرو�ضة عند حدوث الن�شاط الذي يتطلب ال�سداد طبق ًا ملا تن�ص عليه
الأنظمة املعنية .بالن�سبة للر�سوم التي تفر�ض عند بلوغ احلد الأدنى ،يو�ضح التف�سري ب�أنه ال يتوقع �إثبات �أية التزامات قبل بلوغ احلد الأدنى
املقرر .ي�سري التف�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ فـي �أو بعد  1يناير  .2014ال يتوقع البنك ب�أن يكون لهذا التف�سري �أثر مايل جوهري على
القوائم املالية املوحدة امل�ستقبلية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39تبديل امل�شتقات واال�ستمرار فـي حما�سبة تغطية املخاطر  -تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
تن�ص التعديالت على اال�ستمرار فـي حما�سبة تغطية املخاطر وذلك عند تبديل امل�شتقات املخ�ص�صة ك�أداة تغطية خماطر تفـي مبعايري معينة.
ي�سري مفعول هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ فـي �أو بعد  1يناير  .2014مل يقم البنك بتبديل امل�شتقات اخلا�صة به خالل الفرتة
احلالية� .سيتم �أخذ هذه التعديالت بعني االعتبار ب�ش�أن عمليات تبديل امل�شتقات م�ستقبالً.
� .39أرقام املقارنة
�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة كي تتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.
 .40اعتماد القوائم املالية املوحدة من جمل�س الإدارة
اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  5ربيع الثاين 1435هـ املوافق  5فرباير .2014
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بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب )2013

حتذير بخ�صو�ص الت�صريحات املتعلقة ب�آفاق الأداء امل�ستقبلي
يت�ضمن الإف�صاح املتعلق ب�إدارة ر�أ�س املال واملخاطر مبوجب الركن الثالث من معيار بازل ،كما فـي  31دي�سمرب  ،2013بع�ض الت�صريحات
ذات العالقة بالأداء امل�ستقبلي والو�ضع املايل ل�ساب ونتائج عملياته و�أعماله .ومتثل تلك الت�صريحات توقعات �أو �آراء �ساب بالن�سبة للأحداث
امل�ستقبلية ،وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وعدم تيقن ،مما ميكن �أن يت�سبب فـي �أن تكون النتائج الفعلية املتحققة �أو الأداء املتحقق
�أو الأحداث الواقعة خمتلفة ب�شكل جوهري عن النتائج املتوقعة �أو الأحداث الواردة �أو املت�ضمنة فـي تلك الت�صريحات.
وتنطوي الت�صريحات امل�ستقبلية املذكورة على خماطر و�شكوك متالزمة .ولذلك ف�إننا نحذر القراء ب�أن هناك عوامل عديدة ميكن �أن ت�ؤدي،
فـي بع�ض احلاالت� ،إىل �أن تكون النتائج الفعلية املتحققة خمتلفة اختالف ًا جوهر ًا عن النتائج املتوقعة �أو تلك الواردة فـي ت�صريحات الأداء
امل�ستقبلي تلك .وبناء عليه ف�إن ت�صريحات الأداء امل�ستقبلي ميكن اعتبارها �صحيحة كما بتاريخ �صدورها فقط ،ويجب عدم االفرتا�ض ب�أنه قد
متت مراجعتها �أو حتديثها على �ضوء �أية معلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أخرى.
.1

نطاق التطبيق

�أ) نطاق التطبيق:
يبني الإف�صاح النوعي الوارد فـي هذه الوثيقة نهج البنك ال�سعودي الربيطاين فـيما يخت�ص بتقديرات ر�أ�س املال وهي مكملة لإجراءات
املتطلبات الدنيا لر�أ�س املال واملراجعة الإ�شرافـية.
ب) �أ�س�س توحيد القوائم املالية:
�إن �أ�س�س توحيد القوائم املالية للأغرا�ض املحا�سبية مو�ضحة فـي الإي�ضاح  1من التقرير ال�سنوي واحل�سابات لعام 2013م.
ي�ستخدم �ساب ر�أ�س املال النظامي ك�أ�سا�س لتقييم كفايته الر�أ�سمالية ،ويتم و�ضع التوقعات لأ�صول املخاطر املوزونة التي ت�ستوجب
متطلبات ر�أ�سمالية نظامية ومراقبتها على م�ستوى جمموعات العمالء �أو على م�ستوى وحدات فرعية �أدنى ح�سب املالئم.

ال�شركات ذات القوائم املوحدة بالكامل:

ميلك �ساب  %100( %100فـي عام  )2012من ر�أ�سمال �شركة �ساب للأوراق املالية املحدودة ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة
ت�أ�س�ست طبق ًا لقرار هيئة ال�سوق املالية رقم  2007-35-7وتاريخ  10جمادى الثانية 1428هـ ( 25يونيو 2007م) وم�سجلة فـي اململكة العربية
ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010235982وتاريخ  8رجب 1428هـ ( 22يوليو  .)2007ال متار�س هذه ال�شركة التابعة �أي ن�شاط
فـي الوقت احلايل حيث �أنها قيد الت�صفـية.
ميلك �ساب  %100( %100فـي عام  )2012من ر�أ�سمال ال�شركة التابعة� ،شركة وكالة �ساب للت�أمني ،وهي �شركة �سعودية ذات
م�س�ؤولية حمدودة وم�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010235187وتاريخ  18جمادى الثانية 1428هـ
( 3يوليو  .)2007وميلك �ساب ح�صة مبا�شرة بن�سبة  %98و�أخرى غري مبا�شرة بن�سبة  %2فـي هذه ال�شركة التابعة (امللكية غري املبا�شرة
هي من خالل �شركة تابعة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية) .وتتمثل الأن�شطة الرئي�سية لهذه ال�شركة التابعة فـي العمل كوكيل ت�أمني
وحيد ل�شركة �ساب تكافل (وهي �شركة زميلة ل�ساب – راجع الإي�ضاح رقم  7فـي احل�سابات ال�سنوية) داخل اململكة العربية ال�سعودية ح�سب
االتفاق املربم بني ال�شركة التابعة وال�شركة الزميلة� ،إال �أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة التابعة ال مينعها من العمل كوكيل لأية �شركة ت�أمني
�أخرى فـي اململكة العربية ال�سعودية.
ميلك �ساب  %100( %100فـي عام  )2012من ر�أ�سمال ال�شركة التابعة� ،شركة العقارات العربية املحدودة ،وهي �شركة �سعودية ذات
م�س�ؤولية حمدودة وم�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010188350وتاريخ  12جمادى الأوىل 1424هـ
( 12يوليو  .)2003وميلك �ساب ح�صة مبا�شرة بن�سبة  %99و�أخرى غري مبا�شرة بن�سبة  %1فـي هذه ال�شركة التابعة (امللكية غري املبا�شرة
هي من خالل �شركة تابعة م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية) .وتتمثل �أن�شطة هذه ال�شركة التابعة فـي �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي
والعقارات لأغرا�ض اال�ستثمار.
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 .1نطاق التطبيق ( -تتمة)
ب) �أ�س�س توحيد القوائم املالية( - :تتمة)

ا�ستثمارات الأقلية امل�ؤثرة:

ميلك البنك  %51من ر�أ�س مال �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة .ال يقوم �ساب بدمج قوائم هذه ال�شركة لأنه ال ميلك
�سيطرة �إدارية عليها �أو ال�صالحية للتحكم بال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لهذه ال�شركة .ومتلك جمموعة ات�ش ا�س بي �سي م�س�ؤولية �إدارية
وحوكمة لكافة الأن�شطة ذات العالقة ل�شركة ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية املحدودة .وتتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة فـي تقدمي جمموعة
متكاملة من اخلدمات امل�صرفـية اال�ستثمارية مبا فـي ذلك تقدمي امل�شورة امل�صرفـية واال�ستثمارية ومتويل امل�شاريع و�أي�ض ًا التمويالت
الإ�سالمية .كما تدير ال�شركة ال�صناديق واملحافظ اال�ستثمارية.
ميلك �ساب ن�سبة  %32.5من ر�أ�س مال �شركة �ساب تكافل والتي متار�س �أن�شطة الت�أمني املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية وتقدم منتجات
التكافل العائلي والتكافل العام.

ا�ستثمارات الأ�سهم ذات املخاطر املوزونة:

يتم وزن خماطر ا�ستثمارات الأ�سهم ب�شكل عام بن�سبة .%100
مبوجب معيار بازل  ،3ف�إن ا�ستثمارات الأقلية امل�ؤثرة فـي الكيانات التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية والتي تقل عن احلد الأدنى املقرر من قبل
بازل ،والتي مبوجب بازل  2كانت تخ�صم بن�سبة  %50من ر�أ�س مال الفئة  1وبن�سبة  %50من ر�أ�س مال الفئة � ،2سوف يخ�ص�ص لها وزن
خماطر بن�سبة  %1250و %250على التوايل.

ج)	�إمكانية حتويل ر�أ�س املال بني الكيانات القانونية:
القيود املفرو�ضة بناء على النظام الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س:
تقيد املادة  10من النظام الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س ل�ساب عملية نقل الأ�سهم التي ميلكها مواطنون �سعوديون �إىل مواطنني غري �سعوديني،
�إال �أنها �أعطت جمل�س الإدارة احلق بقبول �أو رف�ض نقل الأ�سهم.
خالف ًا لهذه القيود مل تفر�ض الإدارة �أية قيود �أخرى على حتويل الأ�سهم.
القيود النظامية:
يجب على �ساب �أن يحول على الأقل  %25من �صافـي �أرباحه �إىل االحتياطيات النظامية قبل الإعالن عن �صرف الأرباح حتى ت�صبح قيمة
االحتياطيات النظامية معادلة لر�أ�س مال البنك املدفوع.
القيود التنظيمية:
فر�ضت م�ؤ�س�سة النقد قيد ًا ب�أن تكون ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %8على الأقل وذلك طبق ًا ملتطلبات بازل .3
بالن�سبة ال�ستثمارات الأقلية امل�ؤثرة ،وهي �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة و�شركة �ساب تكافل ف�إن النظام الأ�سا�سي
لل�شركتني يحظر خف�ض ر�أ�س املال املدفوع دون امل�ستويات احلالية.
.2

هيكل ر�أ�س املال

يتكون ر�أ�س مال البنك املرخ�ص واملدفوع بالكامل من  1,000مليون �سهم بقيمه ا�سمية وقدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم ( 1000 : 2012مليون
�سهم بقيمه ا�سمية وقدرها  10رياالت لل�سهم) .وتتوزع ملكية ر�أ�س مال البنك كالتايل:
						

2013

2012

امل�ساهمون ال�سعوديون
					

%60

%60

%40

%40

				
�شركة ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضة بي فـي

(مملوكة بالكامل ل�شركة ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضة بيه �إل �سي)

وميكن االطالع على ت�شكيل حقوق امل�ساهمني فـي ق�سم القوائم املالية ال�سنوية.
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بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .2هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)

هناك �أربعة “ �أنواع ” خمتلفة من ر�أ�س املال الذي يجب على �ساب �إدارته .ويو�ضح اجلدول التايل الفرق بني خمتلف مفاهيم  /تعريفات
ر�أ�س املال ومبادئ �إدارة ر�أ�س املال النا�شئة:

الفئة
ر�أ�س املال النظامي
ر�أ�س املال املحا�سبي
ر�أ�س املال امل�ستثمر
(ر�أ�س املال القانوين)
ر�أ�س املال االقت�صادي

التعريف  /املعنى  /الأهمية
خا�ضع لر�أ�س مال املخاطر وخا�صة مبوجب
معيار بازل .3
يتم �إثبات ر�أ�س املال باملعايري املحا�سبية.
ر�أ�س املال امل�ستثمر فـي �ساب من قبل
م�ساهميه والذي يكون �ساب م�س�ؤو ًال عنه.
ر�أ�س املال الذي ميلكه �ساب فع ًال لتحمل
املخاطر وم�ساندة النمو� ،إلخ ..والذي بناء
عليه يجب حتقيق عائد “ اقت�صادي”.

الآثار بالن�سبة لإدارة ر�أ�س مال �ساب
يجب ا�ستيفاء املتطلبات وفق الأ�س�س والقواعد النظامية
مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـي كافة الأوقات.
يجب ا�ستيفاء املتطلبات لتحقيق ح�سابات مدققة.
يجب �أن يحقق �ساب عائد ًا على ر�أ�سماله امل�ستثمر والذي
يجب �أن يزيد عن تكلفة ر�أ�س املال بالن�سبة له.
يوزع على الأق�سام بالتنا�سب مع م�ستوى تقبل املخاطر
على �ضوء �سجل املخاطر ويعمل ك�أ�سا�س لو�ضع �أهداف
الربحية االقت�صادية.

	�إ�ضافة �إىل هذه املقايي�س الر�أ�سمالية ف�إن �ساب يرغب فـي �إدارة ر�أ�سماله ب�شكل فعال من �أجل دعم وحت�سني درجة تقييمه اخلارجي التي
تقررها وكاالت تقييم املخاطر.
.3

الكفاية الر�أ�سمالية

يتمحور نهج �ساب فـي تقييم الكفاية الر�أ�سمالية لديه لدعم الأن�شطة احلالية وامل�ستقبلية على الأ�س�س التالية:
 nميلك البنك �إجراءات حمددة لتقييم كفايته الر�أ�سمالية ككل ن�سبة �إىل املخاطر املعتمدة لديه ،وميلك ا�سرتاتيجية خا�صة للحفاظ على
م�ستويات ر�أ�س املال
 nتتم مراجعة �إجراءات تقييم الكفاية الر�أ�سمالية الداخلية للبنك ( )ICAAPوا�سرتاتيجيات ر�أ�س املال من قبل الإدارة و�أي�ض ًا من خالل
مراقبة و�ضمان االلتزام ب�أنظمة م�ؤ�س�سة النقد واتخاذ الإجراءات املالئمة عند احلاجة �إىل ذلك
�	nإن البنك يعمل فوق م�ستوى احلدود الدنيا للن�سب الر�أ�سمالية النظامية ولديه القدرة على �إبقاء ر�أ�س املال �أعلى من احلدود الدنيا املحددة
 nالقدرة على التدخل املبكر حلماية ر�أ�س املال من الهبوط دون احلدود الدنيا املطلوبة طبق ًا مل�ستويات املخاطر
وقد كانت ن�سب الكفاية الر�أ�سمالية للبنك خالل فرتة ال�سنوات ال�ست املا�ضية كالتايل:
Capital Adequacy Ratio
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
2013

2012

2011

ن�سبة الكفاية الر�أ�سمالية مبنية على �أ�سا�س بازل 2

:2012 - 2008
			
:2013
ن�سبة الكفاية الر�أ�سمالية مبنية على �أ�سا�س بازل 3
116

2010

2009

2008

.4

االنك�شاف للمخاطر والتقييم

املتطلبات العامة للإف�صاح النوعي:

املخاطر االئتمانية:

املخاطر االئتمانية هي خماطر اخل�سائر املالية املرتتبة نتيجة لإخفاق �أي عميل �أو طرف نظري فـي الوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها .وتن�ش�أ
املخاطر االئتمانية ب�شكل رئي�سي فـي قرو�ض ال�شركات والقرو�ض ال�شخ�صية ومتويل التجارة واخلزينة والت�سهيالت امل�شرتكة� .إال �أن املخاطر
االئتمانية تن�ش�أ �أي�ض ًا من املنتجات خارج امليزانية العامة كال�ضمانات وامل�شتقات �أو من امتالك �ساب ل�سندات الدين.
متثل ثقافة الإقرا�ض القوية واحلكيمة وامل�س�ؤولة مبثابة ركن �أ�سا�سي من �أركان فل�سفة �إدارة املخاطر فـي �ساب .ويتحقق ذلك من خالل
املراقبة والإدارة الفعالة للمخاطر وال�سعي لتقليل اخل�سائر االئتمانية مع تعزيز العوائد املوزونة مقابل املخاطر.
توفر دالئل االئتمان تعليمات و�سيا�سات و�إجراءات �إقرا�ض وا�ضحة ومتجان�سة لإدارة حمافظ الأ�صول امل�صرفـية اخلا�صة بال�شركات
والأفراد .وتتم مراجعة دالئل ال�سيا�سة هذه على �أ�سا�س �سنوي وتعتمد من قبل الرئي�س التنفـيذي للمخاطر بينما يتم اعتماد التغريات الهامة فـي
ال�سيا�سة من قبل جلنة املخاطر.
ميثل تقييم املخاطر االئتمانية جزء ًا من فعالية �إدارة املخاطر والتي ترفع تقاريرها للع�ضو املنتدب عن طريق الرئي�س التنفـيذي للمخاطر
مما ي�ضمن لها درجة مالئمة من اال�ستقاللية� .إن الفرق م�س�ؤولة عن قرارات املوافقات االئتمانية و�أي�ض ًا اخل�صائ�ص الرئي�سية لأنظمة تقييم
املخاطر مبا فـي ذلك االختيار والتنفـيذ والأداء والإ�شراف.
تتم مراجعة �إجراءات املوافقة �سنوي ًا من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة طبق ًا للحدود املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة .ويتم
الرتكيز فـي �ساب على امل�س�ؤولية الفردية فـي اتخاذ قرارات االئتمان ،وبناء على ذلك ف�إن هناك �سل�سلة من حدود املوافقة املفو�ضة املعتمدة من
قبل جمل�س الإدارة.
ومن بني العنا�صر الرئي�سية للثقافة االئتمانية فـي �ساب هي الإدارة التفاعلية للمحفظة من خالل الآتي:
 nاملراجعة املنتظمة للت�سهيالت من قبل م�س�ؤويل الإقرا�ض واالئتمان� ،سنوي ًا على الأقل
 nاملراقبة املركزية للرتكزات فـي بلدان معينة و�صناعات متخ�ص�صة  /قطاعات واملنتجات والعمالء وجمموعات العمالء مع رفع تقارير
�شهرية �إىل مدير العالقة وجلنة املوجودات واملطلوبات وتقارير ربع �سنوية �إىل جلنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة
 nالتطوير امل�ستمر للأ�ساليب املح�سنة لقيا�س وتقييم املخاطر ومن �أجل حت�سني العائد املوزون على ر�أ�س املال
 nتطوير وتبني �أنظمة �آلية لتقدمي وتقييم الطلبات مبا ي�ساعد فـي حتقيق التجان�س على م�ستوى القرارات و�إطار فعال لإجراءات الطلبات
�	nإطار منظم للتدريب والت�أهيل االئتماين مبا يحقق بناء معرفة عميقة باملخاطر و�إمكانيات تقييم عالية للمخاطر
	�إن كافة قرارات القرو�ض ال�شخ�صية فـي �ساب مبنية على �أنظمة تقييم املخاطر االئتمانية وا�سرتاتيجيات اتخاذ القرارات التي مت تطويرها
با�ستخدام البيانات الداخلية واملعلومات االئتمانية الواردة من �سمة ،كما يتم تطبيق �أمناط ال�سلوك من �أجل دعم القرارات املتعلقة ب�إجراءات
�إ�صدار بطاقات االئتمان والتفوي�ض والتح�صيل ومراجعة احلدود االئتمانية املعتمدة.
بالن�سبة للعمالء املخلني بال�سداد ،فـيتم جتنيب خم�ص�صات مقابل التعرث (على �أ�سا�س التدفقات النقدية اجلماعية واملخ�صومة) وذلك
طبق ًا ملعايري املمار�سات املحا�سبية للتقارير املالية العاملية .IFRS
ي�ستخدم �ساب فرق ًا متخ�ص�صة فـي �إدارة الأ�صول اخلا�صة وعمليات اال�سرتداد وذلك لإدارة ال�شركات فـي حاالت التعرث املايل والقرو�ض
غري العاملة بهدف زيادة ن�سب التح�صيل .وبالن�سبة للح�سابات كبرية القيم التي تنطوي على امل�شاكل ف�إن عملية التح�صيل تتم بامل�شاركة
املبا�شرة من قبل مدير عام ال�ش�ؤون القانونية .كما توجد فعالية حت�صيل متخ�ص�صة للخدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية تتبنى بحث املديونيات
و�أن�شطة التح�صيل فـي كل مرحلة من مراحل التعرث ،مبا فـي ذلك ا�ستخدام وكاالت حت�صيل خارجية.
ت�ستهلك املخاطر االئتمانية اجلزء الأكرب من متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال فـي �ساب .وي�ضمن �ساب بف�ضل املبادئ وامل�ؤ�شرات املعتمدة
لديه احلفاظ على ان�ضباط ر�أ�سمايل دقيق من خالل الت�سعري والإدارة ال�صحيحني للمخاطر االئتمانية ذات العالقة مبتطلبات ر�أ�س املال
النظامي واالقت�صادي.
ويت�ضمن التعليق اخلا�ص باجلدول رقم  8معلومات حول خماطر الأطراف النظرية.
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خماطر الأ�سواق:

تتمثل خماطر الأ�سواق فـي �أن التقلب فـي عوامل خماطر ال�سوق ،مبا فـي ذلك �أ�سعار ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار ال�سلع و�أ�سعار الفائدة والأ�سهم،
من �ش�أنها �أن تخف�ض دخل �ساب �أو قيمة حمافظه.
يت�ضمن التعليق فـي اجلدول رقم  10املزيد من الإي�ضاح حول خماطر الأ�سواق.

خماطر العمليات:

تعرف خماطر العمليات على �أنها خماطر اخل�سارة النا�شئة عن عدم كفاية �أو �إخفاق الإجراءات الداخلية �أو الأفراد �أو الأنظمة �أو من الأحداث
اخلارجية .وي�شمل ذلك املخاطر القانونية مبا فـي ذلك على �سبيل الذكر ولي�س احل�صر التعر�ض للغرامات والعقوبات �أو الأ�ضرار العقابية
الناجتة عن الإجراءات الإ�شرافـية و�أي�ض ًا الت�سويات اخلا�صة.
ترتبط خماطر العمليات بكل ناحية من نواحي �أعمال �ساب وت�شمل طيف ًا وا�سع ًا من املوا�ضيع .وتندرج كافة اخل�سائر الناجتة عن االحتيال
والأن�شطة غري املفو�ضة واخلط�أ والإهمال وال�سهو وعدم الفعالية و�إخفاق الأنظمة �أو �أية عوامل خارجية �أخرى تندرج حتت تعريف خماطر
العمليات.
ويت�ضمن التعليق فـي اجلدول رقم � 12إي�ضاحات �إ�ضافـية حول خماطر العمليات.

خماطر اال�ستثمار:

تتمثل خماطر اال�ستثمار فـي الآثار العك�سية على الأرباح واخل�سائر ور�أ�س املال ب�سبب خ�سارة غري متوقعة فـي قيمة �أي مركز ا�ستثماري يتم تبنيه
من قبل �ساب على املدى الطويل (على �أ�سا�س غري جتاري) .وميكن �أن ين�ش�أ ذلك عن حمافظ �ساب اال�ستثمارية �أو حمافظ الأ�سهم اخلا�صة �أو
حمافظ ا�ستثمارات الأ�سهم.
وكقاعدة عامة ف�إن �ساب ي�سعى �أن ترتكز اال�ستثمارات على �إن�شاء حمافظ متنوعة ذات نوعية عالية و�أوراق مالية عالية ال�سيولة.
�سوف يوا�صل �ساب مراجعة �سيا�سته اال�ستثمارية طبق ًا لتطورات وفر�ص ال�سوق عند ن�شوئها .كما �سوف تركز �صالحيات تفوي�ض املخاطر
ب�شكل دائم على النوعية العالية واال�ستثمارات ال�سائلة مع تف�ضيل �أدوات الدين والأوراق املالية ال�صادرة حملياً.
بالرغم من �أن �ساب يحتفظ مبركز رمزي فقط فـي ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�صة� ،إال �أنه ال ميلك �أية ا�ستثمارات مبا�شرة فـي الأ�سهم.
ويت�ضمن التعليق فـي اجلدول  13املزيد من الإي�ضاحات حول خماطر الأ�سهم.

خماطر �أ�سعار الفائدة:

تعرف خماطر �أ�سعار الفائدة فـي املحفظة البنكية على �أنها انك�شاف املنتجات غري التجارية بالبنك ملخاطر �أ�سعار الفائدة .وتن�ش�أ خماطر
�أ�سعار الفائدة ب�شكل رئي�سي كنتيجة لعدم التطابق بني العائد امل�ستقبلي على الأ�صول وتكلفة متويلها ب�سبب التغريات فـي �أ�سعار الفائدة.
يت�ضمن التعليق فـي اجلدول  14املزيد من الإي�ضاحات حول خماطر �أ�سعار الفائدة.

خماطر �أ�سعار ال�صرف:

تن�ش�أ خماطر العمالت �أو �أ�سعار ال�صرف الأجنبي من املراكز املفتوحة� ،سواء كانت مبالغة فـي ال�شراء �أو مبالغة فـي البيع بعملة �أجنبية مما
يخلق انك�شاف ًا ملخاطر التغري فـي �سعر ال�صرف املعني.
ي�صنف �ساب خماطر ال�صرف الأجنبي كالتايل:
 nخماطر ال�صرف الأجنبي للمحفظة التجارية :وتن�ش�أ من املتاجرة بالعمالت مل�صلحة البنك� ،أي املتاجرة الفورية �أو الآجلة �أو العقود
امل�ستقبلية �أو املبادالت �أو اخليارات .ويتم التحكم مبخاطر التداول من خالل و�ضع حدود لكل عملة وحدود خماطر �إجمالية و�أي�ض ًا من خالل
حتديد قيمة املخاطر و�إجراءات اختبارات ال�ضغط
 nخماطر ال�صرف الأجنبي للمحفظة البنكية :وتن�ش�أ من اختالف العملة � /إعادة التقييم بني الأ�صول وااللتزامات مبا فـي ذلك تراكم
الفائدة وامل�صروفات .ويتم حتويل هذا االختالف �إىل اخلزينة و�إدارته على �أ�سا�س يومي من خالل املحفظة التجارية
 nخماطر ال�صرف الأجنبي الهيكلية :وتن�ش�أ نتيجة ل�سببني،
	�أ) الأول ويتعلق ب�صافـي اال�ستثمار فـي ال�شركات التابعة �أو الفروع �أو التعهدات الر�أ�سمالية ذات االرتباط،
ب) الثاين ويتعلق بالأ�صول غري امل�صدرة بالريال ال�سعودي .والعمالت التي تن�ش�أ فـيها خماطر ال�صرف الأجنبي املهيكلة هي خالف عمالت
املرجع املحددة فـي �ساب وهي الريال ال�سعودي
118

 .4االنك�شاف للمخاطر والتقييم ( -تتمة)
املتطلبات العامة للإف�صاح النوعي( - :تتمة)

خماطر ال�سيولة:

تتمثل خماطر ال�سيولة فـي عدم توفر م�صادر مالية كافـية لدى البنك للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها� ،أو ا�ضطراره للوفاء بها بتكلفة مرتفعة.
وميكن �أن تن�ش�أ خماطر ال�سيولة من عدم التطابق فـي توقيت التدفقات النقدية .وتن�ش�أ خماطر التمويل (وهي �شكل خا�ص من �أ�شكال خماطر
ال�سيولة) عندما يتعذر احل�صول على ال�سيولة الالزمة لتمويل مراكز الأ�صول غري امل�سيلة بال�شروط املتوقعة وعند احلاجة لها.
يوا�صل �ساب مراقبة خماطر ال�سيولة بناء على �سيناريوهات التدفق النقدي املتوقعة وامل�شار لها بتوقعات التدفقات النقدية للعمليات.
وتهدف توقعات التدفقات النقدية املتوقعة للعمليات �أن تعك�س ب�شكل �أف�ضل ال�سلوك املحتمل ملختلف العمالء و�إدارة ال�سيولة خالل �أحداث
الأزمات �أو فقدان الثقة فـي �ساب مما ينتج عنه �سحب العمالء لودائعهم .وتهدف توقعات التدفقات النقدية �أي�ض ًا �إىل تنويع قاعدة املطلوبات
فـي �ساب وخف�ض م�ستوى الرتكزات لأي عميل فرد.
	�إن هذا الإطار اجلديد متوافق مع تعليمات بنك الت�سويات الدويل فـي مذكرته حتت م�سمى “ مبادئ الإدارة والإ�شراف املحكم على خماطر
ال�سيولة ” ال�صادرة فـي �شهر �سبتمرب 2008م و“ الإطار العاملي ملخاطر ال�سيولة ،والقيا�س واملعايري واملراقبة ” ال�صادر فـي �شهر دي�سمرب 2010م
كجزء من معيار بازل .3
وك�سيا�سة عامة ،ف�إن البنك ي�سعى لأن يكون لديه اكتفاء ذاتي بالن�سبة لتمويل عملياته اخلا�صة .وهناك ا�ستثناءات جمازة لت�سهيل التمويل
الفعال لبع�ض متطلبات اخلزينة ق�صرية املدى وامل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة والتي لي�س لها مدخ ًال �إىل �أ�سواق الودائع.
وي�ستخدم �ساب اختبارات التدفق النقدي حتت ال�ضغط كجزء من �إجراءات التحكم لتقييم خماطر ال�سيولة .وتقدر عمليات اختبارات
التدفقات النقدية حتت ال�ضغط وت�أخذ فـي اعتبارها الآثار ال�سلبية احلادة املحتملة على الأرباح واخل�سائر ور�أ�س املال فـي �أزمات ال�سيولة وذلك
بهدف تقييم قدرة البنك على االحتفاظ مبركز ر�أ�سمايل كاف فـي تلك احلاالت.
ويقوم �ساب بتقييم و�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل �سيا�سات �سيولة وا�ضحة وحمددة ت�شكل جزء ًا من �إطار �أو�سع لل�سيولة والتمويل ،وخطة
متويل تتم مراجعتها واعتمادها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات واللجنة التنفـيذية .كما �أن هناك جلنة متخ�ص�صة فـي �إدارة ال�سيولة
تراقب املركز املايل املقرتح لل�سيولة وتقرتح تغيريات �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات حول حدود ن�سبة ال�سيولة فـي �ساب وا�سرتاتيجية التمويل
و�سيناريوهات اختبار ال�سيولة حتت ال�ضغط.
ويدير �ساب ويرفع تقارير ال�سيولة فـي امليزانية العامة مقابل جمموعة من الن�سب الداخلية والنظامية التي تغطي التنا�سب بني �صافـي
الأ�صول ال�سائلة ومطلوبات العميل ،وكفاية املوجودات �إىل الودائع ،التنا�سب بني ودائع العمالء املحفوظة فـي �أ�صول �سائلة ،و�أن التزامات
اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية ت�ستثمر فقط فـي �أ�صول اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية ،و�أنه يجب ا�ستثمار �أية زيادة فـي �أ�صول متوافقة مع
ال�شريعة.
تعد �إدارة املراقبة املالية تقرير ًا حول ال�سيولة على م�ستوى البنك ككل وتتم مراقبته يومي ًا مقابل احلدود املعتمدة واملتطلبات النظامية من
قبل الإدارة العليا جنب ًا �إىل جنب مع ميزانية عامة متوقعة ملدة �سنة واحدة على �أ�سا�س ربع �سنوي تبني النمو املتوقع للقرو�ض والودائع مبا فـي
ذلك حتليل للعمالت الرئي�سية.
وي�سعى �ساب لالحتفاظ بو�سادة من الأ�صول ال�سائلة ذات النوعية العالية واخلالية من �أية معوقات والتي ميكن ت�صفـيتها �أو �إعادة بيعها فـي
�أوقات �ضغط ال�سيولة .ويتم و�ضع حدود حتمل الأ�صول ومراقبتها من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س �شهري.
وي�ستخدم �ساب توقعات التدفقات النقدية للعمليات للت�أكيد على مركز ال�سيولة عرب جمموعة من فئات اال�ستحقاقات ومن خالل تطبيق
�سيناريوهات خا�صة بالبنك و�أخرى على م�ستوى ال�سوق.
ت�شكل احل�سابات اجلارية وودائع االدخار الواجب دفعها عند الطلب �أو بعد فرتة �إخطار ق�صرية جزء ًا هام ًا من م�صادر التمويل فـي �ساب،
ويعلق �ساب �أهمية كربى على املحافظة على ا�ستقرار هذه الودائع .يدير �ساب ويراقب املودعني وتركزات �سندات الدين من �أجل جتنب االعتماد
مر�ض ب�شكل عام وبيانات ا�ستحقاقات الودائع و�سندات الدين.
على كبار املودعني الفرديني ول�ضمان مزيج متويلي ٍ
و�ضع �ساب خطة طوارئ �شاملة لل�سيولة يتم حتديثها واختبارها على �أ�سا�س �سنوي .وحتدد اخلطة امل�ؤ�شرات املبكرة لظروف ال�ضغط
وتو�ضح الإجراءات الواجب اتخاذها فـي حالة ن�شوء �أية م�صاعب جراء �أية �أزمات �سواء كانت ناجتة عن الأنظمة �أو غري ذلك ،هذا وقد وا�صل
�ساب تو�سيع برنامج عالقات امل�ستثمرين لديه مبا ي�ضمن �إبقاء ه�ؤالء امل�ستثمرين على اطالع على التطورات ولكي يبقى هو على اطالع م�ستمر
مبتطلباتهم املتغرية ا�ستعداد ًا لأية �إ�صدارات �سندات دين �أو �أ�سهم حمتملة.
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خماطر الرتكز:

�شكل الرتكز فـي املحافظ االئتمانية فـي املا�ضي �سبب ًا من �أ�سباب الأزمات للبنوك والنظام البنكي .وكنتيجة لذلك ف�إن خماطر الرتكز ت�شكل
جزء ًا من عملية املراجعة الإ�شرافـية والتقييم الداخلي للمخاطر فـي �ساب .كما ميكن �أن تكون هناك فوائد �أي�ض ًا فـي احلاالت التي ميكن �أن
ت�شهد فـيها حمفظة البنك التنويع عرب خمتلف فئات الأ�صول وجمموعات العمالء وقطاعات ال�صناعات وخطوط العمل واملواقع اجلغرافـية.
وميكن �أن تظهر خماطر الرتكز فـي ثالثة �أ�شكال رئي�سية حيث ال يتوفر تنوع كامل للمخاطر االئتمانية:
n
n
n

تركزات اال�سم الواحد (خماطر الرتكز)
تركز القطاع (املخاطر املنهجية)
خماطر االنت�شار (�إخفاق الأنظمة)

تقت�ضي �سيا�سة �ساب جتنب الرتكزات غري املرغوبة للمخاطر فـي �أي بعد واحد من �أبعاد املحفظة االئتمانية ككل (فئات الأ�صول ،قطاع
ال�صناعة ،املنطقة اجلغرافـية� ،إلخ� .).إن هدفنا هو �أن ن�ضمن �أن تكون خماطر البنك موزعة توزيع ًا جيد ًا عرب مزيج وا�سع من قطاعات
الأعمال .وقد و�ضع �ساب �سيا�سات وحدود حتمل ملخاطر �إقرا�ض الأطراف النظرية الفردية وقطاعات ال�صناعات واملخاطر اخلارجية ومنتجات
حمددة �أو لل�سلف وال�ضوابط على م�ستوى املحفظة.
ويحتفظ �ساب بر�أ�س مال مقابل التقلب فـي حمفظة الإقرا�ض لديه ،كما يراجع م�ستوى الرتكز �ضمن املحافظ على �أ�سا�س �شهري من خالل
اجتماعات �إدارة املخاطر واللجنة التنفـيذية.

خماطر ال�سمعة:

خماطر ال�سمعة هي الآثار العك�سية املحتملة ،وغري القابلة للقيا�س حا�ضر ًا �أو م�ستقبالً ،على الأرباح ور�أ�س املال والتي قد تنتج عن فهم متغري �أو
معاك�س ل�سمعة �ساب بني خمتلف م�ساهميه و�أ�صحاب امل�صالح لديه وفـي خمتلف �أوجه عملياته.
متثل حماية �سمعة �ساب �أهمية ق�صوى و�أمر ًا �أ�سا�سي ًا فـي جناح �ساب .حيث �أن جناح �أو �سقوط �أي م�ؤ�س�سة مالية يرتبط ب�سمعتها والثقة
التي ميكن �أن تكونها لدى عمالئها .وتعترب املحافظة على ثقة العميل هدف ًا رئي�سي ًا للإدارة وميكن حتقيقها من خالل موقف مايل قوي و�سليم
ومن خالل �إظهار �إدارة ناجحة للمخاطر� ،إال �أنها ميكن �أن تت�ضرر كثري ًا نتيجة لعدم االلتزام بالقواعد والأنظمة ذات العالقة �أو بالإجراءات
غري ال�سليمة �أو املالحظات التي قد ت�صدر لل�صحافة �أو فـي القطاع العام.
قرر جمل�س الإدارة فـي نهاية ال�سنة املا�ضية تبني �أعلى املعايري العاملية فـي كافة �أوجه �أعماله مبا يعزز العالمة التجارية للبنك ويحمي
�سمعته ويحقق ميزة تناف�سية .ويتوافق هذا القرار متام ًا مع قيمنا بااللتزام بالأنظمة والقوانني ،ومعاملة العمالء ب�إن�صاف وحماية املعلومات.
وقد مت اعتماد الربنامج حتت م�سمى “ معايري �ساب العاملية ” وهو م�صمم ليكون مكم ًال للقيم الأ�سا�سية ل�ساب.
وتت�ضمن �إدارة خماطر ال�سمعة لدينا عدد ًا من املكونات الرئي�سية ،كالآتي:
�	nإن فعالية مراقبة خماطر ال�سمعة تقع على م�س�ؤولية جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة وتندرج حتت �إطار حوكمة املخاطر حيث تتم
مراجعتها من قبل جلنة املخاطر وجلنة االلتزام .وتتم مراجعة خمطط درجات خماطر ال�سمعة من قبل جلنة خماطر االلتزام والتي تبلغ
الأحداث �إىل جلنة �إدارة املخاطر على �أ�سا�س �شهري
 nمت تعزيز �إفادات تقبل املخاطر بحيث ت�شمل خماطر ال�سمعة و�إجراءات الأداء و�إبالغها �إىل جلنة �إدارة املخاطر
�	nإن دليل معايري خماطر ال�سمعة املعتمد من قبل جلنة االلتزام ينطبق على كل حقل من حقول العمليات حيث يكون �ساب معر�ض ًا ملخاطر
ال�سمعة .ويوفر كل معيار معلومات حول �سيا�سة و�إدارة املخاطر من خالل التقارير الفعالة .ومتثل �أية �إخفاقات فـي هذه املعايري خماطر
�سمعة حمتملة كبرية
 nتتم مراقبة املوا�ضيع الرئي�سية ذات امل�ضامني امل�ؤثرة على ال�سمعة من قبل الأق�سام ذات العالقة وفرق �إدارة املخاطر وتتم مناق�شتها فـي
اللجان ذات العالقة
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خماطر ال�سمعة( - :تتمة)

ميكن �أن يكون لت�صرفات املوظفـني �آثار كبرية على �سمعة البنك ولذلك يتم رفع الوعي لدى ه�ؤالء املوظفـني لتثقيفهم بخ�صو�ص خماطر
ال�سمعة وم�س�ؤولياتهم ال�شخ�صية فـي تدعيم وتعزيز �صورة وعالمة �ساب التجارية.
وي�شمل نطاق �أ�صحاب امل�صالح الذين قد ي�ؤدي فهمهم ل�ساب لن�شوء �آثار على ال�سمعة امل�ستثمرين والعمالء واملوردين واملوظفـني واملنظمني
وال�سيا�سيني والإعالم وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية واملجتمعات التي يعمل فـيها �ساب� .إن �أوجه �أن�شطة �ساب التي قد ت�ؤثر على الفهم املعاك�س
ل�سمعته ت�شمل نوعية املنتجات والتكلفة وحوكمة ال�شركات وعالقات املوظفـني وخدمات العمالء ور�أ�س املال الفكري ،الأداء املايل ،االلتزام �أو
املخالفات النظامية ،االنخراط فـي متويل الإرهاب �أو �أحداث غ�سيل الأموال الكبرية ومعاجلة املوا�ضيع البيئية واالجتماعية.
كما تعترب ح�سا�سيات املخاطر البيئية ذات �أهمية ق�صوى فـي �إدارة خماطر ال�سمعة حيث ي�سعى �ساب لتعزيز �أعلى املعايري املتعلقة مبخاطر
حماية البيئة ،مبا فـي ذلك املبادئ اال�سرت�شادية املتعلقة بقرو�ض متويل امل�شاريع ،وتوجيهات احلماية البيئية املبنية على القطاعات ذات الآثار
البيئية والأخالقية واالجتماعية العالية.
	�إن الهيكل الفريد للمنتجات املالية الإ�سالمية (اخلدمات املتوافقة مع ال�شريعة) هو هيكل مميز متام ًا مما ي�ستدعي ب�شكل متزايد من البنك
�أن ي�ضمن دائم ًا وفاء ذلك الهيكل مبعايري املالءمة لتلبية متطلبات العمالء و�أي�ض ًا بالإجراءات الداخلية لاللتزام بال�شريعة .وقد ت�شكل �آثار
�إخفاقات االلتزام بال�شريعة خماطر حمتملة على �سمعة البنك ،ولذلك فقد وظف �ساب فريق ًا متخ�ص�ص ًا فـي اخلدمات امل�صرفـية الإ�سالمية
والذي ي�شرف على تطوير املنتجات الإ�سالمية ومراقبة االلتزام امل�ستمر مبتطلبات ال�شريعة.

خماطر االقت�صاد ككل ودورة الأعمال:

تعترب املخاطر االقت�صادية العامة وخماطر دورة العمل على �أنها الآثار التي ال ميكن تنويعها للدورات االقت�صادية املحلية والعاملية على �أعمال
�ساب .وميكن �أن تن�ش�أ املخاطر االقت�صادية العامة من التغريات فـي البيئة النظامية والتقدم التقني والهزات االقت�صادية كاالنكما�ش �أو الت�ضخم
�أو التغريات فـي خطط الإنفاق احلكومي.
وكجزء �أ�سا�سي من هذه العملية تقوم جلنة �إدارة خماطر �ساب ب�شكل منتظم مبراقبة امل�ؤ�شرات االقت�صادية املحلية الرئي�سية كالنواحي
التالية:
� nسعر برميل النفط فـي الأ�سواق العاملية
�	nأي خف�ض كبري فـي م�صروفات التمويالت العامة
 nم�ؤ�شر جميع الأ�سهم ال�سعودية
�	nإجتاهات �سوق الإ�سكان
 nقرو�ض البنوك للقطاع اخلا�ص
 nمنو �إجمايل الناجت املحلي الفعلي ال�سنوي
 nاملعرو�ض النقدي
 nمعدل الت�ضخم
 nتقلب العمالت الذي قد يح�صل ب�سبب �ضعف الدوالر الأمريكي واالرتفاع الفعلي للريال ال�سعودي
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املخاطر اال�سرتاتيجية:

املخاطر اال�سرتاتيجية هي خماطر �إخفاق ال�شركة فـي حتديد والتفاعل بال�شكل املالئم مع الفر�ص و�/أو التهديدات النا�شئة عن التغريات
فـي الأ�سواق والتي قد يربز بع�ضها على مدى العديد من ال�سنوات كتغري الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية ومتطلبات العمالء واالجتاهات
الدميوغرافـية والتطورات النظامية �أو �إجراءات املناف�سني .وميكن تخفـيف املخاطر من خالل �أخذ الفر�ص والتحديات املحتملة فـي االعتبار
�أثناء عملية التخطيط اال�سرتاتيجي.
ويتم �إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية مقابل توجيهات وا�ضحة جد ًا ومن خالل �إجراءات �صارمة ت�أخذ فـي اعتبارها بيئة العمل
الأو�سع والبيئة النظامية واالقت�صادية عند و�ضع اخلطط .وتتم مراقبة اخلطط على �أ�سا�س متوا�صل ل�ضمان حتقيق الأهداف والنظر ب�شكل
تفاعلي للمخاطر التي قد تن�ش�أ ب�سبب عدم حتقيق الأهداف.
وتتم مراقبة املخاطر اال�سرتاتيجية من قبل فعالية التخطيط اال�سرتاتيجي على �أ�سا�س منتظم ،ويتم الإبالغ باالختالف� ،إن لزم الأمر� ،إىل
جلنة �إدارة املخاطر .و�إذا اقت�ضت ال�ضرورة يعقد جمل�س الإدارة اجتماعات مراجعة ا�سرتاتيجية لتح�سني ا�سرتاتيجية البنك على �ضوء تطورات
ال�سوق.

خماطر عدم االلتزام:

خماطر عدم االلتزام هي املخاطر التي تقود �إىل عقوبات نظامية �أو قانونية �أو خ�سائر مالية �أو �أ�ضرار كبرية ب�سمعة �ساب والتي ميكن �أن يتم
تكبدها كنتيجة للف�شل فـي االلتزام بكافة الأنظمة والقوانني املطبقة .والهدف من االلتزام هو حماية �سمعة وم�صداقية �ساب وحماية م�صالح
امل�ساهمني واملودعني و�أي�ض ًا حماية امل�ؤ�س�سة �ضد النتائج القانونية.
وتتم �إدارة خماطر االلتزام من خالل االلتزام ب�أف�ضل ممار�سات القطاع ومتطلبات اجلهة الإ�شرافـية املحلية من �أجل �إدارة االلتزام فـي
البنوك .ومن الطرق التي تتم من خاللها �إدارة خماطر االلتزام �إ�صدار دليل االلتزام ،وحتديد امل�س�ؤوليات مل�س�ؤويل االلتزام فـي الأق�سام،
والتقييم الدوري ملخاطر عدم االلتزام واالجتماعات ربع ال�سنوية املعتمدة .وتتم املراقبة والإبالغ عن التقدم احلايل فـي هذه الأن�شطة من خالل
التقييمات ال�سنوية ملخاطر عدم االلتزام من قبل كل ق�سم و�أي�ض ًا من خالل املخططات البيانية ملراقبة العمل .وفـي عام  2009مت ت�شكيل جلنة
االلتزام بناء على التوجيهات الواردة فـي دليل م�ؤ�س�سة النقد لاللتزام فـي البنوك والذي مت �إ�صداره خالل ال�سنة.

خماطر الطرق اخلاطئة:
حت�صل خماطر الطرق اخلاطئة عندما يكون هناك عالقة متبادلة عك�سية بني احتمالية �إخفاق الطرف النظري وتقييم ال�سوق للمعاملة ذات
العالقة .وتتم �إدارة خماطر الطرق اخلاطئة النا�شئة عن ن�شاط العميل مبوجب توجيهات وحدود �صالحيات حمددة على �أ�سا�س منتظم .هذا
ولقد مت و�ضع �ضوابط املراقبة التالية ويتم رفع التقارير بخ�صو�صها �إىل الإدارة العليا على �أ�سا�س �شهري:
n
n

عملية الإحالة �إىل الأق�سام حيث يتم مترير معامالت خماطر الطرق اخلاطئة للموافقة املنف�صلة قبل التنفـيذ
املحافظة على الإف�صاح الكلي على م�ستوى الأطراف النظرية مبوجب حدود ائتمان معتمدة م�سبق ًا

املخاطر الأخرى:

يوا�صل �ساب حتديد املخاطر التي قد تنعك�س �سلب ًا على العمليات احلالية وامل�ستقبلية للبنك .وتتدفق الإجراءات بطريقة تفاعلية بني جمل�س
�إدارة البنك واللجنة التنفـيذية وكبار املدراء .ويهدف ذلك �إىل معاجلة املوا�ضيع بطريقة تفاعلية فـيما يخ�ص تقييم و�إدارة املخاطر و�ضمان
ا�ستمرار االلتزام والتوافق مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي وااللتزام باملتطلبات النظامية املحلية� .أما املوا�ضيع املتعلقة بر�أ�س املال االقت�صادي
والنظامي� ،إن وجدت ،فتتم معاجلتها فور ًا من خالل ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة حالياً.
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القرو�ض التي فات موعد ا�ستحقاقها:
يعترب القر�ض على �أنه فات ا�ستحقاقه �إذا مل ي�سدد فـي تاريخ الدفع �أو تاريخ اال�ستحقاق.
القرو�ض املتعرثة:

خم�ص�صات التعرث الفردية:

يراجع البنك القرو�ض غري العاملة وال�سلف فـي كل تاريخ حمدد لرفع التقارير وذلك لتقييم ما �إذا كان يتحتم قيد خم�ص�صات حمددة للخ�سائر
االئتمانية فـي قائمة الدخل املوحدة .وبالتحديد يجب احل�صول على توجيه الإدارة من �أجل تقدير مبلغ ووقت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند
حتديد م�ستوى املخ�ص�ص املطلوب .وهذه التقديرات مبنية على فر�ضيات تخ�ص عدد ًا من العوامل ،و�أن النتائج الفعلية قد تختلف ،مما ينتج
عنها تغريات م�ستقبلية على املخ�ص�صات اخلا�صة.

خم�ص�صات التعرث اجلماعية:

يقوم البنك مبراجعة حمافظ قرو�ضه لتقييم جتنيب خم�ص�صات �إ�ضافـية للمحفظة فـي كل تاريخ حمدد لرفع التقارير .وعند حتديد ما �إذا كان
يجب �أن يتم قيد �أية خ�سائر تعرث يقوم البنك باتخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا كان هناك �أية معلومات ملحوظة ت�شري �إىل وجود انخفا�ض قابل للقيا�س
فـي التدفقات النقدية التقديرية امل�ستقبلية ملحفظة قرو�ض معينة .وميكن لهذا الدليل �أن ي�شمل بيانات قابلة للمالحظة تفـيد ب�أنه قد كان هناك
تغري عك�سي فـي و�ضعية الدفع من قبل املقرت�ضني �ضمن جمموعة ما� ،أو الظروف املحلية �أو ظروف االقت�صاد الوطني التي ترتبط بعالقة متبادلة
مع الإخالل بالأ�صول فـي املجموعة .وت�ستخدم الإدارة التقديرات بناء على جتارب اخل�سارة ال�سابقة بالن�سبة للأ�صول ذات خ�صائ�ص املخاطر
االئتمانية والدليل املو�ضوعي للتعرث والتي ت�شابه التقديرات احلا�صلة فـي املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية .كما �أن املنهجية والفر�ضيات
امل�ستخدمة لتقدير مبلغ ووقت التدفقات النقدية امل�ستقبلية تتم مراجعتها على �أ�سا�س منتظم لتقليل �أية فوارق بني عملية تقديرات اخل�سائر
واخل�سائر الفعلية.

املخاطر االئتمانية:

الطريقة املعيارية:

ب�شكل عام يعد �ساب �إجراءاته وتقديراته بناء على الطريقة املعيارية لبازل  2طبق ًا للموافقة املمنوحة من قبل م�ؤ�س�سة النقد ،حيث يقوم �ساب
حتديد ًا بتجزئة حمفظته �إىل �شرائح وي�صدر �أ�صول خماطر موزونة وبيانات دعم لر�أ�س املال طبق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد وا�ستخدام الطريقة
املعيارية حل�ساب احلد الأدنى للمتطلبات الر�أ�سمالية.

طريقة التقييم الداخلي املتقدمة:

يقوم �ساب بتطوير �إجراءاته ،متا�شي ًا مع املالحظات التوجيهية مل�ؤ�س�سة النقد ،لتمكينه من االنتقال �إىل طرق التقييم املتقدمة للمخاطر
االئتمانية مبوجب معيار بازل .2
و�ضع �ساب جمموعة من مناذج الأهداف التي مت التحقق من �صحتها وذلك لغر�ض ح�ساب احتمالية الإخالل لكل نوع من �أنواع املخاطر.
وجنب ًا �إىل جنب مع جمموعة النماذج هذه يجري تطوير �آليات لتحديد الإخالل املبني على اخل�سارة وخماطر الإخالل ذات العالقة لكل عميل.
ومن �ش�أن النتائج املرتتبة على هذه الآليات جنب ًا �إىل جنب مع البيانات الإ�ضافـية املالئمة كمواعيد اال�ستحقاق� ،أن متكن �ساب من ح�ساب
الأ�صول املوزونة بناء على طريقة التقييم الداخلي املتقدمة .وتتم مراجعة مناذج الأهداف هذه دوري ًا من خالل عملية حوكمة املخاطر.
بالن�سبة ملحافظ اخلدمات امل�صرفـية ال�شخ�صية ي�ستخدم �ساب جمموعة وا�سعة من الأمناط التطبيقية وال�سلوكية كما قام ب�إجراء عملية
ف�صل للمخاطر و�أي�ض ًا تطوير جمموعة كاملة من مناذج الأهداف املتوافقة مع طريقة التقييم الداخلي املتقدمة مبوجب معيار بازل  2وذلك
بهدف ح�ساب اخل�سائر املتوقعة وغري املتوقعة لكل حمفظة �شخ�صية .والبنك الآن ب�صدد �إدراج هذه الأمناط �ضمن نظام حتقيق ر�أ�س املال لديه.
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الطريقة املعيارية و�أوزان املخاطر الإ�شرافية فـي طريقة التقييم الداخلي

بالن�سبة للمخاطر املقيمة مبوجب الطريقة املعيارية ،ي�ستخدم �ساب درجات تقييم املخاطر املعتمدة من قبل م�ؤ�س�سات تقييم املخاطر االئتمانية
اخلارجية كجزء من عملية حتديد �أوزان املخاطر لديه:
n

n

عني �ساب ثالث وكاالت تقييم خماطر ائتمانية خارجية معتمدة من قبل م�ؤ�س�سة النقد لهذا الغر�ض وهي :موديز خلدمات امل�ستثمرين،
جمموعة �ستاندارد �أند بورز للتقييم وجمموعة فـيت�ش
يتم حتديد درجات التقييم االئتماين لكافة املخاطر ب�شكل فردي من وكاالت التقييم االئتماين املذكورة �أعاله وتطبق على املخاطر لتحديد
�أوزان املخاطر طبق ًا للجداول الإ�شرافـية
يو�ضح اجلدول التايل درجات التقييم الأبجدي الرقمي املخ�ص�صة من قبل كل وكالة طبق ًا لأوعية املخاطر ذات العالقة:

�ستاندارد
		
موديز	�أند بورز
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C
WR

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
NR

فـيت�ش

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
NR

املطالبات على الدول ال�سيادية وبنوكها املركزية:
� AAAإىل
				
AAدرجة التقييم االئتماين

		
وزن املخاطر

%0

� A+إىل

� BBB+إىل

� BB+إىل

%20

%50

%100

A-

BBB-

B-

دون B-

مل تقيم

%150

%100

املطالبات على البنوك وم�ؤ�س�سات الأوراق املالية (مبوجب اخليار  2ح�سب املطلوب من قبل م�ؤ�س�سة النقد):
� BBB+إىل � BB+إىل
� A+إىل
� AAAإىل
				
دون B-
BBBBAAAدرجة التقييم االئتماين
وزن املخاطر مبوجب اخليار 2

وزن املخاطر ملطالبات املدى
القرب مبوجب اخليار 2
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%20
%20

%50
%20

%50
%20

%100
%50

%150
%150

مل تقيم
%50
%20

 .6الطريقة املعيارية و�أوزان املخاطر الإ�شرافية فـي طريقة التقييم الداخلي ( -تتمة)

بنوك التنمية امل�شرتكة:
وزن خماطر  %0بالن�سبة لبنوك التنمية متعددة الأطراف امل�ؤهلة ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد وفـي �أوزان املخاطر العامة التي �سيتم حتديدها
على �أ�سا�س تقييمات بنوك التنمية امل�شرتكة الفردية بالن�سبة للخيار  2للبنوك.
املطالبات على كيانات القطاع اخلا�ص:
طبقاً للخيار 2 -

املطالبات على ال�شركات:
درجة التقييم االئتماين		

� AAAإىل

AA-

� A+إىل

� BBB+إىل

			
وزن املخاطر

%20

%50

%100

					

A-

BB-

دون BB-

غري مقيم

%150

%100

املطالبات امل�شمولة فـي املحافظ ال�شخ�صية النظامية خالف الرهن:
يجب تخ�صي�ص وزن خماطر بن�سبة  %75لتلك املخاطر.
املطالبات امل�ضمونة برهن عقاري �سكني:
يجب تطبيق وزن خماطر بن�سبة  %100على تلك املطالبات.
املطالبات امل�ضمونة بعقارات جتارية:
يجب تطبيق وزن خماطر بن�سبة  %100على تلك املطالبات.
القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها:
				
وزن
		
املخاطر %
				
150

				
100
				
100

م�ستوى
املخ�ص�صات
حتى %20
� %20إىل %50
 %50وما فوق

الأ�صول الأخرى:
�سوف يكون وزن املخاطر القيا�سي لكافة الأ�صول الأخرى  %100با�ستثناء الذهب والذي يجب �أن يعامل كم�سا ٍو للنقد ويكون وزن خماطره .%0
عند ح�ساب القيمة املوزونة لأية خماطر مبوجب الطريقة املعيارية يتم تطبيق وظيفة البحث على قاعدة البيانات املركزية املحفوظة فـي
برنامج �إك�سل ثم يتم حتديد القيم لكل خطر من الأخطار الفردية.
.7

املخاطر االئتمانية :الإف�صاح للمحافظ اخلا�ضعة لطريقة التقييم الداخلي

ال ينطبق.
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تخفـيف املخاطر االئتمانية :الإف�صاح بالن�سبة للطريقة املعيارية وطريقة التقييم الداخلي

يعترب تخفـيف املخاطر االئتمانية �أحد املميزات الهامة للإدارة الفعالة لتلك املخاطر وت�أخذ �أ�شكا ًال عديدة:
يعتمد �ساب فـي منح الت�سهيالت على قدرة املقرت�ض على ال�سداد ،وال يعتمد كثري ًا على تخفـيف املخاطر االئتمانية� .إال �أن �ساب يح�صل
على جمموعة وا�سعة من ال�ضمانات يف �ش�أنها ت�ؤدي �إىل تخفـيف خماطر اخل�سائر وزيادة �إمكانيات �سداد الت�سهيالت .وقد طبق البنك عدد ًا من
عوامل التخفـيف هذه مبوجب الطريقة املعيارية فـي الركن الأول بينما هناك �ضمانات �أخرى ال ميكن تخ�صي�ص قيمة لها كالأ�سهم �أو الأرا�ضي
�أو العقارات املحلية.
وت�ضم الأنواع الرئي�سية لل�ضمانات الإ�ضافـية التي يقبلها البنك البنود التالية:
ال�سندات احلكومية
وحدات �صناديق اال�ستثمار
�ضمانات ال�شركات  /ال�ضمانات الفردية
التنازل عن الراتب �أو عائدات العقود

 ودائع االدخار والودائع الآجلة الأ�سهم املدرجةالبنكية
 ال�ضمانات �صكوك ملكية العقاراتوحتال ال�ضمانات البنكية املحلية والعاملية �إىل �إدارة اخلدمات امل�صرفـية للم�ؤ�س�سات للموافقة على خماطر الأطراف النظرية  /خماطر
البلدان اخلارجية.
يخ�ضع منح الت�سهيالت وطلب ال�ضمانات ،تخفـيف ًا للمخاطر ،ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام امل�ستندات املعيارية للبنك
والتي تفـي مبقابلة الأر�صدة الدائنة للت�سهيالت املمنوحة ،التحكم ب�سالمة وقيمة ال�ضمانات واحلقوق املطلوبة لإنفاذ وحتقيق ال�ضمان .ويراقب
�ساب تركزات عوامل تخفـيف املخاطر ولي�س لديه �أية تركزات كبرية فـي عوامل تخفـيف املخاطر املتوفرة حالياً.
.9

الإف�صاح العام للمخاطر االئتمانية املتعلقة بالأطراف النظرية

املخاطر االئتمانية للأطراف النظرية هي خماطر احتماالت �إخفاق �أي طرف نظري فـي �أية معاملة فـي �أداء التزاماته قبل �إنهاء الت�سوية املر�ضية
للمعاملة.
يح�سب البنك خماطر الأطراف النظرية االئتمانية ملخاطر املحفظتني التجارية والبنكية من خالل حتديد �أوزان حمددة لأنواع املخاطر
ذات العالقة ،وهي كالتايل:
 nمعامالت متويل الأوراق املالية (مث ًال عقود �إعادة ال�شراء العك�سي) – للمحافظ التجارية والبنكية
 nمعامالت امل�شتقات خارج نطاق البور�صة – للمحافظ التجارية والبنكية
تتحدد املتطلبات الر�أ�سمالية للمخاطر �أعاله بناء على نف�س منهجية املخاطر االئتمانية ويتم رفع التقارير اخلا�صة بها ب�شكل منف�صل
لغر�ض تقييم املخاطر.
 .10ال�ضمانات
ال يوجد فـي الوقت احلا�ضر معامالت �ضمانات ت�شمل �ساب .وجدير بالذكر �أن البنك يعتمد �إجراءات حمددة لإدارة معامالت ال�ضمانات .وتتم
مراعاة عملية تقييم املخاطر ورفع التقارير هذه عندما تدعو احلاجة لتطبيق ذلك.
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.11

خماطر الأ�سواق �إف�صاح البنوك لتي ت�ستخدم الطرق املعيارية

يتم حتديد خماطر الأ�سواق ح�سب الأق�سام وحتول �إىل خزينة �ساب التي تتمتع باخلربة الالزمة لإدارة املراكز با�ستخدام حدود املخاطر
املعتمدة من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة .وتق�سم املخاطر �إىل املخاطر التجارية (�صناعة ال�سوق ،التداول للح�ساب اخلا�ص
واملراكز ال�سوقية) وغري التجارية (�إدارة �أ�سعار الفائدة واال�ستثمارات املالية �سواء املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق �أو املحافظ املتاحة للبيع).
وتتم مراقبة خماطر الأ�سواق من قبل فريق �أ�سواق م�ستقل وهو امل�س�ؤول عن �ضمان �أن يتم قيا�س خماطر الأ�سواق طبق ًا لل�سيا�سات املحددة
ويتم الإبالغ عنها مقابل حدود �صالحيات املراقبة املحددة.
وي�ستخدم �ساب جمموعة من �أدوات القيا�س لإدارة خماطر الأ�سواق ترتاوح بني و�ضع حدود معينة لوقف اخل�سارة �إىل حدود حتليل
احل�سا�سية مبا فـي ذلك القيمة احلالية حلركة نقاط الأ�سا�س لأ�سعار الفائدة و�أي�ض ًا حدود خ�سارة خماطر القيمة وامل�صممة لتقدير اخل�سائر
املحتملة من حتركات الأ�سواق خالل مدة زمنية حمددة مل�ستوى معني من الثقة با�ستخدام طريقة املحاكاة التاريخية .وي�ستخدم �ساب حدود قيمة
املخاطر ويكمل حتليالته ب�سيناريوهات االختبار حتت ال�ضغط من �أجل تقييم �أثر الأحداث املتطرفة ولكن املعقولة �أو التحركات فـي متغريات
ال�سوق.
ويتم �إجراء اختبارات الأداء حتت ال�ضغط على م�ستوى املحافظ ،وت�شمل �آثار التحركات فـي �أية عوامل خماطر فردية ،وال�سيناريوهات
الفنية التي تركز على �أكرب احلركات امللحوظة وال�سيناريوهات النظرية التي تركز على الأحداث املحتملة على امل�ستوى االقت�صادي ككل
وال�سيناريوهات ال�سابقة والتي ت�شمل حتركات ال�سوق امللحوظة من فرتات مل يتم �إدخالها فـي ح�ساب قيمة املخاطر .وتخ�ضع هذه ال�سيناريوهات
للجنة �إ�شرافـية وترفع النتائج �إىل الإدارة العليا مع تقييم للآثار التي تركتها تلك الأحداث على �ساب جنب ًا �إىل جنب مع التو�صيات الكفـيلة
بتخفـيف املخاطر.
تدار خماطر حتركات هوام�ش الفوائد االئتمانية �أو خماطر م�صدرين حمددين والتي تن�ش�أ عن التغري فـي قيمة ال�سندات ب�سبب تغريات
ملحوظة فـي النوعية االئتمانية للم�صدر من خالل و�ضع حدود لقيمة املخاطر االئتمانية و�إجراء اختبارات الأداء حتت ال�ضغط وم�ستويات
التحمل.
وعلى الرغم من �أن �ساب ي�ستخدم طريقة ح�ساب قيمة املخاطر والقواعد املعيارية لإدارة خماطر الأ�سواق� ،إال �أن املتطلبات الر�أ�سمالية يتم
تقييمها لكافة املراكز با�ستخدام طرق القواعد املعيارية واملحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد.
 .12خماطر الأ�سواق :الإف�صاح للبنوك التي ت�ستخدم الطرق والأمناط الداخلية للمحافظ التجارية
ال ينطبق.

127

الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .13خماطر العمليات
يتكون �إطار حوكمة خماطر العمليات من جمموعة من جلان و�إجراءات خماطر العمليات .ويتم القيام بعملية تقييم خماطر العمليات ب�شكل
دوري وعلى الأقل مرة كل �سنة من قبل كل �إدارة عمل وفعالية م�ساندة على �أن تتم مناق�شة النتائج من خالل جلنة خماطر العمليات والرقابة
الداخلية.
وكان قد مت تو�سيع ت�صنيف خماطر العمليات من فئات املخاطر الرئي�سية الأربعة (املوظفـني ،الإجراءات ،الأنظمة ،العوامل اخلارجية) �إىل
�ستة ع�شرة فئة خماطر رئي�سية من امل�ستوى الأول وت�شمل احلقول الرئي�سية التي هي فـي الوقت احلا�ضر حمط تركيز من قبل اجلهات النظامية
 /الوطنية:
n
n
n
n

الأ�شخا�ص – االلتزام – ا�ستمرارية الأعمال – ال�ضريبة
الأنظمة – النواحي القانونية – املحا�سبة – النواحي ال�شرعية
العمليات – االحتيال الداخلي – النواحي ال�شاملة – النواحي ال�سيا�سية
املعلومات – االحتيال اخلارجي – االئتمان – امل�شاريع

وت�ستخدم الإدارة العليا لوحة توزيع خماطر العمليات على م�ستوى البنك من �أجل �إبراز املخاطر الرئي�سية واملخالفات .ويتم تعميم تقارير
اجتاهات اخل�سائر فـي جلنة املخاطر و�أي�ض ًا فـي جلنة �إدارة املخاطر وجلنة املخاطر والرقابة الداخلية.
مت �إن�شاء �أنظمة لقيد املخاطر واخل�سائر من قبل خطوط عمل بازل  ،2كما �أن فئات �أحداث املخاطر واخل�سائر ت�ساعد وحدات العمل فـي
�إدارة خطط عملها وطلب تقارير معلومات �إدارية .ويتم ف�صل الواجبات ل�ضمان �سالمة بيانات اخل�سائر واملخاطر فـي النظام .ويتم �إدخال
البيانات فـي النظام من قبل ق�سم العمل املعني .وتن�سق �إدارة خماطر العمليات املركزية عملية الت�سجيل واملطابقة من �أجل �ضمان ترحيل
خ�سائر العمليات فقط ومن �أن البيانات ت�ستوفـي توجيهات �ساب والتعليمات النظامية �إ�ضافة �إىل �ضمان نوعية البيانات املدخلة .ويتم التحقق
من اخل�سائر الفعلية من قبل �إدارة املراقبة املالية.
وقد �شهد �إطار خماطر العمليات عدد ًا من التغريات الرئي�سية خالل العام  ،2013كالتايل:
 nا�ستجابة للقواعد املتعلقة ب�إدارة املخاطر االئتمانية ،فقد مت ت�شكيل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة برئا�سة ع�ضو جمل�س �إدارة
غري تنفـيذي .ومت تو�سيع فريق املراجعة االئتمانية للوفاء مبطلب �إجراء مراجعة �سنوية للموافقات االئتمانية لل�شركات .كما مت �أي�ض ًا
مراجعة �إطار املراقبة االئتمانية الأو�سع ليالئم املتطلبات اجلديدة املتعلقة بال�سيا�سة االئتمانية وعمليات االئتمان و�إدارة ال�ضمانات
و�إجراءات حوكمة االئتمان
�	nأدى تنفـيذ تعليمات م�ؤ�س�سة النقد املتعلقة بخ�صو�ص الرقابة الداخلية �إىل �إجراء مراجعة م�ستقلة للرقابة الداخلية كلفت بها وكالة براي
ووتر هاو�س كوبرز
 nمت تعزيز �إطار خماطر العمليات والرقابة الداخلية من خالل الرتكيز على “ خطوط الدفاع الثالثة ” مع الرتكيز على خط الدفاع الأول حيث
مت توظيف  50موظف ًا جديد ًا كمدراء مراقبة خماطر الأق�سام �ضمن �إدارات و�أق�سام العمل بالبنك
�	nأدى تبني برنامج معايري �ساب العاملية �إىل �إحداث تغريات فـي االلتزام ،وخماطر املعلومات ومراقبة املعامالت و�إجراءات العناية الواجبة
وحوافز املبيعات واملمار�سات الت�شغيلية
 nمت ا�ستغالل نظام �أوريون بالكامل من قبل جميع الأق�سام من �أجل قيد خ�سائر العمليات لديهم مع قيام كافة الأق�سام/الفعاليات الرئي�سية
ب�إ�ضافة تقييماتهم للمخاطر واملراقبة
وتو�ضح �سيا�سات خماطر العمليات املتطلبات اخلا�صة بتحديد وتقييم ومراقبة رفع التقارير ومراقبة املخاطر و�أي�ض ًا تقدمي التوجيه
بخ�صو�ص �إجراءات التخفـيف الواجب اتخاذها عند حتديد نقاط ال�ضعف� .إن وحدات العمل م�س�ؤولة عن تبني التقييم الذاتي وت�صميم
ال�ضوابط والإبالغ عن م�ؤ�شرات املخاطر الرئي�سية املحددة والتي تخ�ضع كلها للم�سائلة امل�ستقلة وعملية املراجعة .كما مت �إن�شاء �أنظمة وقواعد
بيانات مركزية ملتابعة وت�سجيل اخل�سائر الفعلية و�شبه الفعلية للمطابقة والتحليل والرفع �إىل الإدارة العليا.
ويتم تقييم املتطلبات الر�أ�سمالية با�ستخدام الطريقة املعيارية والتي تطبق واحدة من ثالثة ن�سب مئوية ثابتة على متو�سط الدخل الإجمايل
لل�سنوات املالية الثالثة املا�ضية واملوزعة على ثمانية خطوط عمل حمددة.
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 .14الأ�سهم� :إف�صاح مراكز املحفظة البنكية
ت�صنف ا�ستثمارات الأ�سهم �إما كـ “ ا�ستثمارات متاحة للبيع ” �أو كـ “ ا�ستثمارات فـي ال�شركات الزميلة ”.
وتعرف اال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أنها اال�ستثمارات التي ينوي البنك االحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من الزمن والتي قد يتم بيعها
للوفاء مبتطلبات ال�سيولة �أو ملواجهة التغريات فـي �أ�سعار الفائدة �أو �أ�سعار �صرف العمالت �أو �أ�سعار الأ�سهم.
بعد ت�صنيف اال�ستثمارات كا�ستثمارات متاحة للبيع يتم قيا�سها ح�سب القيمة العادلة .وفـي حالة عدم تغطية القيمة العادلة لهذا النوع
من اال�ستثمارات ،ف�إن �أية خ�سائر �أو �أرباح نا�شئة عن �أي تغري فـي قيمتها العادلة تقيد مبا�شرة حتت بند “ احتياطيات �أخرى” حتت حقوق
امل�ساهمني .وعند �إزالة هذا القيد يتم �إدراج كافة الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي �سبق قيدها فـي حقوق امل�ساهمني فـي قوائم الدخل املوحدة
للفرتة املعنية.
بالن�سبة ال�ستثمارات الأ�سهم امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل م�ؤكد فـيتم قيدها ب�سعر التكلفة.
يتم احت�ساب اال�ستثمارات فـي ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية وذلك طبق ًا للمعيار املحا�سبي رقم  – 28املتعلق باال�ستثمار
فـي ال�شركات الزميلة .وال�شركة الزميلة هي من�ش�أة يكون فـيها للبنك �سيطر ًة كبرية �إال �أنها لي�ست �شركة تابعة �أو �شركة م�شرتكة.
ومبوجب طريقة حقوق امللكية ف�إن اال�ستثمارات فـي ال�شركات الزميلة حتمل فـي امليزانية العمومية ب�سعر التكلفة زائد التغري احلا�صل بعد
اال�ستثمار فـي ح�صة البنك من �صافـي �أ�صول ال�شركة الزميلة .ويتم حتميل اال�ستثمارات فـي ال�شركات الزميلة فـي امليزانية العمومية بقيمة
امللكية املحت�سبة �أو املبلغ القابل لال�سرتداد� ،أيهما �أقل.
تكون تواريخ رفع التقارير من قبل ال�شركة الزميلة والبنك متطابقة ،كما يجب �أن تكون ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة الزميلة متوافقة مع
تلك امل�ستخدمة من قبل البنك بالن�سبة للمعامالت املثيلة والأحداث حتت ظروف م�شابهة.
بالن�سبة للأرباح واخل�سائر غري املتحققة والناجتة عن املعامالت بني البنك و�شركته الزميلة فت�ستبعد �إىل حد ح�صة البنك فـي ال�شركة.
 .15خماطر �أ�سعار الفائدة فـي املحفظة البنكية
يعترب حتليل خماطر �أ�سعار الفائدة عملية معقدة وذلك نتيجة اال�ضطرار لو�ضع افرتا�ضات حول خا�صية االختيار املتالزمة مع بع�ض املنتجات
كالدفعات امل�سبقة للقرو�ض و�أي�ض ًا الفر�ضيات ال�سلوكية املتعلقة بالفرتة االقت�صادية لاللتزامات والتي تعاقدي ًا ت�ستحق الدفع عند الطلب .ويتم
تدقيق املنتجات �سنوي ًا وذلك ملراجعة واعتماد �أية فر�ضيات �سلوكية.
ومن �أجل �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة يتم حتويل هذه املخاطر �إىل اخلزينة من خالل جمموعة من املعامالت الداخلية التي تتم بني
اخلزينة وخمتلف وحدات العمل .ثم تقوم اخلزينة بتقييم املخاطر ذات العالقة على �أ�سا�س تطبيق طريقة نقاط الأ�سا�س للقيمة احلالية وطريقة
خماطر القيمة ومن ثم �إدارة املخاطر الناجتة �ضمن حدود ال�صالحيات املخولة من قبل جلنة املخاطر .وفـي احلاالت املمكنة ،تتم مراقبة
املخاطر على �أ�سا�س يومي.
كما يتم �إجراء اختبارات حتت ال�ضغط وحتليل احل�سا�سية وتبلغ النتائج �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س �شهري وتتم مراجعتها
من قبل جلنة املخاطر.
وتهدف اخلزينة فـي �ساب �إىل �إدارة �آثار خماطر �أ�سعار الفائدة على �صافـي الدخل من الفوائد طاملا كانت تلك احلماية ممكنة وقليلة
التكلفة مبا ميكن اعتمادها وتطبيقها.
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.1

اجلدول  -نطاق التطبيق

نق�ص ر�أ�س املال (اجلدول ( 1هـ))
									
										
									
ال�شرح
�إجمايل مبلغ النق�ص فـي را�س املال غري امل�شمول فـي الدمج� ،أي التي مت نخفي�ضها
					
�أت�ش ا�س بي �سي ال�سعودية املحدودة
					
ال�شركة ال�سعودية لل�شيكات ال�سياحية
						
تكافل �شركة �ساب

املبلغ
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
-
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.2

اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال

امليزانية العمومية  -اخلطوة ( 1اجلدول ( 2ب))
امليزانية
العمومية
فـي القوائم
املالية
املن�شورة
()C

املوجودات
نقدية وار�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
�سندات دين
موجودات جتارية
حقوق ملكية
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
م�شتقات
�شهرة
موجودات غري ملمو�سة �أخرى
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
بنود قيد التح�صيل للبنوك الأخرى
ودائع العمالء
مطلوبات جتارية
�سندات دين م�صدرة
م�شتقات
مطلوبات تقاعدية
مطلوبات �ضريبية
الدخل املرتاكم وامل�ؤجل
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
الإجمايل الفرعي
ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي نظامي
احتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
ح�صة الأقلية
�أرباح مقرتح توزيعها
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ت�سوية
ال�شركات
امل�صرفية
الزميلة /
الكيانات
الأخرى (*)
()D

()E

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

26,123,913

26,123,913

3,286,053

3,286,053

23,414,111

23,414,111

106,114,930

106,114,930

12,951,394

12,951,394

1,007

1,007

1,033,047

1,033,047

647,057

647,057

951,314

951,314

0

0

0

0

603,656

603,656

2,175,718

2,175,718

177,302,200

0

177,302,200

3,769,640

3,769,640

0

0

138,961,470

138,961,470

0

0

5,282,873

5,282,873

748,263

748,263

333,372

333,372

0

0

764,677

764,677

109,375

109,375

4,499,731
154,469,401

4,499,731
0

154,469,401

10,000,000

10,000,000

7,934,504

7,934,504

)(10,738

)(10,738

3,809,033

3,809,033

0

0

1,100,000
177,302,200

1,100,000
0

*ملزيد من التفا�صيل حول احلقل (د) يرجى الرجوع �إىل اخلطوة  1فـي ال�صفحة  16من املالحظات الإي�ضاحية.
معلومات �إ�ضافية:
قائمة الكيانات (�شاملة امليزانية العمومية لتلك الكيانات ،ن�شاط امليزانية العمومية والأن�شطة الرئي�سية).
132

مبوجب
نطاق
الدمج
النظامي

177,302,200

 .2اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)

امليزانية العمومية  -اخلطوة ( 2اجلدول ( 2ج))
امليزانية
العمومية
فـي القوائم
املالية
املن�شورة
()C

املوجودات
نقدية وار�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صافـي
قرو�ض و�سلف� ،صافـي
منها خم�ص�صات جماعية
�سندات دين
موجودات جتارية
حقوق ملكية
ا�ستثمار فـي �شركات زميلة
م�شتقات
�شهرة
موجودات غري ملمو�سة �أخرى
ممتلكات ومعدات� ،صافـي
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
بنود قيد التح�صيل للبنوك الأخرى
ودائع العمالء
مطلوبات جتارية
�سندات دين م�صدرة
منها �أدوات ر�أ�س مال الفئة 2
م�شتقات
مطلوبات تقاعدية
مطلوبات �ضريبية
الدخل املرتاكم وامل�ؤجل
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
الإجمايل الفرعي
ر�أ�س املال املدفوع
منه مبلغ ر�أ�س املال العام من الفئة 1
منه مبلغ الفئة الإ�ضافية  1امل�ستحق
احتياطي نظامي
احتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
ح�صة الأقلية
�أرباح مقرتح توزيعها
�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

ت�سوية
ال�شركات
امل�صرفية
الزميلة /
الكيانات
الأخرى (*)
()D

مبوجب
نطاق
الدمج
النظامي

()E

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

26,123,913

26,123,913

3,286,053

3,286,053

23,414,111

23,414,111

106,114,930

106,114,930

1,092,426

1,092,426

12,951,394

12,951,394

1,007

1,007

1,033,047

1,033,047

647,057

647,057

951,314

951,314

0

0

0

0

603,656

603,656

2,175,718
177,302,200

�أ

2,175,718
0

177,302,200

3,769,640

3,769,640

0

0

138,961,470

138,961,470

0

0

5,282,873

5,282,873

3,000,000

3,000,000

748,263

748,263

333,372

333,372

0

0

764,677

764,677

109,375

109,375

4,499,731

4,499,731

154,469,401

الإ�شارة

0

ب

154,469,401

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

ت

7,934,504

7,934,504

ث
ج
ح

)(10,738

)(10,738

3,809,033

3,809,033

0

0

1,100,000

1,100,000

177,302,200

0

177,302,200
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .2اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)

النموذج العام (انتقايل)  -املرحلة ( 3اجلدول ( 2د))
(من يناير � 2013إىل  2018مطابق ملا بعد  )2018حيث املبلغ خا�ضع ملعاجلة ما قبل بازل 3

ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  :1الأدوات واالحتياطيات
 .1ر�أ�س مال الأ�سهم العادية امل�ؤهل وامل�صدر مبا�شرة
		 (واملعادل لل�شركات غري امل�ساهمة) زائد فائ�ض الأ�سهم ذات العالقة
�	.2أرباح مبقاة
 .3الدخل ال�شامل الآخر املرتاكم (واالحتياطيات الأخرى)
 .4ر�أ�س املال امل�صدر مبا�شرة واخلا�ضع للتوقف التدريجي عن را�س مال
		 الأ�سهم العادية الفئة ( 1ينطبق فقط على ال�شركات غري امل�ساهمة)
 .5ر�أ�س مال الأ�سهم العامة ال�صادر عن ال�شركات الزميلة واململوك من قبل
		�أطراف �أخرى (املبلغ ميكن �أن يكون جماعي كر�أ�س املال العادي من الفئة )1
 .6ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  1قبل الت�سويات النظامية
ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  :1الت�سويات النظامية
 .7ت�سويات التقييم الإ�شرافية
 .8ال�شهرة (ناق�ص االلتزام ال�ضريبي)
 .9املوجودات غري امللمو�سة الأخرى خالف ًا حلقوق خدمة الرهن
		 (ناق�ص االلتزام ال�ضريبي)
 .10الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة التي تعتمد على الربحية امل�ستقبلية با�ستثناء تلك
		 النا�شئة عن االختالفات امل�ؤقتة (ناق�ص االلتزام ال�ضريبي ذو العالقة)
 .11احتياطي حماية التدفقات النقدية
 .12نق�ص املخ�ص�صات عن اخل�سائر املتوقعة
 .13ت�أمني �أرباح املبيعات (ح�سب املو�ضح فـي الفقرة  562من �إطار بازل )2
 .14الأرباح واخل�سائر ب�سبب التغريات فـي املخاطر االئتمانية الذاتية على
		 املطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة.
� .15صافـي �أ�صول �صندوق التقاعد املحددة
 .16اال�ستثمار فـي الأ�سهم الذاتية (�إن مل تكن قد طرحت من ر�أ�س املال املدفوع
		 فـي امليزانية العمومية املعلنة.
 .17م�ساهمات متبادلة فـي را�س مال الأ�سهم العامة
 .18ا�ستثمارات فـي ر�ؤو�س �أموال الكيانات امل�صرفية واملالية والت�أمني الواقعة خارج
		�إطار الدمج النظامي ،ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة ،حيث ال ميلك البنك
		�أكرث من  %10من ر�أ�س املال امل�صدر (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن )%10
 .19اال�ستثمارات امل�ؤثرة فـي الأ�سهم العامة للكيانات البنكية واملالية والت�أمني الواقعة
		 خارج �إطار الدمج النظامي ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة ،حيث ال ميلك البنك
		�أكرث من  %10من ر�أ�س املال امل�صدر (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن )%10
 .20حقوق خدمة التمويل العقاري (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن )%10
�	.21أ�صول �ضريبية م�ؤجلة نا�شئة عن االختالفات امل�ؤقتة (احلد الأق�صى للمبلغ
		 الزائد عن  %10ناق�ص االلتزام ال�ضريبي ذو العالقة)
 .22املبلغ املتجاوز حلد %15
 .23منه :ا�ستثمارات م�ؤثرة فـي الأ�سهم العامة للم�ؤ�س�سات البنكية
 .24منه :حقوق خدمة التمويل العقاري
 .25منه� :أ�صول �ضريبية م�ؤجلة نا�شئة عن االختالفات امل�ؤقتة
 .26ت�سويات نظامية حملية حمددة
ت�سويات نظامية مطبقة على ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1بالن�سبة للمبالغ
		 اخلا�ضعة للمعاجلة مبوجب ما قبل بازل 3
منه�( :أدخل ا�سم الت�سوية)
منها:
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امل�صدر مبني
على �أرقام/
حروف املرجع
املبالغ 1
مكونات 1
للميزانية
خا�ضعة
ر�أ�س املال
العمومية
ملعاجلة
النظامي
مبوجب نطاق
ما قبل
املبلغة من
الدمج القانوين
من اخلطة 2
بازل 3
قبل البنك
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
10,000,000
4,909,033
7,923,766

22,832,799

C
F+G
D+E

 .2اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)
النموذج العام (انتقايل)  -املرحلة ( 3اجلدول ( 2د)) ( -تتمة)

(من يناير � 2013إىل  2018مطابق ملا بعد  )2018حيث املبلغ خا�ضع ملعاجلة ما قبل بازل ( - 3تتمة)

 .27الت�سويات النظامية املطبقة على را�س مال ال�سهم العامة الفئة 1
		 ب�سبب عدم كفاية ر�أ�س املال الإ�ضافـي الفئة  1والفئة  2لتغطية االقتطاعات
 .28جمموع الت�سويات النظامية على ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة 1
 .29ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة 1
ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي :الأدوات
�	.30أدوات ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي امل�ؤهلة وال�صادرة مبا�شرة �إ�ضافة �إىل فائ�ض
ال�سندات ذات العالقة.
 .31منه :م�صنف ك�أ�سهم مبوجب املعايري املحا�سبية املطبقة
 .32منه :م�صنف كالتزامات مبوجب املعايري املحا�سبية املطبقة
�	.33أدوات ر�أ�س املال ال�صادرة مبا�شرة طبق ًا للخروج التدريجي من
		 ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي
�	.34أدوات الفئة  1الإ�ضافية (و �أدوات ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة 1
		 غري امل�شمولة فـي البند  )5ال�صادرة من قبل ال�شركات التابعة واململوكة
		 من قبل �أطراف �أخرى
 .35منه� :أدوات �صادرة من ال�شركات التابعة طبق ًا للخروج التدريجي
 .36ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي قبل الت�سويات النظامية
ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي :الت�سويات النظامية
 .37ا�ستثمارات فـي �أدوات الفئة  1الإ�ضافية الذاتية
 .38ملكيات متبادلة فـي �أدوات الفئة  1الإ�ضافية
 .39اال�ستثمارات فـي ر�أ�سمال الكيانات امل�صرفية واملالية وكيانات الت�أمني اخلارجة
		 عن نطاق الدمج النظامي ،ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة حيث ال ميلك
		 البنك �أكرث من  %10من ر�أ�س املال العام ال�صادر للكيان (احلد الأق�صى
		 للمبلغ الزائد عن )%10
 .40اال�ستثمارات امل�ؤثرة فـي ر�أ�سمال الكيانات امل�صرفية واملالية وكيانات الت�أمني
		 اخلارجة عن نطاق الدمج النظامي (ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة)
 .41الت�سويات النظامية الداخلية املحددة
الت�سويات النظامية املطبقة على ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي بخ�صو�ص املبالغ
		 اخلا�ضعة للمعاجلة ما قبل تطبيق معيار بازل 3
منها�( :أدخل ا�سم الت�سوية)
منها:
 .42الت�سويات النظامية املطبقة على ر�أ�س مال الفئة  1الإ�ضافـي ب�سبب
		 عدم كفاية الفئة  2لتغطية احل�سميات
 .43جمموع الت�سويات النظامية على ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي
 .44ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي
 .45ر�أ�سمال الفئة ( 1الفئة  + 1ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضافـي)

امل�صدر مبني
على �أرقام/
حروف املرجع
املبالغ 1
مكونات 1
للميزانية
خا�ضعة
ر�أ�س املال
العمومية
ملعاجلة
النظامي
مبوجب نطاق
ما قبل
املبلغة من
الدمج القانوين
من اخلطة 2
بازل 3
قبل البنك
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

22,832,799

)(326,367

22,832,799

 1بالن�سبة للإي�ضاحات التف�صيلية للحقول( )1-85يرجى الرجوع �إىل تعميم م�ؤ�س�سة النقد رقم بي �سي �أ�س  23295وتاريخ  23يوليو - 2012
متطلبات الإف�صاح عن را�س املال وال�صادر عن بي �سي بي �أ�س فـي �شهر يونيو 2012م.
 2كافة احلقوق املتعلقة بطريقة التقييم الداخلي نافذة فقط فـي حالة تقدمي م�ؤ�س�سة النقد املوافقة النظامية على ا�ستخدام طرق التقييم الداخلي.
مالحظة :البنود التي ال تنطبق يجب �أن ترتك فارغة.
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .2اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)
النموذج العام (انتقايل)  -املرحلة ( 3اجلدول ( 2د)) ( -تتمة)

(من يناير � 2013إىل  2018مطابق ملا بعد  )2018حيث املبلغ خا�ضع ملعاجلة ما قبل بازل ( - 3تتمة)

ر�أ�سمال الفئة  :2الأدوات واملخ�ص�صات
�	.46أدوات ر�أ�سمال الفئة  2الإ�ضافـي امل�ؤهلة وال�صادرة مبا�شرة �إ�ضافة
		�إىل فائ�ض ال�سندات ذات العالقة
�	.47أدوات ر�أ�س املال ال�صادرة مبا�شرة طبق ًا للخروج التدريجي من
		 ر�أ�سمال الفئة  2الإ�ضافـي
�	.48أدوات الفئة  2الإ�ضافية (و�أدوات ر�أ�سمال الأ�سهم العامة الفئة  1غري امل�شمولة
		 فـي البند � 5أو البند  )34ال�صادرة من قبل ال�شركات التابعة واململوكة من
		 قبل �أطراف �أخرى (املبلغ م�سموح فـي جمموعة الفئة )2
 .49منه� :أدوات �صادرة من ال�شركات التابعة طبق ًا للخروج التدريجي
 .50املخ�ص�صات
 .51ر�أ�سمال الفئة  2قبل الت�سويات النظامية
ر�أ�سمال الفئة  :2الت�سويات النظامية
 .52اال�ستثمار فـي �أدوات ر�أ�سمال الفئة  2الذاتية
 .53ملكيات متبادلة فـي �أدوات الفئة  2الإ�ضافية
 .54اال�ستثمارات فـي ر�أ�سمال الكيانات امل�صرفية واملالية وكيانات الت�أمني اخلارجة
		 عن نطاق الدمج النظامي ،ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة حيث ال ميلك
		 البنك �أكرث من  %10من ر�أ�س املال العام ال�صادر للكيان (احلد الأق�صى
		 للمبلغ الزائد عن )%10
 .55اال�ستثمارات امل�ؤثرة فـي ر�أ�سمال الكيانات امل�صرفية واملالية وكيانات الت�أمني
		 اخلارجة عن نطاق الدمج النظامي (ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة)
 .56الت�سويات النظامية الداخلية املحددة
الت�سويات النظامية املطبقة على ر�أ�سمال الفئة  2الإ�ضافـي بخ�صو�ص
		 املبالغ اخلا�ضعة ملعاجلة ما قبل تطبيق بازل 3
منها�( :أدخل ا�سم الت�سوية)
والتي منها:
 .57جمموع الت�سويات النظامية على ر�أ�سمال الفئة 2
 .58ر�أ�سمال الفئة 2
 .59جمموع ر�أ�س املال (الفئة  + 1الفئة )2
	�أ�صول املخاطر املوزونة واملتعلقة باملبالغ اخلا�ضعة ملعاجلة ما قبل بازل 3
منها�( :أدخل ا�سم الت�سوية)
منها:
 .60جمموع �أ�صول املخاطر املوزونة
الن�سب الر�أ�سمالية
 .61ر�أ�سمال الفئة  1العام (كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة)
 .62ر�أ�سمال الفئة ( 1كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة)
 .63جمموع ر�أ�س املال (كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة)
 .64متطلبات االحتياطي اخلا�ص للم�ؤ�س�سة (متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س مال
		 الأ�سهم العام  1زائد احتياطي حماية ر�أ�س املال زائد متطلبات احلماية
		 من انعكا�س الدورة االقت�صادية زائد متطلبات احتياطي  G-SIBواملعرب
		 عنها كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة
 .65منه :متطلبات احتياطي حماية ر�أ�س املال
 .66منه :متطلبات احتياطي احلماية من الدورة االقت�صادية املعاك�سة
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امل�صدر مبني
على �أرقام
املرجع/
خطابات
مكونات 1
امليزانية
1
املبالغ
ر�أ�س املال
مبوجب
اخلا�ضعة
النظامي
النطاق
ملعاجلة
املف�صح
النظامي
ما قبل
عنها من
للدمج من
اخلطوة 2
بازل 3
قبل البنك
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
1,500,000

B

810,000

B

1,092,426

A

3,402,426

)(326,367

3,402,426
26,235,225

151,486,540
%15.07
%15.07
%17.32

 .2اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)
النموذج العام (انتقايل)  -املرحلة ( 3اجلدول ( 2د)) ( -تتمة)

(من يناير � 2013إىل  2018مطابق ملا بعد  )2018حيث املبلغ خا�ضع ملعاجلة ما قبل بازل ( - 3تتمة)

امل�صدر مبني
على �أرقام
املرجع/
خطابات
مكونات 1
امليزانية
1
املبالغ
ر�أ�س املال
مبوجب
اخلا�ضعة
النظامي
النطاق
ملعاجلة
املف�صح
النظامي
ما قبل
عنها من
للدمج من
اخلطوة 2
بازل 3
قبل البنك
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

 .67منه :متطلبات احتياطي G-SIB
 .68ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1املتاح للوفاء مبتطلبات احتياطيات
		 احلماية (كن�سبة من �أ�صول املخاطر املوزونة)
احلدود الدنيا املحلية (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
 .69الن�سبة الدنيا لر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1املحلي
الينطبق
		 (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
الينطبق
 .70الن�سبة الدنيا لر�أ�س مال الفئة  1املحلي (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
الينطبق
 .71الن�سبة الدنيا ملجموع را�س املال املحلي (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
املبالغ التي تقل عن احلدود الدنيا لالقتطاع (قبل وزن املخاطر)
 .72اال�ستثمارات غري الهامة فـي ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
 .73اال�ستثمارات امل�ؤثرة فـي الأ�سهم العامة للم�ؤ�س�سات املالية
 .74حقوق خدمة الرهن (ناق�ص االلتزامات ال�ضريبية ذات العالقة)
�	.75أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة النا�شئة عن الفروق امل�ؤقتة
		 (ناق�ص االلتزامات ال�ضريبية ذات العالقة)
احلدود العليا املطبقة على �إدراج املخ�ص�صات فـي الفئة 2
 .76املخ�ص�صات امل�ؤهلة للإدراج فـي الفئة  2فيما يخ�ص املخاطر اخلا�ضعة
1,092,426
		 للطريقة املعيارية (قبل تطبيق احلد الأعلى)
1,794,764
 .77احلد الأعلى لإدخال املخ�ص�صات فـي الفئة  2مبوجب الطريقة املعيارية
 .78املخ�ص�صات امل�ؤهلة للإدراج فـي الفئة  2فيما يخ�ص املخاطر اخلا�ضعة
		 لطريقة التقييم الداخلي (قبل تطبيق احلد الأعلى)
 .79احلد الأعلى لإدخال املخ�ص�صات فـي الفئة  2مبوجب طريقة التقييم الداخلي
�أدوات ر�أ�س املال اخلا�ضعة لرتتيبات اخلروج التدريجي
(والتي تنطبق فقط بني  1يناير  2018و 1يناير 2022م)
 .80ال�سقف احلايل على �أدوات ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1واخلا�ضعة
		 لرتتيبات اخلروج التدريجي
 .81املبالغ امل�ستثناة من ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1ب�سبب ال�سقف
		 (الزيادة على ال�سقف بعد اال�سرتدادات واال�ستحقاقات)
 .82ال�سقف احلايل على �أدوات ر�أ�س مال الفئة  1اخلا�ضعة لرتتيبات
		 اخلروج التدريجي
 .83املبالغ امل�ستثناة من ر�أ�س مال الفئة  2ب�سبب ال�سقف
		 (الزيادة على ال�سقف بعد اال�سرتدادات واال�ستحقاقات)
 .84ال�سقف احلايل على �أدوات ر�أ�س مال الفئة  2واخلا�ضعة لرتتيبات
		 اخلروج التدريجي
 .85املبالغ امل�ستثناة من ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  2ب�سبب ال�سقف
		 (الزيادة على ال�سقف بعد اال�سرتدادات واال�ستحقاقات)
 1بالن�سبة للإي�ضاحات التف�صيلية للحقول( )1-85يرجى الرجوع �إىل تعميم م�ؤ�س�سة النقد رقم بي �سي �أ�س  23295وتاريخ  23يوليو  - 2012متطلبات
الإف�صاح عن را�س املال وال�صادر عن بي �سي بي �أ�س فـي �شهر يونيو 2012م.
 2كافة احلقوق املتعلقة بطريقة التقييم الداخلي هي نافذة فقط فـي حالة تقدمي م�ؤ�س�سة النقد املوافقة النظامية على ا�ستخدام طرق التقييم الداخلي.
مالحظة :البنود التي ال تنطبق يجب �أن ترتك فارغة.
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 .2اجلدول  -هيكل ر�أ�س املال ( -تتمة)

منوذج اخل�صائ�ص الرئي�سية لأدوات ر�أ�س املال النظامي (اجلدول ( 2هـ))
 .1امل�صدر
 .2رمز التعرف الفردي( :مثال� CUSPIN, ISIN :أو بلومبريغ
		 بالن�سبة لالكتتابات اخلا�صة)
 .3الأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة

املعاجلة النظامية
 .4قواعد بازل  3االنتقالية
 .5قواعد بازل  3ما بعد االنتقالية
 .6م�ؤهلة فردي ًا  /كمجموعة  /كمجموعة وفرديا
 .7نوع الأداة
 .8املبلغ امل�سجل فـي را�س املال النظامي (العملة باملاليني كما بتاريخ �أحدث تقرير)
 .9القيمة اال�سمية للأداة
 .10الت�صنيف املحا�سبي
 .11تاريخ الإ�صدار الفعلي
 .12دائم �أو م�ؤرخ
 .13تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي
 .14ا�ستدعاء امل�صدر طبق ًا للموافقة الإ�شرافية امل�سبقة.
 .15تاريخ خيار اال�ستدعاء ،تواريخ اال�ستدعاء الطارئة ومبلغ اال�سرتداد

 .16تواريخ اال�ستدعاء الالحقة �إن انطبق ذلك
الكوبونات  /الأرباح
�	.17أرباح/كوبون ثابت �أو عائم
� .18سعر الكوبون واي م�ؤ�شر مرتبط
 .19هل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح
 .20تقديرية بالكامل ،تقديرية جزئي ًا �أو �إلزامية
 .21هل توجد �أية زيادة �أو �أي حافز �آخر لال�سرتداد
 .22غري تراكمية �أو تراكمية
 .23قابلة �أو غري قابلة للتحويل
�	.24إذا كانت قابلة للتحويل ،عامل/عوامل �إطالق التحويل
�	.25إذا كانت قابلة للتحويل ،كلي ًا �أو جزئي ًا
�	.26إذا كانت قابلة للتحويل ،تاريخ التحويل
�	.27إذا كانت قابلة للتحويل ،حتويل الزامي �أم اختياري
�	.28إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد نوع الأداة التي �سيتم التحويل لها
�	.29إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد م�صدر الأداة التي �سيتم التحويل لها
 .30خ�صائ�ص تخفي�ض القيمة الدفرتية
 .31فـي حالة تخفي�ض القيمة الدفرتية ،عامل  /عوامل حتفيز التخفي�ض
 .32فـي حالة التخفي�ض ،كلي �أو جزئي
 .33فـي حالة التخفي�ض ،م�ؤقت �أم دائم
�	.34إذاكان التخفي�ض م�ؤقت ،و�صف لآلية التخفي�ض
 .35املوقع فـي هرم الأولوية عند الت�صفية
		 (حدد نوع الأداة التي لها �أولوية فـي الدفع قبل الأداة)
 .36خ�صائ�ص التحويل غري املتوافقة
�	.37إذا كان اجلواب نعم ،حدد اخل�صائ�ص غري املتوافقة

البنك ال�سعودي ابريطاين (�ساب)
رقم ISIN SA131VK0GJ37
تخ�ضع الأداة للأنظمة النافذة فـي
اململكة العربية ال�سعودية
الفئة 2

غري م�ؤهلة
فرديا
�صكوك
 810مليون ريال
 1,500مليون ريال �سعودي
مطلوبات  -تكلفة مطف�أة
 28مار�س 2012م
التاريخ:
 28مار�س 2017م
نعم
خيار اال�ستدعاء متاح فقط من �أجل حدث نظامي
�أو �ضريبي .ويحق ل�ساب اال�سرتداد كلي ًا ولي�س
جزئي ًا ب�إعطاء �إخطار ال يقل عن  30يوما
وال يزيد عن  60يوم ًا حلملة ال�صكوك
ح�سب املو�ضح �أعاله

عائم
�سيبور  3ا�شهر  120 +نقطة �أ�سا�س
ال
�إلزامي
ال
غري تراكمية
غري قابلة للتحويل
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
تالية �أحقية الدفع :كبار حملة ال�صكوك لهم
الأولوية املبا�شرة مبا�شرة قبل هذه الأداة
نعم
ال يوجد خف�ض للقيمة الدفرتية
�أو خا�صية عدم التحويل
مالحظة :ميكن الرجوع للإي�ضاحات التف�صيلية للحقول(� )1-37أعاله فـي تعميم م�ؤ�س�سة النقد رقم بي �سي �أ�س  23295وتاريخ  23يوليو - 2012
متطلبات الإف�صاح عن را�س املال وال�صادر عن بي �سي بي �أ�س فـي �شهر يونيو 2012م.
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منوذج اخل�صائ�ص الرئي�سية لأدوات ر�أ�س املال النظامي (اجلدول ( 2هـ))
 .1امل�صدر
 .2رمز التعريف الفردي( :مثال � CUSPIN, ISIN:أو بلومبريغ
		 بالن�سبة لالكتتابات اخلا�صة)
 .3الأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة

املعاجلة النظامية
 .4قواعد بازل  3االنتقالية
 .5قواعد بازل  3ما بعد االنتقالية
 .6م�ؤهلة فردي ًا  /كمجموعة  /كمجموعة وفردي ًا
 .7نوع الأداة
 .8املبلغ امل�سجل فـي را�س املال النظامي (العملة باملاليني كما بتاريخ �أحدث تقرير)
 .9القيمة اال�سمية للأداة
 .10الت�صنيف املحا�سبي
 .11تاريخ الإ�صدار الفعلي
 .12دائم �أو م�ؤرخ
 .13تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي
 .14ا�ستدعاء امل�صدر طبق ًا للموافقة الإ�شرافية امل�سبقة
 .15تاريخ خيار اال�ستدعاء ،تواريخ اال�ستدعاء الطارئة ومبلغ اال�سرتداد

 .16تواريخ اال�ستدعاء الالحقة �إن انطبق ذلك
الكوبونات  /الأرباح
�	.17أرباح/كوبون ثابت �أو عائم
� .18سعر الكوبون واي م�ؤ�شر مرتبط
 .19هل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح
 .20تقديرية بالكامل ،تقديرية جزئي ًا �أو �إلزامية
 .21هل توجد �أية زيادة �أو �أي حافز �آخر لال�سرتداد
 .22غري تراكمية �أو تراكمية
 .23قابلة �أو غري قابلة للتحويل
�	.24إذا كانت قابلة للتحويل ،عامل/عوامل �إطالق التحويل
�	.25إذا كانت قابلة للتحويل ،كلي ًا �أو جزئي ًا
�	.26إذا كانت قابلة للتحويل ،تاريخ التحويل
�	.27إذا كانت قابلة للتحويل ،حتويل الزامي �أم اختياري
�	.28إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد نوع الأداة التي �سيتم التحويل لها
�	.29إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد م�صدر الأداة التي يتم التحويل لها.
 .30خ�صائ�ص تخفي�ض القيمة الدفرتية:
 .31فـي حالة تخفي�ض القيمة الدفرتية ،عامل  /عوامل حتفيز التخفي�ض

البنك ال�سعودي ابريطاين (�ساب)
رقمISIN No.SA13EFK0GJJ0 :
تخ�ضع الأداة للأنظمة النافذة فـي
اململكة العربية ال�سعودية
الفئة 2

م�ؤهلة
فرديا
�صكوك تالية �أولوية ال�سداد
 1,500مليون ريال �سعودي
 1,500مليون ريال �سعودي
مطلوبات  -تكلفة مطف�أة
 17دي�سمرب 2013
م�ؤرخ
 17دي�سمرب 2020م
نعم
خيار اال�ستدعاء متاح فقط بعد خم�س �سنوات �أو
من �أجل حدث نظامي �أو �ضريبي .وقد مت حتديد
 17دي�سمرب  2018كتاريخ لال�سرتداد ،ويحق ل�ساب
اال�سرتداد كلي ًا ولي�س جزئي ًا ب�إعطاء �إخطار ال يقل
عن  30يوم ًا وال يزيد عن  60يوم ًا حلملة ال�صكوك
ح�سب املو�ضح �أعاله
عائم
�سيبور � 6أ�شهر  140 +نقطة �أ�سا�س
ال
�إلزامي
ال
غري تراكمية
غري قابلة للتحويل
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
نعم
توفر �شروط عقد الأداة الأ�سا�س القانوين مل�ؤ�س�سة النقد
لتفعيل تخفي�ض القيمة الدفرتية (الطريقة التعاقدية)
التخفي�ض كلي �أو جزئي
دائم

 .32فـي حالة التخفي�ض ،كلي �أو جزئي
 .33فـي حالة التخفي�ض ،م�ؤقت �أم دائم
�	.34إذاكان التخفي�ض م�ؤقت ،و�صف لآلية التخفي�ض
 .35املوقع فـي هرم الأولوية عند الت�صفية
تالية �أحقية الدفع :كبار حملة ال�صكوك لهم الأولوية
		 (حدد نوع الأداة التي لها �أولوية فـي الدفع قبل الأداة)
املبا�شرة مبا�شرة قبل هذه الأداة
 .36خ�صائ�ص التحويل غري املتوافقة
ال ينطبق
�	.37إذا كان اجلواب نعم ،حدد اخل�صائ�ص غري املتوافقة
ال ينطبق
مالحظة :ميكن الرجوع للإي�ضاحات التف�صيلية للحقول(� )1-37أعاله فـي تعميم م�ؤ�س�سة النقد رقم بي �سي �أ�س  23295وتاريخ  23يوليو - 2012
متطلبات الإف�صاح عن را�س املال وال�صادر عن بي �سي بي �أ�س فـي �شهر يونيو 2012م.
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.3

اجلدول  -الكفاية الر�أ�سمالية

مبلغ املخاطر مبوجب الطريقة املعيارية للمخاطر االئتمانية ومتطلبات ر�أ�س املال ذات العالقة (اجلدول ( 3ب))
مبلغ
املخاطر
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
املحافظ
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية:
49,695,031
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية2,278,842
	�أخرى145,485
بنوك التنمية امل�شرتكة
كيانات القطاع العام
10,243,832
البنوك و�شركات الأوراق املالية
86,819,385
ال�شركات
15,148,505
املحافظ ال�شخ�صية غري املتعلقة بالتمويل العقاري
 م�شاريع ت�سهيالت الأعمال ال�صغريةالرهن العقاري
9,250,693
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
1,680,104
الأ�سهم
2,236,366
�أخرى
177,498,243
املجموع
املتطلبات الر�أ�سمالية ملخاطر ال�سوق* ( ,822اجلدول ( 3د))
خماطر �سعر
الفائدة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
الطريقة املعيارية
85,943

متطلبات
را�س املال
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
12,801
2,328
424,027
6,237,635
914,259
742,028
217,277
75,878
8,626,233

خماطر مركز خماطر ال�صرف خماطر
املجموع
الأجنبي
ال�سلع
الأ�سهم
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
-

42,064

-

128,007

* يجب الإف�صاح عن املتطلبات الر�أ�سمالية فقط للطرق امل�ستخدمة.

املتطلبات الر�أ�سمالية ملخاطر العمليات (اجلدول ( 3هـ))

متطلبات
را�س املال
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�شرح
الطريقة املعيارية

853,460

* يجب الإف�صاح عن املتطلبات الر�أ�سمالية فقط للطرق امل�ستخدمة.

ن�سب الكفاية الر�أ�سمالية (اجلدول ( 3و))

ال�شرح
امل�ستوى الأعلى املوحد
140

�إجمايل
الن�سبة
الر�أ�سمالية

الن�سبة
الر�أ�سمالية
للفئة 1

17.32

15.07

%

%

.4

اجلدول ( - )STAاملخاطر االئتمانية  -الإف�صاحات العامة

التعر�ض للمخاطر االئتمانية (اجلدول ( 4ب))

املحفظة
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية	�أخرىبنوك التنمية امل�شرتكة
�شركات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
امل�ؤ�س�سات
اخلدمات ال�شخ�صية خالف الرهن
 ت�سهيالت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطةالرهن
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
�أ�سهم
�أخرى
املجموع

متو�سط
�إجمايل
املخاطر
خماطر
االئتمانية
االئتمان
خالل الفرتة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
49,695,031

-

2,278,842

-

272,394

-

-

-

18,815,701

-

115,561,863

-

15,161,055

-

-

-

-

-

9,250,693

-

-

-

-

-

1,680,104

-

2,236,366

-

214,952,049

-
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التحليل اجلغرافـي (اجلدول ( 4ج))

الدول
اخلليجية
اململكة
الأخرى
العربية
�أمريكا
وال�شرق
ال�سعودية
ال�شمالية
�أوربا
�أو�سطية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

املحافظ
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية:
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية	�أخرىبنوك التنمية امل�شرتكة
�شركات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
اخلدمات ال�شخ�صية با�ستثناء الرهن
 ت�سهيالت الأعمال وال�شركات ال�صغريةالرهن
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
الأ�سهم
�أخرى
املجموع

49,695,031
2,383,112
111,972,592
15,161,055
9,250,693
1,680,104
2,236,366
192,378,953

1,923,291
3,068,894
2,628,828
7,621,013

296,322
6,976,183
240,398
7,512,903

2,855,179
117,148
2,972,327

حتليل القطاعات االقت�صادية (اجلدول ( 4د))

املحافظ
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية:
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية	�أخرىبنوك التنمية امل�شرتكة
�شركات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
اخلدمات ال�شخ�صية با�ستثناء الرهن
 ت�سهيالت الأعمال وال�شركات ال�صغريةالرهن
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
الأ�سهم
�أخرى
املجموع
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بنوك
وم�ؤ�س�سات
حكومية
و�شبه حكومية مالية �أخرى
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
49,695,031
2,278,842
51,973,873

272,394
18,815,701
11,658,049
1,680,104
32,426,248

مناجم
زراعة
وتعدين
ت�صنيع
و�أ�سماك
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
1,112,366
1,112,366

22,226,225
22,226,225

653,318
653,318

بلدان
جنوب
املجموع
�أخرى
�شرق �آ�سيا
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
59,229
45,711
104,940

272,394
3,486,622
602,897
4,361,913

49,695,031
2,278,842
272,394
18,815,701
115,561,863
15,161,055
9,250,693
1,680,104
2,236,366
214,952,049

قرو�ض
كهرباء،
�شخ�صية
ماء ،غاز
وخدمات
وبطاقات
املجموع
�أخرى
ائتمان
نقل وات�صاالت خدمات
بناء و�إن�شاءات جتارة
�صحية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
4,550,731
4,550,731

28,684,072
28,684,072

32,273,547
32,273,547

7,043,702
7,043,702

6,186,800
6,186,800

15,161,055
9,250,693
24,411,748

1,173,053
2,236,366
3,409,419

49,695,031
2,278,842
272,394
18,815,701
115,561,863
15,161,055
9,250,693
1,680,104
2,236,366
214,952,049
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حتليل اال�ستحقاقات التعاقدية (اجلدول ( 4هـ))

حتليل مدد اال�ستحقاق
اقل من
30 - 8
يوم ًا
 8ايام
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

املحافظ
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية:
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية	�أخرىبنوك التنمية امل�شرتكة
�شركات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
اخلدمات ال�شخ�صية با�ستثناء الرهن
 ت�سهيالت الأعمال وال�شركات ال�صغريةالرهن
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
الأ�سهم
�أخرى
املجموع

18,046,171
126,858
4,743,270
14,662,530
1,916,400
903
39,496,132

4,100,815
38,101
116,288
418,932
15,942,572
73,189
20,689,897

القرو�ض املتعرثة  -القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها  -املخ�ص�صات (اجلدول ( 4و))
مدد القرو�ض
التي فات
ا�ستحقاقها

قطاع ال�صناعة
امل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
الزراعة وال�صيد
الت�صنيع
التعدين واملناجم
الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�صحية
املباين والإن�شاءات
التجارة
النقل واالت�صاالت
اخلدمات
القرو�ض اال�ستهالكية والأخرى
�أخرى
املجموع
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�أقل من
قرو�ض
Defaulted
 90يوم ًا
متعرثة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
110,580
405,295
498,824
28,079
47,809
434,678
1,525,265

110,580
32
405,295
516,201
28,079
175,503
437,698
1,673,388

45,019
80,119
24,364
525
85,542
6,758
1,179,092
636,866
2,058,285

حتليل مدد اال�ستحقاق

بدون
�أكرث من 5
5-3
3-1
360 - 180
180 - 90
90 - 30
املجموع
ا�ستحقاق
�سنوات
�سنوات
يوم ًا
يوم ًا
يوم ًا
�سنوات
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
2,988,150
1,261,960
25,780,487
214,299
746
30,245,642

6,585,110
240,793
29,198
6,046,538
11,878,263
126,103
1,405
24,907,410

7,956,091
873,281
50
1,462,684
10,935,140
202,987
6,542
21,436,775

1,092,729
342,243
1,795,062
13,638,971
3,472,013
79,442
20,420,460

534,519
2,567,677
9,369,313
9,073,826
207,142
21,752,477

1,195,843
249,905
519,578
13,354,587
82,238
8,954,513
24,356,664

خم�ص�صات حمددة
مدد القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها
الر�سوم
360 - 180
180 - 90
الر�صيد فـي الر�سوم خالل املخ�صومة
�أكرث من
يوم ًا
يوم ًا
خالل الفرتة
بداية ال�سنة الفرتة
 360يوم ًا
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
32
17,377
127,694
3,020
148,123

-

-

65,404
104,588
280,607
22,737
308,988
331,132
1,113,456

49,346
)(3,268
456,101
169
302,209
)(9,371
795,186

)(107,272
)(281,342
)(27
)(320,077
)(33,681
)(742,399

7,730,122
1,680,104
2,236,366
11,646,592

49,695,031
2,278,842
272,394
18,815,701
115,561,863
15,161,055
9,250,693
1,680,104
2,236,366
214,952,049

الر�صيد فـي خم�ص�صات
نهاية الفرتة عامة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
7,478
101,320
455,366
22,879
291,120
288,080
1,166,243

4,781
192,722
23,525
19,104
244,002
258,918
9,217
320,419
19,738
1,092,426
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القرو�ض املتعرثة  -القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها  -املخ�ص�صات (اجلدول ( 4هـ))
مدد القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها (�أيام)
القرو�ض
360 - 180
180 - 90
�أكرث من 360
املتعرثة
�أقل من 90
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
املنطقة اجلغرافية
اململكة العربية ال�سعودية
1,525,265
2,058,285
148,123
دول جمل�س التعاون الأخرى وال�شرق الأو�سط
�أوربا
�أمريكا ال�شمالية
جنوب �شرقي �آ�سيا
البلدان الأخرى
املجموع
1,525,265
2,058,285
148,123
مطابقة التغريات فـي خم�ص�صات القرو�ض املتعرثة (اجلدول ( 4ح))

املخ�ص�صات املخ�ص�صات
العامة
اخلا�صة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال�شرح
الر�صيد فـي بداية ال�سنة
الر�سوم املخ�صومة مقابل املخ�ص�صات خالل الفرتة
املبالغ املجنبة �أو املعكو�سة خالل الفرتة
ت�سويات �أخرى:
 فروق �أ�سعار ال�صرف دمج الأعمال امتالك وبيع ال�شركات التابعة الخ...التحويل بني املخ�ص�صات
الر�صيد  -نهاية ال�سنة
.5

1,113,456
)(742,399
795,186
1,166,243

اجلدول ( - )STAخماطر االئتمان � -إف�صاحات للمحافظ اخلا�ضعة للطريقة املعيارية

توزيع املخاطر على اوعية املخاطر (اجلدول ( 5ب)

�أوعية املخاطر
%0

التفا�صيل
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية:
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية	�أخرىبنوك التنمية امل�شرتكة
�شركات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
اخلدمات ال�شخ�صية خالف الرهن
 ت�سهيالت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطةالرهن
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
�أ�سهم
�أخرى
املجموع
146

1,299,928
)(207,502
1,092,426

%20

%35

ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
49,695,031
1,923,291
1,009,023
52,627,345

59,229
272,394
3,975,448
4,343,223
348,592
8,998,886

-

خم�ص�صات خم�ص�صات
عامة
خا�صة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

1,166,243
1,166,243

1,092,426
1,092,426

�أوعية املخاطر

�أوزان
%150
%100
%75
%50
خ�صم
املجموع
خماطر �أخرى غري مقيمة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
296,322
13,707,693
2,496,535
16,500,550

15,052,873
15,052,873

1,861,971
101,666,622
9,250,693
1,027,371
878,751
114,685,408

431,740
96,151
527,891

652,733
652,733

-

49,695,031
2,278,842
272,394
19,545,112
108,938,120
15,149,024
9,250,693
1,680,104
2,236,366
209,045,686

-
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اجلدول ( - )STAتخفيف املخاطر االئتمانية  -الإف�صاح للطريقة املعيارية

خماطر االئتمان املغطاة بـ ( CRMاجلدول ( 7ب) و(ج))

املحافظ
الدول ال�سيادية والبنوك املركزية:
 م�ؤ�س�سة النقد واحلكومة ال�سعودية	�أخرىبنوك التنمية امل�شرتكة
�شركات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
اخلدمات ال�شخ�صية خالف الرهن
 ت�سهيالت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطةالرهن
 ال�سكني التجاريالأ�صول امل�ضمونة
�أ�سهم
�أخرى
املجموع
.8

5,939
5,888,393
12,031
5,906,363

735,350
735,350

اجلدول ( - )STAالإف�صاح العام للمخاطر املتعلقة باملخاطر االئتمانية للأطراف ذات العالقة

�إف�صاحات عامة (اجلدول ( 8ب) و(د))
التفا�صيل
�إجمايل القيمة العادلة االيجابية للعقود
فوائد التخفي�ض*
تخفي�ض املخاطر االئتمانية احلالية*
ال�ضمانات املحجوزة*:
 النقد	�أوراق مالية حكومية	�أخرىمبلغ املخاطر (مبوجب الطريقة املطبقة):
 طريقة الأمناط الداخلية طريقة املخاطر احلاليةالقيمة اال�سمية لتحوطات امل�شتقات االئتمانية
املخاطر االئتمانية احلالية (ح�سب نوع اخلطر االئتماين):
 عقود ا�سعار الفائدة عقود ال�صرف الأجنبي عقود الأ�سهم امل�شتقات االئتمانية ال�سلع  /العقود الأخرى*تقديرات البنك ال�ستثمارات �ألفا (فـي حالة ح�صول البنك على املوافقة النظامية) :ال ينطبق.
*�إن احت�ساب �أدوات التخفي�ض لقيا�س املخاطر االئتمانية غري م�سموح فـي اململكة حاليا.
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مغطاة بوا�سطة
�ضمانات /
�ضمانات
م�شتقات
مالية م�ؤهلة
ائتمانية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

املبلغ
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
1,093,697
2,444,705
950,905
1,326,007
167,793
-

 .8اجلدول ( - )STAالإف�صاح العام للمخاطر املتعلقة باملخاطر االئتمانية للأطراف ذات العالقة ( -تتمة)

معامالت امل�شتقات االئتمانية (اجلدول ( 8ج))

معامالت امل�شتقات االئتمانية
�إجمايل مقاي�ضات العائد
مقاي�ضات االخالل االئتماين
خيارات االئتمان
ال�سندات املربوطة باالئتمان
التزامات الدين امل�ضمونة
التزامات ال�سندات امل�ضمونة
التزامات القرو�ض امل�ضمونة
�أخرى
املجموع
.9

�أن�شطة الو�ساطة
الأن�شطة اململوكة
احلماية
احلماية
احلماية
احلماية
املباعة
امل�شرتاة
املباعة
امل�شرتاة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية

املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك ب�صفة من�شيء �أو م�شرتي (اجلدول ( 9خ))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى

املخاطر القائمة
تركيبية
تقليدية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك ب�صفة كفيل (اجلدول ( 9خ))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى

املخاطر القائمة
تركيبية
تقليدية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء
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 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك كمن�شئ �أو م�شرتي (اجلدول ( 9د))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك (اجلدول ( 9د))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك (اجلدول ( 9ذ))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
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الأ�صول
اخل�سائر
املتعرثة /
املثبتة من
التي فات
قبل البنك
ا�ستحقاقها
خالل الفرتة
امل�ضمونة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

الأ�صول
املتعرثة /
التي فات
ا�ستحقاقها
امل�ضمونة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

اخل�سائر
املثبتة من
قبل البنك
خالل الفرتة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

خماطر
ال�ضمانات
املحفوظة
�أو امل�شرتاة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

موجز ن�شاط ال�ضمانات لل�سنة احلالية كمن�شيء �أو م�شرتي (اجلدول ( 9ر))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
موجز ن�شاط ال�ضمانات لل�سنة احلالية ككفيل (اجلدول ( 9ر))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
املخاطر امل�ضمونة (اجلدول �( 9س))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.

الربح /
اخل�سارة
مبلغ املخاطر املثبتة
امل�ضمونة
عند البيع
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

الربح /
اخل�سارة
مبلغ املخاطر املثبتة
امل�ضمونة
عند البيع
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

�إجمايل
املخاطر
املبقاة
�أو امل�شرتاة
املف�صح عنها
فـي القوائم
املالية
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

�إجمايل
املخاطر
غري املف�صح
عنها فـي
القوائم املالية
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

املخاطر ح�سب فئات الأوزان (اجلدول �( 9ش))

فئات �أوزان املخاطر
من � %0إىل %20
�أكرث من � %20إىل %40
�أكرث من � %40إىل %60
�أكرث من � %60إىل %80
�أكرث من � %80إىل %100
�أكرث من %100
اخل�صميات من را�س املال (اجلدول �( 9ش))

�إعادة ال�ضمانات
ال�ضمانات
الرهون
املخاطر
الرهون
املخاطر
الرا�سمالية
املبقاة
الرا�سمالية
املبقاة
املرتبطة
�أو امل�شرتاة
املرتبطة
�أو امل�شرتاة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال �شيء

ال �شيء

املخاطر
التعزيزات
الأخرى
االئتمانية
املخاطر
املخ�صومة من املخ�صومة
املخ�صومة
من ر�أ�س املال �إجمايل ر�أ�س من �إجمايل
الفئة 1
را�س املال
املال
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

�أنواع الأ�صول ذات العالقة
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
ال�ضمانات اخلا�ضعة ملعاجلة الإطفاء املبكر (اجلدول �( 9ص))

ال �شيء

جمموع الر�سوم الر�أ�سمالية
التي تكبدها البنك مقابل
ح�ص�ص
�أ�سهمه
جمموع
امل�ستثمرين
املبقاة من
املخاطر
من الأر�صدة
الأر�صدة
امل�سحوبة
امل�سحوبة
امل�سحوية
املن�سوبة
والت�سهيالت
حل�صة البائع والت�سهيالت
غري امل�سحوبة غري امل�سحوبة
وامل�ستثمر
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

�أنواع الأ�صول ذات العالقة
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
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ال �شيء

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

خماطر �إعادة ال�ضمان املبقاة �أو امل�شرتاة (اجلدول �( 9ض))

خماطر ال�ضمان
القرو�ض
االلتزامات
الأوراق املالية املدعومة بالأ�صول
الأوراق املالية املدعومة بالرهن
�سندات ال�شركات
الأ�سهم
ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�صة
�أخرى
خماطر �إعادة ال�ضمان املبقاة �أو امل�شرتاة (اجلدول ( 9ذ))

اجلدارة االئتمانية لل�ضامن (الدرجة  1هي الأعلى)
الدرجة 1
الدرجة 2
الدرجة 3
الدرجة 4
الدرجة 5
الدرجة 6
الدرجة 7
املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك ب�صفة من�شيء �أو م�شرتي (اجلدول ( 9ط))

نوع اخلطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك ب�صفة كفيل (اجلدول ( 9ط))

نوع اخلطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.

تخفيف املخاطر االئتمانية
ال ينطبق
ينطبق
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال �شيء

جمموع
املخاطر
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال �شيء

املخاطر القائمة
تركيبية
تقليدية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال �شيء

املخاطر القائمة
تركيبية
تقليدية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال �شيء
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

املخاطر القائمة امل�ضمونة من قبل البنك (اجلدول ( 9ظ))

نوع املخاطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
موجز ن�شاط ال�ضمانات لل�سنة احلالية للبنك ككمن�شيء �أو م�شرتي (اجلدول ( 9ع))

نوع اخلطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
موجز ن�شاط ال�ضمانات لل�سنة احلالية للبنك ككفيل (اجلدول ( 9ع))

نوع اخلطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.
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خماطر
ال�ضمانات
املحفوظة
�أو امل�شرتاة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

الربح/
اخل�سارة
مبلغ املخاطر املثبتة
امل�ضمونة
عند البيع
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

الربح/
اخل�سارة
مبلغ املخاطر املثبتة
امل�ضمونة
عند البيع
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

		

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

خماطر ال�ضمانات املبقاة طبقاً لطريقة خماطر الأ�سواق حيث البنك من�شيء �أو م�شرتي (اجلدول ( 9غ))

نوع اخلطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى

املخاطر القائمة
تركيبية
تقليدية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

خماطر ال�ضمانات املبقاة طبقاً لطريقة خماطر الأ�سواق حيث البنك كفيل (اجلدول ( 9غ))

نوع اخلطر
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.

املخاطر القائمة
تركيبية
تقليدية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

خماطر ال�ضمان املبقاة �أو امل�شرتاة (اجلدول ( 9ق))

خماطر ال�ضمان
القرو�ض
االلتزامات
الأوراق املالية املدعومة بالأ�صول
الأوراق املالية املدعومة بالرهن
�سندات ال�شركات
الأ�سهم
ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�صة
�أخرى
املخاطر ح�سب فئات �أوزان املخاطر (اجلدول ( 9ذ))

فئات �أوزان املخاطر
من � %0إىل %20
�أكرث من � %20إىل %40
�أكرث من � %40إىل %60
�أكرث من � %60إىل %80
�أكرث من � %80إىل %100
�أكرث من %100

156

طبق ًا ملقيا�س
املخاطر
ال�شاملة
ملخاطر
حمددة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

خماطر
ال�ضمانات
املبقاة
�أو امل�شرتاة
طبق ًا ملخاطر
حمددة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال �شيء

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

املتطلبات الرا�سمالية اخلا�ضعة لإجراءات خماطر �شاملة (اجلدول ( 9ك))

خماطر ال�ضمانات
القرو�ض
االلتزامات
الأوراق املالية املدعومة بالأ�صول
الأوراق املالية املدعومة بالرهن
�سندات ال�شركات
الأ�سهم
ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�صة
�أخرى

�أنواع املخاطر
خماطر
املخاطر
النقل
التلقائية
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

خماطر
االرتباط
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

املتطلبات الر�أ�سمالية ح�سب فئات �أوزان املخاطر (اجلدول ( 9ك))
الرهون الر�أ�سمالية
�إعادة
�ضمانات
�ضمانات
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

فئات �أوزان املخاطر
من � %0إىل %20
�أكرث من � %20إىل %40
�أكرث من � %40إىل %60
�أكرث من � %60إىل %80
�أكرث من � %80إىل %100
�أكرث من %100
اخل�صميات من را�س املال (اجلدول ( 9ك))

ال �شيء

املخاطر
التعزيزات
الأخرى
االئتمانية
املخاطر
املخ�صومة
املخ�صومة
املخ�صومة
من �إجمايل
من را�س املال من �إجمايل
الفئة 1
را�س املال
را�س املال
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

نوع الأ�صول ذات العالقة
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.

ال �شيء
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الــبنك الــ�سـ ـع ــودي الـ ـبـري ـط ــانــي

بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .9اجلدول ( - )STAال�ضمانات  -الإف�صاحات للطريقة املعيارية ( -تتمة)

ال�ضمانات اخلا�ضعة ملعاجلة الإطفاء املبكر (اجلدول ( 9ل))
جمموع الر�سوم الر�أ�سمالية
التي تكبدها البنك مقابل
جمموع
ح�ص�ص
املخاطر
�أ�سهمه املبقاة امل�ستثمرين
امل�سحوبة
من الأر�صدة من الأر�صدة
امل�سحوية
املن�سوبة
امل�سحوبة
حل�صة البائع والت�سهيالت
والت�سهيالت
وامل�ستثمر
غري امل�سحوبة غري امل�سحوبة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

�أنواع الأ�صول ذات العالقة
بطاقات االئتمان
قرو�ض الإ�سكان
القرو�ض التجارية
قرو�ض ال�سيارات
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية
�إيجار التجهيزات
�أخرى
يرجى حتديد نوع الأوراق املالية مثل ( )RMBS,CMBS,ABS,CDOsلكل خطر م�ضمون.

ال �شيء

خماطر �إعادة ال�ضمان املبقاة �أو امل�شرتاة (اجلدول ( 9ذ))

خماطر ال�ضمان
القرو�ض
االلتزامات
الأوراق املالية املدعومة بالأ�صول
الأوراق املالية املدعومة بالرهن
�سندات ال�شركات
الأ�سهم
ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�صة
�أخرى
خماطر �إعادة ال�ضمان املبقاة �أو امل�شرتاة (اجلدول ( 9م))

اجلدارة االئتمانية لل�ضامن (الدرجة  1هي الأعلى)
الدرجة 1
الدرجة 2
الدرجة 3
الدرجة 4
الدرجة 5
الدرجة 6
الدرجة 7
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تخفيف املخاطر االئتمانية
ال ينطبق
ينطبق
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

ال �شيء

جمموع
املخاطر
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

 .10اجلدول ( - )STAخماطر الأ�سواق  -الإف�صاحات للبنوك التي ت�ستخدم الطريقة املعيارية

م�ستوى خماطر ال�سوق من حيث املتطلبات الر�أ�سمالية (اجلدول ( 10ب))

متطلبات را�س املال

خماطر �سعر
خماطر �سعر خماطر مراكز ال�صرف
خماطر ال�سلع املجموع
الأجنبي
الأ�سهم
الفائدة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية

85,943

-

42,064

-

128,007

 .13اجلدول ( - )STAالإف�صاح ملراكز املحفظة البنكية

قيمة اال�ستثمارات (اجلدول ( 13ب))
ا�ستثمارات غري مدرجة

اال�ستثمارات

نوع وطبيعة اال�ستثمارات (اجلدول ( 13ج))
ا�ستثمارات
حكومية و�شبه حكومية
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
الزراعة وال�صيد
الت�صنيع
التعدين واملناجم
الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�صحية
البناء والإن�شاءات
التجارة
النقل واالت�صاالت
اخلدمات
�أخرى
املجموع

ا�ستثمارات مدرجة

قيمة الأ�سهم
املدرجة فـي
القيمة
القيمة
ال�سوق (�إذا
املف�صح
املف�صح
كانت خمتلفة
عنها فـي
عنها فـي
اختالف ًا كبري ًا
القيمة
القوائم
القيمة
القوائم
عن القيمة
العادلة
املالية
العادلة
املالية
العادلة)
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
ال�سعودية
614,363

614,363

1,065,741

1,326,211

-

غري مدرجة
مدرجة
ب�آالف الرياالت ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية
-

-

1,065,741

526,302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,413

-

79,648

1,065,741

614,363
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بازل  -الإف�صاح ال�سنوي مبوجب الركن الثالث ( 31دي�سمرب ( - )2013تتمة)

 .13اجلدول ( - )STAالإف�صاح ملراكز املحفظة البنكية ( -تتمة)

الأرباح واخل�سائر ،الخ( ..اجلدول ( 13د) و(هـ)
التفا�صيل
الأرباح ( /اخل�سائر) الرتاكمية املحققة والنا�شئة عن املبيعات والت�صفيات فـي فرتة التقرير
�إجمايل الأرباح (اخل�سائر) غري املحققة
�إجمايل �أرباح (خ�سائر) �إعادة التقييم امل�ستورة *
الأرباح (اخل�سائر) غري املحققة امل�شمولة فـي ر�أ�س املال
�أرباح (خ�سائر) �إعادة التقييم امل�ستورة امل�شمولة فـي ر�أ�س املال*
املتطلبات الرا�سمالية (اجلدول ( 13و))

جمموعات الأ�سهم
حكومية و�شبه حكومية
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
الزراعة وال�صيد
الت�صنيع
التعدين واملناجم
الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�صحية
البناء والإن�شاءات
التجارة
النقل واالت�صاالت
اخلدمات
�أخرى
املجموع
ا�ستثمارات الأ�سهم اخلا�ضعة للتحول الإ�شرافـي �أو بند احلقوق املكت�سبة (اجلدول ( 13و))

جمموعات الأ�سهم
حكومية و�شبه حكومية
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
الزراعة وال�صيد
الت�صنيع
التعدين واملناجم
الكهرباء واملاء والغاز واخلدمات ال�صحية
البناء والإن�شاءات
التجارة
النقل واالت�صاالت
اخلدمات
�أخرى
املجموع
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ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
)(73,240

ال ينطبق

)(73,240

ال ينطبق

املتطلبات
الر�أ�سمالية
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
127,363
673
6,372
134,408

املبلغ
الإجمايل
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال �شيء

 .14اجلدول ( - )STAخماطر �أ�سعار الفائدة فـي حمفظة العمليات البنكية

ت�أثري التغيري بعدد  200نقطة �أ�سا�س لأ�سعار الفائدة للعمالت ذات الن�سبة الأكرب من  %5من اال�صول �أو االلتزامات (اجلدول ( 14ب))
التغري فـي
الأرباح
ب�آالف الرياالت
تغري الأ�سعار
ال�سعودية
ارتفاع ال�سعر:
الريال ال�سعودي
)(1,050,224
الدوالر الأمريكي
)(349,595
انخفا�ض ال�سعر:
الريال ال�سعودي
الدوالر الأمريكي

1,050,224
349,595
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العناوين و�أرقام االت�صال
البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
اململكة العربية ال�سعودية

الإدارة العامة

�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص.ب  ،9084الريا�ض 11413
هاتف+966 11 405 0677 :
فاك�س+966 11 405 0660 :

برقي ًا� :سابريط الريا�ض
اخلزينة:

هاتف+966 11 405 0020 :
فاك�س+966 11 405 8652 :

مركز خدمة العمالء:
رقم الهاتف املجاين800 124 8888 :
موقعنا على الإنرتنتwww.sabb.com :

الإدارات الإقليمية:
املنطقة الو�سطى

الريا�ض
�شارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�ضباب)
�ص.ب  ،9084الريا�ض 11413
هاتف+966 11 405 0677 :
فاك�س+966 11 405 8418 :

املنطقة الغربية

جـدة
�شارع الإمام علي بن �أبي طالب  -ال�شرفـية

�ص.ب  ،109جدة 21411
هاتف+966 12 651 2121 :
فاك�س+966 12 653 2816 :

املنطقة ال�شرقية

اخلرب
�شارع امللك عبدالعزيز

�ص.ب  ،394اخلرب 31952
هاتف+966 13 882 6000 :

فاك�س+966 13 882 1669 :

حقوق الن�شر حمفوظة للبنك ال�سعودي الربيطاين© 2011

كل احلقوق حمفوظة
يحظر ن�شر �أو �إعادة �إ�صدار �أو تخزين على نظام قابل
لال�سرتجاع �أو �إر�سال ب�أي �شكل �أو عرب �أي و�سيلة �سواء كانت
�إلكرتونية �أو ميكانيكية �أو ت�صوير �أو ت�سجيل �أو خالفه لأي
جزء من هذا التقرير �إال مبوافقة خطيّة م�سبقة من البنك
ال�سعودي الربيطاين.
�صدرت عن �إدارة العالقات العامة والإعالم التابعة
للبنك ال�سعودي الربيطاين ،الريا�ض.
�صمم الغالف من قبل ,Addison Corporate Marketing Ltd
لندن� .صممت �صفحات الن�ص من قبل جمموعة العالقات
العامة ب�شركة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�صرفـية املحدودة,
هونغ كونغ.
مطبعة النا�شر العربي
الريا�ض ,اململكة العربية ال�سعودية
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