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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
يف اخلتام ي�سرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن نتقدم بخال�ص ال�شكر والعرفان �إىل مقام خادم احلرمني ال�شريفني و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،لدعمهم وت�شجيعهم للقطاع املايل الذي ي�شكل جز ًءا

ال�سادة م�ساهمي البنك الكرام ،،،

بالنيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي للبنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) لعام 2017م.

ال يتجز�أ من االقت�صاد الوطني وتطوير اململكة .كما يود جمل�س الإدارة اي�ضا �أن يعرب عن �شكره وتقديره للجهات احلكومية على قيادتها ودفعها امل�ستمر مل�سرية التقدم ودعمها جلميع امل�ؤ�س�سات امل�صرفية الوطنية  ،كما �أود �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر

�شهد العام  2017الذكرى الأربعني لت�أ�سي�س البنك ال�سعودي الربيطاين يف اململكة العربية ال�سعودية ،و بدعم من هذا التاريخ الطويل من الإلتزام والنجاح فقد ظلت ا�سرتاتيجية �ساب تتما�شى ب�شكل جيد مع امل�ستقبل .ويف الوقت الذي تبد�أ فيه اململكة

والإمتنان على وجه اخل�صو�ص لوزارة املالية والتجارة واال�ستثمار وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على اجلهد امل�شرتك والبناء الذي تقوده وعلى تعاونهم مع جميع البنوك ال�سعودية تعزيزا للم�صلحة العامة.

املرحلة التالية من برنامج التحول الطموح يف ظل ر�ؤية  ، 2030ف�إن �ساب يتمتع مبركز قوي ظل يعمل من خالله على دعم عمالئه لتحقيق �أهدافهم االقت�صادية واملالية وحتقيق قيمة مل�ساهمينا� .إن �ساب يتمتع �أي�ضا مبركز ريادي يف ربط اململكة

�أخريا �أود �أن �أعرب عن خال�ص ال�شكر والتقدير جلميع الأطراف ذات العالقة يف �ساب لثقتهم ودعمهم وخا�صة موظفينا على ما يبذلونه من جهود مقدرة وعلى والئهم ورغبتهم يف حتقيق املزيد من الإجنازات موا�صلة ل�ضمان ا�ستمرار �سـاب ك�أحد

باالقت�صاد العاملي من خالل �شراكتنا اال�سرتاتيجية مع  ، HSBCومن خالل موقعه الريادي يف ال�سوق يقدم �ساب جميع اخلدمات الأ�سا�سية لل�شركات يف جماالت التمويل التجاري ،والعمالت الأجنبية ،و�إدارة ال�سيولة والنقد باعتبارنا �أحد البنوك

امل�ؤ�س�سات املالية الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية.

الرائدة يف �إدارة الرثوات.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته ،،،

�إن الأهداف االقت�صادية واالجتماعية الطموحة للمملكة يف ظل ر�ؤية

2030

تركز ب�شكل وا�ضح على متويل بناء املنازل ومتويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �إىل جانب الإدخار طويل الأجل ومبادرات اخل�صخ�صة وتنمية ال�صادرات غري النفطية

بالإ�ضافة �إىل دعم ال�صناعات اجلديدة وتطوير �أ�سواق ر�أ�س املال .و�سيوا�صل جمل�س الإدارة وفريق الإدارة �إلتزامه بدعم الأجندة الوطنية وال�سعي للح�صول على الفر�ص الناجتة من هذه الأعمال لتعزيز قوة �ساب و�إ�ضافة القيمة.
خالل عام  2017حقق �ساب �أرباح عالية النوعية من جمموعة من م�صادرالدخل يف ظل ظروف اقت�صادية كلية تواجه حتديات حيث بلغ �صايف الدخل  3,955مليون ريال �سعودي خالل �إثني ع�شر �شهر ًا حتى  31دي�سمرب  2017وتعادل ربحية ال�سهم

لل�سنة  2.64ريال �سعودي  ،كذلك عمل جمل�س الإدارة على حت�سني العائد مل�ساهمي �ساب من خالل م�ضاعفة توزيعات الأرباح تقريبا يف عام .2017

خالد �سليمان العليان
رئي�س جمل�س ا �إ لدارة

وقد ظل جمل�س الإدارة وفريق الإدارة يف �ساب ملتزمني بدعم العمالء وحتقيق القيمة مل�ساهمينا

من خالل الرتكيز على جودة الأ�صول والعوائد املثلى وتخفي�ض التكلفة .وال يزال دور �ساب الرائد يف حلول العمالء و�إدارته القوية للمخاطر وجناحه يف جذب وتطوير الكفاءات املحلية ،ور�أ�سماله القوي ،وال�سيولة العالية لديه ،و مميزاته الإ�سرتاتيجية
ب�إعتباره بنك عاملي رائد يف اململكة ت�شكل �أبرز نقاط القوة الأ�سا�سية التي يعتمد عليها يف جناحه احلايل وامل�ستقبلي.
يف جمال اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية فقد و�سعت الإدارة قاعدة عمالئها يف عام  2017ب�إ�ضافة املزيد من العمالء اجلدد �إىل القطاعات امل�ستهدفة ،ووا�صلت طرح خدماتها الرقمية كما عززت جتربة العمالء لديها واحتفظت مبوقع الريادة يف جمال
بطاقات االئتمان وتقدمي منتجات جديدة لتمويل املنازل دعما لنمو ملكية املنازل.
وا�صلت اخلدمات امل�صرفية لل�شركات الفوز بعدة جوائز تقديرية ل�سـاب حيث ح�صل �ساب على جائزة �أف�ضل بنك دويل رائد يف اململكة وحقق الفوز بجائزة �أف�ضل بنك للتمويل التجاري لعام  2017لل�سنة التا�سعة على التوايل �إ�ضافة �إىل جائزة �أف�ضل

بنك يف �إدارة اخلزينة والنقد لعام  2017املقدمة من جملة غلوبال فاينان�س وكذلك جائزة جائزة يورومني لأف�ضل مزود خدمات جتارية يف اململكة العربية ال�سعودية لعام .2017
ويف �إدارة اخلزينة يتوا�صل الأداء املرن حيث مت تزويد العمالء بحلول فعالة لإدارة املخاطر والو�صول �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال �إ�ضافة لإدارة فوائ�ض ال�سيولة لدى البنك.
ويف �إطار ال�سعي للوفاء بالتزاماته جتاه العمالء فقد بذل (�ساب) جهودا كيربة يف �سبيل الإلتزام التام بجميع املتطلبات الرقابية والتي ت�شمل متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية واملبادئ الرئي�سة للحوكمة يف البنوك
العاملة باململكة العربية ال�سعودية ال�صادر من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل املمار�سات املحلية والدولية .و�إ�ستكماال لأن�شطة الإلتزام فقد �أوىل البنك عنايته وحر�صه التام على مكافحة اجلرائم املالية.

8

9

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

ق�صة جناحنا

10

11

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

ق�صة جناحنا
منذ ت�أ�سي�س البنك ال�سعودي الربيطاين يف عام 1977م �شهدت اململكة العربية ال�سعودية منو ًا اقت�صادي ًا وتنمية اجتماعية كبرية على خمتلف
الأ�صعدة .ونحن يف �ساب نفخر بدورنا الن�شط يف هذه النه�ضة التنموية ،وذلك من خالل تعاوننا الوثيق مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ،والتي بذلت جهوداً
متوا�صلة لتعزيز البنية التحتية للبالد وتقدمي دعم متكامل لتطوير الأن�شطة التجارية وال�صناعية للقطاع اخلا�ص وحت�سني منط احلياة للعدد املتنامي
من ال�سكان.
وقد كان دور البنك ال�سعودي الربيطاين يف دعم التنمية الوطنية متكام ًال متام ًا وبارز ًا يف القطاع املايل ال�سعودي ،ولعل �أبرز الأمثلة على ذلك هو
عالقة التعاون امل�شرتك منذ البداية مع بنك عاملي مرموق بحجم ومكانة جمموعة (�إت�ش �إ�س بي �سي) .ويوم ًا بعد �آخر تزداد عالقتنا مع هذه امل�ؤ�س�سة
العاملية العمالقة� ،صالب ًة وتطور ًا لتمتد �إىل ا�ستثمارات �أخرى �إىل جانب القطاع امل�صريف مثل قطاع الت�أمني وغريه.
ً
وعود ًة �إىل البدايات  ..عندما �أن�ش�أنا �أول فرع لنا يف الريا�ض عام 1978م كانت اخلدمات التي نقدمها حمدودة جدا ،واليوم ف�إن التزامنا الكامل
وحر�صنا على تقدمي �أف�ضل املنتجات امل�صرفية و�أحدث التقنيات ،قادنا �إىل حتقيق منو وا�سع ل�شبكة فروعنا يف جميع �أنحاء اململكة وتقدمي منتجات
وخدمات مبتكرة ،تلبي احتياجات وتطلعات عمالئنا� ،سوا ًء امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو �شركات القطاع اخلا�ص �أو الأفراد� ،إ�ضاف ًة �إىل جمموعة فريدة من
املنتجات واخلدمات املالية املتطورة التي ت�شمل الت�أمني واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية.
�إن �أحد العنا�صر الرئي�سية يف التزامنا جتاه وطننا الغايل وقطاعه املايل يتمثل يف االهتمام الكبري الذي نوليه لر�أ�سمالنا الب�شري .وقد �سعينا خالل
العقود الأربعة املا�ضية لتوفري �أعلى م�ستويات التدريب املمكنة ،وخلق بيئة عمل جاذبة وحمفّزة .ويويل (�ساب) اهتمام ًا كبري ًا بتوطني الوظائف ،وتوفري
الفر�ص الوظيفية للمر�أة ال�سعودية .ونتيجة لذلك فقد بلغت ن�سبة ال�سعودة يف (�ساب)  91%وت�شكل ن�سبة املوظفات  20%من �إجمايل موظفي
(�ساب) وجميعهن �سعوديات.
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وباعتبارنا ع�ضو ملتزم بامل�سئولية االجتماعية ،ن�ضطلع بدورنا يف بناء وتنمية املجتمع ،ون�سعى ملوا�صلة تقدمي الربامج والأن�شطة االجتماعية الهادفة،
�إىل جانب تكثيف اجلهود لتعزيز ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية لدى الأفراد .ونفخر بالتقدير الذي نتلقاه با�ستمرار من العديد من املنظمات االجتماعية
تقدير ًا للدور االجتماعي لـ(�ساب)� ،إىل جانب اجلمعيات اخلريية البارزة التي نت�شرف بالتعاون واالرتباط بها على مدى �سنوات عديدة.
لقد جنحنا من خالل تطوير �أن�شطتنا على مدى عدة �سنوات يف �إن�شاء قاعدة متينة جد ًا متكننا من �صياغة وبناء م�ستقبلنا .ونحن كبنك يتطلع �إىل
امل�ستقبل ،نلتزم متام ًا بامل�شاركة يف حتقيق “ر�ؤية  ”2030و “ برنامج التحول الوطني” وتقدمي املبادرات �سعي ًا ملوا�صلة القيام بدور هام ك�شركاء يف
م�شاريع البنية التحتية الكربى خا�ص ًة يف جمال خدمات النقل والطريان واملرافق العامة .و�سوف نوا�صل دعم جهود القيادة ل�ضمان احتفاظ اململكة
بدورها البارز يف االقت�صاد العاملي ،كما �ست�ستمر ثقتنا الكبرية ب�أن (�ساب) �سوف يظل م�ؤ�س�سة مالية رائدة ل�سنوات عديدة قادمة – ب�إذن اهلل  ،-مع
موا�صلة �أداءنا املميز يف تنمية الكفاءات الب�شرية ،والتفاعل مع املجتمع ودعم قطاع الأعمال ،وتبني االبتكار والتكنولوجيا.
ويف اخلتام �أود �أن �أعرب عن �شكري وامتناين اخلال�ص حلكومتنا الر�شيدة على م�ساندتهم وت�شجيعهم الدائم للقطاع املايل ،وكل ما من �ش�أنه دفع
م�سرية التنمية االقت�صادية يف مملكتنا الغالية .ون�شكر كافة امل�ؤ�س�سات احلكومية على جهودها ودعمها ،ونخ�ص بال�شكر وزارة املالية ،ووزارة التجارة
واال�ستثمار ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهيئة ال�سوق املالية .ونتوجه �أي�ض ًا بال�شكر اجلزيل لكافة م�ساهمي البنك وعمالئه لثقتهم ودعمهم،
وجلميع جمال�س �إدارات البنك املتتالية وموظفي (�ساب) احلا�ضرين وال�سابقني لتفانيهم يف �أداء �أعمالهم.
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تقرير جمل�س الإدارة ( 31دي�سمرب )2017
ي�سر جمل�س الإدارة �أن يقدم للم�ساهمني التقرير ال�سنوي للبنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م.

.1الأن�شطة الرئي�سية

ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الربيطاين (“�ساب“) �أو (“البنك“) باعتباره �شركة �سعودية م�ساهمة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 4/وتاريخ � 12صفر 1398هـ ،املوافق  21يناير 1978هـ .ويبلغ ر�أ�س مال البنك  15مليار ريال �سعودي مق�سم �إىل  1.5مليار �سهم بقيمة ا�سمية وقدرها  10ريال �سعودي لكل �سهم.

تخت�ص اخلدمات امل�صرفية التجارية بخدمة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية �سواء املحلية �أو العاملية يف اململكة العربية ال�سعودية  .وحتافظ اخلدمات امل�صرفية التجارية على التزامها على املدى البعيد مع مراكز الأعمال ال�صغرية يف اململكة وتوا�صل امل�شاركة يف برنامج كفالة ،وهو برنامج
�ضمانات حكومي ي�شجع البنوك على �إقرا�ض الأعمال ال�صغرية.
�إ�ضافة للمجموعة الكاملة للمنتجات واخلدمات املذكورة �أعاله ،توفر اخلدمات امل�صرفية لل�شركات منتجني وهما منتج ال�سيولة العاملية و�إدارة النقد ،ومنتج التجارة العاملية ومتويل الذمم املدينة .ويوا�صل �ساب احتفاظه مبركز رائد على م�ستوى عرو�ض هذين املنتجني اللذين يعتربان يف �صلب �أن�شطة

وتتمثل الأهداف الرئي�سية للبنك يف تقدمي جمموعة متعددة ومتكاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية للعمالء الأفراد وال�شركات عرب �إداراته وقطاعات �أعماله وفروعه املنت�شرة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وال يوجد للبنك �أية فروع �أو �شركات تابعة م�ؤ�س�سة �أو تعمل خارج اململكة العربية ال�سعودية.

عمالء اخلزينة من ال�شركات.

يقدم البنك لعمالئه منتجات م�صرفية متوافقة مع ال�شريعة ومعتمدة من قبل هيئة �شرعية م�ستقلة وحتت �إ�شرافها .كما يقدم البنك لعمالئه منتجات م�صرفية تقليدية ت�شمل احل�سابات اجلارية واالدخارية والودائع لأجل ،والتمويالت االئتمانية لل�شركات ،والقرو�ض ال�شخ�صية وال�سكنية ،وحلول متويل الذمم

تعترب خدمات ال�سيولة العاملية و�إدارة النقد �أحد رواد ال�سوق وتقدم جمموعة وا�سعة من حلول الأعمال الرقمية والإلكرتونية للعمالء من �أجل ا�ستيفاء احتياجات معامالت الدفع والذمم املدينة و�إدارة ال�سيولة لهم.

املدينة و�سل�سة التوريد ،و�إدارة النقد واملدفوعات ،و�أعمال اخلزينة وبطاقات االئتمان.

تقدم التجارة العاملية ومتويل الذمم املدينة جمموعة �شاملة من املنتجات التجارية الأ�سا�سية (خدمات اال�سترياد والت�صدير وال�ضمانات) وحلول منظمة مثل حلول متويل الذمم املدينة و�سل�سة التوريد .كما تقدم هياكل متويل فعالة وكاملة (�سواء تقليدية �أو �إ�سالمية)

يقيم البنك �شراكة ا�سرتاتيجية وثيقة مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ،وهي �إحدى �أكرب املجموعات امل�صرفية و�أكرثها انت�شارا يف العامل .ومتنح هذه العالقة اال�سرتاتيجية �ساب ميزة تناف�سية متكنه من الو�صول �إىل �أف�ضل عرو�ض اخلدمات يف ال�سوق على امل�ستويني املحلي والعاملي لتقدميها لعمالئه ،حيث متتلك جمموعة ات�ش ا�س بي

للعمالء لدعم التجارة وحت�سني ر�أ�س املال العامل مع تقليل خماطر ال�سوق.

�سي  40%من �أ�سهم �ساب.
يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من �أق�سام  /قطاعات العمل الرئي�سية التالية:

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات
تقدم اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات خمتلف اخلدمات واملنتجات البنكية لعمالئها من الأفراد وامل�صرفية اخلا�صة .وي�شمل ذلك الودائع واحل�سابات اجلارية واالدخارية ،ومتويل املنازل ،والتمويالت الفردية وبطاقات االئتمان حيث يحتل البنك مركزا رائدا يف ال�سوق على هذا ال�صعيد يف
اململكة .وتقدم اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات طيفا وا�سعا من احللول الرقمية للعمالء مبا ميكنهم من الو�صول حل�ساباتهم يف �أي وقت ومن �أي مكان �إ�ضافة لإمكانية التعامل مع �شبكة الفروع التقليدية.
تنت�شر �شبكة فروع البنك على نطاق اململكة ،حيث بلغ عدد الفروع  100فرع منها  19ق�سما خم�ص�صا لل�سيدات و  4فروع �صغرية .وهذه الفروع م�صنفة بحيث تقدم خدمة وجتربة بيع متوازنة تعك�س البيئة املحلية وتفي بتوقعات واحتياجات العمالء .وقد بلغ عدد �أجهزة ال�صراف الآيل كما يف  31دي�سمرب
2017م 939 ،جهازا منها  84جهاز �إيداع نقد.
مت تق�سيم قاعدة عمالء اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية �إىل �شريحة الربمييري و�شريحة الأدفان�س و�شريحة عموم العمالء ،وكل منها يتميز بطريقة ونوع اخلدمة املقدمة للعميل ،حيث تتم خدمة عمالء الربمييري والأدفان�س من قبل مدراء عالقات متفرغني ميكنهم تقدمي حلول الإدارة املالية للعمالء الأفراد.
ويربز تركيز �ساب يف الوقت احلا�ضر على الأفراد من ذوي املراكز املالية املرموقة من واقع عدد مراكز الربمييري التي مت �إن�شائها يف اململكة والتي بلغت  18مركزا .وهذه املراكز احل�صرية تقدم للعمالء خدمات ومنتجات م�صممة ح�سب احتياجاتهم اخلا�صة ،وتلبي احتياجاتهم العاملية من خالل �شبكة فروع
جمموعة ات�ش ا�س بي �سي.

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
يعترب �ساب ،من حيث الإيرادات الت�شغيلية وامليزانية العمومية� ،أحد �أكرب البنوك التجارية يف اململكة ،حيث يخدم عمالء اخلدمات امل�صرفية لل�شركات من خالل فرق متخ�ص�صة يف �إدارة العالقات يكون مقرها يف املراكز التجارية الرئي�سية يف اململكة .تقوم تلك الفرق من خالل �إقامة عالقة وثيقة على املدى
البعيد مع عمالئها بتكوين فهم �شامل للمتطلبات املالية للعمالء الأفراد لتقدمي حلوال م�صممة من جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية التقليدية �أو الإ�سالمية لل�شركات .وميكن ملدراء العالقات بهدف خدمة عمالئها ،اال�ستعانة بفرق متخ�ص�صة يف جماالت اخلزينة وال�سيولة و�إدارة النقد ومتويل
التجارة والذمم املدينة واال�ستثمارات امل�صرفية والت�أمني .وبالإ�ضافة �إىل هذه املجموعة ال�شاملة من املنتجات واخلدمات املحلية ،يحتل �ساب مركز فريد يتيح الو�صول �إىل الأ�سواق واخلدمات املالية العاملية من خالل �شراكته مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ،وتنق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات �إىل ق�سمني:
اخلدمات امل�صرفية العاملية واخلدمات امل�صرفية التجارية.
�إن اخلدمات امل�صرفية العاملية ،من خالل فرق متخ�ص�صة يف �إدارة العالقات ،تعمل على تلبية احتياجات كربى ال�شركات ال�سعودية والتي تدار عامليا من قبل �ساب و�أي�ضا عالقات ال�شركات متعددة اجلن�سيات العاملة يف اململكة والتي تقع مقارها الرئي�سية يف اخلارج ،والعمالء احلكوميني كالوزارات والوكاالت
احلكومية والإدارات  ،والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى .من خالل العالقات القوية مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي وال�شركة امل�شرتكة  ،حتتل كل من �شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة واخلدمات امل�صرفية العاملية مركز فريد يف تقدمي حلول م�صممة طبقا الحتياجات عمالئها حمليا وعامليا.
ومن خالل جمموعة خرباتها ومواردها التي ال مثيل لها ،متكنت اخلدمات امل�صرفية العاملية من دعم م�شاريع البنية التحتية الرئي�سية يف اململكة وم�ساندة ال�شركات ال�سعودية يف تنفيذ براجمها التو�سعية الدولية واال�ستفادة من ال�سيولة من خالل امل�ؤ�س�سات املالية غري ال�سعودية بطريقة التمويل عرب وكالة
ائتمان ال�صادرات� ،أوال�سندات العاملية وال�صكوك.
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اخلزينة

.2الرتكيز اال�سرتاتيجي

تتوىل �إدارة اخلزينة وظيفتني �أ�سا�سيتني يف �ساب ،حيث تقدم اخلزينة ب�صفة رئي�سية لعمالء اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وعمالء امل�ؤ�س�سات واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة مدخال للأ�سواق العاملية وحلول العمالت الأجنبية وامل�شتقات� ،إىل جانب ما تقوم به يف الوقت ذاته ب�إدارة خماطر ال�سيولة والأ�سواق
بالبنك ،مبا يف ذلك توظيف الفائ�ض التجاري للبنك من خالل حمفطتها اال�ستثمارية.

ر�ؤية �ساب
�إن البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) هو م�ؤ�س�سة خدمات مالية متنوعة تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية .ويقيم �ساب �أي�ضا �شراكة ا�سرتاتيجية مع جمموعة ات�ش ا�س بي �سي والتي هي �أحد كبار م�ساهمي �ساب .وهذه ال�شراكة تعني �أن عمالء �ساب لي�س ب�إمكانهم فقط احل�صول على مدخل خلدمات البنك
الرائدة يف ال�سوق واالهتمام بالعمالء حمليا  ،بل �أي�ضا مدخل �إىل �شبكة جمموعة ات�ش ا�س بي �سي العاملية وم�صادرها وخرباتها ومعرفتها املتخ�ص�صة وجتربتها الغنية.

�أخرى

تتمثل ر�ؤية �ساب يف �أن ي�صبح البنك العاملي الرائد يف اململكة ،مدعوما بامل�صرفية الرائدة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،وبنك �إدارة الرثوات الرائد يف اململكة ،والتي تركز على �أف�ضل احللول امل�صرفية للأفراد التي تلبي احتياجات قطاع الأفراد.
ت�شمل ال�شريحة الأخرى ب�شكل رئي�سي �أن�شطة ا�ستثمارات البنك يف �شركته التابعة للت�أمني و�شركة �ساب للتكافل و�شركته امل�شرتكة للم�صرفية اال�ستثمارية و�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة وا�ستثمارات يف �أ�سهم� .إن �شركة ات�ش ا�س بي
�سي العربية ال�سعودية املحدودة عبارة عن بنك ا�ستثماري رائد يف اململكة ويت�صدر بثبات جداول الت�صنيف الرئي�سية ،م�ستفيدا من قوة امتياز �ساب يف اململكة والقدرة الدولية ل�شركة �إت�ش �إ�س بي �سي عامليا.

ومن �أجل حتقيق ر�سالته ،ي�سعى �ساب ملوا�صلة الرتكيز على الأهداف اال�سرتاتيجية التالية:
• جتربة العميل – احلر�ص على تقدمي خدمات وعناية رائدة بالعميل من خالل انتهاج طريقة الرتكيز على العميل عن طريق اال�ستثمار يف القنوات الرقمية ونوعية املوظفني وانتهاج �سلوك «فكر �إيجابيا».
• اخلدمات امل�صرفية الرقمية – ال�سعي احلثيث لال�ستثمار يف التقنية كي ي�صبح بنك رائد يف اخلدمات امل�صرفية الرقمية يف اململكة.
• تقبل املخاطر – اال�ستمرار بتبني طريقة ا�سرتاتيجية متحفظة جتاه مناحي �إدارة املخاطر.
• معايري �ساب العاملية – االلتزام التام مبعاملة العميل ب�شكل نزيه وعادل وااللتزام بالأنظمة والقوانني النافذة ،وحماية �سرية معلومات العميل.
• املوظفني – ا�ستقطاب واالحتفاظ باملوارد الب�شرية من ذوي املهارات وتنميتها من خالل جعل البنك �أف�ضل مكان للعمل على م�ستوى القطاع امل�صريف.
• فعالية العمليات والفاعلية التنظيمية.
وهذه الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك �سوف ت�ضمن بقائه كم�ؤ�س�سة ناجحة وم�ستمرة على املدى البعيد.
�إن ر�ؤية  2030هي خطة اململكة للتحول االقت�صادي بدعم من �إثنى ع�شر برنامج للتحول .وتتما�شى ا�سرتاتيجية �ساب ب�شكل جيد مع ر�ؤية  2030فهي تهدف ل�ضمان مقدرة �ساب على دعم اململكة يف حتقيق �أهداف اخلطة واال�ستفادة من جناحها .ويجري الرتكيز ب�شكل رئي�سي على جماالت متويل املنازل
وحلول املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة احلجم واالدخار طويل الأجل .ويف الوقت الذي حتقق فيه اململكة تقدما يف خ�صخ�صة ال�شركات اململوكة للدولة وتطوير �أ�سواق ر�أ�س املال وزيادة �أ�صول �صندوق الإ�ستثمارات العامة ف�إن �ساب مبقدوره �إ�ضافة قيمة �إىل �أن�شطة املعامالت والإ�ستفادة منها ومن النمو
االقت�صادي الناجت عنه .لدى �ساب ميزانية عمومية قوية ومركز تناف�سي كما يتمتع ب�إمكانية الو�صول �إىل اخلربات املحلية والدولية تتيح له امل�شاركة يف ر�ؤية  2030وتقدمي الدعم الكامل لها.
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جتربة العميل
يعترب العميل هو املحور الأ�سا�سي يف عمل �ساب .ونحن ملتزمون بتوفري م�ستوى �أكرث تناف�سية من اخلدمة ،و�أعلى م�ستوى من ال�شفافية ،وزيادة الوعي املايل بني العمالء ،والتعامل مع العمالء ب�شكل عادل يف جميع الأوقات .وقد و�ضع �ساب عددا من الركائز الأ�سا�سية ل�ضمان جناحه.
حتديد الأولويات واحلوكمة .جت�سيدا للأولويات اال�سرتاتيجية لتجربة العميل� ،أن�ش�أ �ساب فريقا متخ�ص�صا يف جتربة العميل يف عام  2017لدعم جميع خطوط الأعمال بهدف �إن�شاء نهج مت�سق على م�ستوى البنك مع العمالء وحتقيق الت�ضافر يف احللول امل�شرتكة .تدار جتربة العميل من قبل جلنة جتربة
العمالء ير�أ�سها الع�ضو املنتدب وي�شكلها �أع�ضاء من جميع ر�ؤ�ساء الأق�سام الرئي�سية .وتقوم اللجنة بتحديد م�سار جتربة العميل وتوافق على جميع املبادرات وتتوىل �إدارة عملية التنفيذ .كما و�ضعت عددا من املقايي�س ملراقبة النجاح يف حت�سني جتربة العميل.
الثقافة والتقدير .اعتمد �ساب يف عام  2017ثقافة “فكر �إيجابيا” باعتباره �شعارا لتجربة العميل وذلك العتماد ثقافة هدفها العميل .و�شملت املبادرات الرامية �إىل تقدمي برامج تدريبية جديدة تركز على جتربة العميل ،و�إطالق برنامج جديد للتقدير تكافئ من خالله اخلدمات اال�ستثنائية التي يقدمها
موظفي خدمة العمالء وموظفي الدعم وامل�ساندة ،و�إدراج جتربة العميل �ضمن تقييمات الأداء.
�صوت العميل .مت �إطالق درا�سات ا�ستق�صائية جديدة عن ر�أي العميل يف عام  2017لت�سجيل “ر�أي العميل” حيث مت �إن�شاء بريد �إلكرتوين ميكن للعمالء من خالله تقدمي �أرائهم ومقرتحاتهم (.)feedback@Sabb.com
كما مت حت�سني ال�شكاوى ب�شكل ملحوظ حيث مت التعامل مع �أكرث من  90%منها يف غ�ضون � 5أيام عمل ،ومت �إغالق عدد منها خالل � 48ساعة.
حت�سني االجراءات الأ�سا�سية .مت تنفيذ مبادرات ملمو�سة يف عام  2017لتح�سني معايري االجراءات الأ�سا�سية التي حددها العمالء من خالل نتائج مالحظاتهم .وقد متت حت�سينات ملحوظة خالل عام  2017بناء على حت�سن ر�أي العميل.
و�شملت االجراءات الأ�سا�سية التي ا�ستهدفت يف عام 2017

حت�سنا ملحوظا يف اجراءات فتح احل�ساب ،و�إيداع النقد يف الفرع ،وت�سليم بطاقات االئتمان ،وطلبات معلومات اعرف عميلك.

اخلدمات امل�صرفية الرقمية
ً
يهدف بنك �ساب �إىل �أن ي�صبح �أف�ضل البنوك الرقمية يف اململكة .فالبنك له ح�ضور كبري وتناف�سي فيما يخ�ص اخلدمات امل�صرفية الرقمية ،وي�شهد بذلك �أن البنك قد ح�صد عددا من جوائز التميز يف هذا املجال .وبالرغم من ذلك ،ولكي يظل البنك يف املقدمة يف قطاع اخلدمات امل�صرفية دائم التطور،
ف�إنه يوا�صل اال�ستثمار يف موارده ويركز عليها من �أجل تطوير بنية تقنية تت�سم بالكفاءة واملرونة ومن �أجل تطوير حلول تناف�سية تركز على العمالء .حيث ميكن للبنك مب�ساعدة هذه التقنية املتطورة �أن يو�سع قاعدة االختيار لدى عمالئه من خالل العديد من القنوات ،وقد جنح البنك بالفعل يف نقل
عمالء البنك احلاليني تدريجي ًا �إىل القنوات الرقمية ،كما جنح يف جذب عمالء جدد من خالل عرو�ضه الرقمية .ويركز هذا النهج الذي يتبعه الب نك على �سرعة االبتكار واملرونة وال�شراكة واال�ستجابة لكل ما ي�ستجد من تف�ضيالت للعمالء.
لقد حقق �ساب بالفعل �أعلى معدل انت�شار بني العمالء الأفراد الذين ي�ستخدمون اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت .و�سيطلق البنك يف عام  2018من�صته اجلديدة للخدمات امل�صرفية على الإنرتنت وعلى اجلوال ،وذلك بغر�ض حت�سني جتربة العمالء .وقد افتتح البنك
فرعه الرقمي الثاين يف عام  2017بعد �أن فتح الفرع الأول يف عام  .2016وقد مت ن�شر ماكينات ال�صرف التفاعلية وماكينات ال�صرف الآيل اجلديدة املتطورة وماكينات اخلدمة الذاتية يف جميع �أنحاء ال�شبكة .كما مت �إطالق مناذج �إلكرتونية لتح�سني جتربة
العمالء اجلدد ولتح�سني جتربة �إجراء املعامالت ،بالإ�ضافة �إىل نظام انتظار رقمي لتقليل �أوقات االنتظار .ونتيجة لذلك ،فقد �شهد البنك انتقا ًال كبري ًا للمعامالت �إىل القنوات الرقمية ،مع زيادة املعامالت التي مت �إجرا�ؤها من خالل القنوات الرقمية
بن�سبة  3.3%عن املعامالت التي متت على مكاتب املوظفني وذلك يف عام  2017مقارن ًة بعام  .2016لقد �شهدت اخلدمات الرقمية عام ًا بعد عام زيادة قدرها  2.2مليون معاملة .وقد �أدى الرتكيز على حلول الدفع الإلكرتوين �إىل زيادة
قدرها  136%و 43%يف ا�ستخدام بوابة الدفع اخلا�صة بالبنك ونقاط البيع على التوايل .كما كان �ساب من �أوائل البنوك يف اململكة التي طورت يف عام � 2017أجهزة الدفع بالبطاقات لتقبل املدفوعات الالتالم�سية باجلوال
للزائرين الأجانب .ويعمل البنك عن قرب مع ال�سلطات املحلية من �أجل تو�سيع قدراته للو�صول �إىل امل�ستخدمني املحليني.
لقد قام البنك ،على مدى �سنوات عدة ،بت�شغيل من�صة دفع خا�صة لل�شركات من خالل قناة رقمية ،وقد ا�ستخدمت الأغلبية العظمى من عمالء البنك من ال�شركات هذه املن�صة ،وكانت هذه امليزة
من عوامل الدعم التي جعلت �ساب يح�صد دائم ًا جوائز اخلدمات امل�صرفية ،وهو ما ميثل اعرتاف ًا بتميز �ساب يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية لل�شركات .ويف عام � ،2017أ�صبح �ساب هو
البنك الوحيد على م�ستوى اململكة الذي يقدم مركز ات�صاالت خم�ص�ص ًا لأن�شطة الدفع وال�سيولة و�إدارة النقد لل�شركات .كما فازت جمموعة منتجات �إدارة النقد وال�سيولة
العاملية بعدد من املهام الكربى يف القطاعني العام واخلا�ص ،وذلك من خالل قدرتها على تقدمي حلول خم�ص�صة ملتطلبات العمالء املعقدة .كما كانت قدرة �إدارة
النقد وال�سيولة العاملية على اال�ستجابة ال�سريعة ومرونتها املبتكرة من العوامل التي �ساهمت يف بلوغ �ساب مكانة رائدة يف توفري حلول الدفع الإلكرتوين وحلول �إدارة
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ال�سيولة.
وباعتباره رائد ًا يف تقدمي التمويل التجاري ،عقد بنك �ساب العزم على �أن ي�صبح رائد االبتكارات يف حلول التمويل التجاري الرقمي .وقد �أ�صبح البنك ،من خالل جمموعة منتجات التجارة العاملية ومتويل الذمم املدينه� ،أول بنك يف اململكة يعقد �شراكة مع تقنية مالية عاملية رائدة تقدم حلو ًال جتارية رقمية.
وتعترب اململكة العربية ال�سعودية �إحدى �أكرب الدول التي ت�صدر ال�ضمانات على م�ستوى العامل ،وهذا هو املجال الذي يتميز فيه �ساب .وقد �أ�ضاف البنك يف عام  2017ال�ضمانات �إىل من�صة خدماته التجارية احلالية على الإنرتنت.
�أطلق بنك �ساب كذلك من�صة لتمويل الذمم املدينه ،لتقدمي تطبيق ق ّيم للعمالء من �أجل حت�سني �إدارة ر�أ�سمالهم العامل .وهناك حلول رقمية تكميلية مهيكلة لتمويل التجارة قيد التطوير حالي ًا �سيتم �إطالقها يف عام  .2018كما قدمت منتجات التجارة العاملية ومتويل الذمم املدينه حلول تعقب للم�ستندات
الإلكرتونية يف عام  2017تتيح للعمالء تعقب �صادراتهم يف نف�س اللحظة.
ويف �سياق مت�صل ،يجرب �ساب حالي ًا ا�ستخدام حلول الروبوتات من �أجل تعزيز كفاءة املعاجلة يف خلفية الربامج مبا ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار الكفاءة وت�سريع خدمة العمالء .كما �أن نقل العمالء �إىل حلول معاجلة خلفية �سريعة �سي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة على م�ستوى امل�ؤ�س�سة.
يعد البنك من امل�ستخدمني الن�شطني لو�سائل التوا�صل االجتماعي .فاململكة على �سبيل املثال من �أعلى الدول يف عدد امل�ستخدمني الن�شطني لتويرت ويوتيوب على م�ستوى العامل ،وهو ما يعك�س حيوية �سكانها .وقد متكن �ساب من تو�سيع قنواته من خالل ا�ستغالل عدد من التطبيقات املحلية
والدولية املعروفة ،وذلك بغر�ض التوا�صل مع العمالء وطلب املالحظات والتعليقات منهم و�إر�سال احلمالت الرتويجية وتعزيز العالمة التجارية القوية للبنك.
يعمل �ساب على توجيه ثقافة العمل لديه نحو تعزيز الإبداع والتنمية الرقمية مبا يتما�شى مع �شعار حملة “فكر �إيجابي ًا” ويتخذ من هذا ال�شعار مرتكز ًا له .وي�شمل هذا النهج حتديد �أدوار وا�ضحة تكون م�س�ؤولة عن الإبداع الرقمي يف املنظمة ،وتكييف نهج
جديد �شامل للت�صميم والتطوير الرقمي ،ورفع الوعي بالأهمية اال�سرتاتيجية للخدمات البنكية الرقمية.
يلتزم �ساب ب�أن يطور البنية التقنية امل�ستقبلية للمملكة العربية ال�سعودية مبا يتجاوز قاعدة عمالئه احلاليني .وقد د�شن �ساب يف عام � 2017شراكة مع جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية من �أجل �إ�شراك طالبها يف االبتكار
التقني من خالل فعاليات “حتدي التكنولوجيا املالية” .وقد مت تنظيم فعاليتني يف عام  .2017و�شارك يف الن�سخة الأوىل من هذه الفعالية  242طالب ًا من  9جامعات يف املنطقة الغربية وذلك من �أجل تطوير حلول لعدد
من التحديات املحددة م�سبق ًا التي تواجه بنك �ساب وتواجه القطاع ب�شكل عام .بينما مت تنظيم الن�سخة الثانية يف الريا�ض وح�ضرها  93طالب ًا من  5جامعات من املنطقتني الو�سطى وال�شرقية .وقد فازت
ثالث فرق من كل فعالية بجوائز مالية على مقرتحاتها .ومتنح هذه املبادرة لبنك �ساب الفر�صة لل�شراكة مع جيل جديد من املواهب التقنية.

املوظفون
ً
ً
ً
�إن املوظفني هم حمور جناح ا�سرتاتيجية �ساب ،وي�سعى موظفونا املوهوبون �إىل حتقيق ر�ضا العمالء وابتكار احللول التقنية وحلول املنتجات ويطبقون ثقافة �إدارة املخاطر القوية ،ويتطلعون �إىل �أن ي�صبح �ساب بنكا دوليا رائدا يف اململكة .ومن ثم ،فقد ا�ستطاع �ساب بناء عالمة جتارية متميزة ك�صاحب عمل يف
ال�سوق ال�سعودي جلذب املواهب ،وقد قامت هذه العالمة على �أخالقيات الإدارة التي حتر�ص على منح الأولوية للموظفني وعلى البيئة املهنية املرتابطة دولي ًا وعلى التدريب عايل امل�ستوى وعلى هيكل التطوير الوظيفي.
لقد ظل تطوير العمالة ال�سعودية من �أولويات البنك ،و�أ�صبح تقييم �ساب حالي ًا لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية هو الأخ�ضر املتو�سط (وفق ًا لربنامج “نطاقات” املعدل حديث ًا) وذلك لأن ن�سبة العمالة ال�سعودية تتجاوز حالي ًا  90%من �إجمايل عدد موظفي البنك .كما �أن جدول �أعمال �ساب اخلا�ص
بالتنوع يف ازدهار م�ستمر ،حيث متثل املر�أة حالي ًا  20%من ن�سبة العمالة بالبنك .و�ستظل هذه املقايي�س حمل اهتمام من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
�أ�س�س بنك �ساب �إدارة موارد ب�شرية تتبع الع�ضو املنتدب مبا�شرة وترفع تقارير دورية �إىل جلان جمل�س الإدارة ب�ش�أن توجهات ومبادرات وجناح ا�سرتاتيجية �ساب ب�ش�أن املوظفني .ويكون املدير العام لإدارة املوارد الب�شرية ع�ضو ًا بلجنة الإدارة التنفيذية .ومتثل �أهداف البنك املتعلقة بالأ�شخا�ص مكون ًا �أ�سا�سي ًا
ونوعي ًا يف خطة �ساب اال�سرتاتيجية ويف تقييم الأداء ال�سنوي للإدارة التنفيذية.
تنظم �إدارة املوارد الب�شرية جميع �سيا�سات و�إجراءات �ساب املتعلقة بتعيني املوظفني وتدريبهم وتطويرهم الوظيفي وتقييم �أدائهم وخطة الإحالل الوظيفي ومكاف�أة موظفي �ساب ،الأمر الذي ي�ضمن تطبيق نهج موحد على �إدارة العمال وتطويرهم ،والنجاح يف زيادة املوارد .وتعد �إدارة املوارد الب�شرية هي
امل�س�ؤولة عن و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات واحللول عالية امل�ستوى ل�ساب.
�إن من �أهم �أولويات جمل�س الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية و�إدارة املوارد الب�شرية �ضمان التزام جميع املوظفني بقيم �ساب والتزامهم مبعايري �ساب الدولية ،وذلك من خالل �إ�شراكهم يف �أن�شطة التطوير و االرتباط الوظيفي.
دعم ًا ال�سرتاتيجية �ساب ،يقوم ق�سم التعليم واملواهب التابع لإدارة املوارد الب�شرية ب�إجراء تقييمات دورية لأوجه النق�ص يف الكفاءات الأ�سا�سية ،كما يعقد �شراكات مع �أف�ضل املوردين ومع كليات الأعمال الرائدة عاملي ًا من �أجل تقدمي حلول تطوير خم�ص�صة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن فريق التعليم واملواهب
التابع لبنك �ساب على اطالع على منهج “جامعة ات�ش ا�س بي �سي” اخلا�ص بحلول التطوير امل�صممة خ�صي�ص ًا والتي تغطي القدرات الفنية والإدارية والقيادية .وقد ا�شتملت �أوجه نق�ص الكفاءات اال�سرتاتيجية التي مت التعامل معها يف  2017على الرقمنة وجتربة العمالء والتميز الت�شغيلي.
يدعم �ساب تطوير القيادة من خالل جمموعة من الربامج الرائدة ،من بينها:
• برنامج «القيادة» الذي مت �إطالقه يف  2014وي�ستهدف الكفاءات العاملة لدى �ساب ،ويطور قدرات القيادة الأ�سا�سية يف �ساب التي مت حتديدها ملديري امل�ستوى العايل واملتو�سط ،وهم يف املعتاد �أدنى من فريق الإدارة التنفيذية بطبقة واحدة �إىل ثالث طبقات .ويعترب برنامج القيادة برناجم ًا تفاعلي ًا
ي�ستهدف التعليم امل�ستند �إىل الأن�شطة ،ومبوجبه يعمل طاقم العمل مع ًا على م�شروعات واقعية ،مع دعم ذلك بالتوجيه والإر�شاد امل�ستمرين ،وهو ما يتوج يف النهاية بتقدمي تلك املبادرات �إىل الإدارة التنفيذية قبل التخرج من الربنامج.
• ي�سعى برنامج تطوير �إدارة �ساب �إىل جذب وتطوير القادة امل�ستقبليني ل�ساب من بني املوظفني الذين اليزالون يف املراحل الأوىل من حياتهم الوظيفية .وي�ستقطب برنامج تطوير �إدارة �ساب اخلريجني �أ�صحاب الكفاءة العالية من اجلامعات ،والذين يلتحقون بربنامج مدته � 12شهر ًا لتدريبهم على القطاع
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• يف عام  ،2017بد�أ �ساب يف ن�شر برناجمني جديدين لتعزيز مهارات الإ�شراف لدى املديرين من امل�ستويني املتو�سط والأدنى ،وهما برنامج الإدارة الأ�سا�سية وبرنامج تطوير القيادة الأ�سا�سية .وي�ضم هذان الربناجمان تدريب ًا عايل اجلودة يف ف�صول درا�سية من �أجل بناء املهارات نظري ًا ،ويتبع ذلك خطط ًا
م�صممة خ�صي�ص ًا للم�شاركني ت�سهم يف دمج هذه املهارات يف مهامهم اليومية ،وتقوم �إدارة املوارد الب�شرية واملديرين املبا�شرين مبتابعة هذه اخلطط ودعمها.

جميع الأوقات.

يتبع البنك نهج «ترقية املوظفني من الداخل» ب�شكل منتظم من خالل خطط الإحالل الوظيفي والتنمية املت�سارعة .ففي عام  ،2017متت ترقية عدد من املوظفني �إىل منا�صب الإدارة العليا ،وقد خ�ضعوا �إىل تدقيق �صارم من فريق تقييم الرتقيات وجلنة املوظفني ،وتت�شكل ك ٌل منهما من �أع�ضاء من الإدارة

ميكن تلخي�ص قيم �ساب ومعايريه الدولية على النحو التايل:

ي�ستفيد بنك �ساب من هذه ال�شراكة من خالل �إحلاق موظفني من بنك ات�ش ا�س بي �سي بالبنك ،وذلك من �أجل دعم البنك يف تعزيز قدراته .ومن اجلدير بالذكر �أن جميع موظفي �ساب لديهم فر�صة للتوا�صل مع موظفي ات�ش ا�س بي �سي حول العامل من �أجل و�ضع عمليات ومبادرات معيارية يف العديد من
املجاالت مثل خدمة العمالء واحللول التقنية وممار�سات �إدارة املخاطر و�إدارة املوظفني.
ومت�شي ًا مع ر�ؤية  ،2030قدم �ساب برنامج «متهري» الذي يعترب مكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات برنامج التحول الوطني  2020الذي طرحته وزارة العمل والتنمية االجتماعية .ويهدف هذا الربنامج �إىل رفع م�ستوى مهارات وجتربة ال�شباب ال�سعودي املتعلم وامل�ؤهل ،وذلك بتوفري فر�ص لتدريبه
«على ر�أ�س العمل» بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة املتميزة .وقد ا�ست�ضاف البنك عدد ًا من متدربي برنامج «متهري» بالفعل وقد �أثبتوا �أنهم ميتلكون مهارات متميزة وميكن اال�ستعانة بهم يف امل�ستقبل.
تقدِّ ر ا�سرتاتيجية اجلوائز التي يعتمدها �ساب الأداء على املدى الق�صري والأداء امل�ستدام .ويعترب التعوي�ض الإجمايل مكون ًا �أ�سا�سي ًا من مكونات �أن�شطة التوظيف واالحتفاظ باملوظفني .عالو ًة على ذلك ،يتم حت�سني عرو�ض جوائز �ساب على نحو م�ستمر لتعك�س
املعايري الكيفية ،مع الرتكيز على حت�سني جتربة العمالء و�إدارة املخاطر .ولذلك ،فقد مت حت�سني هياكل احلوافز واملكاف�آت لتوجيه اجلوائز الفردية ب�صورة �أف�ضل نحو الرتكيز على حتقيق �أف�ضل النتائج لعمالئنا.

 .1معاملة العمالء بعدل و�إن�صاف

 .1االعتمادية

 .2االلتزام بالأنظمة واللوائح

 .2االنفتاح

 .3حماية املعلومات

 .3التوا�صل
 .4العمل اجلماعي

 .3جوائز م�صرفية مرموقة
ح�صل بنك �ساب على جوائز يف عام  2017نظراً للتقدم الذي �أحرزه يف حتقيق ا�سرتاتيجيته ،وذلك مبنحه جوائز رفيعة يف املجال امل�صريف ،من بينها:
• «�أف�ضل بنك للتمويل التجاري لعام  2017يف اململكة العربية ال�سعودية» لل�سنة التا�سعة على التوايل ،من قبل جملة غلوبال فاينان�س.
• «�أف�ضل موفر خلدمات التمويل التجاري لعام  2017يف اململكة العربية ال�سعودية « ،من قبل جملة يوروموين.
• «�أف�ضل بنك لإدارة النقد واخلزينة لعام  ،»2017من قبل جملة غلوبال فاينان�س.
• �أف�ضل بنك خا�ص لعام  ،2017من قبل جملة غلوبال فاينان�س.
ح�صل ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية على اجلوائز التالية يف عام :2017
• «�أف�ضل بنك ا�ستثماري يف اململكة العربية ال�سعودية» من قبل جملة يوروموين.

A

• «�صفقة العام» من جملة ذا بانكر.
• «�أف�ضل متويل جتاري �إ�سالمي مهيكل» من قبل فاينان�س �آ�سيا.
• «�صفقة �إعادة متويل ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» من قبل �آي جيه جلوبال.
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• «�أف�ضل بنك ا�ستثماري �أجنبي يف اململكة العربية ال�سعودية» من قبل جملة �إمييا فاينان�س.

2017

يوفر العمل لدى بنك �ساب فر�صة لتح�سني الأداء واخلربات وجمموعة املهارات ،وذلك من خالل ارتباط البنك مع بنك ات�ش ا�س بي �سي ،وهو ما ميثل عر�ض ًا وظيفي ًا عاملي ًا رائد ًا يف اململكة .فلدى موظفي بنك �ساب الفر�صة لالنتداب الدويل �أو االلتحاق ببنك ات�ش ا�س بي �سي من �أجل تعزيز قدراتهم .كما

معايري �ساب الدولية:

قيم �ساب:

017

التنفيذية ين�صب جل تركيزهم على تطوير املهارات.

توفر قيم �ساب ومعايريه الدولية �إطارا لعمل موظفيه من �أجل اتخاذ القرارات ال�سليمة بهدف حتقيق منو على املدى الطويل و�إ�ستدامة .وتقع على عاتق جميع من�سوبي �ساب م�سئولية �إثبات و�إظهار قيمنا ومعايرينا الدولية من خالل تعامالتنا مع الزمالء والعمالء واجلهات التنظيمية واملجتمع ككل يف

D•2
AR

امل�صريف ومنتجات �ساب وعملياته ،كما يت�ضمن تدويرهم على خمتلف الأدوار يف ال�شركة .ويعقد البنك هذا الربنامج كل عام �سعي ًا منه للحفاظ على مورد م�ستمر ال�ستقطاب املواهب امل�ستقبلية.

والر�شوة والف�ساد.

W
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( 31دي�سمرب )2017

املبادئ الأخالقية واملهنية ملوظفي البنك
يفخر �ساب ب�أن لديه �سجل حافل يف �إتخاذ الإجراءات ال�صحيحة جتاه موظفية وعمالئه وم�ساهميه واجلهات الرقابية .ومتثل قيم �ساب جوهر ثقافة البنك بينما تعرب معايري �ساب الدولية عن كيفية قيام البنك ب�أعماله .وهما معا يو�ضحان كيف ي�ستهدف البنك حتقيق منو مع احلماية من اجلرائم املالية

• «�أف�ضل �صفقة للبنية التحتية للنقل يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا» من قبل يوروموين.

2009 - 2017
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تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

 .4امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات

 .5النتائج املالية و�أبرز نتائج �أداء قطاعات العمل

مت�شي ًا مع قيم �ساب ،يوا�صل البنك التزامه ال�صارم جتاه املجتمع الذي يعمل فيه .ويف هذا الإطار ،يوا�صل البنك تعزيز موقعه الرائد يف خدمة املجتمع عن طريق تقدمي جمموعة من الأن�شطة والربامج التي تخدم املجتمع والتنمية وامل�ستدامة .وقد نظم �ساب جمموعة من الأن�شطة ي�شارك بها يف عملية التنمية
املحلية للمملكة ،وذلك من خالل تنفيذ جمموعة من الربامج والأن�شطة املختارة بعناية والتي تتوافق مع ا�سرتاتيجية البنك.

�أبرز النتائج املالية
ماليني الرياالت ال�سعودية

ي�سعى �ساب با�ستمرار �إىل �أن يقدم جمموعة من الربامج والأن�شطة االجتماعية ،يف �إطار خطط خدمة املجتمع ،ل�صالح جمموعات جمتمعية خمتلفة بحاجة �إىل الدعم وامل�ساعدة يف جميع �أنحاء اململكة .ويتبنى البنك كذلك عدد ًا من الربامج الإن�سانية واالجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية .وقد كثف البنك يف هذا ال�صدد من جهوده يف توطيد وتعزيز ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية وغر�س ثقافة العمل التطوعي عن طريق �إ�شراك املوظفني يف عدد من الربامج التي ينفذها ،مع الرتكيز على مهمته ب�ش�أن دمج اجلهود اجلماعية والفردية مل�ساعدة املجتمع على حتقيق التقدم والرخاء يف
خمتلف املجاالت.
ويف هذا الإطار� ،أقام �ساب عالقة ا�سرتاتيجية مع عدد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية والتعليمية واملراكز الإن�سانية ،وعلى ر�أ�سها مدينة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�سانية .وقد �أدت هذه العالقة الناجحة �إىل تبني عدد من امل�شروعات الإن�سانية البارزة مثل �إن�شاء مركز الأمري

�سلطان بن عبدالعزيز التخ�ص�صي للأطراف ال�صناعية وتقومي الأع�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع املبنيني رقمي  6و 7من �أجل حت�سني �سعة اجلناح الداخلي .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل �أحد الربامج التي رعاها البنك للعام الثامن على التوايل وهو برنامج “�سرير �ساب
الإن�ساين” ،وهو برنامج يعنى بتقدمي خدمات العالج املجاين والت�أهيل للأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة الذين ينتمون �إىل �أ�سر حمتاجة وفقرية .عالو ًة على ذلك ،ميثل التعاون اال�سرتاتيجي بني �ساب وجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية تطور ًا جديد ًا مل�ستقبل
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مع �إطالق برنامج “تقدّم” الذي يقدم م�ساعدات مالية ودعم للم�شروعات اجلديدة التي يطلقها الطالب ورواد الأعمال من اجلامعات.
وا�صلت �أكادميية �ساب تقدمي التدريب للخريجني من الذكور والإناث لدخول �سوق العمل وذلك بتقدمي برامج تدريبية متقدمة عالية اجلودة بالتعاون مع مركز تدريب متخ�ص�ص .وتغطي الربامج العديد من التخ�ص�صات التي تلبي
احتياجات ال�سوق .وقد متكنت الأكادميية من ا�ستيعاب الإقبال الكبري من املتقدمني لربامج التدريب ،والقت ثنا ًء كبري ًا من متخ�ص�صي التدريب ومتخ�ص�صي �سوق العمل.
ويف �سياق مت�صل ،وا�صل �ساب رعايته لربنامج توظيف الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،الذي يهدف �إىل حت�سني فر�ص التوظيف للمعاقني حتت �إ�شراف “جمعية الأطفال املعوقني” .وقد متكن البنك على
مدى ال�سنوات ال�سبع املا�ضية من توظيف �أكرث من � 5000شخ�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة.

2017

2015

2016

2013

2014

ودائع العمالء

140,240

140,640

148,887

145,870

138,961

حقوق ملكية امل�ساهمني

33,345

31,279

28,175

26,071

22,833

�صايف اال�ستثمارات

26,977

29,273

35,527

45,281

37,400

�صايف القرو�ض وال�سلف

117,006

120,965

125,947

115,221

106,115

�إجمايل الأ�صول

187,615

186,056

187,750

187,609

177,302

�إجمايل املطلوبات

154,145

154,777

159,575

161,538

154,469

�صايف الدخل

3,955

3,895

4,331

4,266

3,774

�إجمايل الأرباح املوزعة

2,235

1,155

1,245

1,150

1,100

التحليل اجلغرايف للإيرادات
يحقق البنك دخل العمليات من �أن�شطته يف اململكة العربية ال�سعودية ،ولي�س لدى البنك �أي فروع �أو �شركات فرعية �أو �شركات تابعة مت �إن�شا�ؤها �أو ت�شغيلها خارج اململكة العربية ال�سعودية .ويو�ضح اجلدول التايل توزيع دخل العمليات وفق ًا للت�صنيف اجلغرايف ملناطق اململكة.
ماليني الرياالت ال�سعودية
العام

املنطقة الو�سطى

املنطقة الغربية

املنطقة ال�شرقية

الإجمايل

2017

4,174

1,606

1,347

7,127

يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بني قطاعات الأعمال مبجرد ت�سجيلها بوا�سطة نظام ت�سعري التحويل اخلا�ص بالبنك .وفيما يلي �إجمايل دخل العمليات وامل�صروفات الت�شغيلية للبنك التي نتجت من قطاعات الأعمال عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2017
ماليني الرياالت ال�سعودية
اخلدمات امل�صرفية للأفراد

اخلزينة

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات

الإجمايل

�أخرى

�إجمايل دخل العمليات

2,567

3,220

1,287

53

7,127

�إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية
احل�صة يف مكا�سب امل�شروع امل�شرتك

1,656

1,331

156

98

3,241

-

-

-

69

69

911

1,889

1,131

24

3,955

�صايف الدخل
النتائج املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017

�سجل البنك دخال �صافيا بلغ  3,955مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،بزيادة وقدرها  60مليون ريال �سعودي وميثل زيادة بن�سبة  1.5%عما كان عليه دخل البنك يف العام 2016م والذي بلغ  3,895مليون ريال �سعودي .وقد متكن �ساب يف عام 2017م من زيادة دخل العمليات
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مببلغ  218مليون ريال �سعودي ،كما جنح ب�إدارة النمو يف م�صروفات العمليات ،با�ستثناء خم�ص�صات اخل�سائر االئتمانية ،واالنخفا�ض يف قيمة الأ�صول املالية الأخرى ،والتي ارتفعت مببلغ 107مليون ريال �سعودي .وعلى الرغم من الأداء القوي ل�ساب� ،إال �أن �صايف الدخل ت�أثر بارتفاع خم�ص�صات اخل�سائر

لقد ظلت الظروف االقت�صادية �صعبة يف عام  ،2017حيث قد �أدى تر�شيد الإنفاق احلكومي على البنية التحتية وانخفا�ض �أ�سعار ال�سلع وحالة عدم اليقني ب�ش�أن التوقعات على املدى القريب� ،إىل انخفا�ض حجم التجارة الكلي وانخفا�ض تدفق النقد الأجنبي وا�ستثمارات الإنفاق الر�أ�سمايل .و�إزاء

االئتمانية مببلغ  57مليون ريال �سعودي وقابلها جزئيا زيادة مببلغ  5مليون ريال �سعودي يف ح�صة البنك من �أرباح اال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك وال�شركة الزميلة .وقد بلغ دخل ال�سهم  2.64ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م مقارنة مببلغ  2.60ريال �سعودي لل�سهم يف عام 2016م.

ذلك ،ركز البنك على حت�سني جتربة العمالء وحت�سني املنتجات واخلدمات وتطوير حلول رقمية ،مع احلفاظ على النهج املتحفظ �إزاء تقبل املخاطر .ويعد الرتكيز الأ�سا�سي ل�ساب هو �ضمان حفاظه على ميزة تناف�سية رائدة يف جمال التمويل التجاري ويف �إدارة الدفع وال�سيولة ،والتي يحققها من خالل

املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2017

ا�ستباقا لتحديات ال�سوق املتوقعة ،حر�ص �ساب على موائمة �سيا�سة تقبله للمخاطر .وبالنظر لواقع الظروف الإقت�صادية وحتدياتها ،فقد راعى �ساب موا�صلة تنمية قيمة ميزانيته العمومية ممثلة بحقوق امل�ساهمني .وكنتيجة العتماد �سيا�سة خمففة بالن�سبة لتقبل املخاطر ،فقد �سجلت قرو�ض و�سلف العمالء،
والتي بلغت  117.0مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2017م ،انخفا�ضا مببلغ  4.0مليار ريال �سعودي ،وميثل ذلك انخفا�ضا بن�سبة  3.3%من 121.0مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م.
وبلغت ودائع العمالء  140.2مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سيمرب 2017م ،بانخفا�ض وقدره  0.4مليار ريال �سعودي وميثل انخفا�ضا بن�سبة  0.3%مقارنة مببلغ 140.6مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م .وبلغت حمفظة اال�ستثمارات  27.0مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2017م ،بانخفا�ض مببلغ  2.3مليار ريال �سعودي وميثل ن�سبة  7.8%مقارنة مببلغ  29.3مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م .وقد بلغ �إجمايل قيمة الأ�صول  187.6مليار ريال �سعودي وذلك كما يف  31دي�سمرب 2017م مقارنة مببلغ  186.1مليار ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2016م،

جمموعتني �أ�سا�سيتني من املنتجات اخلا�صة بالعمالء من ال�شركات وهما :منتجات التجارة العاملية ومتويل الذمم املدينه ومنتجات �إدارة النقد وال�سيولة العاملية .كما وا�صل بنك �ساب امل�شاركة يف متويل البنية التحتية الأ�سا�سية وغريها من النفقات الر�أ�سمالية ،وكذلك يف دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة يف اململكة.
ُيعد ح�صول البنك على جائزة «�أف�ضل بنك للتمويل التجاري لعام  »2017من غلوبال فاينان�س للمرة التا�سعة توالي ًا ،وكذلك ح�صوله على جائزة «�أف�ضل موفر خلدمات التمويل التجاري لعام  2017يف اململكة العربية ال�سعودية» من يوروموين ،مبثابة �شهادة مبكانة �ساب الرائدة يف التمويل التجاري .ففي
ظل بيئة الأعمال التجارية احلالية ،يزداد تطلع العمالء �إىل �إدارة ر�أ�س مالهم العامل ب�صورة �أف�ضل ،وحتتل جمموعة منتجات التجارة العاملية ومتويل الذمم املدينه موقع ًا متميز ًا يف ذلك من خالل حلول التمويل التجاري املهيكلة التي تقدمها .و�سعي ًا للحفاظ على مكانته الرائدة يف ابتكار حلول للعمالء
ومعايري اخلدمة ،قد �أطلق البنك م�ؤخرا من�صة جديدة لتمويل الذمم املدينه ،ونتيجة لذلك ،فقد �شهد منو ًا كبري ًا يف �أعماله  .ويطور �ساب حالي ًا من�صات متويل جتاري مهيكلة �إ�ضافية وتكميلية �سيجري �إطالقها يف عام .2018
�أطلق بنك �ساب عدد ًا من املبادرات لرقمنة بيئته التجارية يف عام  .2017فعلى �سبيل املثال ،للبنك ن�صيب كبري ،باعتباره البنك التجاري الرائد يف اململكة ،يف الأعمال التجارية التي تعتمد على امل�ستندات .و�إدراك ًا من البنك ب�أن جمموعة املنتجات هذه ت�ستلزم �أوراق ًا كثرية عادة ،فقد عقد البنك �شراكة

بزيادة مببلغ 1.5مليار ريال �سعودي وميثل ن�سبة .0.8%

مع �إحدى ال�شركات الرائدة يف توفري احللول التجارية الرقمية العاملية من �أجل رقمنة املنتج.

�أبرز نتائج �أداء قطاعات الأعمال

يوفر �ساب قناة �إلكرتونية خلدمات التجارة على الإنرتنت لكي يوفر لعمالئه من ال�شركات من�صة واحدة تغطي عدد ًا من اخلدمات .ويف عام  ،2017متت ترقية قناة اخلدمات التجارية على الإنرتنت لت�شمل ال�ضمانات كذلك .وميكن لعمالء �ساب حالي ًا �إجراء معامالت ال�ضمانات وتنفيذ جميع الأن�شطة

اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة الرثوات

ذات ال�صلة بال�ضمانات ،مبا يف ذلك عر�ضها على الإنرتنت من خالل تلك القناة .ومل ت�ؤدي هذه القناة �إىل حت�سني جتربة العمالء فح�سب ،بل �ساعدت العمالء كذلك على التخفيف من حدة املخاطر الت�شغيلية ،والتي تظل هي حمور الرتكيز الأ�سا�سي.
�إن ح�صول البنك على جائزة جملة غلوبال فاينان�س «لأف�ضل بنك لإدارة النقد واخلزينة لعام  2017يف اململكة العربية ال�سعودية» �شهادة وا�ضحة على موقع البنك الريادي يف جمال الإدارة النقدية .وتوفر �إدارة النقد وال�سيولة العاملية حلو ًال موحدة �أ�سا�سية تنا�سب العديد من العمالء .كما وا�صلت �إدارة

وا�صل بنك �ساب حتقيق تقدم ملحوظ يف زيادة عدد الأ�شخا�ص من �أ�صحاب الرثوات الكبرية ،وهم الفئة الأ�سا�سية التي ي�ستهدفها البنك ،حيث زاد عدد عمالء برمييري و�أدفان�س يف عام  2017بن�سبة  8%و 12%على التوايل.

النقد وال�سيولة العاملية حتقيق مكا�سب قوية يف الفوز بالعديد من املهام يف عام  ،2017وذلك بتقدمي حلول خم�ص�صة مبتكرة لعدد من كبار العمالء يف القطاعني العام واخلا�ص .ويعزز النهج الذي ينتهجه بنك �ساب يف الإبداع مع هذه املتطلبات املعقدة و�ضع البنك يف مكانة رفيعة كرائد للفكر يف
اململكة ،وهو ما �ش ّكل �أ�سا�س ًا تناف�سي ًا للبنك للفوز بالعديد من العرو�ض.

لقد حافظ البنك على موقعه يف التمويل العقاري وبطاقات االئتمان يف عام  .2017ويحتل �ساب ،باعتباره �أحد �أكرب  5جهات �إقرا�ض للرهون ال�سكنية يف اململكة ،و يتبوء البنك موقع ًا متميز ًا يف دعم املبادرة اال�سرتاتيجية للحكومة يف ظل ر�ؤية  2030لزيادة ن�سبة ملكية املنازل يف اململكة .خالل عام
 2017قام �ساب مبالئمة �سيا�سة الإقرا�ض لديه لكي تتما�شى مع التغيريات التي �أجرتها ال�سلطات االرقابية بهدف تو�سيع �إمكانية و�صول العمالء للتمويل العقاري ،ويف �أواخر عام � 2017أطلق �ساب منتج القر�ض العقاري باملرابحة ب�سعر ثابت لإتاحة خيارات �أكرب للعمالء كما �سيوا�صل �ساب

�أطلقت �إدارة النقد وال�سيولة العاملية نظام مركز االت�صاالت اجلديد يف عام  ،2017وذلك من �أجل حت�سني جتربة العمالء� ،إذ يحتوي على العديد من امليزات التي تعزز والء العمالء .و�سيوا�صل البنك ا�ستثماره يف حت�سني جتربة العمالء.
اخلزينة

العمل مع �صندوق التنمية العقارية .ويحتل �ساب �صدارة البنوك يف اململكة من حيث الإنفاق ببطاقات االئتمان ،وهو ما يعك�س عرو�ض منتجاته التناف�سية وتركيزه على �شريحة العمالء الأكرث ثرا ًء .وتظل �أعمال بطاقات االئتمان وبرنامج الوالء «اك�سب» للمكاف�آت من نقاط القوى التي متيز البنك .كما �أن
هناك عدد ًا من التطورات اجلديدة املثرية �سيتم �إطالقها يف عام  ،2018مما �سيعزز مكانة البنك يف �صدارة جهات �إ�صدار بطاقات برمييري يف اململكة.

وذلك من خالل الرتكيز على العالقات مع العمالء وتعزيز قدرات املنتجات.

بعد �إطالق فرعه الرقمي يف عام  ،2016وا�صل �ساب تركيزه على الإبداع الرقمي يف عام  .2017حيث مت تقليل �أوقات االنتظار ب�صورة كبرية يف عام  2017للعمالء الأفراد وال�شركات يف الأفرع ،وذلك ب�سبب ت�أثري التحول الرقمي يف جميع فروعنا ،مبا يف ذلك النماذج الإلكرتونية لت�سهيل الدفع

ويظل نهج �ساب املتحفظ يف �إدارة ال�سيولة ميزة تناف�سية للبنك ،حيث يقدم البنك للعمالء موازنة عمومية �سليمة تدعم احتياجاتهم من االقرتا�ض واحتياجات اخلزينة .وقد حافظ البنك على معدالت �سيولة منا�سبة كما هو من�صو�ص عليه يف �إف�صاحات الركن الثالث ،كما حقق البنك م�ستوى يعتمد

و�إجراءات التقدم بطلبات للح�صول على بطاقات ائتمان ،وكذلك اجليل اجلديد من ماكينات ال�صرف الآيل التي تعمل باللم�س وماكينات �إيداع النقود وماكينات ال�صرف التفاعلية .وقد كانت تعليقات ومالحظات العمالء الأولية ب�ش�أن الن�شر التجريبي ملديري العالقات االفرتا�ضية م�شجعة ،و�سيتم
امل�ضي قدم ًا فيه يف عام  2018من خالل تكثيف الن�شر.
كان هناك عدد من مبادرات جتربة العمالء ،التي تركز على الإجراءات الأ�سا�سية التي حددها العمالء يف مالحظاتهم وتعليقاتهم� ،أدت �إىل حت�سني هذه الإجراءات ،مما �أدى بدوره �إىل حت�سن ملحوظ يف تقييمات العمالء .وقد �ساهم ك ٌل من الت�صميم املح�سن للإجراءات وتدريب املوظفني ومكاف�آت

ا�ستمرت اخلزينة يف تلبية احتياجات العمالء و�إدارة خماطر ال�سوق للبنك بفاعلية رغم البيئة املالية ال�صعبة والتقلبات التي ت�شهدها الأ�سواق .ويعترب تدفق العمالء عموم ًا �أقل يف عام  ،2017وهو ما يعك�س تقل�ص حجم التجارة وتوجهات ال�سوق� ،إال �أن بنك �ساب قد حافظ على ن�صيبه من العمالء،

عليه من التمويل الثابت بف�ضل امتيازاته الأ�سا�سية يف اخلدمات امل�صرفية واخلدمات امل�صرفية للأفراد.
دعم امل�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
ت�ضع ا�سرتاتيجية ر�ؤية اململكة  2030من بني �أهدافها زيادة م�ساهمة امل�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صاد .ودعم ًا ال�سرتاتيجية اململكة ،يفخر بنك �ساب ب�أن يخدم ما يزيد عن  12000عميل ن�شط من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر واملتو�سطة ،وذلك من مكاتبنا
الإقليمية الثالثة الرئي�سية يف كلٍ من الريا�ض وجدة واخلرب وعدد من املدن الأخرى يف �أنحاء اململكة .كما يقدم البنك خدماته لعدد من ال�شركات الكربى التي تدعم �سل�سلة الإمداد النهائية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر واملتو�سطة .وهناك  63موظف ًا يقدمون دعم ًا مبا�شر ًا للعمالء ،بالإ�ضافة

متيز العميل يف حت�سني املقايي�س الداخلية لر�صد تقييمات العمالء ،مبا يف ذلك معدالت الأخطاء ال�شاملة وم�ستويات خدمة حل ال�شكاوى.

�إىل عدد �أكرب بكثري من موظفي الإدارة وموظفي الدعم الذين يخدمون البنية التحتية العامة للبنك .جدي ٌر بالذكر �أن بنك �ساب يقدم احللول الإ�سالمية واحللول التقليدية.

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
ً
ً
ً
�إن بنك �ساب ،باعتباره البنك الدويل الرائد يف اململكة ،يدعم ال�شركات ال�سعودية التي ت�سعى للح�صول على فر�ص للتو�سع دوليا ،كما يدعم ال�شركات الدولية التي ترغب يف العمل يف اململكة .ومن العنا�صر الفعالة التي جتعل من �ساب مناف�سا قويا يف هذا ال�صدد هو وجود ميزانية عمومية قوية ،بالإ�ضافة

ت�ضم حافظة امل�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة الفئات الت�شغيلية لدينا لت�شمل اخلدمات البنكية للأفراد (اخلدمات امل�صرفية لل�شركات – متناهية ال�صغر) و(اخلدمات امل�صرفية لل�شركات – ال�صغرية والأكرب (املتو�سطة)) .ويرد �أدناه تعريف كل فئة من هذه الفئات الفرعية.
يف عام  ،2017رفع �ساب عدد عمالئه من امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة ممن لديهم ت�سهيالت ائتمانية بن�سبة  ،9%وفتح  4مراكز خدمات م�صرفية جتارية جديدة ،ونفذ حلو ًال رقمية جديدة ،و�أمت الدورة الأوىل من برنامج «تقدم» الذي طرحه البنك لدعم رواد الأعمال.

�إىل فهمه العميق للأ�سواق والقطاعات املحلية والدولية املدعوم ب�شراكته مع بنك ات�ش ا�س بي �سي ،وقدراته الهائلة يف التمويل التجاري و�إدارة النقد.
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حتديد فئات امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة

القرو�ض والبنود خارج امليزانية لعمالء امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة:

يحدد �ساب فئات امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة احلجم كما يلي:

دي�سمرب

فئات ال�شركات

حجم املبيعات ال�سنوية

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات – متناهية ال�صغر

�أقل من  3ماليني ريال

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات – ال�صغرية

من  3ماليني ريال �إىل  40مليون ريال

اخلدمات امل�صرفية لل�شركات  -الأعلى (املتو�سطة)

من 40مليون ًا �إىل  200مليون

املبادرات اال�سرتاتيجية
جتربة العميل
ميتلك �ساب  9مراكز للخدمات امل�صرفية التجارية خلدمة امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة  ،يف الريا�ض وجدة واخلرب ومكة واملدينة .وقد مت تخ�صي�ص مدير عالقات متفرغ لكل عميل لتقييم احتياجاته البنكية ولتقدمي احللول التي تلبي تلك املتطلبات .ويوا�صل �ساب ا�ستثماره يف
تطوير مهارات مديري العالقات من خالل تقدمي الربامج التدريبية ذات ال�صلة .وقد خ�ضع موظفونا الذين يقدمون الدعم للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة �إىل تدريب مدته � 11ساعة يف عام  .2017وت�ضم فرق العمل املتخ�ص�صة مديري عالقات متفرغني للتعامل مع طلبات متويل
برنامج الكفالة.

�صغرية

الإجمايل

متو�سطة

قرو�ض امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة

1,199

206,659

370,589

578,447

بنود خارج امليزانية العمومية للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة

18,422

190,270

270,689

479,381

ن�سبة قرو�ض امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة من قرو�ض �ساب الإجمالية

0.00%

0.17%

0.31%

0.48%

ن�سبة البنود خارج امليزانية العمومية للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة من �إجمايل البنود خارج امليزانية العمومية ل�ساب

0.03%

0.27%

0.38%

0.68%

عدد الت�سهيالت االئتمانية

83

910

1,097

2,090

عدد العمالء احلا�صلني على ت�سهيالت ائتمانية

61

232

110

403

عدد الت�سهيالت االئتمانية امل�ضمونة بربنامج كفالة

-

141

5

146

مبلغ الت�سهيالت االئتمانية امل�ضمونة بربنامج كفالة

-

113,751

1,441

115,192

دي�سمرب

�إن املكانة الرائدة التي يحتلها البنك يف ال�سوق وتقدمي اخلدمة ملجموعة من العمالء ال�شركات ت�ؤهل �ساب لتقدمي �أف�ضل احللول الرقمية يف هذا املجال لقاعدة عمالئه من امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة  .وقد �سعى البنك يف الآونة الأخرية �إىل حت�سني التجربة الرقمية لعمالئه ،عن

ريال �سعودي

2016

�صغرية

متناهية ال�صغر

الإجمايل

متو�سطة

قرو�ض امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة

2,084

238,027

378,243

618,354

حلول التمويل التجاري

بنود خارج امليزانية العمومية للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة

22,365

169,110

152,994

344,469

يقدم �ساب عر�ض ًا �شام ًال لتمويل الذمم املدينه يتيح للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة �إمكانية خ�صم م�ستحقات ال�شركات الأكرب بتكلفة خمف�ضة .كما يقدم �ساب حلول متويل �سل�سلة الإمداد لل�شركات الأكرب ،وذلك دعم ًا للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية و املتو�سطة التي ت�أتي
يف نهاية �سل�سلة الإمداد ،كي تتمكن من �إدارة تدفقاتها النقدية ب�صورة تت�سم بالكفاءة ولتقليل تكاليف التمويل .وي�ستثمر �ساب حالي ًا يف نظام جديد لإدارة �سل�سلة الإمداد ،وذلك من �أجل حت�سني هذا العر�ض الذي �سي�شجع ال�شركات الأكرب �أن تدعم هذه احللول من �أجل قاعدة املوردين من امل�ؤ�س�سات
املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة .
تطوير ريادة الأعمال والتدريب عليها
مت�شي ًا مع ر�ؤية اململكة � ،2030أطلق �ساب برنامج «تقدّم» بالتعاون مع جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية .ويهدف هذا الربنامج �إىل تطوير رواد الأعمال الذين ال يزالون يف بداية الطريق والتفاعل معهم وتقدمي الدعم والتوجيه الالزمني .وقد مت �إطالق الربنامج يف �أكتوبر من عام  2016و�أكمل
دورته الأوىل التي امتدت ل�ستة �أ�شهر يف منت�صف  .2017وقد مت قبول رواد الأعمال بعد �أن �شاركو يف عملية تقدمي الطلبات التي �شهدت مناف�سة كبرية ،وذلك؛ يف نهاية عام  .2016وكانت تدور الأفكار حول احللول الرقمية والطاقة املتجددة وا�ستدامة املياه والطعام وكذلك احللول املتعلقة بال�صناعة.
�أثناء الربنامج ،مت عر�ض � 26شركة نا�شئة من  13جامعة خمتلفة من جميع �أنحاء اململكة على جلنة التحكيم يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية .وقد ح�صلت الفرق الفائزة على منحة متويل �أويل كجزء من الربنامج.

30

2017

متناهية ال�صغر

اخلدمات امل�صرفية الرقمية
طريق نقل املعامالت املبا�شرة مع املوظفني �إىل قنوات �إلكرتونية ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،اخلدمات امل�صرفية على الإنرتنت وماكينات ال�صرف التفاعلية وماكينات �إيداع النقد و�أجهزة نقاط البيع ،وحلول بوابة ال�سداد والدفع .ويطور �ساب حالي ًا من�صة متقدمة للخدمات امل�صرفية على
الهاتف والإنرتنت للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة لكي حتل حمل املن�صة احلالية ،كما يطور البنك منوذج ًا �إلكرتوني ًا لفتح ح�ساب للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.

ريال �سعودي

ن�سبة قرو�ض امل�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة من قرو�ض �ساب الإجمالية

0.00%

0.19%

0.31%

0.50%

ن�سبة البنود خارج امليزانية العمومية للم�ؤ�س�سات املتناهية ال�صغر و ال�صغرية واملتو�سطة من �إجمايل البنود خارج امليزانية العمومية ل�ساب

0.03%

0.24%

0.21%

0.48%

عدد الت�سهيالت االئتمانية

122

961

802

1,885

عدد العمالء احلا�صلني على ت�سهيالت ائتمانية

91

263

100

454

مبلغ الت�سهيالت االئتمانية امل�ضمونة بربنامج كفالة

-

130

5

135

مبلغ الت�سهيالت االئتمانية امل�ضمونة بربنامج كفالة

-

59,088

3,181

62,269
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية)
يظل بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية هو البنك اال�ستثماري الرائد يف اململكة� ،إذ وقع االختيار البنك «ك�أف�ضل بنك ا�ستثماري يف اململكة العربية ال�سعودية» من يوروموين و»�أف�ضل بنك ا�ستثماري �أجنبي يف اململكة العربية ال�سعودية» من �إمييا فاينان�س يف عام  .2017وقد حافظ البنك على ريادته يف
اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية يف عام  .2017وقد وا�صل بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية تو�سيع قدراته لت�شمل �إمتام �أول عملية بناء �سجل �أوامر م�سرعة يف اململكة العربية ال�سعودية .وخالل العامني املا�ضيني ،حافظ البنك على مكانته كبنك ا�ست�شاري رائد يف �سوق ر�أ�س مال الأ�سهم يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث قدم امل�شورة يف  3معامالت من �أهم املعامالت املتعلقة ب�سوق ر�أ�س مال الأ�سهم .كما �ساهم بنجاح يف عدد من �أكرب معامالت �أ�سواق ر�أ�سمال الديون ومعامالت التمويل امل�شرتك يف  ،2017وفاز بجائزة «�صفقة العام» من ذا بانكر وجائزة «�أف�ضل متويل جتاري �إ�سالمي مهيكل» من جوائز
فاينان�س �آ�سيا .كما ظل بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية ي�ضطلع بدور هام يف دعم بناء البنية التحتية للمملكة من خالل خا�صية متويل امل�شروعات والت�صدير ،كما ح�صل البنك على جائزة «�أف�ضل �صفقة �إعادة متويل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا» من �آي جيه جلوبال ،وكذلك جائزة «�أف�ضل
�صفقة بنية حتتية للنقل يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا» من يوروموين لل�صفقات الكربى.

� .6إدارة املخاطر
ت�شمل جميع �أن�شطة �ساب ،بدرجات متفاوتة ،قيا�س وتقييم وتقبل و�إدارة املخاطر �أو جمموعة من املخاطر .ومن �أهم فئات املخاطر التي يتعر�ض لها البنك هي خماطر االئتمان (مبا يف ذلك خماطر النظراء واملخاطر العابرة للحدود)؛ وخماطر ال�سوق (مبا يف ذلك خماطر ن�سبة العموالت
اخلا�صة وخماطر �صرف العمالت الأجنبية)؛ وخماطر النقد وال�سيولة؛ واملخاطر الت�شغيلية يف �صورها املتنوعة ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،خماطر االلتزام (املخاطر التنظيمية وخماطر اجلرمية االقت�صادية) ،وخماطر �أمن املعلومات ،وخماطر ال�سمعة واال�ستدامة (املخاطر البيئية
واالجتماعية).

�إن بنك ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية هو البنك الرائد على م�ستوى ال�سوق يف دعم برنامج امل�ستثمر الأجنبي امل�ؤهل ،وذلك فيما يتعلق بالأ�صول التي يف عهدته .وقد �شهد عدد امل�ؤ�س�سات الأجنبية التي تقدمت بطلبات لت�صبح «م�ستثمر ًا �أجنبي ًا م�ؤه ًال» زيادة ملحوظة يف عام  ،2017ومن ثم ،فهي

�إن وجود هيكل وا�ضح للحوكمة وامللكية ي�ضمن مراقبة الإدارة الفعالة للمخاطر وامل�ساءلة عليها .ويعتمد جمل�س الإدارة �أو جلنته املكلفة  -جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س � -إطار عمل املخاطر اخلا�ص بالبنك وخططه و�أهداف �أدائه ،والتي تت�ضمن و�ضع بيان لتقبل املخاطر وتفوي�ض ال�سلطات ملخاطر
االئتمان وغريها من املخاطر ،وو�ضع �إجراءات مراقبة فعالة.

ت�ستحوذ �أعمال �إدارة الأ�صول على ح�صة �سوقية من فئات الأ�صول املتمثلة يف الأ�سهم املحلية قدرها حوايل  .20%وملزيد من التنوع� ،أطلق البنك �أول �صندوق عقاري له يف عام  ،2017ومت تقدميه ك�صندوق للإيداعات اخلا�صة.

راجعت جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س �إطار عمل تقبل املخاطر لدى �ساب واعتمدته �أثناء العام ،وهو يو�ضح مقدار و�أنواع املخاطر التي ميكن ل�ساب �أن يتقبلها يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته .كما يعترب من العنا�صر املركزية يف النهج املتكامل للتعامل مع املخاطر ور�أ�س املال و�إدارة الأعمال ،كما يدعم البنك
يف حتقيق �أهدافه يف احل�صول على عائد على حقوق امل�ساهمني ،كما يعترب عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا للوفاء بالتزامات البنك مبوجب الركن الثاين من اتفاقية بازل .

تظل فر�صة للنمو ،وال �سيما �أن م�ؤ�شر مورجان �ستانلي للأ�سواق النا�شئة قد �أدرج اململكة العربية ال�سعودية يف قائمة مراقبة الأ�سواق النا�شئة يف عام  ،2017وهو ما ميثل عالمة �إيجابية.

يدير بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية �أعمال و�ساطة �ضخمة للم�ؤ�س�سات والأفراد.
�شركة �ساب تكافل (الت�أمني)
مت�شي ًا مع ا�سرتاتيجية البنك ،ركزت �ساب تكافل جهودها على جتهيز نف�سها للمبادرات ذات ال�صلة بر�ؤية  ،2030مبا يف ذلك �إعادة تهيئة البنية التنظيمية لتح�سني ال�صلة والتدفق .وكجزء من هذا الإجراء ،مت ا�ستحداث دور رقمي للعمل مع �ساب يف حتقيق املبادرات الرقمية اال�سرتاتيجية ال�ضرورية
للتوافق مع مبادرات �ساب وتلبية الحتياجات العمالء .ولفهم تلك االحتياجات ب�شكل �أف�ضل� ،أجرت �ساب تكافل درا�سة لتوجهات العمالء يتم ا�ستخدامها كمن�صة لدفع ال�شركة �إىل الأمام.
وتراعي ال�شركة ب�شدة حت�سني البيئة التنظيمية وتركز كحد �أدنى على تلبية املعايري املطلوبة للعمل يف ال�سوق .وقد مت �إجناز الكثري من العمل من �أجل تعزيز معايري مكافحة غ�سل الأموال ورعاية العمالء والأمن ال�سيرباين لدى ال�شركة.

خماطر االئتمان
يدير البنك ق�سم ًا م�ستق ًال للمخاطر االئتمانية توفر م�ستوى عالي ًا من مراقبة و�إدارة املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق لبنك �ساب ،وذلك مت�شي ًا مع قواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن �إدارة املخاطر االئتمانية يف البنوك .وت�شمل مهامها املراجعة امل�ستقلة والتقييم املو�ضوعي للمخاطر ل�ضمان
توافق التطبيق مع ال�سيا�سة االئتمانية لبنك �ساب ومع اللوائح املحلية املعمول بها؛ وكذلك تقدمي التوجيه لقطاعات الأعمال ب�ش�أن تقبل البنك للتعر�ض للمخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق فيما يتعلق بقطاعات �صناعية معينة و�أن�شطة معينة ومنتجات م�صرفية معينة؛ كما ت�شمل مهامها كذلك مراقبة
الديون على اجلهات ال�سيادية والبنوك وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية.
املخاطر ال�شرعية
املخاطر ال�شرعية هي خماطر اخل�سارة املالية �أو العقوبات التنظيمية �أو الإ�ضرار ب�سمعة �ساب �أو جميع ما �سبق نتيجة لعدم االمتثال للتوجيهات والإر�شادات وال�شروط التي ت�صدرها اللجان ال�شرعية ببنك �ساب ب�ش�أن تطوير املنتجات الإ�سالمية وتنفيذها وت�سويقها وطرحها.
من املعروف �أن القواعد ال�شرعية لها تف�سريات عدة؛ ومن ثم ،فهناك خماطر حمتملة لتف�سري �أحد منتجات �ساب على �أنه غري متوافق مع ال�شريعة من جانب جمل�س �شرعي �آخر .وللتخفيف من حدة هذه املخاطر ،حر�ص �ساب على �أن يكون �أع�ضاء اللجنة ال�شرعية للبنك من ذوي املكانة العالية يف الأمور
ال�شرعية .عالو ًة على ذلك ،ف�إن لدى �ساب فريق متفرغ للأمور ال�شرعية ومتخ�ص�ص يف امل�سائل املتوافقة مع ال�شريعة .وقد مت عقد تدريب وحلقات توعية ب�ش�أن مبادئ اخلدمات امل�صرفية وكذلك متطلبات معاجلة املنتجات .و�أخري ًا ،ميتلك البنك من�صة تقنية متوافقة مع املتطلبات ال�شرعية ب�شكل كبري
من �أجل دعم تقليل خماطر الأخطاء الت�شغيلية �أو املراقبة.
لقد مت حتديد خماطر ال�شريعة على �أنها خماطر منف�صلة معرتف بها يف خريطة �شدة خماطر الأعمال وكذلك على م�ستوى امل�سائل ال�شرعية التي تراقبها جلان احلوكمة املنا�سبة .ومن اجلدير بالذكر �أن رئي�س �إدارة اخلدمات املالية الإ�سالمية يتبع الرئي�س التنفيذي للمخاطر مبا�شرةً ،وذلك للإ�شراف
على تطوير املنتجات واخلدمات ال�شرعية ومراقبة على نح ٍو م�ستقل.
لقد ا�ستلزم هذا الرتكيز املتزايد و�ضع �إطار عمل حمكم لاللتزام مبكافحة املخاطر ال�شرعية يكون متوافق ًا مع �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية .وقد �أجرى البنك حت�سينات على �إطار العمل و�ض َّمنه يف منوذج مكون من ثالثة خطوط دفاعية ،وذلك للت�أكد من �أن احلوكمة ت�ضمن ال�شفافية امل�ستمرة
وامل�ساءلة يف �إدارة الأعمال و�إدارة اخلدمات املالية الإ�سالمية والتدقيق والتفاعل مع جمل�س �إدارة �ساب من خالل جلنة املخاطر الت�شغيلية والرقابة الداخلية وجلنة �إدارة املخاطر وجلنة املراجعة واللجنة ال�شرعية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �إدارة اخلدمات املالية الإ�سالمية تبقى على توا�صل مع اللجنة
ال�شرعية ب�ش�أن جميع الأمور املتعلقة بال�شريعة .ومن اجلدير بالذكر �أن جلنة ال�شريعة تتبع جمل�س �إدارة �ساب مبا�شرةً.
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خماطر ال�سوق
تقلل املخاطر التي ت�شكلها حركة الأ�سعار يف ال�سوق ،مثل �أ�سعار ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار العموالت اخلا�صة والفارق يف �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار الأ�سهم ،من دخلنا �أو من قيمة حمافظنا .وينق�سم التعر�ض ملخاطر ال�سوق �إىل حمفظتني:

�سندات الدين امل�صدرة و الإقرتا�ض
مت�شي ًا مع اجلهود امل�ستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز مركزه من الكفاية الر�أ�سمالية وتنويع م�صادر التمويل وتقليل فجوات التباين بني تواريخ ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات� ،أ�صدر البنك �سندات الدين التالية:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املحافظ التجارية – وت�شمل البنود التي تنتج عن الو�ساطة املالية و�شراء الأ�سهم والبنود الناجتة عن العميل.
املحافظ غري التجارية – ت�شمل البنود التي تن�ش�أ يف الأ�سا�س من �إدارة �سعر العمولة اخلا�صة للأ�صول واملطلوبات امل�صرفية التجارية واخلا�صة بالأفراد ،واال�ستثمارات املالية املخ�ص�صة للبيع ،ح�سبما تكون متوافرة ،واملحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.

يف

31

دي�سمرب

2016

املدفوعات يف العام

يف

31

دي�سمرب

2017

�صكوك ثانوية مدتها � 5سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي 2012 -

1,500,000

1,500,000

-

تتم مراقبة وقيا�س خماطر ال�سوق با�ستخدام حدود ومقايي�س معتمدة من جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س وتراقبها �إدارة املخاطر امل�ستقلة .وت�شمل القيا�سات الأ�سا�سية ما يلي:

�صكوك ثانوية مدتها � 7سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي 2013 -

1,500,000

-

1,500,000

•قيا�س القيمة املعر�ضة للخطر ،الذي ُي�ستخدم لتقييم اخل�سائر املحتملة للبنود املعر�ضة للمخاطر نتيجة حلركة �أ�سعار ال�سوق على مدى فرتة زمنية حمددة و�إىل م�ستوى معني من الثقة ،ويتم تعزيزه باختبارات ال�ضغط لتقييم الت�أثري املحتمل حلركات الأ�سعار على قيم املحافظ ،يف �إطار جمموعة من
املتغريات املالية.

�صكوك ثانوية مدتها � 10سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي 2015 -

1,500,000

-

1,500,000

4,500,000

1,500,000

3,000,000

• املراقبة با�ستخدام مقايي�س ت�شمل ح�سا�سية الدخل من العموالت اخلا�صة وح�سا�سية ال�صرف الأجنبي.
خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تن�ش�أ عن عدم توافر موارد مالية كافية لدى �ساب لكي يفي بالتزاماته عند حلول �أجلها �أو من عدم �إمكانية الوفاء بتلك االلتزامات �إال بتكبد تكلفة باهظة .وتن�ش�أ خماطر ال�سيولة عن عدم التوافق يف �أوقات التدفقات النقدية� .أما خماطر التمويل فتن�ش�أ من �أن التمويل
الذي ُينظر �إليه على �أنه م�ستدام ،ومن ثم ي�ستخدم لتمويل الأ�صول ،ال يكون م�ستدام ًا طيلة الوقت .وتن�ش�أ خماطر التمويل حينما ال ميكن متويل الأ�صول غري ال�سائلة يف الآجال املتوقعة ،ح�سب احلاجة.
وقد و�ضع �ساب بيان تقبل املخاطر فيما يتعلق مبخاطر ال�سيولة الذي تعتمده �سنوي ًا جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س ،وتتم مراجعته �شهري ًا من قبل جلنة �إدارة الأ�صول واملطلوبات وجلنة �إدارة املخاطر ،مع رفع تقارير ربع �سنوية بها �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س.
وقد قام بنك �ساب ،دعم ًا لالمتثال امل�ستمر لبيان تقبل املخاطر ،بو�ضع جمموعة من مقايي�س املراقبة الأ�سا�سية ،من بينها على �سبيل املثال ال احل�صر ،ن�سبة تغطية ال�سيولة ون�سبة الأموال امل�ستقرة ال�صافية .وتتم مراقبة جميع تلك املقايي�س عن كثب للتحقق من التزامها بقيود بيان تقبل املخاطر من
جانب جلنة �إدارة الأ�صول واملطلوبات وجلنة �إدارة املخاطر ،ويتم رفع تقارير بها �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س.
و ُيجري �ساب اختبارات ال�ضغط للتدفق النقدي على خماطر ال�سيولة والتمويل .حيث ي�أخذ اختبار ال�ضغط يف اعتباره عدد ًا من ال�سيناريوهات على نطاق ال�سوق بالكامل وعدد ًا من ال�سيناريوهات اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل الفرتات الزمنية ،لتقييم قدرة البنك على اال�ستمرار يف العمل بكفاءة لدعم العمالء
�أثناء الفرتات ال�صعبة وما بعدها .ويتم �إجراء اختبارات ال�ضغط هذه ب�شكل ن�صف �سنوي.

�صكوك ثانوية مدتها � 5سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – 2012
�أ�صدر �ساب هذه ال�صكوك بتاريخ  28مار�س  2012على �أن تكون م�ستحقة يف مار�س  .2017وقد مت �إ�صدار هذه ال�صكوك كتبادل جتاري جزئي من دين رئي�سي �إىل دين ثانوي مببلغ قدره  1,000مليون ريال �سعودي .وقد مت االكتتاب يف اجلزء املتبقي بالكامل وقدره  500مليون ريال �سعودي نقد ًا.
وت�ستحق هذه ال�صكوك ن�سبة عمولة خا�صة وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية خالل � 3أ�شهر م�ضاف ًا �إليها  120نقطة �أ�سا�س ت�ستحق ال�سداد كل ثالثة �أ�شهر .مل تكن هذه ال�صكوك م�ضمونة وقد �أدرجت يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).

�صكوك ثانوية مدتها � 7سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي

– 2013

�أ�صدر �ساب هذه ال�صكوك بتاريخ  17دي�سمرب  2013على �أن تكون م�ستحقة يف دي�سمرب  .2020ويتفق هذا الإ�صدار مع اتفاق بازل ،ويحق ل�ساب اختيار �سداد ال�صكوك بعد � 5سنوات� ،شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفق ًا ل�شروط و�أحكام االتفاقية.
وت�ستحق هذه ال�صكوك ن�سبة عمولة خا�صة وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية خالل � 6أ�شهر م�ضاف ًا �إليها  140نقطة �أ�سا�س ت�ستحق ال�سداد كل �ستة �أ�شهر .هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
�صكوك ثانوية مدتها � 10سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – 2015

�أ�صدر �ساب هذه ال�صكوك بتاريخ  28مايو  2015على �أن تكون م�ستحقة يف مايو  .2025ويتفق هذا الإ�صدار مع اتفاق بازل  ،3ويحق ل�ساب اختيار �سداد ال�صكوك بعد � 5سنوات� ،شريطة احل�صول على موافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفق ًا ل�شروط و�أحكام االتفاقية.
وت�ستحق ال�صكوك ن�سبة عمولة خا�صة وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية خالل � 6أ�شهر م�ضاف ًا �إليها  130نقطة �أ�سا�س ت�ستحق ال�سداد كل �ستة �أ�شهر .هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).

و�ضع البنك �آلية لتحميل تكلفة ال�سيولة داخل امل�ؤ�س�سة لدعم �إدارة هيكل امليزانية العمومية لأغرا�ض خماطر ال�سيولة والتمويل .ويتم حتديث ال�سيا�سة من قبل جلنة �إدارة الأ�صول واملطلوبات مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وتعتمدها جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س.
يحتفظ بنك �ساب بخطة لتمويل ال�سيولة يف حاالت الطوارئ لتقدمي التوجيه للإدارة العليا التي يت�شكل منها فريق �إدارة �أزمات ال�سيولة �أثناء فرتات �ضوائق ال�سيولة .وت�ضع خطة متويل ال�سيولة يف حاالت الطوارئ مقايي�س مراقبة من �أجل التحذير املبكر ،وذلك من �أجل حتذير الإدارة من �أي �ضوائق
مالية و�شيكة ،كما �أن تلك اخلطة حتدد امل�س�ؤوليات وتو�ضح النهج الذي ميكن للإدارة �أن تتبعه �أثناء مراحل حدة الأزمة املختلفة .ويتم حتديث خطة متويل ال�سيولة يف حاالت الطوارئ مرة واحدة �سنوي ًا على الأقل ،وي�ستغل فريق �إدارة �أزمات ال�سيولة هذه الفر�صة من �أجل مراجعة اخلطة بالتف�صيل
و�ضمان الإملام بها قبل وقوع �أي �أزمة.
الت�صنيفات االئتمانية لبنك �ساب
متثل قوة الت�صنيف االئتماين داللة على القوة املالية الن�سبية التي يتمتع بها بنك �ساب ،وهي تعزز من قدرة البنك على الو�صول �إىل م�صادر متويل ب�سعر �أمثل .تراعي الت�صنيفات االئتمانية مواطن القوة املالية ومركز ال�سيولة الوفري واالمتياز القوي لبنك �ساب عالو ًة على مراعاة الت�صنيف ال�سيادي
املحلي .يف عام  ،2017مل يطر�أ تغيري على الت�صنيفات اخلارجية لبنك �ساب يف حني انخف�ضت درجات الت�صنيف لبع�ض البنوك الأخرى ،كما رفعت م�ؤ�س�سة فيت�ش ت�صنيفنا �إىل م�ستقر ب�سبب نظرتنا امل�ستقبلية .يعر�ض اجلدول التايل الت�صنيفات االئتمانية احلالية لبنك �ساب ح�سبما �أكدتها وكاالت
الت�صنيف االئتماين العاملية الرائدة يف احلادي والثالثني من دي�سمرب :2017
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 .7هيكل الكيان القانوين

تتكون القرو�ض مما يلي:
القر�ض امل�شرتك
يف � 19أكتوبر  ،2016ح�صل البنك على قر�ض م�شرتك مبعدل فائدة متغري مببلغ  450مليون دوالر �أمريكي .هذا القر�ض غري م�ضمون ويحني موعد ا�ستحقاقه يف � 19أكتوبر  .2019وفيما يلي قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني يف القر�ض امل�شرتك:
ا�سم املقر�ض
بنك �أوف �أمريكا مرييل لين�ش �إنرتنا�شيونال مليتيد ،لندن

القيمة بالدوالر الأمريكي
75,000,000

بنك ت�شانغ هوا كومري�شال مليتيد ،لندن

10,000,000

بنك كومريز �أكتينجيزيل �شافت ،لوك�سمبورج

50,000,000

هوجن كوجن �آند �شنغهاي بانكينج كوربوري�شن ،هوجن كوجن

75,000,000

بنك ميجا �إنرتنا�شيونال كومري�شال كو مليتيد ،تايبيه

15,000,000

بنك ميزوهو مليتيد ،لندن

75,000,000

بنك �ستاندرد ت�شارترد (هوجن كوجن) مليتيد ،هوجن كوجن

75,000,000

بنك �أوف طوكيو ميت�سوبي�شي يو �إف جيه مليتيد ،دبي

75,000,000

الإجمايل

450,000,000

قر�ض م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
ً
ميثل قر�ض ًا ب�سعر فائدة ثابت من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ي�سدد على �أق�ساط على  12عاما ،وهو ي�ستحق معدل عمولة خا�صة بواقع  5.11%تكون واجبة ال�سداد كل �ستة �أ�شهر .مت احل�صول على القر�ض يف  7يوليو  2005وكان م�ستحق ال�سداد بحلول  15يونيو  .2017ويعر�ض اجلدول �أدناه اجلدول الزمني لل�سداد.
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
تاريخ الدفع

مبلغ الدفع

الر�صيد امل�ستحق
15,625

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016
15,625

-

 15يونيو
خماطر العمليات
املخاطر الت�شغيلية هي تلك املخاطر التي تواجه البنك يف �سعيه لتطبيق ا�سرتاتيجيته �أو حتقيق �أهدافه نتيجة عدم كفاءة العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة �أو ف�شلها �أو ب�سبب �أحداث خارجية.
يكمن الغر�ض الرئي�سي من �إدارة املخاطر الت�شغيلية يف م�ساعدة بنك �ساب على حتقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية .ويقوم البنك بذلك عن طريق م�ساعدة الإدارة فيما يلي:
• حتديد وتقييم م�صادر عدم اليقني وطبيعتها ،والتي قد ت�ؤثر �إيجاب ًا �أو �سلب ًا على �أهداف البنك.
• حتديد مدى ا�ستعداد البنك لتحمل خ�سائر املخاطر الت�شغيلية� ،أي تقبل املخاطر التي حتظى مبوافقة جمل�س الإدارة.
• و�ضع �إجراءات ا�ستجابة منا�سبة وحتديثها ،مبا يف ذلك ال�ضوابط ،وذلك للإبقاء على املخاطر الت�شغيلية عند م�ستوى مقبول.
ميثل �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية النهج ال�شامل الذي يتبناه بنك �ساب لإدارة املخاطر الت�شغيلية .ويكمن الهدف الأ�سا�سي يف فهم املخاطر الت�شغيلية حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات على ب�صرية .ويتوىل م�س�ؤولية �إدارة املخاطر الت�شغيلية موظفو �ساب الذين يتعني عليهم �إدارة املخاطر
الت�شغيلية للأن�شطة التي يتحملون م�س�ؤوليتها.
ا�ستناد ًا �إىل �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية ،نفذ �ساب ثالثة خطوط دفاعية على �أ�سا�س الأن�شطة (نهج �أف�ضل املمار�سات يف املجال) لتعزيز نهجه لإدارة املخاطر الت�شغيلية .ويو�ضح هذا الإطار الأدوار وامل�س�ؤوليات ذات ال�صلة ب�إدارة املخاطر الت�شغيلية على �أ�سا�س يومي .وي�ضع منط اخلطوط
الدفاعية الثالثة فرق ًا ملحوظ ًا بني �أدوار:
• الإدارة الت�شغيلية.
•الرقابة على الإدارة الت�شغيلية،
•املراجعة الداخلية (التحقق امل�ستقل واملو�ضوعي من فعالية ال�ضوابط الداخلية و�إدارة املخاطر).
عالو َة على ما �سبق ،تلعب الإدارة العليا وجمل�س الإدارة دور ًا حا�سم ًا يف �ضمان وجود هذه اخلطوط الدفاعية الثالثة وعملها.
2017
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ال�شركات التابعة
ميلك �ساب ( 100%عام  )100% :2016من حق امللكية يف �شركة تابعة هي وكالة �ساب للت�أمني ،والتي يبلغ ر�أ�سمالها � 500ألف ريال �سعودي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية ورقم �سجلها التجاري  1010235187بتاريخ 18جمادى الثاين  1428هـ
(املوافق  3يوليو  2007م) .وتتوزع هذه امللكية بن�سبة  98%ملكية مبا�شرة للبنك و 2%ب�صورة غري مبا�شرة (امللكية غري املبا�شرة عن طريق �شركة تابعة م�سجلة يف اململكة) .ويتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة الفرعية يف العمل كوكيل ت�أمني وحيد ل�شركة �ساب تكافل داخل اململكة طبق ًا لالتفاقية
املربمة بينهما.
كما ميلك �ساب  )100% :2016( 100%من حق امللكية يف �شركة تابعة هي �شركة عقارات العربية املحدودة ،والتي يبلغ ر�أ�سمالها  1مليون ريال �سعودي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ورقم �سجلها التجاري  1010188350بتاريخ  12جمادى الأوىل
1428هـ (املوافق  12يوليو  2003م) .وتتوزع هذه امللكية بن�سبة  99%ملكية مبا�شرة للبنك و  1%ب�صورة غري مبا�شرة (امللكية غري املبا�شرة عن طريق �شركة فرعية م�سجلة يف اململكة) .وتعمل ال�شركة الفرعية يف �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي والعقارات لأغرا�ض اال�ستثمار.
كما ميتلك �ساب  )100%:2016( 100%من حق امللكية يف �شركة تابعة هي �شركة �ساب العقارية املحدودة ،ويبلغ ر�أ�سمالها � 500ألف ريال �سعودي ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ورقم �سجلها التجاري  1010428580بتاريخ � 12صفر 1436هـ (املوافق 4
دي�سمرب 2014م) .وتتوزع هذه امللكية بن�سبة  99.8%ملكية مبا�شرة للبنك و  0.2%ب�صورة غري مبا�شرة (امللكية غري املبا�شرة عن طريق �شركة فرعية م�سجلة يف اململكة) .ويتمثل الغر�ض الرئي�سي من هذه ال�شركة الفرعية يف ت�سجيل العقارات.
يف  17مايو � ،2017أ�س�س بنك �ساب كيان ًا لأغرا�ض خا�صة هو �شركة �ساب للأ�سواق املحدودة ،وهي عبارة عن �شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل بر�أ�س مال قدره � 250ألف دوالر �أمريكي ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة وفق ًا لقوانني جزر كاميان .و�ستبا�شر ال�شركة التابعة عملها يف امل�شتقات املالية
ومعامالت �إعادة ال�شراء .ومل تبد�أ ال�شركة مبا�شرة عمليات الت�شغيل بعد.
كما ميتلك �ساب  )100%:2016( 100%من حق امللكية يف �شركة تابعه هي �شركة �ساب للأوراق املالية ،وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة با�شرت عملها يف جمال الأوراق املالية والو�ساطة املالية مبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية رقم  7-35-2007بتاريخ  10جمادى الثاين 1428هـ (25
يونيو  ،)2007وهي م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ورقم �سجلها التجاري  1010235982بتاريخ  8رجب 1428هـ ( 22يوليو 2007م) .وقد مت ت�صفية ال�شركة الفرعية يف  15يونيو .2017
يف � 17أغ�سط�س � ،2017أبرم بنك �ساب اتفاقي ًة مع �شركة «ات�ش ا�س بي �سي �آ�سيا القاب�ضة بي يف» و�شركات تابعة �أخرى مملوكة بالكامل ل�شركة « ات�ش ا�س بي �سي هولدجن بي �إل �سي» (وي�شار �إليهما جمتمعني بلفظ «ات�ش ا�س بي �سي») وذلك ل�شراء كامل ح�ص�ص ات�ش ا�س بي �سي البالغة 32.5%
يف �شركة �ساب تكافل� ،شركة م�ساهمة �سعودية ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب �سجل جتاري رقم  1010234032بتاريخ  20جمادي الأوىل 1428هـ املوافق  6يونيو  ،2007نظري �سعر �شراء قدره  10.66ريال �سعودي لل�سهم الواحد وب�إجمايل بلغ  117.8مليون ريال �سعودي .واكتملت
هذه ال�صفقة يف  23نوفمرب  2017مما �أدى �إىل امتالك �ساب حالي ًا حل�صة م�سيطرة تبلغ � .65%أ�صبحت �ساب تكافل �شرك ًة تابعة مملوكة لبنك �ساب اعتبار ًا من  23نوفمرب  2017ومل تعد تُعامل ك�شركة زميله .وتبلغ �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة �ساب تكافل  340 000 000ريال �سعودي� .إن الن�شاط
الرئي�سي ل�شركة �ساب تكافل هو تقدمي �أن�شطة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وتعر�ض منتجات التكافل العائلي والعام للأفراد وال�شركات داخل اململكة.
ي�ؤكد البنك عدم وجود �سندات دين م�صدرة لأي من هذه ال�شركات التابعة.
الكيانات املهيكلة
�شارك �ساب مع بنوك حملية �أخرى يف ثالثة كيانات مهيكلة بغر�ض �إبرام �صفقات قرو�ض م�شرتكة وتوفري حقوق �ضمانات �إ�ضافية ملوجودات معينة للمقرت�ضني وفق ًا لهياكل متويل �إ�سالمية .وال تبا�شر هذه الكيانات �أي �أن�شطة جتارية �أخرى .وهذه الكيانات هي:
� .1شركة كيان ال�سعودية لت�أجري املوجودات.
� .2شركة رابغ لت�أجري املوجودات.
� .3شركة ينبع لت�أجري املوجودات.
ميتلك كل كيان ر�أ�س مال يبلغ  500 000ريال �سعودي ،وميتلك �ساب ح�صة قدرها  )50%:2016( 50%من ر�أ�س مال كل كيان .وال يدمج �ساب هذه الكيانات �إذ ال يحق له احل�صول على عائدات متغرية من عالقته بها وال ميتلك القدرة على الت�أثري على هذه العائدات عرب �سيطرته عليها .ويتم قيد
التمويل الأ�سا�سي ذي ال�صلة يف دفاتر �ساب.
امل�شروع امل�شرتك
متثل ح�صة البنك يف �أرباح �أي م�شروع م�شرتك ح�صته يف �أرباح ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة (ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية).
ميتلك �ساب  )51%:2016( 51%من �أ�سهم ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية ومرخ�صة من هيئة ال�سوق املالية وتبا�شر عملها داخل اململكة العربية ال�سعودية .ويبلغ ر�أ�س املال املرخ�ص به وامل�صدر واملدفوع بالكامل ل�شركة ات�ش ا�س بي �سي ال�سعودية  500مليون ريال
�سعودي مق�سم �إىل  50مليون �سهم بواقع  10ريال �سعودي لكل �سهم .وال ميكن لأي جمموعة ا�ستثمارية �أن تبا�شر �أن�شطة الكيان دون تعاون الطرف الآخر .وميكن لكال امل�ستثمرين تعيني عدد مت�ساو من �أع�ضاء املجل�س ،مما يعني �أن قرارات املجل�س تتطلب ال�شراكة يف اتخاذ القرارات .وبالتايل ،ال يدمج
�ساب الكيان �إذ ال يحق له احل�صول على عائدات متغرية من عالقته به وال ميتلك القدرة على الت�أثري على العائدات عرب �سيطرته عليه .وتتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة يف تقدمي جمموعة كاملة من خدمات اال�ستثمار امل�صرفية ،من بينها الرتتيب والو�ساطة واال�ست�شارات و�إدارة املوجودات والإيداع.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

 .8حوكمة ال�شركات
مبادئ حوكمة ال�شركات
يدرك البنك ال�سعودي الربيطاين «�ساب» الأثار الإيجابية للأخذ مببادئ ومعايري احلوكمة الر�شيدة و�أن ذلك يقت�ضي �إتباع املعايري املهنية والأخالقية يف تعامالت البنك ،وال�شفافية والإف�صاح ،مبا ي�سهم يف تعميق وتطوير كفاءة عمل املن�ش�أة وعالقاتها مع جميع �أ�صحاب امل�صالح ،كما �أن البنك ي�ؤمن ب�أن
ال�سري يف هذا النهج يعزز ثقة امل�ستثمرين بالبنك من جهة وبقطاع ال�صناعة امل�صرفية ال�سعودية من جهة �أخرى ،وهو بالتايل ما �سينعك�س على ت�أمني و�سالمة وا�ستقرار القطاع امل�صريف يف اململكة العربية ال�سعودية.
راعى البنك �إ�صدار �سيا�سة تنظم تعار�ض امل�صالح املحتمل لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،وا�صدر �سيا�سة تعنى بالإف�صاح ومتطلباته و�آلياته ،وقد مت العمل على تطبيق هاتني ال�سيا�ستني بعد �إقرارهما من قبل جمل�س �إدارة البنك .ولرغبة منه يف تعزيز مناحي التوا�صل مع م�ساهميه فقد ا�ستمر
البنك يف العمل على مبادرته حلث امل�ساهمني من ا�صحاب ال�شهادات وممن مل يت�سلموا �أرباح ا�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 اقرها جمل�س �إدارة البنك ت�ضمنا عر�ض ًا حلق امل�ساهم يف احل�صول على �أرباح ،وح�ضور اجلمعيات واملناق�شة والت�صويت والت�صرف بالأ�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 يتم توفريها للم�ساهمني ،وتن�شر يف ال�صحف وحتمل بانتظام على موقع تداول وموقع البنك الإلكرتوين .وقد درج البنك رغبة منه يف ت�أ�صيل وعي م�ساهميه على طباعة الدليل اال�سرت�شادي اخلا�ص بحقوق امل�ساهمني يف اجلمعيات العامة والذي يراعى توزيعه
للم�ساهمني عند عقد اجلمعيات العامة.
ومت�شي ًا مع ما ا�شتملت عليه وثيقة (املبادئ الرئي�سية للحوكمة يف البنوك العاملة يف اململكة) التي �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي ت�ضمنت �إطار ًا عام ًا للحوكمة التي يتوجب على البنوك العاملة يف اململكة التم�شي به ،ولرغبة البنك يف االلتزام بجميع ما ت�ضمنته وثيقة املبادئ فقد روعي
العمل خالل الفرتة التي تلت �صدور تلك الوثيقة على �إجراء مراجعات �شاملة ملنظومة وتطبيقات احلوكمة التي ينتهجها البنك ،وبناء عليه فقد متت �صياغة خطة عمل ب�إطار زمني مت من خاللها التوا�صل مع مقام م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث مت التم�شي كلية مع جميع املتطلبات التي ا�شتملت
عليها وثيقة املبادئ.
وحر�ص ًا من البنك على االلتزام باملتطلبات 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 يف �إطار ومنهجية
موثقة فرياعي البنك العمل على �إجراء مراجعات داخلية ب�شكل دوري تهدف ل�ضمان تقييم مدى وم�ستوى التزام البنك مبتطلبات احلوكمة واف�ضل التطبيقات املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
ومت�شيا مع حتديثات الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وعلى �ضوء التوجيهات التنظيمية االخرى ذات العالقة ،فقد �أجرى البنك مراجع ًة �شامل ًة ل�سيا�سات و�أطر حوكمة ال�شركات لديه ،وذلك ل�ضمان توافقها مع التعليمات اال�شرافية و�أي�ضا للت�أكد من �إلتزام �سيا�سات حوكمة
ال�شركات وقواعد عمل جلان جمل�س الإدارة و�أي�ضا �أن�شطة البنك الأخرى مع املتطلبات النظامية.
وتت�ضمن �سيا�سات احلوكمة يف �ساب ما يلي:
�أ) ال�سيا�سات الإجرائية:
� .1سيا�سة الإف�صاح.
� .2سيا�سة تعار�ض امل�صالح.
 .3ال�سيا�سات واملعايري الإجرائية للع�ضوية يف جمل�س الإدارة.
 .4ال�سيا�سة املنظمة للعالقة مع �أ�صحاب امل�صالح.
 .5ال�سيا�سة املنظمة ملعامالت الأطراف ذوي العالقة.
� .6سيا�سة مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان الفرعية.
 .7وثيقة حوكمة �ساب.

ج) تقييم فعالية املجل�س و�أع�ضاءه وفعاليات جلان املجل�س:
وفق ما تن�ص عليه التوجيهات الإ�شرافية التي ت�ضمنتها وثيقة مبادىء احلوكمة ،والئحة حوكمة ال�شركات ووثيقة حوكمة �ساب ،يقوم جمل�س الإدارة وب�صفة �سنوية بتقييم فعالية �أع�ضاءه وحجم م�شاركتهم يف �أعماله �سواء ب�صفة فردية �أو كمجموعة ،وفعالية اللجان املنبثقة عن املجل�س.
وقد روعي ت�صميم و�إعداد �أُطر لتقييم فعالية �أعمال اللجان املنبثقة عن املجل�س وما قامت به من �أعمال يف مقابل نطاق العمل املوكل لها.
د) الربامج التدريبية لأع�ضاء جمل�س الإدارة وجلان املجل�س:
رغبة من البنك يف تعزيز مهارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س يف خمتلف �أوجه ال�صناعة امل�صرفية ،فقد �صري لت�صميم برامج تدريبيه مبا�شرة و�أخرى عن طريق التعلم عن بعد و ت�شمل هذه الربامج كافة �أع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء جلانه.
هـ) حقوق امل�ساهمني
مت�شي ًا مع التوجيهات الإ�شرافية ذات ال�صلة وكقاعدة عامة ،يعمل البنك على ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني جلميع حقوقهم النظامية املت�صلة بال�سهم على �أكمل وجه ،ومن ذلك تقدمي املقرتحات وامللحوظات حيال البنك وادائه ،ووفق ًا ملمار�سات البنك ،فقد اجاب املجل�س عن ا�سئلة وا�ستف�سارات امل�ساهمني
�أثناء �إجتماعات اجلمعية العامة للبنك والتي عقدت يف عام 2017م� ،أو عن طريق وحدة �ش�ؤون امل�ساهمني يف البنك ،ويقوم املجل�س مبراجعة هذه املالحظات والأراء ومناق�شتها.
طلبات �سجل امل�ساهمني
النوع

التاريخ

ال�سبب

1

تقرير امل�ساهمني

01/01/2017

2

تقرير امل�ساهمني

12/01/2017

التقرير ال�سنوي 2016
حتديث �سجالت امل�ساهمني

3

تقرير امل�ساهمني

08/02/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

4

تقرير امل�ساهمني

12/03/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

5

تقرير امل�ساهمني

09/04/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

6

تقرير امل�ساهمني

25/04/2017

اجلمعية العمومية غري العادية

7

تقرير امل�ساهمني

27/04/2017

توزيع �أرباح الأ�سهم

8

تقرير امل�ساهمني

27/04/2017

توزيع �أرباح الأ�سهم

9

تقرير امل�ساهمني

27/04/2017

توزيع �أرباح الأ�سهم

10

تقرير امل�ساهمني

07/06/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

11

تقرير امل�ساهمني

21/06/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

13

تقرير امل�ساهمني

07/08/2017

توزيع �أرباح الأ�سهم

ب) قواعد ولوائح عمل جلان جمل�س الإدارة:

14

تقرير امل�ساهمني

07/09/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

قام البنك خالل االعوام ال�سابقة با�ستكمال �إعداد قواعد ولوائح عمل كافة اللجان الفرعية املنبثقة عن جمل�س الإدارة مبا يت�سق مع �أحكام وثيقة مبادىء احلوكمة ،معايري التعيني يف البنوك ،نظام مراقبة البنوك وقواعده ،الئحة حوكمة ال�شركات ،نظام ال�شركات .وقد اقر جمل�س االدارة قواعد عمل

15

تقرير امل�ساهمني

27/09/2017

اجلمعية العمومية غري العادية

كافة جلان املجل�س ،يف حني وافقت اجلمعية العامة للبنك على �إقرار قواعد جلنتي املراجعة والرت�شيحات واملكاف�آت وفق ما تق�ضي بذلك التوجيهات الإ�شرافية.

16

تقرير امل�ساهمني

11/10/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

17

تقرير امل�ساهمني

27/11/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

18

تقرير امل�ساهمني

31/12/2017

حتديث �سجالت امل�ساهمني

وتراعي اللجان وفقا لقواعد عملها ،مراجعة ادائها وو�ضعها وقواعد عملها ب�شكل �سنوي وذلك ل�ضمان القيام ب�أعمالها ب�أق�صى فعالية والتزامها بالتم�شي مع املتطلبات الإ�شرافية ،والتو�صية ب�أية تغيريات تراها مالئمة لإقرار جمل�س الإدارة ومن ثم اجلمعية العامة.

38

وعالوة على التغيريات التي اق ّرت يف الفرتة ال�سابقة ،فقد �أقر جمل�س �إدارة �ساب تعديل قواعد عمل جلنة املراجعة يف �شهر �سبتمرب 2017م ،وتعديل قواعد عمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �شهر دي�سمرب 2017م ،ومن املقرر عر�ض تلك التعديالت على اجلمعية العامة للبنك والتي �ستعقد يف
الن�صف الأول من 2018م ،وفق ما تق�ضي بذلك التوجيهات الإ�شرافية.
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

ب�صفة عامة ،ف�إن البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) يلتزم روح ًا ون�ص ً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 يف ت�ضمني املتطلبات الإلزامية يف نظام البنك الأ�سا�سي 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 يف الأ�سهم وامل�شاركة يف اجلمعيات العامة وتوفري جميع املعلومات التي تكفل للم�ساهمني ممار�سة حقوقهم،

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة وت�صنيف الع�ضوية

والإف�صاح عن البيانات املالية وغري املالية والتم�شي التام مع متطلبات ال�شفافية وفق احلدود النظامية ،وكذلك حتديد واجبات جمل�س الإدارة وم�سئوليات �أع�ضائه وت�شكيل جلانه املختلفة وفق لوائح عمل تتفق مع التوجيهات الإ�شرافية.
�إىل جانب ذلك فقد التزم البنك �أي�ض ًا بالأخذ بالأحكام ذات الطابع اال�سرت�شادي التي ت�ضمنتها الئحة حوكمة ال�شركات ،با�ستثناء مايلي:
املادة

املتطلبات

95

ت�شكيل جلنة حوكمة ال�شركات ( مادة �إر�شادية)

الأ�ستاذ /خالد �سليمان العليان
�أ�سباب عدم �إلتزام البنك

( نوع الكيان القانوين /املوقع) 2017

(نوع الكيان القانوين /املوقع ) 2016

• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان املالية

رئي�س املجل�س  -ع�ضو م�ستقل

(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان املالية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

�إن جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت طبقا للقواعد واللوائح اخلا�صة بها مكلفة ب�إجراء مراجعات دورية للت�أكد من ات�ساق التطبيقات

املهند�س/خالد عبد اهلل امللحم

وهياكل احلوكمة املعتمدة من قبل البنك وتقدمي تو�صياتها �إىل جمل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن.

ع�ضو م�ستقل

• �إعمار (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة الأ�سمنت الأبي�ض ال�سعودي
(غريمدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• ال�شركة املتحدة للإلكرتونيات
(�إك�سرتا) (مدرجة/اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�صناعة
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• مدينة املعرفة االقت�صادية
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• ميناء امللك عبد اهلل يف رابغ
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
(غري مدرجة /الإمارات العربية املتحدة)

الأ�ستاذ /حممد عمران العمران

• �شركة �أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي

ع�ضو م�ستقل

(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

• �شركة �أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة الراجحي للت�أمني
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة ترابط لال�ستثمار والتنمية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• كريديت �سوي�س العربية ال�سعودية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

_

_

�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 لفرتة � 3سنوات ميالدية وفق �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي ،مع �إمكانية �إعادة انتخابهم .يف حني يتم تعيني الأع�ضاء الأربعة
الآخرين من قبل ال�شريك الأجنبي� ،شركة ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضة بي يف.
وبتاريخ  15دي�سمرب 2016م ،اجتمعت اجلمعية العامة للبنك وانتخبت �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن اجلانب ال�سعودي لدورة مدتها ثالث �سنوات من  1يناير 2017م وحتى يف  31دي�سمرب 2019م .وقد مت االنتخاب وفق �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي.
ومت�شي ًا مع التعليمات اال�شرافية ،فقد عني املجل�س اال�ستاذ /خالد �سليمان العليان رئي�س ًا ملجل�س الإدارة ،واملهند�س /خالد عبداهلل امللحم نائب ًا لرئي�س جمل�س الإدارة .كما عني املجل�س �أي�ض ًا �أع�ضاء ور�ؤ�ساء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة وهي اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر عن املجل�س وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت.
ويف �ضوء ما تقدم فقد ت�شكل جمل�س الإدارة يف تاريخ  31دي�سمرب 2017م من الأع�ضاء التالية �أ�سماءهم والذين �صنفت ع�ضويتهم بح�سب ما جاء يف الئحة حوكمة ال�شركات يف 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:

�أ�سماء ال�شركات التي يكون ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا مبجل�س �إدارتها احلايل �أو مديرها

�أ�سماء ال�شركات التي يكون ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا مبجل�س �إدارتها احلايل �أو مديرها

• �شركة الراجحي للت�أمني
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة ترابط لال�ستثمار والتنمية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
لأ�ستاذ /حممد عبداهلل اليحيى

• �إعمار (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة الأ�سمنت الأبي�ض ال�سعودي
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• ال�شركة املتحدة للإلكرتونيات
(�إك�سرتا) (مدرجة/اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�صناعة
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• مدينة املعرفة االقت�صادية
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• ميناء امللك عبد اهلل يف رابغ
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

ع�ضو م�ستقل

40
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017
نبذة موجزة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أ�سماء ال�شركات التي يكون ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا مبجل�س �إدارتها احلايل �أو مديرها
( نوع الكيان القانوين /املوقع) 2017

�أ�سماء ال�شركات التي يكون ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا مبجل�س �إدارتها احلايل �أو مديرها
(نوع الكيان القانوين /املوقع ) 2016

الأ�ستاذ� /سليمان عبد القادر املهيدب
ع�ضو غري تنفيذي

• �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة �صافوال (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة ال�شرق الأو�سط للورق
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة �أكوا باور الدولية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة الت�صنيع الوطنية (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة املراعي (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة رافال (غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة �أكوا القاب�ضة (غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

• �شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة �صافوال (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة ال�شرق الأو�سط للورق
(مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة �أكوا باور الدولية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة الت�صنيع الوطنية (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة املراعي (مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة رافال (غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة �أكوا القاب�ضة (غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• �شركة الأوىل للتنمية العقارية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية).

لأ�ستاذ� /سعد عبد املح�سن الف�ضلي
ع�ضو غري تنفيذي
ال�سيد /نايجل هين�شيلوود
ع�ضو غري تنفيذي

_

_

• بنك �إم اند �إ�س (غري مدرج/اململكة املتحدة)

• بنك �إم اند �إ�س (غري مدرج/اململكة املتحدة)

ال�سيد� /سمري ع�ساف
ع�ضو غري تنفيذي

• ات�ش ا�س بي �سي فرن�سا (مدرجة /فرن�سا)
• ات�ش ا�س بي �سي ترينكهاو�س وبوركارت �أيه جي
(مدرجة �/أملانيا)

• ات�ش ا�س بي �سي فرن�سا (مدرجة /فرن�سا)
• ات�ش ا�س بي �سي ترينكهاو�س وبوركارت �أيه جي
(مدرجة �/أملانيا)

ال�سيد /جورج احلي�ضري

• بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدودة
(غري مدرجة /الإمارات العربية املتحدة)
• بنك ات�ش ا�س بي �سي م�صر
(مدرجة  /جمهورية م�صر العربية)
• ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)
• بنك ات�ش ا�س بي �سي �أي �أ�س تركيا
(غري مدرجة /جمهورية تركيا)

• بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدودة
(غري مدرجة /الإمارات العربية املتحدة)
• بنك ات�ش ا�س بي �سي م�صر
(مدرجة  /جمهورية م�صر العربية)
• ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

ال�سيد /ديفيد ديو

• ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
(غري مدرجة /الإمارات العربية املتحدة)
• ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

• ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
(غري مدرجة /الإمارات العربية املتحدة)
• ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
(غري مدرجة /اململكة العربية ال�سعودية)

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة وت�صنيف الع�ضوية

ع�ضو غري تنفيذي

ع�ضو تنفيذي
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اال�سم

املن�صب احلايل

امل�ؤهالت

املن�صب ال�سابق

اخلربة

• رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العليان املالية

ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• �شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعية

• درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من كلية مينلو،
كاليفورنيا
• درجة املاج�ستري يف الأعمال الدولية من اجلامعة
الأمريكية يف وا�شنطن دي �سي

خربات وا�سعة يف جماالت الإدارة وال�ش�ؤون املالية
واال�ستثمار

املهند�س /خالد عبد اهلل امللحم

ع�ضو جمل�س �إدارة يف
• �إعمار
• �شركة الأ�سمنت الأبي�ض ال�سعودي
• �شركة املتحدة للإلكرتونيات (�إك�سرتا)
• �شركة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�صناعة
• مدينة املعرفة االقت�صادية
• ميناء امللك عبد اهلل يف رابغ
• ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط

• املدير العام للخطوط ال�سعودية
ع�ضو جمل�س �إدارة يف
• ال�سعودية للتموين
• ال�سعودية لل�شحن اجلوي
• ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية

• بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكهربائية
وبكالوريو�س الإدارة الهند�سية من جامعة �إفان�سفيل،
الواليات املتحدة الأمريكية

خربة يف �أعمال البنوك وال�شركات ،وتوىل منا�صب
قيادية يف �ش�ؤون اخل�صخ�صة يف عدد من ال�شركات
ال�سعودية الكربى

الأ�ستاذ� /سليمان عبد القادر املهيدب

ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• �شركة �أورك�س ال�سعودية
للت�أجري التمويلي
• �شركة الراجحي للت�أمني
• �شركة ترابط لال�ستثمار والتنمية
ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• �شركة �أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي
• �شركة الراجحي للت�أمني
• �شركة ترابط لال�ستثمار والتنمية

ع�ضو جمل�س �إدارة يف
• �شركة �سويكورب
• �شركة الأوىل للتنمية العقارية

_

خربة وا�سعة يف املجاالت املالية

الأ�ستاذ� /سعد عبد املح�سن الف�ضلي

• املدير التنفيذي ل�شركة ح�صانة لال�ستثمار

الأ�ستاذ /خالد �سليمان العليان

الأ�ستاذ /حممد عمران العمران

ع�ضو جمل�س �إدارة يف
• نادك
• االت�صاالت ال�سعودية

• بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة املدنية من جامعة
امللك �سعود يف الريا�ض
• ماج�ستري يف هند�سة الإن�شائية والإدارة من جامعة
كاليفورنيا اجلنوبية ،الواليات املتحدة الأمريكية

_

• بكالوريو�س علوم يف املحا�سبة من جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض
• درجة املاج�ستري يف االقت�صاديات املالية من جامعة
بو�سطن ،الواليات املتحدة الأمريكية

خربة يف قطاعي الأعمال واال�ستثمار

خربة يف �إدارة اال�ستثمارات واخلدمات امل�صرفية يف
عدد من امل�ؤ�س�سات املالية والتنظيمية لأكرث من 20
عاما

43

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017
اجتماعات جمل�س الإدارة
خالل العام 2017م عقد جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الربيطاين “�ساب” �سبعة اجتماعات ،ويبني اجلدول التايل بيانات تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور الأع�ضاء خالل العام:
املن�صب احلايل















*



*





-



ال�سيد /جورج احلي�ضري











-



ال�سيد /نايجل هين�شلوود









-





* ح�ضور جزئي
جلان جمل�س الإدارة
ان�سجام ًا مع ال�ضوابط الإ�شرافية ال�صادرة عن اجلهات الإ�شرافية 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 فيها
جميع ًا ،وتت�ضمن الأق�سام التالية ا�ستعرا�ضا الخت�صا�صات ومهام هذه اللجان وبيانات ت�شكيلها واجتماعاتها:
اللجنة التنفيذية
�شكلت اللجنة التنفيذية للبنك من قبل جمل�س الإدارة وفق ًا للمادة ( )26من النظام الأ�سا�سي للبنك وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة وت�ضم يف ع�ضويتها الع�ضو املنتدب (رئي�س ًا) وثالثة �أع�ضاء �آخرين يتم اختيارهم من بني �أع�ضاء املجل�س.
وتتمثل املهام الرئي�سية لهذه اللجنة يف م�ساعدة الع�ضو املنتدب �ضمن ال�صالحيات املخولة لها من قبل جمل�س الإدارة يف معاجلة االمور املحالة لها من قبل الع�ضو املنتدب �أو من قبل جمل�س الإدارة .واقر جمل�س الإدارة تعديالت قواعد عمل اللجنة يف دي�سمرب 2016م .وتقوم اللجنة التنفيذية مبراجعة
كافة التقارير ال�شهرية املقدمة من خمتلف ر�ؤ�ساء الفعاليات و�أق�سام وقطاعات العمل بالبنك وجتتمع �ستة مرات على االقل يف ال�سنة.
خالل العام 2017م عقدت اللجنة ع�شر اجتماعات ،ويبني اجلدول ادناه تفا�صيل تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور الأع�ضاء خالل العام:

تاريخ االجتماع

املهند�س /خالد عبداهلل امللحم

P

P

P

P

P

P

P

P

P

-

اال�ستاذ /خالد �سليمان العليان

P

P

P

P

P

P

P

P

-

P

اال�ستاذ  /حممد عمران العمران

P

2017

 25يناير2017

2017

ال�سيد /ديفيد ديو (الرئي�س)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

اال�سم

 21فرباير

 27مار�س 2017

� 26أبريل
2017

 9مايو 2017

 19يونيو

 12يوليو
2017

خربة �إدارية ومالية مكت�سبة �أثناء العمل لدى بنك ات�ش
ا�س بي �سي ملدة  40عاما يف عدد من املناطق واملنا�صب.

P

P

P

P

P

P

2017

ال�سيد/ديفيد ديو

ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
• ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية

• نائب الرئي�س التنفيذي لبنك ات�ش ا�س بي �سي
ال�شرق الأو�سط املحدودة -الإمارات العربية املتحدة
• الرئي�س التنفيذي للعمليات ا�س �إي يف بي -ات�ش ا�س
بي �سي للأوراق املالية -الواليات املتحدة الأمريكية

• ماج�ستري االقت�صاد من جامعة كامربيدج ،اململكة
املتحدة
• زمالة املعهد امل�صريف






































� 25سبتمرب

ال�سيد /جورج احلي�ضري

ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• بنك ات�ش ا�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدودة
• بنك ات�ش ا�س بي �سي م�صر
• ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
• بنك ات�ش ا�س بي �سي �أي ا�س تركيا

_

• درجة الدرا�سات العليا يف الإح�صاء واالقت�صاد من خربة �إدارية وقيادية مرتاكمة تزيد عن  20عام ًا يف
اخلدمات امل�صرفية والتمويل والأ�سواق اكت�سبها من
الكلية الوطنية للإح�صاء والإدارة االقت�صادية،
تويل منا�صب قيادية لدى عدد من امل�ؤ�س�سات املالية
فرن�سا
• درجة البكالوريو�س يف الهند�سة من املدر�سة الوطنية الدولية الرائدة
املتعددة التكنولوجية ،فرن�سا

ال�سيد /خالد �سليمان العليان (رئي�س جمل�س الإدارة)
مهند�س /خالد عبد اهلل امللحم
ال�سيد� /سليمان عبد القادر املهيدب
ال�سيد /حممد عمران العمران
ال�سيد� /سعد عبد املح�سن الف�ضلي
ال�سيد /حممد عبد اهلل اليحيى
ال�سيد /ديفيد ديو
ال�سيد� /سمري ع�ساف







-





� 29أكتوبر

ال�سيد� /سمري ع�ساف

ع�ضو جمل�س �إدارة يف
• ات�ش ا�س بي �سي فرن�سا (الرئي�س)
• ات�ش ا�س بي �سي ترينكهاو�س وبوركارت �أيه جي

ع�ضو جمل�س �إدارة يف
• ات�ش ا�س بي �سي اململكة املتحدة
• ات�ش ا�س بي �سي م�صر
• رابطة الأ�سواق املالية العاملية

• ماج�ستري يف االقت�صاد من جامعة القدي�س يو�سف،
لبنان
• ماج�ستري مالية من معهد الدرا�سات ال�سيا�سية ،فرن�سا
• ماج�ستري يف االقت�صاد من جامعة �سوربورن ،فرن�سا

خربة يف اخلدمات امل�صرفية والأ�سواق املالية مكت�سبة
من العمل يف جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ،حيث �شغل عدة
منا�صب قيادية بها.

2017

2017

2017



P

45

2017

ال�سيد /نايجل هين�شيلوود

• ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك �إم اند �إ�س

• الرئي�س الإقليمي للمملكة املتحدة ونائب الرئي�س
التنفيذي لبنك ات�ش ا�س بي �سي

•  زمالة الإدارة الدولية للفنادق وخدمات التموين
( )HCIMAمن جامعة �أك�سفورد بروك�س،
اململكة املتحدة.
•  �شهادة الدرا�سات العليا للإدارة من كلية ماكواري
للإدارة� ،أ�سرتاليا
•  برنامج الأعمال من كلية هارفارد للأعمال ،الواليات
املتحدة الأمريكية

لديه �أكرث من  30عام ًا من اخلربة يف قطاع اخلدمات
املالية واخلدمات امل�صرفية.

� 25أبريل

2017

 13يوليو 2017

� 27سبتمرب

 12نوفمرب 2017

 19نوفمرب

 26نوفمرب

 19دي�سمرب

2017

P

2017

اال�سم
الأ�ستاذ /حممد عبد اهلل اليحيى

_

• الرئي�س التنفيذي للعمليات -
بنك البالد

• علوم الكمبيوتر من جامعة ميت�شيغني ال�شرقية،
الواليات املتحدة الأمريكية
• دبلوم الإدارة من جامعة ميت�شجني ،الواليات املتحدة
الأمريكية
• دبلوم �إدارة متقدمة من جامعة �إن�سياد ،فرن�سا

اال�سم

 17دي�سمرب

44

املن�صب ال�سابق

امل�ؤهالت

اخلربة
خربة وا�سعة يف ال�صناعة امل�صرفية لدى العديد من
البنوك املحلية و�أعمال ال�شركات لأكرث من  26عام ًا

تاريخ االجتماع

P

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

جلنة املراجعة

خالل العام 2017م عقدت اللجنة ثالث اجتماعات ،ويبني اجلدول ادناه تفا�صيل تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور الأع�ضاء خالل العام:

�أن�ش�أت جلنة املراجعة بالبنك يف عام 1992م ،وفق ًا لقواعد ت�شكيلها والئحة عملها ف�إنها تتكون من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء من داخل وخارج جمل�س الإدارة ،وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة وجتتمع �أربع مرات يف ال�سنة على االقل.

تاريخ االجتماع

اال�سم

ويف  15دي�سمرب 2016م �أقرت اجلمعية العامة للبنك ت�شكيل جلنة املراجعة للدورة املمتدة من  1يناير 2017م حتى  31دي�سمرب 2019م ،وكما اقرت اجلمعية العامة للبنك التي عقدت بتاريخ  25ابريل 2017م تعيني املهند�س /خالد عبداهلل امللحم ع�ضوا يف جلنة املراجعة.

� 25أبريل

� 27سبتمرب

2017

2017

 19دي�سمرب

تتوىل جلنة املراجعة يف الإ�شراف على مهام �إدارة املراجعة الداخلية بالبنك ،ومراقبة فاعلية وفعاليات �أعمال املراجعة اخلارجية للبنك ومراجعة نواحي ال�ضعف يف املراقبة وق�صور الأنظمة ،واال�شراف على �إدارة االلتزام ومراقبة فعاليتها ومراجعة التقارير املقدمه �إليها ،كما �أن اللجنة معنية مبراجعة

ال�سيد /حممد عمران العمران (الرئي�س)

P

P

P

القوائم املالية الأولية وال�سنوية وال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والرفع بتو�صياتها للمجل�س ،وتعنى اللجنة مبراجعة تقارير املراجعة و�إبداء تو�صياتها ب�ش�أنها ،والتو�صية للمجل�س بتعيني املحا�سبني القانونيني وحتديد �أتعابهم� ،إىل جانب متابعة �أن�شطتهم واعمالهم املكلفني بها واعتماد �أي عمل خارج نطاق

ال�سيد /خالد �سليمان العليان

P

P

P

�أعمال املراجعة االعتيادية.

ال�سيد� /سمري ع�ساف

-

-

P

وفق ًا خلطة البنك للإلتزام مبتطلبات احلوكمة فقد متت مراجعة الئحة قواعد عمل اللجنة وقد اقر جمل�س الإدارة هذه التعديالت يف �شهر �سبتمرب 2019م ،ومن املقرر عر�ض تلك التعديالت العتمادها من اجلمعية العامة للبنك والتي �ستعقد يف الن�صف الأول من 2018م.

ال�سيد /زيد عبد الرحمن القويز

P

P

P

ال�سيد� /سعد �صالح الأزوري

-

P

P

خالل العام 2017م عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات ،ويبني اجلدول ادناه تفا�صيل تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور الأع�ضاء خالل العام:

جلنة املخاطر

تاريخ االجتماع
2017

 14فرباير

2017

� 10أبريل

2017

� 25سبتمرب

2017

 23يوليو 2017

�شكلت جلنة املخاطر بالبنك من قبل جمل�س الإدارة خالل الن�صف الثاين من العام 2013م ،ووفقا لقواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتعلقة ب�ضوابط �إدارة املخاطر والتي ت�شرتط ت�شكيل جلنة تعنى ب�ش�ؤون �إدارة املخاطر .ووفق لوائح وقواعد عملها ف�إن جلنة املخاطر تتكون من ثالثة �إىل خم�سة
 18دي�سمرب

اال�سم

2017

اع�ضاء من �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك غري التنفيذيني �أو من خارجه وترفع اللجنة تقاريرها مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة.
جتتمع اللجنة �أربع مرات يف ال�سنة ،و ت�ضطلع مبهمة الإ�شراف وتقدمي امل�شورة للمجل�س ب�ش�أن جميع االمور املتعلقة باملخاطر عالية امل�ستوى ذات ال�صلة ب�أن�شطة البنك� ،إىل جانب توفري التوجيه اال�سرتاتيجي للمخاطر عرب �ساب ،مبا يف ذلك و�ضع ر�ؤية املخاطر ،والبت يف الأولويات والإ�شراف على تنفيذ

املهند�س /خالد عبد اهلل امللحم (الرئي�س)

-

-

P

P

-

املبادرات الرئي�سية للمخاطر التحويلية.

ال�سيد /طالل �أحمد الزامل

P

P

P

P

P

ووفق خطة البنك للإلتزام مبتطلبات احلوكمة فقد مت مراجعة �صياغة الئحة قواعد عمل اللجنة وقد �أقرها جمل�س الإدارة يف �شهر دي�سمرب 2017م.

ال�سيد /خالد �صالح ال�سبيل

P

P

P

P

P

خالل العام 2017م عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات ،ويبني اجلدول ادناه تفا�صيل تلك االجتماعات و�سجل ح�ضور الأع�ضاء خالل العام:

ال�سيد� /سعد �صالح ال�سبتي

P

-

P

P

P

ال�سيد /جيم�س ماد�سن

-

P

P

P

P

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
مت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات والتعوي�ضات بالبنك يف عام 2009م وجتتمع مرتني على الأقل خالل العام .وتتكون اللجنة من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء من �أع�ضاء املجل�س وخارجه يتم تعيينهم من قبل املجل�س ،وترفع 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 يف جمل�س �ساب التي اقرها املجل�س ،كما تقوم �سنويا مبراجعة احتياجات املهارات والإمكانيات املطلوبة واملالئمة لع�ضوية املجل�س مبا يف 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

اال�سم
الأ�ستاذ� /سعد عبداملح�سن الف�ضلي (الرئي�س)

تاريخ االجتماع
 7مار�س

2017

 23مايو

2017

 19يوليو

2017

 27نوفمرب

P

P

P

P

الأ�ستاذ /جورج احلي�ضري

P

P

P

-

الأ�ستاذ /حممد عبداهلل اليحيى

P

P

P

2017

P

تقدمي التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها.
وفق ًا خلطة البنك للإلتزام مبتطلبات احلوكمة فقد �أعيدت �صياغة الئحة قواعد عمل اللجنة و�أقرها جمل�س الإدارة يف �شهر دي�سمرب 2017م ،و�سوف ترفع لإعتمادها من اجلمعية العامة للبنك القادمة املقرر عقدها يف العام 2018م
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البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

نبذة عن �أع�ضاء جلان املجل�س (غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة)
اال�سم
الأ�ستاذ /طالل �أحمد الزامل
(ع�ضو يف جلنة املراجعة)

الوظيفة احلالية
املدير العام �شركة ال�شرق الأو�سط للبطارية
ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• �شركة الأنابيب ال�سعودية
• �شركة ال�صناعات الكهربائية
• ال�شركة ال�سعودية للت�سويق
ع�ضو جلنة يف:
• اللجنة ال�صناعية لغرفة التجارة وال�صناعة
باملنطقة ال�شرقية
• ع�ضو اللجنة الوطنية ال�صناعية

•  �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي -قائد فريق
يف �إدارة االئتمان
• ال�سعودي الفرن�سي كابيتال  -ع�ضو جمل�س �إدارة
• ع�ضو املجل�س البلدي لأمانة املنطقة ال�شرقية

•  بكالوريو�س هند�سة ميكانيكية من جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن

خربة وا�سعة تزيد عن  25عاما يف الإدارة والتحليل
املايل واالئتمان.

• ماج�ستري ادارة الأعمال من جامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن.

الأ�ستاذ /خالد �صالح ال�سبيل

• نا�س القاب�ضة  -ع�ضو جلنة املراجعة
• �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني-
ع�ضو يف جلنة املراجعة

• مدير �إدارة التفتي�ش البنكي يف م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

• بكالوريو�س اداب من جامعة امللك �سعود يف الريا�ض
• ماج�ستري حما�سبة من جامعة ايلينوي� ،شيكاغو،
الواليات املتحدة االمريكية.
• دبلوم درا�سات م�صرفية من معهد االدارة العامة
يف الريا�ض.

يتمتع بخربة متتد ملدة  26عاما يف عدة منا�صب قيادية
يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

الأ�ستاذ� /سعد �صالح ال�سبتي

• �شركة بروتيفيتي � -شريك تنفيذي

• ال�سبتي وبانقا -املدير ال�شريك ل�شركة �آر ا�س ام
•  جمموعة الفي�صلية – رئي�س املراجعة الداخلية.
• �شركة فين�شر كابيتال اال�ستثمارية ال�سعودية  -ع�ضو
جلنة املراجعة

• بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود يف
الريا�ض
• ماج�ستري حما�سبة من جامعة ويل�ش يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
• �شهادات مهنية مثل �شهادة زمالة املحا�سبني
الأمريكيني ( )CPAو�شهادة زمالة املعهد االمريكي
للمحا�سبني االمريكني ( )AICPAو�شهادة زمالة
املعهد االمريكي للمراجعني الداخلني ( )IIAو�شهادة
زمالة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني
(.)SOCPA

يتمتع بخربة يف القطاع املايل واملحا�سبي ،خا�صة يف

(ع�ضو يف جلنة املراجعة)

(ع�ضو يف جلنة املراجعة)
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الوظيفة ال�سابقة

امل�ؤهالت

اخلربات

اال�سم
الأ�ستاذ /جيم�س ماد�سن
(ع�ضو يف جلنة املراجعة)
الأ�ستاذ /زيد عبدالرحمن القويز (ع�ضو يف جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت)

الأ�ستاذ� /سعد �صالح الأزوري
(ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت)

الوظيفة احلالية

الوظيفة ال�سابقة

_

رئي�س �إدارة املراجعة الداخلية يف �إت�ش �إ�س بي �سي يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
• بوبا العربية للت�أمني التعاوين.
• �شركة حديد الراجحي.
ع�ضو يف:
• ما�سك  -جمموعة ال�سبيعي  -رئي�س جلنة املخاطر
والأ�صول.
•  �شركة الإدخار للإ�ستثمارات العقارية  -ع�ضو جلنة
املراجعة.
ع�ضو جمل�س �إدارة يف:
•  �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة م�سك.
•  ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات املتطورة.
•  �شركة ال�سالم ل�صناعة الطريان

ع�ضو جمل�س �إدارة يف:

اخلربات
امل�ؤهالت
• بكالوريو�س اقت�صاد والدرا�سات اجتماعية من جامعة يتمتع بخربة �إدارية ومالية وحما�سبية وا�سعة يف القطاع
امل�صريف واملايل.
مان�ش�سرت يف اململكه املتحدة.
• بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود يف الريا�ض

يتمتع بخربة متتد ملدة  17عاما يف منا�صب قيادية يف
القطاع امل�صريف واملايل.

• ال�سعودي الهولندي كابيتال.
• �شركة م�ست�شار اخلليج للتق�سيط.
• الي�سر للإجارة والتمويل

•  الرئي�س التنفيذي ل�شركة نا�س للطريان اخلا�ص.
•  الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للطباعة
والتغليف.
•  الرئي�س التنفيذي للعمليات يف جمموعة العبيكان
لال�ستثمار.

•  درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ومراقبة اجلودة
من جامعة كان�سا�س وي�سليان يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
•  املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة هل يف
اململكة املتحدة.

يتمتع بخربة متتد ملدة  19عاما يف منا�صب قيادية يف
قطاع املوارد الب�شرية.

جمال املراجعة الداخلية.
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

نبذة عن كبار التنفيذين و�أع�ضاء الإدارة(غري الع�ضو املنتدب)
اال�سم

اخلربات

امل�ؤهالت

الوظيفة احلالية
مدير عام اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية و�إدارة
الرثوات منذ عام 2015

الوظيفة ال�سابقة
مدير عام الفروع و�إدارة الرثوات

درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال

التحق ب�ساب يف يناير  2012رئي�سا للخدمات امل�صرفية
اخلا�صة ثم مت تعيينه رئي�سا للفروع و�إدارة الرثوات.
ويتمتع بخربة تزيد عن � 17سنة يف املجال امل�صريف حيث
عمل �سابقا يف البنك العربي الوطني وبنك الريا�ض
والبنك الأهلي بوظائف خمتلفة يف جمال اخلدمات
امل�صرفية ال�شخ�صية وامل�صرفية التجارية.

الأ�ستاذ /غ�سان العمودي

رئي�س اخلدمات امل�صرفية التجارية بالنيابة منذ يوليو
( 2017مت تعيينه رئي�سا للخدمات امل�صرفية التجارية
يف  1يناير )2018

الرئي�س الإقليمي للخدمات امل�صرفية التجارية

درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال

التحق ب�ساب يف عام  1996ويتمتع بخربة وا�سعة و�شاملة
متتد لعقدين يف جمال اخلدمات امل�صرفية لل�شركات،
كما توىل �إدارة فرق متعددة مبنا�صب خمتلفة �إىل
جانب تركيزه واهتمامه امل�ستمر يف حتليل االجتاهات
االقت�صادية.

الأ�ستاذ� /صالح املطوع

مدير عام اخلزينة منذ عام 2009

نائب مدير عام اخلزينة

درجة البكالوريو�س يف العالقات العامة

التحق ب�ساب يف عام  ،1991ويتمتع بخربة تزيد عن 25

الأ�ستاذ /في�صل جادو

مدير عام املوارد الب�شرية منذ �أغ�سط�س 2017

رئي�س لإدارة الأداء ،املكاف�آت والتطوير التنظيمي.

درجة البكالوريو�س يف �إدارة نظم املعلومات

التحق ب�ساب يف عام  ،2011ومنذ ذلك احلني �شغل
العديد من املنا�صب القيادية وتر�أ�س وظائف متعددة يف
املوارد الب�شرية �ساهمت يف التطبيق الناجح ال�سرتاتيجية
املوظفني .ويتمتع في�صل بخربة تزيد عن  12عاما يف
القطاع امل�صريف.

الأ�ستاذ /نبيل �شعيب

الأمني العام منذ مايو 2017

الرئي�س التنفيذي للعمليات ونائب الرئي�س التنفيذي يف �شهادة التعليم العام
ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة

الأ�ستاذ /نايف العبدالكرمي
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اال�سم

عاما يف اخلزينة

التحق ب�ساب يف عام  1981حيث �شغل عدة منا�صب
قيادية يف املراجعة الداخلية والعمليات واخلدمات
امل�صرفية الفردية ،واالئتمان وعدد من وظائف قياديه
اخرى.

الأ�ستاذ� /سامي املهيد

الرئي�س التنفيذي لاللتزام منذ يناير .2015

نائب الرئي�س التنفيذي لاللتزام

دبلوم دويل يف االلتزام

التحق ب�ساب يف عام  2013ويتمتع بخربة وا�سعة تزيد
عن � 16سنة من خمتلف البنوك حيث عمل يف بنك
�سامبا والبنك الأول وبنك الراجحي و�ساب.

الأ�ستاذ /ح�سني اليامي

رئي�س املراجعة الداخلية منذ عام 2014

الرئي�س التنفيذي للمخاطر والإدارة

درجة البكالوريو�س يف نظم املعلومات احلا�سوبية

التحق ب�ساب يف عام  ،2006حيث كان يعمل يف بنك
�سامبا م�ساعدا ملدير عام نظم التجارة الإلكرتونية،
وقبل عمله احلايل رئي�سا للمراجعة الداخلية� ،شغل
ح�سني من�صب الرئي�س التنفيذي لتقنية املعلومات ملدة
� 3سنوات ثم ملدة �سنة واحدة.

الوظيفة احلالية

الأ�ستاذ /روبن جونز

الرئي�س التنفيذي للعمليات منذ عام 2017م.

الأ�ستاذ /ريت�شارد هين�شلي

الرئي�س التنفيذي للمخاطر منذ عام 2016م.

الأ�ستاذ /ماثيو بري�س

رئي�س الرقابة املالية منذ عام 2016

الوظيفة ال�سابقة

اخلربات

امل�ؤهالت

نائب الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للعمليات يف حما�سب قانوين معتمد من جمعية املحا�سبني القانونيني يتمتع بخربة متتد ملدة  23عاما يف ات�ش ا�س بي �سي
و�شغل عددا من املنا�صب القيادية العليا يف مناطق
املعتمدين
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
متعددة ت�شمل اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا
و�أ�سرتاليا وجنوب �أفريقيا ،وم�ؤخرا يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
خربة متخ�ص�صة ومتر�س يف جمال املخاطر �إىل جانب
الرئي�س التنفيذي للمخاطر يف ات�ش ا�س بي �سي العربية درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة
خربة تنفيذية ملدة  24عاما يف ات�ش ا�س بي �سي،
برادفورد مركز الإدارة ،اململكة املتحدة
ال�سعودية املحدودة
بالإ�ضافة �إىل منا�صب �إدارية عليا ملدة � 15سنة يف
اململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية و�أمريكا
اجلنوبية و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط
رئي�س الرقابة املالية م�س�ؤوال عن جميع �أعمال ات�ش ا�س حما�سب قانوين معتمد من جمعية املحا�سبني القانونيني التحق بات�ش ا�س بي �سي يف عام  2004من براي�س
املعتمدين يف �إجنلرتا وويلز.
ووتر هو�س كوبرز ،وتقلد العديد من املنا�صب يف املجال
بي �سي يف اليابان.
اليابانية
واللغة
أعمال
ل
ا
درا�سات
درجة البكالوريو�س يف
املايل يف ات�ش ا�س بي �سي اململكة املتحدة و�آ�سيا.

الإ�شعار املتعلق مبلكيات اهم امل�ساهمني
مل يتلق البنك خالل العام �أي �إ�شعارات من امل�ساهمني والأ�شخا�ص ذوي العالقة بخ�صو�ص تغري ن�سبة ملكيتهم يف �أ�سهم البنك وذلك بح�سب ما تت�ضمنه متطلبات الإف�صاح يف قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،وتت�ضمن اجلداول �أدناه و�صفا للم�صالح التي تعود لكبار امل�ساهمني
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك وكبار التنفيذيني �أو �أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف الأ�سهم �أو �أدوات الدين:
و�صف لأي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لكبار امل�ساهمني
كبار امل�ساهمني
ا�سم �صاحب امل�صلحة

عدد الأ�سهم يف بداية العام

2017/01/01

عدد الأ�سهم يف نهاية العام

2017/12/31

�صايف التغري خالل ال�سنة
عدد الأ�سهم

%

�شركة ات�ش ا�س بي �سي امل�صرفية القاب�ضة بي يف

600,000,000

600,000,000

-

-

�شركة العليان ال�سعودية لال�ستثمار املحدودة

254,766,582

254,352,582

)(414,000

(0.16)%

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

146,125,438

146,125,438

-

-

75,013,539

75,013,539

-

-

�شركة عبد القادر املهيدب و�أوالده
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و�صف لأي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب العائدة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر

توزيع الأرباح
طبقا للنظام الأ�سا�سي للبنك ووثيقة حوكمة �ساب ،ف�إن �سيا�سة توزيع الأرباح التي ينتهجها البنك تتوافق مع �أحكام نظام مراقبة البنوك والتوجيهات اال�شرافية ،ويتم توزيع �صايف الأرباح ال�سنوية للبنك كالتايل:

�أع�ضاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم و�أبنائهم الق�صر
ا�سم �صاحب امل�صلحة

عدد الأ�سهم يف بداية العام 2017/01/01

خالد �سليمان العليان
خالد عبداهلل امللحم
�سليمان عبدالقادر املهيدب و�أفراد �أ�سرته
حممد عمران العمران و�أفراد �أ�سرته
حممد عبداهلل اليحيى
ً
(ممثل للم�ؤ�س�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية)
�سعد عبداملح�سن الف�ضلي
ديفيد ديو
ً
(ممثل لل�شريك الأجنبي جمموعة )HSBC
�سمري ع�ساف
ً
(ممثل لل�شريك الأجنبي جمموعة )HSBC
نايجل هن�شلوود
ً
(ممثل لل�شريك الأجنبي جمموعة )HSBC
جورج احلي�ضري

عدد الأ�سهم يف نهاية العام

�صايف التغري خالل ال�سنة

2017/12/31

عدد الأ�سهم

%

7,500

7,500

-

-

53,119

53,119

-

-

123,739

123,739

-

-

14,060,540

14,060,540

-

-

2,000

2,000

-

-

1,000

-

)(1,000

(100)%

1,000

-

)(1,000

(100)%

1,000

-

)(1,000

(100)%

1,000

-

)(1,000

(100)%

-

-

-

-

و�صف لأي م�صلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:

.1يتم احت�ساب وتخ�صي�ص املبالغ الالزمة لدفع الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شريك الأجنبي طبقا للقواعد والأحكام النافذة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويقوم البنك بدفع تلك املبالغ بعد اقتطاعها من �صايف الأرباح املوزعة لهذه الأطراف.
 .2يقتطع البنك ن�سبة  25%من الأرباح ال�صافية وترحل لتدعيم االحتياطي النظامي �إىل �أن ي�صبح ذلك االحتياطي معادال لقيمة ر�أ�س املال املدفوع.
.3بناء على تو�صيات جمل�س الإدارة و�إقرار اجلمعية العامة للبنك يتم توزيع الأرباح على م�ساهمي البنك بح�سب عدد الأ�سهم التي ميتلكها كل م�ساهم.
.4يتم ترحيل �صايف الأرباح غري املوزعة ك�أرباح مبقاة �أو يتم حتويلها �إىل االحتياطي النظامي.
وافقت اجلمعية العامة غري العادية ،التي عقدت يف � 25إبريل  ،2017على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني عن الن�صف الثاين من ال�سنة املالية 2016م ب�إجمايل  570مليون ريال �سعودي بواقع  38هللة لل�سهم الواحد ،بالإ�ضافة �إىل توزيع الأرباح املرحلية التي بلغت  585مليون
ريال �سعودي بواقع  39هللة لل�سهم الواحد والتي �سبق توزيعها عن الن�صف االول من ال�سنة املالية 2016م ،وبذلك ي�صبح �إجمايل الأرباح املوزعة �أو املقرتحة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م مبلغ وقدره  1,155مليون ريال �سعودي بواقع  77هللة لل�سهم الواحد .وبلغ �إجمايل توزيع
الأرباح على امل�ساهمني ال�سعوديني بعد خ�صم الزكاة  70هللة لل�سهم الواحد (والتي متثل  7%من قيمة ال�سهم الإ�سمية).
وكان البنك قد اقرتح توزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني عن الن�صف الأول من عام 2017م مببلغ �إجمايل وقدره  1,125مليون ريال �سعودي ،بواقع  0.75ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وكانت الأحقية يف الأرباح مل�ساهمي البنك امل�سجلني لدى مركز �إيداع الأوراق املالية (تداول) كما بنهاية تداول يوم
اخلمي�س  11ذو القعدة 1438هـ املوافق � 3أغ�سط�س 2017م .وقد مت دفع �أرباح الن�صف الأول من العام 2017م والتي بلغت  0.71ريال �سعودي لل�سهم الواحد (ومتثل  7.1%من القيمة الأ�سمية لل�سهم) بعد اقتطاع الزكاة للم�ساهمني ال�سعوديني وذلك يوم اخلمي�س  25ذو القعدة 1438هـ املوافق
� 17أغ�سط�س .2017
ويف �ش�أن توزيعات الأرباح املقرتحة عن الن�صف الثاين من العام املنتهي يف  31دي�سمرب 2017م ،فقد �أعلن البنك بتاريخ  24دي�سمرب 2017م عن �صدور قرار جمل�س الإدارة بالتو�صية للجمعية العامة للبنك التي �سوف تعقد يف الربع الأول من عام 2018م باعتماد توزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني
عن الن�صف الثاين من العام املايل 2017م مببلغ �إجمايل وقدره  1,110مليون ريال �سعودي بواقع  0.74ريال �سعودي لل�سهم الواحد .و�سوف تكون الأحقية يف تلك الأرباح مل�ساهمي البنك امل�سجلني لدى مركز �إيداع الأوراق املالية (تداول) كما بنهاية تداول اليوم الثاين من التاريخ املحدد الذي �سيتم
الإعالن عنه الحقا .وبذلك يكون �صايف الربح املوزع للم�ساهمني ال�سعوديني ،بعد اقتطاع الزكاة 0.71 ،ريال �سعودي لل�سهم الواحد (وميثل ن�سبة  7.1%من القيمة الأ�سمية لل�سهم).
وبناء على ما تقدم ،فقد بلغ �إجمايل الأرباح املدفوعة �أو املقرتحة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م ،مبلغ  2,235مليون ريال �سعودي (�إجمايل) ،بواقع  1.49ريال �سعودي لل�سهم الواحد .وقد بلغ �صايف الأرباح املوزعة للم�ساهمني ال�سعوديني بعد اقتطاع الزكاة  1.42ريال لل�سهم
الواحد (وميثل  14.2%من القيمة الأ�سمية لل�سهم).

كبار التنفيذيني يف البنك وزوجاتهم و�أبنائهم الق�صر
عدد الأ�سهم يف بداية العام

ا�سم �صاحب امل�صلحة

2017/01/01

�صايف التغري خالل ال�سنة

عدد الأ�سهم يف نهاية العام
2017/12/31
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حممد ابراهيم العبيد*

-
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-
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39,013

44,501

5,488
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-

25,155

25,155

100%

ديفيد ديو
روبني جونز
نبيل علي �شعيب

�سعد عبدالعزيز اخللب**
فهد ال�سيف***

* انتهت فرتة عمل الأ�ستاذ /حممد العبيد مع البنك وحل حمله ال�سيد نبيل �شعيب يف  1مايو .2017

** انتهت فرتة عمل الأ�ستاذ� /سعد عبدالعزيز اخللب مع البنك وحل حمله ال�سيد روبن جونز اعتبارا من  1يوليو

2017

*** مت تعيني الأ�ستاذ /فهد ال�سيف نائبا للع�ضو املنتدب اعتبارا من  26يناير  2017انتهت فرتة عمله مع البنك يف  22يونيو .2017
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( 31دي�سمرب )2017

وقد �أو�صى جمل�س الإدارة بتوزيع الأرباح كما يلي:
ب�آالف الرياالت
�صايف دخل لعام 2017م

3,954,578

الأرباح املبقاة من ال�سنة ال�سابقة
املجموع

7,127,537
11,082,115

توزع كما يلي :
املحول �إىل االحتياطي النظامي

988,645

الزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل
�صايف توزيعات �أرباح

379,500
1,855,500

الأرباح املبقاة لعام 2017م

7,858,470

ترتيبات تنازل �أي ُا من م�ساهمي البنك عن حقوقهم يف 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 يف الأرباح.
ترتيبات تنازل �أي ُا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني عن رواتبهم �أو تعوي�ضاتهم
ال يوجد لدى البنك �أي معلومات عن �أي ترتيبات �أو اتفاقات ب�ش�أن تنازل �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني بالبنك عن �أي رواتب �أو مكاف�آت �أو تعوي�ضات.
املعايري املحا�سبية
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املطبقة واملتطلبات الأخرى كما هو مو�ضح يف بيان االلتزام يف املذكرة رقم �( 1.1أ) من القوائم املالية املوحدة التي متت مراجعتها لعام .2017
بازل 3
ين�شر �ساب بيانات الإف�صاح الكمي والنوعي لديه على �أ�سا�س �سنوي .وميكن االطالع على هذه الإف�صاحات من التقرير ال�سنوي للبنك ،كما �أنها متوفرة يف املوقع الإلكرتوين للبنك (.)www.sabb.com

.9

 .10تقرير املكاف�آت
حتدد �سيا�سة �ساب املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س �إدارة البنك �أو الأع�ضاء من خارج جمل�س الإدارة طبقا للأطر املحددة مبوجب توجيهات ال�سلطات الإ�شرافية وتخ�ضع للمبادئ الرئي�سية حلوكمة البنوك العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية وقواعد املكاف�آت والتعوي�ضات ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا يف ذلك تعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي يو�ضح احلد الأق�صى للمكاف�آت والتعوي�ضات واملزايا العينية املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجنة الفرعية للمجل�س �سنويا مبا يف ذلك بدل احل�ضور .وبالإ�ضافة �إىل قواعد حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن
هيئة ال�سوق املالية ونظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي للبنك و�أي�ضا وثيقة حوكمة �ساب و�سيا�سة �ساب للتعوي�ضات.
وقد بلغت مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة نظري ع�ضويتهم يف جمل�س �إدارة البنك وم�شاركتهم يف �أعماله خالل العام 2017م مبلغ  4,049,167ريال �سعودي وت�شمل مبلغ  505,000ريال �سعودي بدل ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان الفرعية املنبثقة عن جمل�س الإدارة وهي اللجنة
التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة املخاطر .ويتم دفع التعوي�ضات يف نهاية ال�سنة.
وخالل العام 2017م مل يقم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو اللجان الفرعية ب�أي عمل ذي طابع فني �أو ا�ست�شاري ،ومن ثم مل يح�صلوا على �أي مقابل �أو مزايا خا�صة ب�ش�أنها.
ويو�ضح اجلدول التايل بيانات املكاف�آت والتعوي�ضات املدفوعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان التابعة له وكبار امل�سئولني التنفيذيني بالبنك خالل العام:
رواتب وتعوي�ضات

مكاف�آت �سنوية ودورية*

املدفوعة �شهريا �أو �سنويا***

�أع�ضاء املجل�س
ع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني

1,959

-

-

-

-

�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني

2,090

-

-

-

-

�ستة من كبار امل�سئولني التنفيذيني (وي�شمل ذلك الرئي�س التنفيذي****
ورئي�س الرقابة املالية)

7,057

3,717

25,700

1,000

6,858

كبار التنفيذيني الذين يتطلب تعيينهم عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

20,413

9,843

40,082

3,250

9,969

* ي�شمل الأموال النقدية واملكاف�آت امل�ؤجلة
** مت تخ�صي�ص مبلغ لربنامج االحتفاظ و�سيتم منحه خالل ثالث �سنوات.
*** ي�شمل مكاف�أة نهاية اخلدمة لكبار التنفيذيني الذين قدموا ا�ستقالتهم ،ور�سوم التعليم و�إيجار ال�سكن.
**** الرئي�س التنفيذي هو الع�ضو الوحيد يف جمل�س الإدارة الذي ي�شغل من�صب املدير التنفيذي

املدفوعات النظامية امل�ستحقة

العام 2017
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املكاف�آت الثابتة

بدل ح�ضور اجتماعات املجل�س

املجموع

�أع�ضاء جلنة املراجعة

634

100

734

�أع�ضاء جلنة املكاف�آت والرت�شيحات

400

60

460

�أع�ضاء جلنة املخاطر

150

55

205

تتكون املدفوعات النظامية امل�ستحقة على البنك لعام 2017م يف جلها من الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�ضريبة امل�ستحقة على ال�شريك الأجنبي واملبالغ امل�ستحقة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية عن ا�شرتاكات الت�أمني للموظفني.
بلغت املدفوعات النظامية امل�ستحقة عن عام 2017م كما يلي:
ب�آالف الرياالت

54

بدالت

برامج احلوافز**

التعوي�ضات واملزايا العينية الأخرى

•  الزكاة ال�شرعية امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني عن عام 2017م

63,000

•  �ضريبة الدخل امل�ستحقة على ح�صة امل�ساهم غري ال�سعودي عن عام 2017م.

316,500

•  مدفوعات الت�أمينات االجتماعية

107,473

•  االقتطاع ال�ضريبي

33,516

•  مدفوعات �أخرى

5,689

�أع�ضاء اللجنة التنفيذية

150

290

140
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مزايا وبرامج املوظفني
مت خالل العام �إجراء مراجعة م�ستقلة لهيكل الرواتب والتعوي�ضات بالبنك من قبل م�ست�شار خارجي ،ومت رفع التقرير اخلا�ص بذلك �إىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت للدرا�سة ،كما مت رفعه مع تقرير �إداري �إىل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وي�أتي ذلك مت�شيا مع توجيهات وتعليمات م�ؤ�س�سة النقد
وجمل�س اال�ستقرار املايل.
طبقا لأحكام نظام العمل النافذ يف اململكة العربية ال�سعودية و�سيا�سات البنك الداخلية ،ي�ستحق تعوي�ض نهاية اخلدمة الدفع يف نهاية فرتة عمل املوظف .وقد بلغت تعوي�ضات نهاية اخلدمة امل�ستحقة للموظفني كما يف نهاية 2017م ،مبلغ  434.9مليون ريال �سعودي.
ويعتمد البنك ثالثة برامج �أ�سهم لبع�ض املوظفني ،وتعك�س هذه الربامج عدد الأ�سهم املخ�ص�صة للأداء لل�سنوات 2014م و 2015م و 2016م والتي بلغت قيمتها ال�سوقية  30,857,058ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2017م.
ومبوجب �شروط هذه الربامج ،مينح املوظفني امل�ؤهلني �أ�سهم ب�أ�سعار حمددة �سلف ًا وملدة زمنية حمددة .وبتواريخ اال�ستحقاق املحددة مبوجب �شروط الربامج ،ي�سلم البنك الأ�سهم املخ�ص�صه املعنية للموظفني� ،شريطة �إكمال �شروط اال�ستحقاق ب�صورة مر�ضية .يتم �إثبات تكاليف الربامج على مدى فرتة
اخلدمة التي يتم الوفاء بال�شروط فيها وتنتهي يف التاريخ الذي ي�ستحق فيه امل�ؤهلني املعنيني بالكامل هذه الأ�سهم (تاريخ اال�ستحقاق) .تعك�س امل�صاريف الرتاكمية املثبتة لهذه الربامج بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ اال�ستحقاق  -املدى الذي انتهت �إليه فرتة اال�ستحقاق و�أف�ضل تقدير للبنك
لعدد الأ�سهم التي قد ت�ستحق يف نهاية املطاف.
كانت احلركة يف عدد الأ�سهم مبوجب برامج الدفعات امل�سحوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة على �شكل �أ�سهم كالآتي:
عدد الأ�سهم
2017

2016

يف بداية ال�سنة

919,102

648,351

متنازل عنها

)(180,850

)(37,132

انق�ضت /منتهية

)(404,674

)(310,882

ممنوحه خالل ال�سنة

809,276

618,765

يف نهاية ال�سنة

1,142,854

919,102

بلغ املتو�سط املرجح ل�سعر الأ�سهم املمنوحة خالل ال�سنة  20.67ريال �سعودي ( 2016:21.41ريال �سعودي).
الإف�صاح عن �أ�سهم اخلزينة لدى البنك وبيانات ا�ستخدامها:
عدد �أ�سهم اخلزينة

القيمة ال�سوقية بالريال ال�سعودي

1,617,927

43,684,029

تاريخ التملك
 31دي�سمرب

2017

بيانات اال�ستخدام
يتملك البنك الأ�سهم اخلا�صة به التي يزمع منحها �إىل مدرائه
الرئي�سييني م�ستقبال .و�إىل �أن يتم نقل ملكية تلك الأ�سهم �إىل
امل�ستفيدين احلقيقييني من املوظفني ف�إن تلك الأ�سهم غري املخ�ص�صة
 /غري املمنوحة يتم التعامل معها ك�أ�سهم خزينة ت�ستخدم يف متويل
خطط احلوافز طويلة الأجل للموظفني.

 .11ت�أكيدات �أع�ضاء جمل�س الإدارة

 .12التم�شي مع املتطلبات الإ�شرافية والدولية
بالنظر لأهمية �إيالء الإهتمام الالزم لها ،ف�إن البنك يويل �أمر خماطر اجلرائم املالية العناية الواجبة ويتم مناق�شتها يف كافة اجتماعات جلنة املخاطر وكذلك كبند دائم يف جلنة املراجعة .وكان البنك خالل العامني املا�ضيني قد نفذ �إجراءات �صارمة ملراقبة تنفيذ الأعمال مبا يت�سق مع تو�صيات
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�أي�ضا �أف�ضل املمار�سات العاملية .ويف عام 2016م ،كان الربنامج فعاال �إىل حد بعيد يف حتقيق �أهدافه حيث متكن من تعزيز دفاعات �ساب �ضد اجلرائم املالية والأعمال امل�شابهة.
منذ �أن ح�صلت اململكة العربية ال�سعودية على ع�ضوية جمموعة العمل املايل ب�صفة مراقب ،و�سعيا منها للح�صول على الع�ضوية الدائمة للمجموعة ،فقد �أجرى البنك تقييما ذاتيا بخ�صو�ص تنفيذ تو�صيات جمموعة العمل املايل مبديا حر�صه ال�شديد على و�ضع �ضوابط رقابة م�ستدامة على م�ستوى البنك.
وكنتيجة لذلك فقد مت حتقيق تقدم كبري يف تعزيز �ضوابط مراقبة اجلرائم املالية و�شمل ذلك تعزيز نظام مراقبة مكافحة غ�سل الأموال وتعديل �سيا�سة اعرف عميلك بالإ�ضافة �إىل رفع م�ستوى وعي املوظفني باملخاطر املرتتبة .كما مت �أي�ضا و�ضع برنامج ملكافحة الر�شوة والف�ساد وذلك من �أجل تعزيز
الرتكيز على هذه اجلرائم املالية املتنامية .ومت �أي�ضا تعديل كافة ال�سيا�سات احلالية وو�ضع �ضوابط مراقبة كافية على هذا ال�صعيد.
يعترب رفع الوعي بني املوظفني والتطوير من خالل الدورات التدريبية املتنوعة وبرامج الإحلاق �إحدى الأولويات الرئي�سية للبنك ،حيث يتم �إحلاق جميع املوظفني عند االلتحاق بالبنك بدورة تدريبية تغطي جماالت االلتزام ومكافحة غ�سل الأموال والعقوبات والأمن واالحتيال� .إ�ضافة لذلك يخ�ضع كافة
املوظفني يف املراكز ذات املخاطر العالية لتدريب تن�شيطي �سنوي يف حقل مكافحة غ�سل الأموال والعقوبات وااللتزام .وكجزء من برنامج معايري �ساب العاملية ،فقد طرح البنك عددا من الربامج التدريبية من خالل التعليم الإليكرتوين �شملت خماطر العمليات و�أمن املعلومات �إ�ضافة لربامج التدريب
ذات العالقة بااللتزام املذكورة �آنفا.

� .13ضوابط الرقابة الداخلية
�إن �إدارة �ساب م�سئولة عن و�ضع واالحتفاظ ب�إطار رقابة داخلية كاف وفعال ي�شمل ال�سيا�سات والإجراءات  /العمليات و�أنظمة املعلومات ح�سبما ما يوافق عليه جمل�س الإدارة مبا ي�سهل حتقيق عمليات ذات كفاءة وفعالية عالية .وي�ضمن نظام الرقابة الداخلية نوعية التقارير اخلارجية والداخلية،
احلفاظ على ال�سجالت والإجراءات املالئمة ،االلتزام بالقواعد والأنظمة النافذة وال�سيا�سات الداخلية فيما يخ�ص �سري العمل� .إال �أن امل�سئولية عن �أي نظام رقابة داخلية تقع على عاتق جمل�س الإدارة ،كما �أن نظام الرقابة الداخلية م�صمم لإدارة ،ولي�س لتقليل ،خماطر الإخفاق يف حتقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية ل�ساب.
يف عام 2017م ،بذل �ساب كافة جهوده لكي ي�ضمن ا�ستمرار عمل نظام الرقابة الداخلية طبقا للتعليمات املتعلقة ب�ضوابط الرقابة الداخلية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،والذي ميثل �إجراءات متوا�صلة لتحديد وتقييم و�إدارة املخاطر الكبرية التي يواجهها البنك .وقد متت مراجعة مالحظات املراجعني
الداخليني  /اخلارجيني وفريق تفتي�ش م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أثناء زياراتهم التفتي�شية على الفور ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة من قبل جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة و�أي�ضا �إدارة �ساب لت�صحيح تلك املالحظات مبا يحمي م�صالح �ساب.
وكجزء من تقييم �ساب ،ف�إن نظام الرقابة الداخلي املعتمد يوفر ت�أكيدا معقوال بالن�سبة لنزاهة وموثوقية �ضوابط الرقابة املو�ضوعة والتقارير الإدارية التي ت�صدرها.
تقييم جلنة املراجعة حول كفاية �ضوابط الرقابة الداخلية للبنك
خالل عام 2017م قامت جلنة املراجعة مبراجعة تقارير خمتلفة حول كفاية �ضوابط الرقابة الداخلية والأنظمة مبا يف ذلك ذلك القوائم املالية وتقارير املخاطر .كما ت�ضطلع اللجنة مبراجعة حما�ضر جلان الإدارة املختلفة مثل جلنة �إدارة املخاطر وجلنة الإلتزام وجلنة متابعة املراجعة �إلخ .ويتم
توثيق مناق�شات اللجنة وقراراتها يف حما�ضر الإجتماعات ورفع امل�سائل التي تتطلب الإهتمام �إىل جمل�س الإدارة.
وخالل هذا العام عقد �أع�ضاء جلنة املراجعة �إجتماعات مع رئي�س �إدارة املراجعة الداخلية والرئي�س التنفيذي للعمليات والرئي�س التنفيذي للمخاطر والرئي�س التنفيذي للإلتزام ورئي�س الرقابة املالية ومراجعي احل�سابات اخلارجيني حيث �إ�ضطلعت على �آخر امل�ستجدات ب�ش�أن امل�سائل التي تتطلب
اهتمام اللجنة .كما تلقت اللجنة تقارير املراجعة الداخلية وتقارير ال�سلطات الرقابية �إ�ضافة �إىل خطابات مراجعي احل�سابات اخلارجيني للإدارة ال�صادرة خالل العام وراجعت خطط عمل الإدارة للم�سائل التي مت رفعها.
قامت جلنة املراجعة �أي�ضا مبراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية و�إجراءات الإلتزام ب�سيا�سة الإلتزام يف �ساب واملتطلبات التنظيمية والقانونية ذات ال�صلة يف اململكة العربية ال�سعودية وما �إذا كانت الإدارة قد �أ�ستوفت واجبها ب�إيجاد نظام رقابة داخلية فعال وال�سعي للح�صول على ت�أكيد م�ستقل عن
املراجعة الداخلية لتقييم مدى كفاية وفعالية هذه ال�ضوابط الداخلية.
ت�ؤكد جلنة املراجعة ملجل�س الإدارة وامل�ساهمني ب�أنه وح�سب معرفتها التامة من كافة النواحي املادية ف�إن نظام الرقابة الداخلية يف �ساب كاف وينفذ بفاعلية .
وت�ؤكد �أي�ضا �أن تو�صيات اللجنة املتعلقة بالتعيني والف�صل والتقييم �أو حتدید مكاف�آت مراجعي احل�سابات اخلارجيني اخلارجي �أو تعینی مراجع ح�سابات داخلي قد مت اعتمادها من املجل�س.

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 يف قدرة البنك على موا�صلة ن�شاطه.
مت الإف�صاح عن التعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملعلومات املتعلقة ب�أي �أعمال �أو عقود يكون البنك طرفا فيها وتكون فيها م�صالح كبرية لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب �أو رئي�س الرقابة املالية �أو �أي �شخ�ص ذو عالقة بهم  ،يف الق�سم  16من هذا التقرير واملذكرة رقم  36من
القوائم املالية املوحدة التي متت مراجعتها لعام .2017
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 .14املراجعة ال�سنوية لفعالية �إجراءات الرقابة الداخلية

• اخلطط اال�سرتاتيجية :يعتمد البنك يف الوقت احلا�ضر ا�سرتاتيجية للمدى املتو�سط للفرتة من 2014م �إىل 2017م .ويتم �أي�ضا �إعداد اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية والتي تت�ضمن حتليالت مف�صلة حول م�ستوى حتمل املخاطر وتو�صيفا لأنواع وكم املخاطر الذي ميكن للبنك حتمله يف تنفيذ
ا�سرتاتيجيته ،وذلك على م�ستوى الأق�سام والفعاليات .كما تو�ضح تلك اخلطط مبادرات العمل الرئي�سية والآثار املالية املحتملة على تلك املبادرات.
• ترتيبات احلوكمة :مت و�ضع ترتيبات احلوكمة لتوفري الإ�شراف على وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص الأمور ذات املخاطر الهامة .ويتم ذلك من خالل جمموعة من اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة و�أي�ضا اللجان الإدارية والتي ت�شرف على فعالية �إدارة املخاطر وترفع التقارير حول ذلك
�إىل جلان جمل�س الإدارة.

�إن جمل�س الإدارة م�سئول عن الرقابة الداخلية يف �ساب وعن مراجعة فعاليتها .وقد �صمم �إطار املعايري وال�سيا�سات والإجراءات الرئي�سية التي و�ضعها جمل�س الإدارة من �أجل حتقيق رقابة داخلية فعالة بالبنك بهدف �إدارة املخاطر �ضمن �إطار تقبل املخاطر املعتمد لديه ،حماية املوجودات والأ�صول
من اال�ستخدام �أو الت�صرف غري املفو�ض ،احلفاظ على ال�سجالت املحا�سبية ال�صحيحة ،وموثوقية وفائدة املعلومات املالية امل�ستخدمة �ضمن العمل �أو للن�شر .وهذه الإجراءات م�صممة لإدارة وتخفيف خماطر الإخفاق يف حتقيق �أهداف العمل وميكن فقط �أن توفر ت�أكيدا معقوال ولي�س مطلقا �ضد
الت�صريحات الهامة ،والأخطاء ،واخل�سائر �أو االحتيال .وكان قد مت اعتماد العمل بالأنظمة والإجراءات املتعلقة با�ستمرار حتديد وتقييم و�إدارة املخاطر الرئي�سية التي تواجه البنك خالل ال�سنة.

ت�شكل �إدارة املراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث وتراقب فعالية �ضوابط الرقابة الداخلية عرب البنك ككل 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 .ويرفع رئي�س �إدارة املراجعة الداخلية تقاريره �إىل جلنة
املراجعة فيما يخ�ص كافة امل�سائل املتعلقة باملراجعة الداخلية .ويو�ضح برنامج عمل املراجعة الداخلية التزام وا�ستقاللية وم�سئولية و�صالحية فعالية املراجعة الداخلية بينما ي�شرح دليل معايري املراجعة يف �ساب املعايري والإجراءات التي تلتزم بها �إدارة املراجعة .وتتم مراجعة كال الوثيقتني واعتمادهما
من قبل جلنة املراجعة بالبنك نيابة عن جمل�س الإدارة وذلك على �أ�سا�س �سنوي� .إن الإدارة التنفيذية م�سئولة عن �ضمان تنفيذ اخلطط والإجراءات الإدارية املعتمدة من قبل فعالية املراجعة الداخلية �ضمن جدول زمني مالئم ومتفق عليه .ويجب تقدمي ت�أكيد يف ذلك اخل�صو�ص �إىل املراجعة الداخلية.

�إن �إدارة �ساب م�سئولة عن تنفيذ ومراجعة فعالية �إطار الرقابة الداخلية بالبنك ح�سب املعتمد من قبل جمل�س الإدارة .وقد نفذ �ساب برناجما يرتكز على ثالث خطوط دفاع لإدارة املخاطر التي تواجه البنك وال�شركات التابعة له� .إن �إدارات العمل ،ب�صفتها خط الدفاع الأول ،م�سئولة 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 الفعاليات تغطي كافة املخاطر الكبرية مبا يف ذلك خماطر االئتمان والأ�سواق وال�سيولة وتقنية املعلومات والأمن ور�أ�س املال والإدارة املالية والطريقة وخماطر ال�سمعة واملخاطر
اال�سرتاتيجية وا�ستمرارية الأعمال وااللتزام وخماطر العمليات الأخرى .كما �أن �إدارة الفعاليات م�سئولة عن تنفيذ �آليات املراقبة الفعالة الكت�شاف ومنع االنحراف عن �أو خمالفة ال�سيا�سات املو�ضوعة واملتطلبات النظامية.

قامت �إدارة املراجعة الداخلية خالل عام 2017م مبراجعة عدد من الأن�شطة والإجراءات يف �ساب متبعة الطريقة املبنية على املخاطر .ومت رفع تقارير هذه املراجعات �إىل جلنة املراجعة يف �ساب حيث مت ت�سليط ال�ضوء على احلقول التي تبني فيها �أن فعالية ال�ضوابط �أو فعالية الإدارة يف معاجلة �أخطاء
الرقابة هي �أقل من املر�ضية .وب�شكل عام� ،أكدت املراجعات التي متت على فعالية بيئة الرقابة الداخلية خالل عام 2017م ب�أن الأنظمة والإجراءات املتعلقة بعملية التحديد امل�ستمر والتقييم والإدارة للمخاطر الكبرية التي تواجه �ساب مت العمل بها خالل 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 يف �ساب.

يتكون خط الدفاع الثاين من فعاليات خمتلفة يف �إدارة املخاطر والرقابة والتي تراقب املخاطر االئتمانية وخماطر الأ�سواق واملخاطر القانونية وااللتزام وتقنية املعلومات والرقابة املالية وخماطر ال�سمعة و�أي�ضا خماطر العمليات الأخرى املتعلقة با�ستمرارية الأعمال والأمن واالحتيال .ويتم حتليل املخاطر
نوعا وكما والإبالغ عنها ملجل�س الإدارة وجلانه الفرعية من خالل جلان الإدارة بالبنك.

�أبقت جلنة املخاطر وجلنة املراجعة خالل ال�سنة فعالية نظام الرقابة الداخلية هذا حتت املراجعة و�أبلغت جمل�س الإدارة بذلك على ا�سا�س دوري .ومن �أجل القيام بهذه املراجعات ف�إن جلنة املخاطر وجلنة املراجعة تتلقى تقييمات منتظمة للأعمال والعمليات ،و�أي�ضا تقارير منتظمة من فعاليات املخاطر
يف �ساب ورئي�س �إدارة املراجعة الداخلية ،وتقارير عن مراجعات �إطار الرقابة الداخلية� ،سواء املالية �أو غري املالية ،وحاالت الطوارئ �أو احلاالت غري املتوقعة التي تت�سبب بها نقاط ال�ضعف يف ال�ضوابط الداخلية وتقارير املراجعة الداخلية  ،وتقارير املراجعني اخلارجيني ،والتقارير الإ�شرافية ،والتقارير
النظامية.

�إن فعالية املخاطر ،حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي للمخاطر ،م�سئولة عن موا�صلة الإ�شراف على �إدارة خمتلف املخاطر على م�ستوى البنك .كما �إن فعالية االلتزام م�سئولة عن الإ�شراف على عمليات الأق�سام و�إجراءات الإدارة وذلك ل�ضمان التوافق مع املتطلبات النظامية وخا�صة قواعد فتح احل�سابات
امل�صرفية ،قواعد مكافحة غ�سل الأموال ومنع متويل الإرهاب وقواعد ولوائح هيئة ال�سوق املالية و�أي�ضا املتطلبات النظامية العاملية من امل�ستوى الأول .كما �أن �إجراءات �إدارة املخاطر مدجمة بالكامل مع اخلطط اال�سرتاتيجية واخلطة الت�شغيلية ال�سنوية ودورة تخطيط ر�أ�س املال� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يتوقع
من كل موظف �أن يكون م�سئوال عن و�أن يدير املخاطر �ضمن امل�سئوليات امل�سندة له 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 وجلنة املخاطر.

يجرى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،من خالل جلنة املخاطر وجلنة املراجعة ،مراجعات �سنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنك تغطي كافة ال�ضوابط الرئي�سية مبا يف ذلك ال�ضوابط املالية والعملية و�ضوابط االلتزام ،و�أنظمة مراقبة املخاطر ،وكفاية املوارد وم�ؤهالت وخربات املوظفني يف فعالية
التقارير املالية واملحا�سبية وبرامج تدريبهم وميزانياتهم .وتتلقى جلنة املخاطر وجلنة املراجعة ت�أكيدات بان الإدارة التنفيذية اتخذت �أو �أنها ب�صدد اتخاذ االجراءات الالزمة لت�صحيح �أية �أخطاء �أو نواحي �ضعف مت حتديدها خالل عمل �إطار ال�ضوابط بالبنك.

ت�شمل �إجراءات الرقابة الداخلية الرئي�سية ما يلي:
• معايري �ساب :و�ضع �ساب معايري وا�ضحة يجب اتباعها من قبل جميع املوظفني والأق�سام والبنك ككل .كما مت و�ضع معايري لتقارير الفعاليات والعمليات والتقارير املالية لتطبيقها عرب كافة �أق�سام وفعاليات البنك.
تفوي�ض ال�صالحيات �ضمن احلدود املو�ضوعة من قبل املجل�س :مت تفوي�ض �إدارة �ساب لتنفيذ خمتلف الأن�شطة وامل�سئوليات 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�سئوليات الهامة والإ�شراف على و�ضع ومتابعة �أنظمة الرقابة املالئمة لكل ق�سم .ويتم تفوي�ض �صالحيات الدخول يف ترتيبات املخاطر االئتمانية وخماطر الأ�سواق مع حتديد حدود �صالحيات للإدارة� .إال �أن موافقة اللجنة التنفيذية يتعني احل�صول عليها بالن�سبة للعرو�ض االئتمانية ذات اخل�صائ�ص
املحددة واملخاطر الأكرب .كما يتم قيا�س املخاطر االئتمانية وخماطر الأ�سواق وجمعها للمراجعة من حيث الرتكيز االئتمانية .ويتطلب تعيني م�سئولني تنفيذيني يف الوظائف القيادية العليا �ضمن �ساب م�صادقة جمل�س الإدارة وموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
• حتديد ومراقبة املخاطر :لقد مت و�ضع الأنظمة والإجراءات يف �ساب من �أجل حتديد ومراقبة والإبالغ عن كافة املخاطر الرئي�سية مبا يف ذلك خماطر االئتمان والأ�سواق وال�سيولة وتقنية املعلومات والأمن ور�أ�س املال والإدارة املالية والطريقة وخماطر ال�سمعة واملخاطر اال�سرتاتيجية
وا�ستمرارية الأعمال وااللتزام وخماطر العمليات الأخرى و�أية خماطر نا�شئة �أخرى .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 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 2017م با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية ومناذج تقارير موثقة .ويخ�ضع تقدمي املعلومات املالية مل�صادقة رئي�س الرقابة املالية.
• التغريات يف الظروف  /املمار�سات ال�سوقية :مت و�ضع الإجراءات الكفيلة بتحديد املخاطر اجلديدة النا�شئة عن التغريات يف ظروف ال�سوق واملمار�سات ال�سوقية و�سلوك العمالء .وقد مت الرتكيز خالل عام 2017م على النواحي التالية:
�أ .تطبيق �أعلى املعايري العاملية عرب كافة م�ستويات الأن�شطة يف �ساب
ب .حتديد وتخفيف خماطر االلتزام النظامي ،وخماطر غ�سيل الأموال وخماطر اجلرائم املالية التي تواجهها �أق�سام العمل
ج� .إدخال م�ستويات تقبل املخاطر واختبارات ال�ضغط كجزء من �أعمال �ساب
د .حتديد و�إدارة املخاطر الكبرية والنا�شئة
هـ� .إدارة املخاطر اجليو�سيا�سية وا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار يف املنطقة
و .تخفيف خماطر املعلومات والتهديدات املتعلقة با�ستخدامات الإنرتنت.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

 .15العقوبات املفرو�ضة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

� .16إجتماعات اجلمعية العامة للبنك

يطبق البنك خالل ممار�سة �أعماله اليومية ن�ص ًا وروح ًا جميع الأنظمة امل�صرفية واللوائح والقواعد التنظيمية ال�صادرة عن اجلهات الإ�شرافية .وي�ضمن البنك من خالل �إن�شاء ا�سرتاتيجية خطوط الدفاع الثالثة �أن يكون تطبيق الأنظمة والقواعد �صارم ًا وم�ستدام ًا على م�ستوى كافة �أق�سام وفعاليات العمل.
خالل العام 2017م فر�ضت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي غرامات جزائية يتعلق �أغلبها بالعمليات  .وفيما يلي جدول يلخ�ص تفا�صيل هذه الغرامات والإجراءات الت�صحيحية التي �إتخذها البنك لتفادي حدوث املخالفات م�ستقبال:

عقد البنك خالل العام 2017م جمعية عامة غري عادية وجمعية عامة عادية لل�سادة م�ساهمي البنك ،كما يلي:
اجلمعية العامة غري العادية للبنك
وفق ما تق�ضي به التوجيهات الإ�شرافية فقد عقد �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية للبنك (الإجتماع الأول) بتاريخ يوم الثالثاء  28رجب 1438هـ املوافق � 25أبريل  2017م يف متام ال�ساعة  0 7:30م�ساءا مببنى الإدارة العامة للبنك الكائن يف �شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
مبدينة الريا�ض ،مع توفر الن�صاب املطلوب وح�ضور  76.7%من امل�ساهمني.
جرى ن�شر نتائج �إجتماع اجلمعية العامة غري العادية يف موقع تداول ( ، )www.tadawul.com.saوكذلك على موقع البنك ( )www.sabb.comمبا يف ذلك القرارات التالية املتعلقة ب�أي عمل �أو عقد مع الطرف ذو العالقة:
 .1املوافقة على قرار جمل�س �إدارة البنك ال�صادر بتاريخ � 21سبتمرب  2016بخ�صو�ص ح�صول البنك على ت�سهيالت �إئتمانية وم�شاركة �أع�ضاء جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي بي يف القاب�ضة (كل ب�صفته الإعتبارية) يف الت�سهيالت.
علما ب�أن قرار جمل�س الإدارة قد ت�ضمن ما يلي :
قرر �أع�ضاء املجل�س ب�إ�ستثناء الأع�ضاء املعينني من قبل جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي وبناء على طلبها ،ما يلي :
 .iدخول �ساب وح�صوله على ت�سهيالت م�شرتكة ملبلغ ي�صل �إىل  450,000,000دوالر �أمريكي (�أربعمائة وخم�سون مليون دوالر �أمريكي) من بنوك داخل �أو خارج اململكة العربية ال�سعودية وفقا لل�شروط التي يوافق عليها الع�ضو املنتدب،
 .iiتوقيع الع�ضو املنتدب �أو �أي �شخ�ص يفو�ضه بهذه ال�سلطة على اتفاقية الت�سهيالت وجميع الوثائق ذات ال�صلة بها ،و
 .iiiالتنفيذ والأداء من قبل ال�شركة جلميع الوثائق والأعمال وامل�سائل التي قد تعترب بالتايل �ضرورية �أو املتعلقة بذلك وفقا ملا يحدده الع�ضو املنتدب �أو �أي �شخ�ص يفو�ضه بهذه ال�سلطة ،واملوافقه على ذلك مبوجبه.
و�سوف ي�صار للح�صول على موافقة كافة ال�شركاء (ب�إ�ستثناء �إت�ش �إ�س بي �سي) يف �إجتماع اجلمعية العامة القادم املقرر يف مار�س 2017م ك�شرط الحق)).
(علما ب�أنه مت تعديل موعد �إنعقاد اجلمعية بعد �صدور قرار جمل�س الإدارة امل�شار �إليه هنا لي�صبح يف �شهر �أبريل من العام امليالدي 2017م)
و�سوف ي�صار للح�صول على موافقة كافة ال�شركاء (ب�إ�ستثناء �إت�ش �إ�س بي �سي) يف �إجتماع اجلمعية العامة القادم املقرر يف مار�س 2017م ك�شرط الحق)).
(علما ب�أنه مت تعديل موعد �إنعقاد اجلمعية بعد �صدور قرار جمل�س الإدارة امل�شار �إليه هنا لي�صبح يف �شهر �أبريل من العام امليالدي 2017م)
ولأع�ضاء جمل�س االدارة املمثلني لل�شريك االجنبي م�صلحة غري مبا�شرة فيها وهم كالتايل :ال�سيد /ديفيد ديو وال�سيد� /سمري ع�ساف ،وال�سيد نايجل هين�شيلوود وال�سيد /جورج احلي�ضري ،وهي اتفاقية متويل
م�شرتكة بلغت ح�صة جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي يف هذا التمويل  281,250,000ريال �سعودي( مائتي وواحد و ثمانون مليونا و مائتان و خم�سون �ألف ريال �سعودي )وتعادل  75مليون دوالر �أمريكي (خم�سة و�سبعون مليون دوالر �أمريكي)..
 .2املوافقة على الأعمال والعقود التي �ستتم بني البنك وبني �أع�ضاء يف �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية القاب�ضة بي يف (كل ب�صفته الإعتبارية) ،والذين يعتربون مبثابة اجلهات التي قامت بالرتتيب ،واجلهة املقر�ضة واملن�سقه وبنك التوثيق ولأع�ضاء جمل�س االدارة املمثلني لل�شريك االجنبي م�صلحة
غري مبا�شرة فيها وهم كالتايل :ال�سيد /ديفيد ديو وال�سيد� /سمري ع�ساف ،وال�سيد نايجل هين�شيلوود وال�سيد /جورج احلي�ضري ،وهي اتفاقية �إ�صدار �صكوك  ،علما ب�أن البنك قد ح�صل علي موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ  2015/09/14علي برنامج لإ�صدار ال�صكوك بقيمة �إجمالية
وقدرها  2مليار دوالر �أمريكي والتي تعادل  7,5مليار ريال �سعودي ،كما �صدرت موافقة امل�ؤ�س�سة بتاريخ  2016/12/22علي �إ�صدار �شريحة من ال�صكوك املذكورة بقيمة  2مليار ريال �سعودي (ملياري ريال �سعودي) والتي تعادل  600مليون دوالر �أمريكي(�ستمائة مليون دوالر �أمريكي) ومدته �سنة
واحدة والرتخي�ص بها للعام القادم و�سيتم حتديد الأتعاب التي �سيتقا�ضاها االطراف ذوو العالقة الحقا عند ا�صدار ال�صكوك.
 .3املوافقة على الأعمال والعقود التي �ستتم بني البنك وبني اع�ضاء �شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية القاب�ضة بي يف كل ب�صفته الإعتبارية بتقدمي اخلدمات والدعم الذي يطلبه البنك فيما يتعلق بطرح البنك �صكوك حملية ثانوية م�سجلة بالريال ال�سعودي ،والع�ضاء جمل�س االدارة املمثلني لل�شريك
االجنبي م�صلحة غري مبا�شرة فيها وهم كالتايل :ال�سيد /ديفيد ديو وال�سيد� /سمري ع�ساف ،وال�سيد نايجل هين�شيلوود وال�سيد /جورج احلي�ضري ،وهي اتفاقية �إ�صدار �صكوك بقيمة  1.5مليار ريال �سعودي ) واحد ون�صف مليار ريال �سعودي ( ومدته ع�شرة �سنوات والرتخي�ص بها للعام القادم و�سيتم
حتديد الأتعاب التي �سيتقا�ضاها االطراف ذوو العالقة الحقا عند ا�صدار ال�صكوك ) .مت الرفع �إيل م�ؤ�س�سة النقد للح�صول علي موافقتها وب�إنتظار املوافقه)
 .4املوافقة على �إ�صدار �سندات �أو �صكوك متويلية او غريها من �أدوات الدين قابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة �سواء يف جزء �أو عدة اجزاء �أو من خالل �إ�صدار واحد �أو �سل�سلة �إ�صدارات من وقت لآخر بالريال ال�سعودي �أو غريه من العمالت وطرحها طرحا عاما �أو خا�صا داخل اململكة العربية ال�سعودية
او خارجها �سواء �أ�صدرها البنك ب�شكل مبا�شر �أو من خالل من�ش�أة ي�ؤ�س�سها لهذا الغر�ض ،وكل ذلك يف االوقات وباملبالغ وال�شروط التي يقرها جمل�س الإدارة دون احلاجة للرجوع اىل اجلمعية العامة بهذا اخل�صو�ص .وتفوي�ض جمل�س �إدارة البنك باتخاذ جميع االجراءات الالزمة للإ�صدار مبا يف ذلك
احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املخت�صة ،وللمجل�س تفوي�ض الغري بذلك مع منح املفو�ض حق تفوي�ض الغري.

رقم مت�سل�سل

جمموع املبلغ
(ريال �سعودي)

مو�ضوع املخالفة

1

20,000

خمالفة تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�صو�ص
م�ستوى �أداء �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع.

عدم �إ�ستيفاء متطلبات �إتفاقية م�ستوى اخلدمات للربع الثالث من
عام 2016

1

2

16,000

خمالفة تعليمات رقابية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

عدم �إ�ستيفاء متطلبات نظام �سريع

4

3

15,000

خمالفة تعليمات امل�ؤ�س�سة بخ�صو�ص حماية العمالء

عدم �إ�ستيفاء متطلبات �إتفاقية م�ستوى اخلدمات اخلا�صة ب�إغالق
املطالبات يف نظام معاجلة املطالبات ل�شهر فرباير 2017

1

وقد مت �إن�شاء �آلية لتتبع املطالبات ل�ضمان اال�ستجابة جلميع مطالبات
العمالء يف الوقت املنا�سب لتفادي تكرار هذا الو�ضع .كما مت ت�أ�سي�س نظام
لت�سوية املطالبات وفق تتبع النظام

4

5,000

خمالفة تعليمات رقابية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

عدم �إكت�شاف عملة مزيفة مببلغ  500ريال �سعودي مت �إيداعها
لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

1

مت �إ�سناد �إدارة هذا الن�شاط يف املنطقة الغربية ملتعهد خارجي مع امل�ساءلة
الكاملة .ولذا �سيتم ا�سرتداد املبلغ منهم.

5

خمالفة تعليمات رقابية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

عدم �إكت�شاف عملة مزيفة مببلغ  10ريال �سعودي مت �إيداعها لدى
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

خمالفة تعليمات رقابية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

خمالفة تعليمات تقدمي البيانات (فقدان امل�ستند الأ�صلي)

خمالفة تعليمات رقابية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

عدم الوفاء باملوعد النهائي لتوفري ماكينات عد وحزم العمالت
املعدنية

5,000

6
7

60

�سبب املخالفة

عدد املخالفات

الإجراء الت�صحيحي

10,000

630,000

1

1

1

مت ا�سرتداد املبلغ من البائع و�إ�صدار تعليمات له ب�ضرورة الإلتزام دوما
ب�إتفاقية م�ستوى اخلدمات
�صدرت تعليمات �إىل فريق العمل بالوفاء باملوعد املحدد من قبل م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي وتوقعات املواعيد املحدد ب�إيقاف نظام �سريع

بالرجوع �إىل ت�سجيل الفيديو� ،إت�ضح �أن هذه العملة مرت من خالل اجلهاز.
ومع ذلك مل يك�شف اجلهاز التزييف  .خطة عمل �ساب تتمثل يف الت�أكد من
�إجراء فح�ص �شهري للت�أكد من �أنه يعمل بفعالية وتفادي تكرار احلادث
م�ستقبال.
الطلب املفقود املطلوب من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي يخ�ص معاملة قدمية.
وعلى الرغم من ذلك جرى تطبيق �إجراءات فاعلة منذ العام
 2016للتحقق من و�صول م�ستندات الطلبات �إىل مركز الإر�شيف
الإ�سراع يف تركيب املاكينات فور و�صولها.
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تقرير جمل�س الإدارة

( 31دي�سمرب )2017

اجلمعية العامة العادية:
وفق ما تق�ضي به التوجيهات الإ�شرافية فقد عقد �إجتماع اجلمعية العامة العادية للبنك (الإجتماع الأول) يوم الأربعاء بتاريخ  7حمرم 1439هـ املوافق � 27سبتمرب 2017م يف متام ال�ساعة  6:30م�ساء مببنى الإدارة العامة للبنك الكائن يف �شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي مبدينة
الريا�ض ،مع توفر الن�صاب املطلوب وح�ضور  73.48%من امل�ساهمني.
جرى ن�شر نتائج اجلمعية العامة العادية على موقع تداول ( )www.tadawul.com.saوكذلك على موقع البنك الإلكرتوين( ، )www.sabb.comمبا يف ذلك القرار التايل املتعلق ب�أي عمل �أو عقد مع الطرف ذو العالقة:
 .1املوافقة على الأعمال والعقود التي �ستتم بني البنك وبني ات�ش ا�س بي �سي ا�سيا هولدجنز بي يف و�شركات �أخرى تابعة الت�ش ا�س بي �سي هولدجنز بي ال �سي كل ب�صفته االعتبارية( )HSBCوالتي لأع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة غري مبا�شرة فيها وهم كالتايل :ال�سيد /ديفيد ديو وال�سيد� /سمري
ع�ساف ،وال�سيد /نايجل هين�شيلوود وال�سيد /جورج احلي�ضري ،وذلك ب�إعتبارهم ممثلني لل�شريك الأجنبي .وهي اتفاقية لال�ستحواذ على كامل ح�ص�ص  HSBCالبالغة  32.5%يف �شركة �ساب للتكافل ب�سعر �شراء يبلغ  10.66ريال �سعودي لل�سهم ومببلغ �إجمايل  117,793,000ريال �سعودي .علما
ب�أن هذه املعاملة �ستتم ملرة واحدة وم�شروطة باحل�صول على املوافقات الإ�شرافية الالزمة.
�إجتماعات اجلمعية العامة ( العادية /غري العادية)
عقد البنك خالل العام 2017م جمعية عامة غري عادية وجمعية عامة عادية  ،ويو�ضح اجلدول ادناه تفا�صيل و�سجل ح�ضور الأع�ضاء للجمعيات خالل ال�سنة:
الإ�سم

تاريخ االجتماع
� 25أبريل

2017

� 27سبتمرب

1

الأ�ستاذ /خالد �سليمان العليان

P

P

2

املهند�س /خالد عبد اهلل امللحم

P

P

3

الأ�ستاذ� /سليمان عبد القادر املهيدب

P

-

4

الأ�ستاذ /حممد عمران العمران

P

P

5

الأ�ستاذ� /سعد عبداملح�سن الف�ضلي

P

P

6

الأ�ستاذ /حممد عبداهلل اليحي

P

P

7

ال�سيد /ديفيد ديو

P

P

8

الأ�ستاذ� /سمري ع�ساف

-

-

9

الأ�ستاذ /جورج احلي�ضري

-

-

10

ال�سيد /نايجل هين�شيلوود

P

P

2017

 .17تعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني
متت املوافقة يف �إجتماع اجلمعية العامة للبنك املنعقد بتاريخ � 25أبريل  2017ووفقا لتو�صية جلنة املراجعة على اختيار كل من ال�سادة /كي بي �إم جي الفوزان و�شركاه و ال�سادة� /إرن�ست ويونغ كمراجعي ح�سابات خارجيني من بني املر�شحني ملراجعة القوائم املالية للبنك والبيانات ربع ال�سنوية
املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017م والتقارير الربع ال�سنوية وحتديد �أتعابهم.

 .18موافقة جمل�س الإدارة
متت املوافقة على القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  2جمادي الثاين 1439هـ املوافق  18فرباير .2018
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تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة
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تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة
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تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة
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تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة
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القوائم املالية املوحدة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2017
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قائمة املركز املايل املوحدة

(لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب)
2017

�إي�ضاح

املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صده لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
�إ�ستثمارات� ،صايف
قرو�ض و�سلف � ،صايف
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات � ،صايف
موجودات �أخرى

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

3
4

26,874,499
13,490,700

24,121,821
8,217,746

10

532,364

721,912

5

26,976,751

29,273,055

6

117,006,087

120,964,815

7

524,924

642,297

8
9

1,134,927
1,075,092

1,038,352
1,075,896

187,615,344

186,055,894

املطلوبات وحقوق امللكية

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  41جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.

74

دخل العموالت اخلا�صة
م�صاريف العموالت اخلا�صة

21
21

�صايف دخل العموالت اخلا�صة
دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف
�أرباح حتويل عمالت �أجنبية � ،صايف
دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
دخل املتاجرة � ،صايف
توزيعات �أرباح
مكا�سب �إ�ستثمارات مقتناه لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صايف
دخل العمليات الأخرى� ،صايف
�إجمايل دخل العمليات

22
23
24

11

3,690,975

3,419,174

12

140,239,513

140,639,785

13

2,998,748

4,517,636

14

1,682,445

1,709,958

10

481,195

604,793

رواتب وما يف حكمها
�إيجار وم�صاريف مباين
�إ�ستهالك
م�صاريف عمومية و�إدارية
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان � ،صايف
الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية الأخرى
�إجمايل م�صاريف العمليات
الدخل من الأن�شطة الت�شغيلية

15

5,051,997
154,144,873

3,885,620
154,776,966

احل�صة يف �أرباح �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك

7

�صايف الدخل
) الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم ( بالريال ال�سعودي

26

حقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي البنك
ر�أ�س املال
�إحتياطي نظامي
�إحتياطيات �أخرى
�أرباح مبقاة
�أرباح مقرتح توزيعها
�إجمايل حقوق امل�ساهمني العائدة مل�ساهمي البنك
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

2017

�إي�ضاح

�إجمايل املوجودات

املطلوبات
�أر�صده للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
�إقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات

قائمة الدخل املوحدة

(لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب)

16

15,000,000

15,000,000

17

9,545,984

8,557,339

18

488

24,052

7,858,470

7,127,537

27
19

939,650

570,000

33,344,592
125,879
33,470,471
187,615,344

31,278,928
31,278,928
186,055,894

قائمة الدخل ال�شامل املوحدة

25
8
6
5

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
6,051,288

6,075,102

953,404

1,318,187

5,097,884

4,756,915

1,255,534

1,340,843

431,407

478,045

-

6,994

258,398

261,648

52,499

37,844

30,944

26,297

242

18

7,126,908

6,908,604

1,228,591

1,228,958

139,773

135,660

124,785

110,903

697,414

608,029

1,001,828

944,560

48,855

49,540

3,241,246

3,077,650

3,885,662

3,830,954

68,916

63,777

3,954,578

3,894,731

2.64

2.60

(لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب)

�صايف الدخل
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة  -بنود قد يعاد ت�صنيفها �إىل قائمة الدخل املوحدة ويف ال�سنوات الالحقة:
موجودات مالية متاحة للبيع
 �صايف التغري يف القيمة العادلة حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة� ،صايفتغطية خماطر التدفقات النقدية
 �صايف التغري يف القيمة العادلة حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة� ،صايف�إجمايل (اخل�سارة) الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

�إي�ضاح

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

3,954,578

3,894,731

18
18

)(87,156
19,056

405,301
)(26,297

18
18

89,927
)(54,276
)(32,449
3,922,129

11,326
)(6,080
384,250
4,278,981
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

(لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب)

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

2017

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  41جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
را�س املال
2017

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�صايف دخل ال�سنة
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
حقوق امللكية غري امل�سيطرة الناجتة عن اال�ستحواذ
�أ�سهم خزينة
احتياطي برنامج �أ�سهم املوظفني
حمول �إىل الإحتياطي النظامي
زكاة ال�سنة
�ضريبة الدخل لل�سنة
توزيعات �أرباح نهائية مدفوعة لعام  ،2016بعد خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل
توزيعات �أرباح مرحلية مدفوعة لعام  ،2017بعد خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل
توزيعات �أرباح مقرتحة نهائية لعام  ،2017بعد خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

�إي�ضاح

حقوق املليكة العائدة مل�ساهمي البنك
الأرباح
االحتياطيات
املبقاة
الأخرى
ب�آالف الرياالت
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
ال�سعودية

االحتياطي
النظامي
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الأرباح املقرتح
توزيعها
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

حقوق امللكية غري
امل�سيطرة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

الإجمايل
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

15,000,000

8,557,339

24,052

7,127,537

570,000

31,278,928

-

-

15,000,000

988,645
9,545,984

89,927
)(87,156
)(35,220
)(32,449
6,655
2,230
488

3,954,578
3,954,578
)(988,645
)(63,000
)(316,500
)(915,850
)(939,650
7,858,470

)(27,000
)(131,068
)(411,932
939,650
939,650

15,000,000

7,583,656

)(340,608

-

�إجمايل حقوق
امللكية
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
31,278,928

3,954,578
89,927
)(87,156
)(35,220
3,922,129
6,655
2,230
)(90,000
)(447,568
)(411,932
)(915,850
33,344,592

125,879
125,879

3,954,578
89,927
)(87,156
)(35,220
3,922,129
125,879
6,655
2,230
)(90,000
)(447,568
)(411,932
)(915,850
33,470,471

5,361,489

570,000

28,174,537

-

28,174,537

-

-

-

3,894,731

-

3,894,731

-

3,894,731

18

-

-

11,326

-

-

11,326

-

11,326

18

-

-

405,301

-

-

405,301

-

405,301

18

-

-

)(32,377

-

-

)(32,377

-

)(32,377

384,250

3,894,731

18
18
18

18
17
27
27
27
27
27

-

2016

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�صايف دخل ال�سنة
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
�أ�سهم خزينة
احتياطي برنامج �أ�سهم املوظفني
حمول �إىل الإحتياطي النظامي
توزيعات �أرباح نهائية مدفوعة لعام 2015
توزيعات �أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2016
توزيعات �أرباح مقرتحة نهائية لعام 2016
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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(لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب)

4,278,981

4,278,981

18

-

973,683

)(18,357
)(1,233
-

)(973,683

-

)(18,357
)(1,233
-

-

)(18,357
)(1,233
-

27

-

-

-

-

)(570,000

)(570,000

-

)(570,000

27

-

-

-

)(585,000

-

)(585,000

-

)(585,000

27

-

-

-

)(570,000

570,000

-

-

-

15,000,000

8,557,339

24,052

7,127,537

570,000

31,278,928

-

31,278,928

17

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل
التعديالت لت�سوية �صايف الدخل �إىل �صايف النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية:
�إطفاء العالوة على الإ�ستثمارات املقتناه لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صايف
مكا�سب �إ�ستثمارات مقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صايف
�إ�ستهالك
دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
مكا�سب تغطية خماطر التدفقات النقدية حمولة �إىل قائمة الدخل املوحدة
احل�صة يف �أرباح �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان� ،صايف
احتياطي برنامج ا�سهم املوظفني
الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية الأخرى
�صايف ( الزيادة ) النق�ص يف املوجودات الت�شغيلية :
وديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى تزيد فرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية

�إي�ضاح

3,954,578

24
8

7
6
5

3

عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ االقتناء
قرو�ض و�سلف� ,صايف
موجودات �أخرى وم�شتقات
�صايف الزيادة ( النق�ص ) يف املطلوبات الت�شغيلية :
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء

مطلوبات �أخرى وم�شتقات

�صايف النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة اال�ستثمارية
متح�صالت من بيع و�إ�ستحقاق �إ�ستثمارات مقتناه لغري �أغرا�ض املتاجرة
�شراء �إ�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة
�شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات �أرباح من م�شروع م�شرتك
اال�ستحواذ على �شركة تابعة� ،صايف بعد خ�صم النقدية و�شبة النقدية امل�ستحوذ عليها
�صايف النقدية الناجتة من الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
�سندات دين م�صدره
�إقرتا�ض
�أ�سهم خزينة ،م�شرتاه
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة من الأن�شطة التمويلية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

8
7
19

13

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
3,894,731

10,150
)(30,944
124,785
)(54,276
)(68,916
1,001,828
13,386
48,855

40,192
)(26,297
110,903
)(6,994
)(6,080
)(63,777
944,560
10,710
49,540

4,999,446

4,947,488

691,152

203,452

)(1,579,983

)(527,223

2,956,900
438,566

4,037,261
410,324

271,801

1,584,268

)(373,936
271,374

)(8,247,393
65,171

7,675,320

2,473,348

21,177,306
)(18,443,972
)(219,531
56,500
84,384
2,654,687

)(1,518,888
)(27,513
)(4,500
)(1,642,304
)(3,193,205

73,459,574
)(66,883,021
)(157,800
114,715
6,533,468

4,698
1,662,970
)(30,300
)(1,023,634
613,734

الزيادة يف النقدية وما يف حكمها

7,136,802

9,620,550

النقدية وما يف حكمها يف بداية ال�سنة
النقدية وما يف حكمها يف نهاية ال�سنة

22,958,777
30,095,579

13,338,227
22,958,777

6,069,144
1,062,816

5,918,030
1,283,214

)(32,449

384,250

عمولة خا�صة م�ستلمة خالل ال�سنة
عمولة خا�صة مدفوعة خالل ال�سنة
معلومات �إ�ضافية غري نقدية
�صايف التغريات يف القيمة العادلة واملبالغ املحولة �إىل قائمة الدخل املوحدة
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  41جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .1عام
ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الربيطاين (“�ساب” (“البنك”)� ،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 �إنتقلت �إليه عمليات البنك الربيطاين
لل�شرق الأو�سط يف 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  81فرع ًا (  84 : 2016فرع ًا ) يف اململكة العربية ال�سعودية  .بلغ عدد موظفي �ساب
 3,263موظف ًا كما يف  31دي�سمرب 2017م ( 3,317 :2016موظف)� .إن عنوان املركز الرئي�سي ل�ساب هو كما يلي:
البنك ال�سعودي الربيطاين
9084
�ص ب
الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
تتمثل �أهداف �ساب يف تقدمي كافة �أنواع اخلدمات امل�صرفية  .كما يقوم �ساب بتقدمي منتجات م�صرفية متوافقة مع ال�شريعة ،معتمدة وحتت �إ�شراف هيئة �شرعية م�ستقلة ت�أ�س�ست من قبل �ساب.
ميتلك �ساب  )100% :2016 ( 100%من احل�ص�ص يف ر�أ�سمال �شركة وكالة �ساب للت�أمني (�شركة تابعة)� ،شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010235187وتاريخ  18جمادى الثاين 1428هـ (املوافق  3يوليو  .)2007ميتلك �ساب ب�صورة
مبا�شرة  98%و  2%ب�صورة غري مبا�شرة من احل�ص�ص يف ر�أ�سمال ال�شركة التابعة (احل�صة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة تابعة ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية) .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة يف العمل كوكيل ت�أمني وحيد ل�شركة �ساب للتكافل (�شركة تابعة ل�ساب – �أنظر
�إي�ضاح  )7داخل اململكة العربية ال�سعودية .طبق ًا لالتفاقية املربمة بني ال�شركتني التابعتني ،ف�إن عقد ت�أ�سي�س ال�شركة التابعة ال يحظر عليها من العمل كوكيل لأي �شركة ت�أمني �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية.
ميتلك �ساب  )100% :2016 ( 100%من احل�ص�ص يف ر�أ�سمال �شركة عقارات العربية املحدودة (�شركة تابعة)� ،شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010188350وتاريخ  12جمادي الأول 1424هـ (املوافق  12يوليو  .)2003ميتلك �ساب
ب�صورة مبا�شرة  99%و  1%ب�صورة غري مبا�شرة من احل�ص�ص يف ر�أ�سمال ال�شركة التابعة (احل�صة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة تابعة ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية) .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة يف �شراء وبيع وت�أجري الأرا�ضي والعقارات لأغرا�ض اال�ستثمار.
كما ميتلك �ساب  )100% :2016 ( 100%من احل�ص�ص يف ر�أ�سمال �شركة �ساب العقارية املحدودة (�شركة تابعة)� ،شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010428580وتاريخ � 12صفر 1436هـ (املوافق  4دي�سمرب  .)2014ميتلك �ساب
ب�صورة مبا�شرة  99.8%و  0.2%ب�صورة غري مبا�شرة من احل�ص�ص يف ر�أ�سمال ال�شركة التابعة (احل�صة غري املبا�شرة مملوكة من خالل �شركة تابعة ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية) .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة التابعة يف ت�سجيل العقارات ب�إ�سمها �أو االحتفاظ بال�ضمانات و�إدارتها نياب ًة
عن البنك.
بتاريخ  17مايو  ،2017قام �ساب بت�أ�سي�س من�ش�أة لغر�ض خا�ص با�سم� /شركة �ساب للأ�سواق املحدودة� ،شركة تابعة مملوكة بالكامل مت ت�أ�سي�سها ك�شركة ذات م�سئولية حمدودة مبوجب قوانني جزر الكاميان� .ستقوم هذه ال�شركة التابعة باملتاجرة يف امل�شتقات وعمليات �إعادة ال�شراء .مل تبد�أ هذه ال�شركة
التابعة عملياتها بعد.
ميتلك �ساب ح�صة قدرها  )32.5% :2016( 65%يف �شركة �ساب للتكافل (�شركة تابعة)� ،شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010234032وتاريخ  20جمادى الأوىل 1428هـ ( 6يونيو � .)2007أ�صبحت �شركة �ساب للتكافل �شركة تابعة ل�ساب
اعتبار ًا من  23نوفمرب �( 2017إي�ضاح  .)19تقوم �ساب للتكافل بتقدمي خدمات ت�أمني متوافقة مع ال�شريعة ،وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام لل�شركات والأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.
كان �ساب ميتلك  )100% : 2016( 100%من ر�أ�سمال ال�شركة التابعة � /شركة �ساب للأوراق املالية� ،شركة ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست مبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية رقم  7 – 35 – 2007وتاريخ  10جمادي الثاين 1428هـ املوافق  25يونيو  ،2007وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية
بال�سجل التجاري رقم  1010235982وتاريخ  8رجب 1428هـ ( 22يوليو  .)2007وقد مت �إمتام �إجراءات ت�صفية هذه ال�شركة التابعة يف  15يونيو .2017
لقد �شارك البنك يف ت�أ�سي�س ثالثة من�ش�آت لغر�ض القيام مبعامالت القرو�ض امل�شرتكة واحل�صول على حقوق ال�ضمان على موجودات حمددة خا�صة باملقرت�ضني مبوجب اتفاقيات التمويل الإ�سالمي ،ال يوجد لهذه املن�ش�آت �أية ن�شاطات �أخرى.
� . 1شركة كيان ال�سعودية لت�أجري املوجودات
� . 2شركة رابغ لت�أجري املوجودات
� .3شركة ينبع لت�أجري املوجودات
ميتلك �ساب ح�صة قدرها  )50% :2016( 50%يف كل من�ش�أة .مل يقم �ساب بتوحيد هذه املن�ش�آت لعدم وجود حق له يف العوائد املتغريه من عالقته باملن�ش�آت واملقدرة على الت�أثري على تلك العوائد من خالل ممار�سة �سلطاته عل تلك املن�ش�آت .يقيد التمويل املعني املمنوح للعمالء يف دفاتر �ساب.
قرر جمل�س �إدارة �ساب خالل اجتماعه املنعقد خالل � 25إبريل  2017الدخول يف مناق�شة مبدئية مع البنك الأول ،بنك مدرج يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ،لدرا�سة �إمكانية �إندماج البنكني� .إن الدخول يف هذه املناق�شات ال يعني ب�أن االندماج قد يتم بني البنكني .ويف حالة االتفاق على االندماج ،ف�إن ذلك
يخ�ضع ل�شروط متعددة ت�شتمل ،وال تقت�صر ،على احل�صول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية لكل بنك وموافقة اجلهات املخت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية.
� 1-1أ�س�س الإعداد – تتمة
�أ ) بيان االلتزام
مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك:
• وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير الدولية املعدلة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باملحا�سبة عن الزكاة و�ضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق كافة املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،فيما عدا تطبيق معيار املحا�سبة الدويل (� :)12ضرائب الدخل،
والتف�سري ( )21ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية – الر�سوم ،بقدر تعلقها بالزكاة و�ضريبة الدخل .وطبق ًا لتعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم  381000074519وتاريخ � 11إبريل  2017والتعديالت الالحقة عليه على �شكل �إي�ضاحات ب�ش�أن املحا�سبة عن الزكاة و�ضريبة الدخل
(التعميم) ،يتم ت�سجيل الزكاة و�ضريبة الدخل امل�ستحقة على �أ�سا�س ربع �سنوي من خالل حقوق امل�ساهمني �ضمن الأرباح املبقاه ،و
•طبق ًا لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية وعقد ت�أ�سي�س البنك
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�إ�ضافة �إىل ذلك� ،ألغي تعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املعايري املحا�سبية للبنوك التجارية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومل تعد مطبقة اعتبار ًا من  1يناير .2017
يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح ( 2ت) بخ�صو�ص ال�سيا�سة املحا�سبية للزكاة و�ضريبة الدخل والإي�ضاح ( )40ب�ش�أن الإف�صاح عن �أثر التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية نتيجة تعميم امل�ؤ�س�سة.
ب ) �أ�س�س القيا�س
مت �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،فيما عدا امل�شتقات ،واملوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ،والإ�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 ) عملة العر�ض والن�شاط
تظهر القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي ،ويتم تقريبها ل �أقرب �ألف .يعترب الريال ال�سعودي عملة الن�شاط للبنك.
د ) عر�ض القوائم املالية املوحدة
يقوم البنك بعر�ض قائمة املركز املايل املوحدة اخلا�صة به على �أ�سا�س ال�سيولة .وقد مت تقدمي حتليل ب�ش�أن عمليات اال�سرتداد �أو ال�سداد خالل � 12شهر ًا من تاريخ �إعداد القوائم املالية (متداولة) ولأكرث من �سنة بعد تاريخ قائمة املركز املايل (غري متداولة) يف الإي�ضاح ( 33ب).
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 فيها) والتي يتعر�ض ب�ش�أنها ملخاطر ولديه حقوق يف احل�صول على عائدات خمتلفة من عالقته بال�شركة امل�ستثمر فيها ولديه املقدرة على الت�أثري على العائدات من
خالل ممار�سة �سلطاته على ال�شركة امل�ستثمر فيها .يتم توحيد ال�شركات التابعة �إعتبار ًا من تاريخ �إنتقال 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 ) الأحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية املوحدة ،طبقا للمعايري الدولية للتقارير 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 وفقا للظروف واملعطيات .ميكن �أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .يتم �إثبات التعديالت
على التقديرات املحا�سبية خالل الفرتة التي تعدل فيها التقديرات ويف الفرتات امل�ستقبلية .وفيما يلي النواحي الهامة التي ا�ستخدمت فيها الإدارة التقديرات واالفرتا�ضات �أو مار�ست فيها الأحكام:
 ) 1خ�سائر انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف
املنهجية املتبعة يف حتديد االنخفا�ض يف القيمة
تقوم �سيا�سة البنك على تكوين خم�ص�صات لالنخفا�ض يف قيمة القرو�ض املنخف�ضة القيمة حاال وب�صورة مالئمة وذلك عند وجود دليل مو�ضوعي على وقوع انخفا�ض يف قر�ض ما �أو حمفظة القرو�ض.
ميثل خم�ص�ص �إنخفا�ض القرو�ض وال�سلف �أف�ضل تقديرات الإدارة للخ�سائر املتكبدة يف حمفظة القرو�ض بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .يتعني على الإدارة ممار�سة الأحكام عند �إجراء االفرتا�ضات والتقديرات من �أجل احت�ساب خم�ص�صات االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلف املقدرة ب�شكل
فردي وجماعي.
تخ�ضع خم�ص�صات االنخفا�ض اجلماعي يف جزء منها لعدم الت�أكد من التقديرات لأنه من غري العملي حتديد اخل�سائر على �أ�سا�س كل قر�ض على حده نظر ًا ل�ضخامة حجم القرو�ض غري الهامة الفردية التي تت�ضمنها املحفظة .ت�شتمل طرق التقدير على ا�ستخدام حتاليل اح�صائية للمعلومات التاريخية،
مقرتنة بتقديرات الإدارة الهامة ،وذلك للت�أكد ب�أن الظروف االقت�صادية واالئتمانية احلالية ت�شري �إىل �أن امل�ستوى الفعلي للخ�سائر املتكبدة ميكن �أن يزيد �أو يقل عن امل�ستوى ال�سابق.
ويف احلاالت التي ت�ؤدي فيها التغريات يف الظروف االقت�صادية �أو الت�شريعية �أو ال�سلوكية �إىل عدم �إظهار �آخر �أحدث التوجهات يف عوامل املخاطر املتعلقة باملحفظة بالكامل يف هذه الطرق ،عندئذ ت�ؤخذ عوامل املخاطر بعني االعتبار وذلك بتعديل خم�ص�صات االنخفا�ض يف القيمة الناجتة عن اخل�سائر
ال�سابقة .ت�شتمل عوامل املخاطر على منو حمفظة القرو�ض ،وتنوع املنتجات ،ومعدالت البطالة ،والرتكزات ،والتوزيع اجلغرايف ،وخ�صائ�ص منتجات القرو�ض ،والظروف االقت�صادية مثل التوجهات يف �أ�سواق ال�سكن ،وم�ستوى معدالت العموالت ،وعمر املحفظة ،وال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة ب�إدارة
احل�سابات ،والتغريات يف القوانني والأنظمة والعوامل الأخرى امل�ؤثرة يف منط ال�سداد من قبل العمالء.
يتم مراجعة املنهجية واالفرتا�ضات امل�ستخدمة يف ح�ساب خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ب�إنتظام على �أ�سا�س الفروقات بني اخل�سائر املقدرة واخل�سائر الفعلية.
يتم �إثبات خ�سائر القرو�ض املنخف�ضة القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي على وقوع انخفا�ض يف قر�ض ما �أو حمفظة القرو�ض .حتمل خم�ص�صات االنخفا�ض التي يتم احت�سابها ب�ش�أن القرو�ض الفردية �أو جمموعات القرو�ض املقدرة ب�شكل جماعي على قائمة الدخل ،وت�سجل مقابل القيمة الدفرتية
للقرو�ض املنخف�ضة القيمة يف قائمة املركز املايل .ال يتم �إثبات اخل�سائر التي قد تنتج عن �أحداث م�ستقبلية.
القرو�ض وال�سلف التي يتم تقييمها ب�شكل فردي
ت�شتمل العوامل التي يتم �أخذها بعني االعتبار عند الت�أكد فيما �إذا كان القر�ض هام مبفرده لأغرا�ض حتديد االنخفا�ض يف القيمة على حجم القر�ض وعدد القرو�ض التي تت�ضمنها املحفظة ،و�أهمية القر�ض الفردي ،وكيفية �إدارته� .سيتم تقييم القرو�ض التي تفي بهذه املعايري ب�شكل فردي للت�أكد من وجود
انخفا�ض يف قيمتها با�ستثناء احلاالت التي يكون فيها حجم التعرث واخل�سائر كافية لتربير معاجلتها وفق املنهجية املتبعة ب�ش�أن التقييم اجلماعي (�أنظر �أدناه).
�إن القرو�ض التي تعترب هامة مبفردها بالن�سبة لل�شركات والعمالء التجاريني تتعلق مببالغ كبرية وتدار على ا�سا�س فردي .وفيما يتعلق بهذه القرو�ض ،يقوم البنك بتاريخ كل قوائم مالية موحدة بالت�أكد – على ا�سا�س كل حالة على حده – من وجود دليل مو�ضوعي على وقوع انخفا�ض يف قر�ض ما .ت�شتمل
املعايري امل�ستخدمة يف هذا التقييم على:
 �صعوبات معروفة يواجهها املقرت�ض ب�ش�أن التدفقات النقدية. الدفعات املتعاقد عليها ل�سداد �أ�صل املبلغ �أو العمولة املت�أخرة ال�سداد لفرتة تزيد عن  90يوم. احتمال دخول اجلهة املقرت�ضة يف االفال�س �أو هيكلة مالية �أخرى.وجود تنازل ممنوح للجهة املقرت�ضة لأ�سباب اقت�صادية �أو قانونية تتعلق بال�صعوبات املالية التي يواجهها العميل و�أدى ذلك �إىل االعفاء �أو ت�أجيل �سداد ا�صل املبلغ �أو العمولة �أو الأتعاب وذلك يف احلاالت التي يكون فيها االمتياز غري هام ،و -وجود تدهور يف الو�ضع املايل للجهة املقرت�ضة �أو توقعاتها مثل وجود �شكوك يف مقدرتها على ال�سداد.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
القرو�ض وال�سلف التي يتم تقييمها ب�شكل فردي  -تتمة
بالن�سبة للقرو�ض التي يوجد ب�ش�أنها دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة ،حتدد خ�سائر االنخفا�ض بعد الأخذ بعني االعتبار ما يلي:
 �إجمايل املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ب�ش�أن العميل. جدوى طريقة العمل اخلا�صة بالعميل ومقدرته على العمل بنجاح خارج ال�صعوبات املالية وحتقيق تدفقات نقدية كافية لتغطية �إلتزامات الديون. حجم وتوقيت املقبو�ضات واال�سرتدادات املتوقعة. توزيعات الأرباح املحتمل توفرها يف حالة الت�صفية �أو االفال�س. مدى زيادة �أو تعادل حقوق الأف�ضلية املتعلقة بالتزامات املقر�ضني االخرين مع تلك املتعلقة بالبنك واحتمال ا�ستمرار املقر�ضني االخرين يف دعم ال�شركة. �صعوبة حتديد اجمايل مبلغ وم�ستوى مطالبات كافة الدائنني واملدى الذي تكون فيه حاالت عدم الت�أكد املتعلقة بالت�أمني والنواحي القانونية وا�ضح ًا وجلي ًا. القيمة البيعية لل�ضمان (�أو �أية تعزيزات ائتمانية �أخرى) واحتمال االحتفاظ به بنجاح. التكاليف املحتملة املتعلقة باحل�صول على وبيع ال�ضمان كجزء من م�صادرته. مقدرة اجلهة املقرت�ضة على احل�صول على وال�سداد بعملة القر�ض �إذا مل يكن القر�ض بالعملة املحلية. �سعر ال�سوق الثانوي للقر�ض ،عند توفره.حتدد القيمة البيعية لل�ضمان على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية عند �إجراء التقييم للت�أكد من وجود انخفا�ض يف القيمة .ال يتم تعديل القيمة بالتغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف �أ�سعار ال�سوق ،علم ًا ب�أنه يتم �إجراء التعديالت لإظهار الظروف املحلية مثل خ�صومات البيع االجباري.
حت�سب خ�سائر االنخفا�ض وذلك بخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة لقر�ض ما ،والذي ي�شتمل على املقبو�ضات امل�ستقبلية املتوقعة للعموالت املتعاقد عليها على �أ�سا�س معدل العمولة الفعلية الأ�صلي ومقارنة القيمة احلالية الناجتة عن ذلك مع القيمة الدفرتية احلالية للقر�ض .يتم مراجعة
خم�ص�صات انخفا�ض احل�سابات الفردية الهامة مرة واحدة على الأقل كل ربع �سنة �أو �أكرث عندما تتطلب الظروف ذلك.
القرو�ض وال�سلف التي يتم تقييمها ب�شكل جماعي
يتم تقييم االنخفا�ض ب�شكل جماعي لتغطية اخل�سائر املتكبدة وغري املحددة بعد على القرو�ض اخلا�ضعة للتقييم الفردي �أو املجموعات املتجان�سة للقرو�ض التي ال تعترب هامة ب�شكل فردي .يتم تقييم حمافظ القرو�ض املتعلقة بالتجزئة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها ب�شكل جماعي لأن املحافظ تعترب
عموم ًا جمموعات قرو�ض متجان�سة ب�شكل كبري.
يحدد خم�ص�ص االنخفا�ض اجلماعي بعد الأخذ بعني االعتبار ما يلي:
 اخل�سائر ال�سابقة للمحافظ التي لها خ�صائ�ص ائتمان مماثلة (ح�سب قطاع ال�صناعة مث ًال). الفرتة املقدرة بني حدوث االنخفا�ض واخل�سائر التي يتم حتديدها وي�ستدل عليها عند جتنيب خم�ص�ص مالئم للقر�ض الفردي ،و تقدير االدارة فيما �إذا كانت الظروف االقت�صادية واالئتمانية ت�شري �إىل �أن امل�ستوى الفعلي للخ�سائر املت�أ�صلة بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة ميكن �أن يزيد عن �أو يقل عن اخل�سائر ال�سابقة.تقدر الفرتة الواقعة بني حدوث اخل�سارة وحتديدها من قبل الإدارة لكل حمفظة حمددة على �أ�سا�س الظروف االقت�صادية والظروف ال�سائدة يف ال�سوق ،و�سلوك العميل ،ومعلومات �إدارة املحفظة وطرق �إدارة االئتمان ،واخلربة املتعلقة بالتح�صيل واال�سرتداد يف ال�سوق .تتفاوت الفرتة املقدرة على مدى
الزمن وذلك بتغري هذه الظروف.
ت�ستخدم طرق �إح�صائية لتحديد خ�سائر االنخفا�ض اجلماعي للمجموعات املتجان�سة للقرو�ض التي ال تعترب هامة مبفردها .ت�سجل اخل�سائر يف جمموعات القرو�ض هذه ب�شكل فردي عند ا�ستبعاد القرو�ض الفردية من املجموعة ويتم �شطبها.
تتمثل الطرق امل�ستخدمة يف ح�ساب املخ�ص�صات اجلماعية يف الآتي:
عند وجود معلومات جمربة مالئمة ،ي�ستخدم البنك طريقة “ن�سبة ترحيل القرو�ض املت�أخـ ــرة ال�س ــداد املحتملة” ( )Roll – rateوالتي ت�ستخدم حتاليل اح�صائية للبيانات التاريخية وحاالت االخفاق والتعرث يف ال�سداد وذلك من �أجل تقدير حجم القرو�ض التي �سيتم �شطبها يف نهاية املطاف ب�شكلموثوق به وذلك نتيجة لأحداث وقعت قبل تاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة ،لكن البنك غري قادر على حتديدها ب�شكل فردي .يتم جتميع القرو�ض الفردية ب�إ�ستخدام حدود لأيام الت�أخر يف ال�سداد ،ومن ثم يتم ا�ستخدام حتاليل اح�صائية لتقدير التح�سن التي يطر�أ على تلك القرو�ض يف كل حد
وذلك طوال خمتلف مراحل االخفاق يف ال�سداد وت�صبح غري قابلة اال�سرتداد� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يتم جتميع القرو�ض الفردية ح�سب خ�صائ�ص االئتمان اخلا�صة بها طبق ًا ملا ورد �أعاله .وعند �إتباع هذه الطريقة ،يتم �إجراء التعديالت لتقدير الفرتات بني وقوع حدث اخل�سارة واكت�شافه ،مث ًال عن طريق
املبالغ املتعرثة (وتعرف بـ “فرتة الوقوع”) ،والفرتة الواقعة بني االكت�شاف وال�شطب (وتعرف بـ “فرتة االكت�شاف”) .كما يتم تقومي الظروف االقت�صادية الراهنة عند احت�ساب امل�ستوى املالئم للمخ�ص�ص املطلوب لتغطية اخل�سائر املت�أ�صلة.
عندما يكون حجم املحفظة �صغري ًا �أو عندما تكون املعلومات غري كافية �أو غري موثوق بها التباع طريقة “ن�سبة ترحيل القرو�ض املت�أخرة ال�سداد املحتملة” ( ،)Roll – rateيقوم البنك باتباع طريقة �أ�سا�سية وفق معادالت ت�ستند على ن�سبة اخل�سارة ال�سابقة� ،أو طريقة التدفقات النقدية املخ�صومة.ويف حالة �إتباع الطريقة الأ�سا�سية وفق معادالت ،يتم تقدير الفرتة بني وقوع حدث اخل�سارة وتاريخ حتديدها من قبل الإدارة املحلية ،وتكون هذه الفرتة عادة ما بني �ستة �أ�شهر واثنى ع�شر �شهر ًا.
يتم تقدير اخل�سارة املت�أ�صلة �ضمن كل حمفظة بناء ًا على هذه الطرق با�ستخدام البيانات التاريخية التي يتم حتديثها دوري ًا لإظهار �آخر توجهات املحفظة والتوجهات االقت�صادية .ويف حالة عدم �إظهار �آخر �أحدث التوجهات الناجتة عن التغريات يف الظروف االقت�صادية �أو الت�شريعية �أو ال�سلوكية
بالكامل يف هذه الطرق ،ف�إنها ت�ؤخذ بعني االعتبار وذلك بتعديل خم�ص�ص االنخفا�ض الناجت عن هذه الطرق وذلك لإظهار هذه التغريات بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة.
االنخفا�ض املتكبد وغري املحدد بعد
يتم جتميع القرو�ض التي يتم تقييمها ب�شكل فردي – التي مل يحدد ب�ش�أنها ب�شكل خا�ص �أي دليل على وقوع انخفا�ض يف القيمة ب�شكل فردي – مع بع�ضها البع�ض بح�سب خ�صائ�ص خماطر االئتمان املتعلقة بها وذلك عند �إجراء تقييم للت�أكد من وجود انخفا�ض جماعي يف قيمتها .ت�شتمل خ�صائ�ص
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خماطر االئتمان هذه على بلد املن�ش�أ ،ونوع الن�شاط الذي يتم القيام به ،ونوع املنتج املقدم ،وال�ضمان الذي مت احل�صول عليه وعوامل �أخرى ذات عالقة .ي�شمل هذا التقييم خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة التي تكبدها البنك نتيجة لأحداث وقعت قبل تاريخ �إعداد القوائم املالية ،و�أن البنك غري قادر على
حتديدها لكل قر�ض فردي ،و�أنه ميكن تقديرها ب�شكل موثوق به .وعند توفر املعلومات التي حتدد اخل�سائر على القرو�ض الفردية �ضمن املجموعة ،عندئذ يتم ا�ستبعاد تلك القرو�ض من املجموعة ،ويتم تقييمها ب�شكل فردي.
�شطب القرو�ض وال�سلف
ت�شطب القرو�ض (وخم�ص�ص االنخفا�ض املتعلق بها) ب�شكل جزئي �أو بالكامل عند عدم توقع حت�صيلها .ويف حالة القرو�ض امل�ضمونة ،ف�إن ذلك يتم بعد �إ�ستالم املتح�صالت من حتقق ال�ضمان .عند ا�ستعادة قرو�ض مت �شطبها �سابق ًا ,ف�إنه يتم قيدها يف قائمة الدخل املوحدة.
ال�ضمانات والتعزيزات االئتمانية الأخرى
يقوم البنك مبنح القرو�ض بناء على قدرة العمالء على �سداد �إلتزاماتهم من م�صادر التدفقات النقدية اخلا�صة بهم بد ًال من االعتماد على قيمة ال�ضمانات املقدمة .وبح�سب و�ضع العميل ونوع املنتج ،متنح الت�سهيالت بدون �ضمانات .بالن�سبة للقرو�ض الأخرى ،يتم احل�صول على �ضمانات �إ�ضافية وي�ؤخذ
ذلك بعني االعتبار عند اتخاذ القرار ب�ش�أن منح االئتمان والأ�سعار .ويف حالة التعرث عن ال�سداد ،يقوم البنك با�ستخدام ال�ضمان كم�صدر من م�صادر ال�سداد.
وح�سب �شكلها ،ميكن �أن يكون لل�ضمانات ت�أثري ًا مالي ًا هام ًا يف التقليل من خماطر االئتمان.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �إدارة املخاطر با�ستخدام �أنواع �أخرى من ال�ضمانات وتعزيزات خماطر االئتمان مثل ال�ضمانات الإ�ضافية والرهونات الأخرى وال�ضمانات غري املدعمة مب�ستندات الثبوتية ،لكن قيمة هذه ال�ضمانات �ستكون غري معروفة ومل يتم حتديد �أثرها املايل.
 ) 2القيمة العادلة للأدوات املالية
يقوم البنك بقيا�س الأدوات املالية كامل�شتقات بالقيمة العادلة بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية موحدة .كما مت الإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة يف الإي�ضاح ( )35حول القوائم املالية املوحدة.
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم �إ�ستالمه عند بيع �أ�صل ما �أو �سداده عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية تتم بني متعاملني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س .يحدد قيا�س القيمة العادلة ب�إفرتا�ض �أن معاملة بيع املوجودات �أو حتويل املطلوبات �ستتم �إما:
 يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات �أو املطلوبات� ،أو يف حالة عدم وجود ال�سوق الرئي�سي ،يف �أكرث الأ�سواق منا�سبة للأ�صل �أو املطلوبات.�إن ال�سوق الرئي�سي �أو الأكرث منا�سبة يجب �أن تكون قابلة للو�صول �إليها من قبل البنك.
تقا�س القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات ب�إفرتا�ض �أن املتعاملني يف ال�سوق �سي�ستفيدون عند ت�سعري املوجودات واملطلوبات و�أنهم ي�سعون لتحقيق �أف�ضل م�صاحلهم االقت�صادية.
ي�أخذ قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني االعتبار مقدرة املتعاملني يف ال�سوق على حتقيق منافع �إقت�صادية عن طريق اال�ستخدام الأف�ضل والأق�صى للأ�صل �أو بيعه ملتعاملني �آخرين والذين ي�ستخدمون الأ�صل على النحو الأف�ضل وب�أق�صى حد.
ي�ستخدم البنك طرق تقومي مالئمة وفق ًا للظروف ،وتتوفر ب�ش�أنها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة �إ�ستخدام املدخالت القابلة للمالحظة وتقليل �إ�ستخدام املدخالت غري القابلة للمالحظة.
ت�صنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة �أو االف�صاح عنها يف القوائم املالية املوحدة �ضمن الت�سل�سل الهرمي مل�ستويات القيمة العادلة املذكورة �أدناه وعلى �أ�سا�س مدخالت امل�ستوى الأدنى غري الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل:
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س املوجودات �أو املطلوبات (�أي بدون تعديل �أو جتديد الأ�سعار).
امل�ستوى الثاين :طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى لها – هامة بالن�سبة للأدوات التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة – قابلة للمالحظة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
امل�ستوى الثالث :طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى لها – هامة بالن�سبة للأدوات التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة – غري قابلة للمالحظة يف ال�سوق.
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي يتم �إثباتها يف القوائم املالية املوحدة ب�شكل متكرر ،يقوم البنك بالت�أكد فيما �إذا مت التحويل بني م�ستويات قيا�س القيمة العادلة وذلك ب�إعادة تقومي الت�صنيف (على �أ�سا�س مدخالت امل�ستوى الأدنى الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
ولغر�ض االف�صاح عن القيمة العادلة ،يقوم البنك بتحديد فئة املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س طبيعة وخ�صائ�ص وخماطر املوجودات واملطلوبات وم�ستويات قيا�س القيمة العادلة املذكورة �أعاله.
� ) 3إنخفا�ض قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع
يقوم البنك مبمار�سة الأحكام عند مراجعة الإنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع  .وي�شمل ذلك الت�أكد فيما �إذا كان الإنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر يف القيمة العادلة يقل عن التكلفة .يتم �إبداء التقدير للت�أكد فيما �إذا كان الإنخفا�ض يف القيمة العادلة “جوهري” �أو “م�ستمر” ،ويف
هذا ال�صدد ،يقوم البنك بتقومي ،من بني عوامل �أخرى ،التغري العادي يف �أ�سعار الأ�سهم� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يقوم البنك بالت�أكد فيما �إذا كان الإنخفا�ض يف القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور يف املركز املايل للجهة امل�ستثمر فيها ،و�أداء ال�صناعة والقطاع ،والتغريات يف التقنية ،والتدفقات النقدية
الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.
 )4ت�صنيف الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
يتبع البنك الإر�شادات املذكورة يف 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 كـ “ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق”  .وللقيام بذلك ،يقوم البنك بتقومي نيته ومقدرته على
االحتفاظ بهذه اال�ستثمارات حتى تاريخ الإ�ستحقاق.
 )5ت�صنيف الإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
يتبع البنك الأ�س�س املن�صو�ص عليها يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39عند ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية �إىل “�إ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل” .وللقيام بذلك ،يقوم البنك بتقومي مدى �إلتزامه بال�شروط املن�صو�ص عليها يف معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)39
 )6حتديد ال�سيطرة على ال�شركاء  -امل�ستثمر فيها
تخ�ضع م�ؤ�شرات ال�سيطرة املبينة يف الإي�ضاح رقم ( 1-1هـ) لتقديرات الإدارة.
 )7خم�ص�ص االلتزامات واملطالبات القانونية
يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة �أعماله العادية .قامت الإدارة ب�إجراء التقديرات والأحكام ب�ش�أن �إحتمال جتنيب خم�ص�ص لقاء املطالبات� .إن تاريخ �إنتهاء املطالبات القانونية واملبلغ املراد دفعه غري م�ؤكد .يعتمد توقيت وتكاليف املطالبات القانونية على االجراءات النظامية املتبعة.
ز ) مبد�أ الإ�ستمرارية
لقد قامت الإدارة بتقومي مقدرة البنك على الإ�ستمرار يف العمل وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية ،و�أنها على قناعة ب�أنه يوجد لدى البنك املوارد الكافية للإ�ستمرار يف �أعماله يف امل�ستقبل املنظور .كما �أنه ال علم لدى الإدارة ب�أية حاالت عدم ت�أكد هامة قد تثري �شكوك ًا جوهرية حول مقدرة البنك على الإ�ستمرار
يف العمل وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية .عليه ،مت الإ�ستمرار يف �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .2ملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة
�أ ) التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

د ) 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 ،و�إتفاقيات الأ�سعار الآجلة ،ومقاي�ضات �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة ،وخيارات �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة (املكتتبة وامل�شرتاه) بالقيمة العادلة (العالوة
امل�ستلمة عن اخليارات املكتتبة) .تقيد كافة امل�شتقات بقيمتها العادلة يف املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة لها �إيجابية ،ويف املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة لها �سلبية.
حتدد القيمة العادلة يف العادة بالرجوع �إىل الأ�سعار املتداولة بال�سوق وطرق خ�صم التدفقات النقدية وطرق الت�سعري ،ح�سبما هو مالئم.
تتوقف معاجلة التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات على ت�صنيفها �ضمن الفئات التالية:

تتم�شى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2016فيما عدا:
 )1التغري يف ال�سيا�سة املحا�سيبة املتعلقة باملحا�سبة عن الزكاة و�ضريبة الدخل طبق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك اعتبار ًا من  1يناير �( 2017أنظر �إي�ضاح �1-1أ) ،و
� )2إتباع التعديالت التالية على املعايري احلالية املذكورة �أدناه ،والتي لها اثر غري هام /لي�س لها اثر مايل على القوائم املالية املوحدة للبنك لل�سنة احلالية �أو ال�سنة ال�سابقة ،وال يتوقع ب�أن يكون لها �أثر هام على ال�سنوات امل�ستقبلية.

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

تعديالت على املعايري احلالية

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

 تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)7قائمة التدفقات النقدية – املبادرة بالإف�صاح تطبق التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2017ا�ستحدثت التعديالت �إف�صاحات �إ�ضافية متكن م�ستخدمي القوائم املالية من تقومي التغريات يف املطلوبات الناجتة عن الأن�شطة الت�شيغلية .تعترب التعديالت جزء ًا من املبادرة بالإف�صاح ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والذي ي�ستمر يف اكت�شاف كيفية حت�سني �إف�صاحات القوائم املالية.

تعترب امل�شتقات املدرجة �ضمن الأدوات املالية الأخرى م�شتقات منف�صلة ،وت�سجل بالقيمة العادلة �إذا كانت خ�صائ�صها الإقت�صادية وخماطرها ال تتعلق ب�صورة وثيقة بتلك املذكورة يف 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 يف قائمة الدخل .تقيد امل�شتقات املدرجة �ضمن الأدوات املالية الأخرى املنف�صلة عن العقد الرئي�سي بالقيمة العادلة يف حمفظة امل�شتقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة ،وتدرج التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.

 تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية ( :)12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى.تطبق التعديالت ب�أثر رجعي ،وي�سري مفعولها على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2017
تو�ضح التعديالت ب�أن متطلبات الإف�صاح املذكورة يف املعيار الدويل للتقارير املالية ( – )12فيما عدا ما ورد يف الفقرتني ب  ،10و ب  – 16تطبق على ح�ص�ص املن�ش�أة يف �شركة تابعة �أو �شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك (�أو �أي جزء من ح�صتها يف �شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك) مت ت�صنيفها (�أو مت
�إدراجها �ضمن جمموعة اال�ستبعاد امل�صنفة) كا�ستثمارات متاحة للبيع.
ب) عمليات جتميع الأعمال وال�شهرة
تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ .تقا�س تكلفة اال�ستحواذ ب�إجمايل العو�ض املحول والذي يتم قيا�سه بالقيمة العادلة بتاريخ اال�ستحواذ ومبلغ حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها .بالن�سبة لكل عملية من عمليات جتميع الأعمال ،يقوم البنك بقيا�س
حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها وذلك بالقيمة العادلة �أو باحل�صة التنا�سبية يف �صايف املوجودات القابلة للتمييز لل�شركة امل�ستحوذ عليها .تقيد تكاليف اال�ستحواذ املتكبدة كم�صاريف ،وتدرج �ضمن امل�صاريف العمومية و الإدارية.
وعند قيام البنك باال�ستحواذ على عمل ما ،يتم تقدير املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التعهد بها من �أجل الت�صنيف والتخ�صي�ص املالئم لها وفق ًا لل�شروط التعاقدية والظروف االقت�صادية والأو�ضاع ال�سائدة بتاريخ اال�ستحواذ .ويت�ضمن ذلك ف�صل امل�شتقات املدرجة �ضمن الأدوات املالية الأخرى يف
العقود الرئي�سية من قبل ال�شركة امل�ستحوذ عليها.
�سيتم �إثبات العو�ض املحتمل املراد حتويله من قبل ال�شركة امل�ستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ اال�ستحواذ .يتم قيا�س كافة العو�ض املحتمل (فيما عدا ذلك امل�صنف كحقوق ملكية) بالقيمة العادلة ،وتدرج التغريات يف القيمة العادلة يف الربح �أو اخل�سارة .ال يتم قيا�س العو�ض املحتمل امل�صنف كحقوق
ملكية ،ويتم اثبات ال�سداد الالحق �ضمن حقوق امللكية.
يتم ،يف الأ�صل ،قيا�س ال�شهرة بالتكلفة (والتي متثل الزيادة يف �إجمايل العو�ض املحول ومبلغ حقوق امللكية غري امل�سيطرة الذي مت �إثباته) و�أية ح�ص�ص مملوكة ،بالزيادة عن �صايف املوجودات القابلة للتمييز التي مت اال�ستحواذ عليها واملطلوبات التي مت التعهد بها .ويف حالة زيادة القيمة العادلة ل�صايف
املوجودات امل�ستحوذ عليها عن �إجمايل العو�ض املحول ،يقوم البنك ب�إعادة تقدير للت�أكد من قيامه ب�صورة �صحيحة بتحديد كافة املوجودات امل�ستحوذ عليها وكافة املطلوبات التي مت التعهد بها ،ومراجعة االجراءات امل�ستخدمة يف قيا�س املبالغ املراد �إثباتها بتاريخ اال�ستحواذ .و�إذا ما زال ينتج عن �إعادة
التقدير هذه زيادة القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها عن �إجمايل العو�ض املحول ،يتم �إثبات الأرباح يف الربح �أو اخل�سارة.
وبعد الإثبات الأويل لها ،تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض املرتاكمة .يتم اختبار �أية �شهرة ناجتة عن التوحيد الأويل للت�أكد من وجود وانخفا�ض يف قيمتها وذلك مره واحدة يف ال�سنة على الأقل ،وعندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل احلاجة لوجود االنخفا�ض ،ف�إنه يتم
تخفي�ضها ،عند اللزوم.
ج) تاريخ التداول
يتم �إثبات والتوقف عن �إثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول� ،أي التاريخ الذي ي�صبح فيه البنك طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداه .العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم ت�سليم تلك املوجودات خالل
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فرتة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

 )1امل�شتقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة

 ) 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 يف القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات التي مت �إثباتها ،و (ب) تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات يف التدفقات النقدية �سواء كانت متعلقة
بخطر حمدد مرتبط باملوجودات �أو املطلوبات املغطاة �أو العمليات املتوقعة ب�شكل كبري التي ميكن ت�ؤثر على �صايف الربح �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 يف 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 �إ�سرتاتيجية و�أهداف �إدارة املخاطر مبا يف 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 تفي 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 يف قائمة الدخل املوحدة .يتم �إثبات اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره يف قائمة الدخل املوحدة .
ويف احلاالت التي تتوقف فيها 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 يف 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 يف قائمة الدخل املوحدة.
�أما بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي تفي 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 ،يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة ،على �أن يتم �إثبات اجلزء غري الفعال� ،إن وجد ،يف قائمة
الدخل املوحدة .بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي لها ت�أثري على املعامالت امل�ستقبلية ،يتم حتويل الربح �أو اخل�سارة املدرجة يف الإحتياطيات الأخرى �إىل قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س الفرتة التي ت�ؤثر فيها املعاملة املغطاة على قائمة الدخل املوحدة.
يتم التوقف عن حما�سبة تغطية املخاطر وذلك عند �إنتهاء �سريان �أداة التغطية �أو بيعها �أو �إنها�ؤها �أو تنفيذها �أو عندما التعد تلك الأداة م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر .وعند التوقف عن �إتباع حما�سبة تغطية خماطر التدفقات النقدية ،يتم الإحتفاظ بالربح �أو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة �سابق ًا يف
الإحتياطات الأخرى� -ضمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث العملية املتوقعة  .ويف احلاالت التي مل يعد فيها توقع حدوث العملية املغطاة ،يتم حتويل �صايف الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة �ضمن الإحتياطيات الأخرى – �إىل قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.
هـ) العمالت الأجنبية
مت �إظهار وعر�ض القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي ،والذي يعترب �أي�ض ًا عملة الن�شاط 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 يف 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 يف بداية ال�سنة واملعدلة بالعمولة الفعلية واملبالغ امل�سددة خالل ال�سنة ،والتكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية املحولة ب�سعر التحويل يف نهاية ال�سنة .ترحل كافة فروقات التحويل الناجتة عن الأن�شطة غري
التجارية �إىل �أرباح حتويل عمالت �أجنبية يف قائمة الدخل املوحدة فيما عدا الفروقات على القرو�ض بالعمالت الأجنبية التي ت�ؤمن تغطية فعالة على �صايف الإ�ستثمار يف املن�ش�آت الأجنبية .تدرج �أرباح �أو خ�سائر حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف 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�صايف الإ�ستثمار امل�ؤهلني لتغطية املخاطر وبقدر تغطية املخاطر الفعالة .تدرج �أرباح �أو خ�سائر حتويل البنود غري النقدية امل�سجلة بالقيمة
العادلة كجزء من ت�سوية القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة �أو حقوق امللكية وذلك ح�سب املوجودات املالية املعنية.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
و ) مقا�صــة الأدوات املالية

ح) �إتفاقيات البيع و�إعادة ال�شراء

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عندما يوجد حالي ًا حق نظامي ملزم ملقا�صة املبالغ املثبتة �أو عندما يكون لدى البنك نية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سوية املطلوبات يف �آن واحد .

ي�ستمر البنك يف �إثبات املوجودات املباعة مع الإلتزام ب�إعادة �شرائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد ( �إتفاقيات �إعادة ال�شراء ) يف قائمة املركز املايل املوحدة نظر ًا لإحتفاظ البنك بكافة املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة للملكية ،وي�ستمر يف قيا�سها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ب�ش�أن املوجودات املالية
املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ،والإ�ستثمارات املتاحة للبيع ،والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق والإ�ستثمارات الأخرى املقتناه بالتكلفة املطف�أة .يتم �إظهار الإلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�ستلمة منه مبوجب هذه الإتفاقيات يف الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �أو
ودائع العمالء ،ح�سبما هو مالئم  .يتم �إعتبار الفرق بني �سعر البيع و�إعادة ال�شراء كم�صاريف عموالت خا�صة ،ويطف�أ على مدى فرتة �إتفاقية �إعادة ال�شراء ب�إ�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة الدخل املوحدة ما مل يكن ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل �أي معيار حما�سبي �أو تف�سري وكما مت الإف�صاح عنه يف ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك.
ز ) �إثبات الإيرادات  /امل�صاريف

ال يتم �إظهار املوجودات امل�شرتاة مع وجود �إلتزام لإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمــدد ( �إتفاقية �إعادة بيع) يف قائمة املركز املايل املوحدة لعدم �إنتقال ال�سيطرة على تلك املوجودات �إىل البنك  .تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه الإتفاقيات يف 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 �إعتبار الفرق بني �سعر ال�شراء و�إعادة البيع كدخل عموالت خا�صة ،ويطف�أ على مدى فرتة �إتفاقية �إعادة البيع ب�إ�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

يتم �إثبات دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة املتعلقة بكافة الأدوات املالية املرتبطة بعمولة ،يف قائمة الدخل املوحدة على �أ�سا�س العائد الفعلي .ميثل معدل العمولة الفعلي املعدل الذي مت ا�ستخدامه يف 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 للإداة املالية ،ولي�س خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية.

ط ) الإ�ستثمارات

دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة

تعدل القيمة الدفرتية لأية موجودات �أو مطلوبات مالية ما ،يف حالة قيام البنك بتعديل تقديراته ب�ش�أن املدفوعات �أو املقبو�ضات .حت�سب القيمة الدفرتية املعدلة على �أ�سا�س معدل العمولة الفعلي الأ�صلي ،ويقيد التغري يف القيمة الدفرتية كدخل �أو م�صاريف عموالت خا�صة.
يف حال �إنخفا�ض القيمة امل�سجلة لأ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهه ب�سبب خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة ،فانه ي�ستمر يف �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 االتعاب 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 �إتفاقية 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�صايف العمولة اخلا�صة على عملية املقاي�ضة.
تتم مقا�صة دخل العموالت اخلا�صة على املنتجات املعتمدة من الهيئة ال�شرعية – امل�ستلمة وغري املتحققة بعد – مقابل املوجودات املعنية.
�أرباح /خ�سائر حتويل العمالت الأجنبية

يتم ،يف الأ�صل� ،إثبات كافة ال�سندات الإ�ستثمارية بالقيمة العادلة والتي متثل املبلغ املدفوع� ،شاملة م�صاريف ال�شراء املتعلقة بالإ�ستثمارات (فيما عدا الإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف 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 يف دخل العموالت اخلا�صة.
وبعد االثبات الأويل لها ،حتدد القيمة العادلة لل�سندات التي يتم تداولها يف الأ�سواق املالية النظامية على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند �إنتهاء العمل يف تاريخ �إعداد القوائم املالية .تقوم ا�ستثمارات الأ�سهم املتداولة بالأ�سعار املتداولة يف يوم االقفال .حتدد القيمة العادلة للموجودات املداره
والإ�ستثمارات يف ال�صناديق الإ�ستثمارية على �أ�سا�س �صايف قيمة املوجودات املعلن والذي يقارب القيمة العادلة.
وبعد االثبات 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 تقريب ًا� ،أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة �أو على �أ�سا�س ما يخ�ص تلك ال�سندات من �صايف املوجودات ذات
ال�صلة .
وبعد الإثبات الأويل ملختلف فئات ال�سندات الإ�ستثمارية ،ال ي�سمح عادة ب�إجراء �أية حتويالت الحقة بني فئات الإ�ستثمار املختلفة .حتدد القيمة امل�صرح عنها لكل فئة من فئات الإ�ستثمار يف نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل-:
 )1الإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

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

ت�صنف الإ�ستثمارات �ضمن هذه الفئة كـ “�إ�ستثمارات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة” �أو “�إ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل” .وذلك عند ن�ش�أتها �أو عند تطبيق معيار املحا�سبة الدويل ( )39املعدل .يتم �شراء الإ�ستثمارات امل�صنفة كـ” �إ�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة “ ب�شكل
�أ�سا�سي لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء ملدد ق�صرية الأجل .ت�صنف الإ�ستثمارات كـ “�إ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل” من قبل الإدارة يف حالة الوفاء باملعايري والأ�س�س املذكورة �أدناه( ،فيما عدا �إ�ستثمارات الأ�سهم غري املتداولة يف �سوق مايل ن�شط والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة
ب�شكل موثوق به):

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

• �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

توزيعات الأرباح
دخل وم�صاريف الأتعاب والعموالت

• �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 ( ،)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 يف تاريخ الحق بعد تاريخ �إعداد
القوائم املالية املوحدة.

يتم �إثبات دخل الأتعاب والعموالت على �أ�سا�س مبد�أ الإ�ستحقاق عند تقدمي اخلدمات 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 ،فيتم �إثباتها ب�شكل ن�سبي على مدى
فرتة اخلدمة املقدمة .ويف احلاالت التي ال يتوقع فيها 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 .ي�صنف �أي دخل �أتعاب م�ستلم وغري متحقق بعد �ضمن املطلوبات الأخرى.

وبعد الإثبات الأويل لها ،تقا�س الإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بالقيمة العادلة ،ويتم �إدراج �أية تغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�ش�أ فيها تلك التغريات .يدرج يف قائمة الدخل املوحدة دخل العموالت اخلا�صة وتوزيعات الأرباح امل�ستلمة عن املوجودات
املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كـ “ دخل من الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل” .ال ت�ضاف تكاليف املعامالت� ،إن وجدت� ،إىل قيا�س القيمة العادلة عند الإثبات الأويل للإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل.

�صايف دخل املتاجرة

 ) 2الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

ت�شتمل النتائج الناجمة عن الأن�شطة التجارية على كافة املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف 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 يف عمليات التغطية.

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع عبارة عن �أ�سهم و�سندات دين غري م�شتقة مل يتم ت�صنيفها ك�إ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو قرو�ض وذمم مدينة �أو مدرجة قيمتها العادلة من قائمة الدخل ،ويعتزم البنك الإحتفاظ بها ملدة غري حمددة ،والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات ال�سيولة �أو ملواجهة
التغريات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة� ،أو �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية� ،أ�سعار الأ�سهم.

ربح اليوم الواحد
عندما تكون قيمة املعاملة خمتلفة عن القيمة العادلة لنف�س الأداة يف املعامالت ال�سوقية القابلة للمالحظة الأخرى �أو تكون مبنية على �أ�سا�س طريقة تقييم حيث ت�شتمل املتغريات فيها على بيانات فقط من الأ�سواق التي ميكن مالحظتها  ،يقوم البنك فور ًا ب�إثبات الفروقات بني قيمة املعاملة والقيمة
العادلة (ربح اليوم الواحد) يف قائمة الدخل املوحدة �ضمن “�صايف دخل املتاجرة” .ويف احلاالت التي يكون فيها ا�ستخدام بيانات ال ميكن مالحظتها ،يدرج الفرق بني قيمة املعاملة والقيمة ح�سب طريقة التقييم يف قائمة الدخل املوحدة فقط عندما ت�صبح املدخالت قابلة للمالحظة� ،أو عند التوقف
عن �إثبات الأداه.

يتم ت�صنيف “ القيمة العادلة “ طبق ًا لإ�سرتاتيجية �أدارة املخاطر املعتمدة من جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك ،وهذا الت�صنيف غري قابل للإلغاء .يتم �إثبات املوجودات املالية امل�صنفة عند �إبرام �إتفاقيات تعاقدية مع الأطراف الأخرى بتاريخ التداول ،ويتم التوقف عن �إثباتها عند بيعها.

تقا�س الإ�ستثمارات امل�صنفة كـ “�إ�ستثمارات متاحة للبيع” لأحق ًا بالقيمة العادلة .بالن�سبة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع التي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة .وعند �إنتفاء �أ�سباب �إثبات تلك
الإ�ستثمارات ،يتم �إظهار الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة �سابق ًا �ضمن قائمة الدخل ال�شامل املوحدة  -يف قائمة الدخل املوحدة للفرتة.
تقيد ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع ،التي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به ،بالتكلفة.
 )3املقتناه بالتكلفة املطف�أة
ت�صنف الإ�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها وغري املتداولة يف �سوق مايل ن�شط ،كـ “ �إ�ستثمارات مقتناه بالتكلفة املطف�أة” .الإ�ستثمارات املقتناه بالتكلفة املطف�أة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمتها .يتم ت�سوية
الإ�ستثمارات املغطاه قيمتها العادلة يف تغريات القيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطية خماطرها .تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عند �إنتفاء �أ�سباب �إثبات تلك الإ�ستثمارات ،ويتم الإف�صاح عنها كمكا�سب �أو (خ�سائر) ا�ستثمارات مقتناه لغري
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
�أغرا�ض املتاجرة .حت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
 )4الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

� .1إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطف�أة

ت�صنــف الإ�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها ولها تاريخ �إ�ستحقاق حمدد والتي ي�ستطيع البنك ولديـ ــه النية واملقدرة الإيجابية لإقتنائها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها – عدا تلك التي تفي مبتطلبات تعريف الإ�ستثمارات املقتناه بالتكلفة املطف�أة  -ك�إ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق.
يتم قيا�س هذه الإ�ستثمارات بعد �إقتنائها بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمتها .يتم ح�ساب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء با�ستخدام معدل العائد الفعلي ،وتدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عند
�إنتفاء �أ�سباب �إثبات تلك الإ�ستثمارات �أو �إنخفا�ض قيمتها.

تُ�صنف املوجودات املالية كموجودات منخف�ضة القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي على وقوع الإنخفا�ض املتعلق باالئتمان نتيج ًة لوجود حدث خ�سارة �أو �أكرث بعد الإثبات الأويل لتلك املوجودات ،و�أن حلدث اخل�سارة هذا �أثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل �أو ملجموعة من املوجودات
املالية والتي ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.

�إن الإ�ستثمارات امل�صنفة كـ “ مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق” ،ال ميكن عادة بيعها �أو �إعادة ت�صنيفها – دون �أن تت�أثر مقدرة البنك على �إ�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 للإحتفاظ بها حتى تاريخ
الإ�ستحقاق.

يجنب خم�ص�ص خا�ص لقاء خ�سائر الإئتمان الناجتة عن انخفا�ض قيمة �أي قر�ض �أو �أي من املوجودات املالية الأخرى املقتناة بالتكلفة املطف�أة ،مبا يف 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 يف ذلك القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد من ال�ضمانات والكفاالت املخ�صومة على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة اخلا�صة الفعلية الأ�صلية.

ي ) الإ�ستثمار يف ال�شركات امل�ستثمر فيها التي يتم املحا�سبة عنها وفقاً لطريقة حقوق امللكية

يعاد التفاو�ض ب�ش�أن القرو�ض وال�سلف وذلك �إما كجزء من العالقة امل�ستمرة مع العميل �أو ملواجهة التغريات ال�سلبية يف ظروف اجلهة املقرت�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 يف 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 .ويف حاالت �أخرى ،يف�ضي �إعادة التفاو�ض �إىل �إبرام �إتفاقية جديدة ،ويتم �إعتبارها 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 يف الغالب .وي�ستمر يف �إخ�ضاع القرو�ض للتقومي للت�أكد من وجود �إنخفا�ض على ا�سا�س فردي �أو جماعي ،ويتم �إحت�سابه ب�إ�ستخدام معدل العائد الفعلي الأ�صلي للقر�ض.

تتكون ح�صة البنك يف ال�شركات امل�ستثمر فيها التي يتم املحا�سبة عنها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية من احل�ص�ص يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك.
ال�شركة الزميلة هي تلك املن�ش�أة التي ميار�س البنك ت�أثري ًا هام ًا  -ولي�س �سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة – على �سيا�ستها املالية والت�شغيلية.
امل�شروع امل�شرتك عبارة عن ترتيب يكون للبنك �سيطرة م�شرتكة وله حقوق يف �صايف موجودات الرتتيب ولي�س حقوق يف موجوداته �أو �إلتزامات لقاء مطلوباته.
يتم املحا�سبة عن احل�ص�ص يف ال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية ،ويتم �إثباتها يف الأ�صل بالتكلفة �شاملة تكاليف املعامالت .وبعد االثبات الأويل ،ت�شتمل القوائم املالية املوحدة على ح�صة البنك يف الأرباح �أو اخل�سائر وااليرادات ال�شاملة الأخرى لل�شركات امل�ستثمر فيها
التي يتم املحا�سبة عنها وفق ًا لطريقة حقوق امللكية وحلني زوال الت�أثري الهام �أو ال�سيطرة امل�شرتكة.
تعك�س قائمة الدخل ح�صة �ساب يف نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك.

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 �إحت�ساب خم�ص�صات القرو�ض ال�شخ�صية على
�أ�سا�س “جماعي” ب�إ�ستخدام طريقة “معدل التدفق” .يغطي املخ�ص�ص كامل القرو�ض غري العاملة (فيما عدا قرو�ض ال�سكن) التي ت�صل حد ال�شطب (�أي تعترب مت�أخرة ال�سداد ملدة  180يوم) .حتدد قرارات ال�شطب عادة على ا�سا�س حاالت االخفاق ال�سابقة املتعلقة باملنتج .ويف حالة عدم �إمكانية
حت�صيل �أي ا�صل مايل ،ف�إنه يتم �شطبه من خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد ،وحتمل �أية مبالغ زائدة عن املخ�ص�ص املتاح مبا�شرة على قائمة الدخل املوحدة.
�إ�ضافة للمخ�ص�ص اخلا�ص ،يجنب خم�ص�ص جماعي للإنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س املحفظة لقاء خ�سائر الإئتمان وذلك يف 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 �إنخفا�ض يف م�ستوى الت�صنيف
الإئتماين (�إنخفا�ض درجات ت�صنيف خماطر الإئتمان) للموجودات املالية منذ تاريخ منحها .يقدر هذا املخ�ص�ص بناء ًا على عدة عوامل تت�ضمن ت�صنيفات الإئتمان املحددة للجهة  /اجلهات املقرت�ضة ،والظروف الإقت�صادية احلالية وخربة البنك يف التعامل مع اجلهة  /اجلهات املقرت�ضة ،و�أية
معلومات �أخرى متاحة عن حاالت الإخفاق ال�سابقة.

�إن ال�سنة املالية لكل من �ساب وال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك تنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام ،وتتم�شى �سيا�ساتهما املحا�سبية مع تلك املتبعة من قبل �ساب فيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع يف ظروف م�شابهه.

يتم ت�سوية القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ح�ساب املخ�ص�ص ،ويتم �إدراج مبلغ الت�سوية يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني �ساب وال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك بقدر ح�صته يف ال�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك.

� .2إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة

ك ) القرو�ض وال�سلف

بالن�سبة للموجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة ،ف�إنه يف حالـة �إثبات اخل�سارة مبا�شرة من خالل قائمة الدخل ال�شامل املوحدة �ضمن حقوق امل�ساهمني ،يتم حتويل �صايف اخل�سارة املرتاكمة املثبتة �ضمن حقوق امل�ساهمني �إىل قائمة الدخل املوحدة عندما يعترب الأ�صل منخف�ض القيمة .

القرو�ض وال�سلف هي موجودات مالية غري م�شتقة يتم منحها �أو �إقتنا�ؤها من قبل البنك ،وذات دفعات ثابتة �أو ممكن حتديدها ،واليتم تداولها يف �سوق مايل ن�شط.

 .3االنحفا�ض يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

تقا�س كافة القرو�ض وال�سلف ،يف الأ�صل ،بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع� ،شاملة م�صاريف ال�شراء املتعلقة بالقرو�ض وال�سلف.

بالن�سبة ال�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع ،ف�إن االنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر يف القيمة العادلة عن التكلفة يعترب دلي ًال مو�ضوعي ًا على االنخفا�ض يف 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�أن �أي زيادة يف القيمة العادلة بعد �إدراج الإنخفا�ض بال�سجالت يجب �أن ت�سجل فقط �ضمن حقوق امل�ساهمني .ويف حالة التوقف عن �إثباتها ،يتم حتويل املكا�سب �أو اخل�سائر املرتاكمة املثبتة �سابق ًا �ضمن حقوق امل�ساهمني �إىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة .

ت�صنف القرو�ض وال�سلف اخلا�صة بالبنك كقرو�ض و�سلف مقتناه بالتكلفة املطف�أة ،ناق�ص ًا �أية مبالغ م�شطوبة وخم�ص�ص الإنحفا�ض يف قيمتها.
بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف التي متت تغطية خماطرها ،يتم ت�سوية اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطر قيمته العادلة يف القيمة الدفرتية.
ل ) 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 يف الأ�سواق املالية الن�شطة .ال يتم �إبرام �إيداعات �أ�سواق املال بنية �إعادة بيعها مبا�شر ًة �أو خالل فرتة ق�صرية .يتم ،يف 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 الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت.

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 الإعتبار بع�ض املعلومات مثل حدوث تغريات هامة يف املركز املايل للجهة املقرت�ضة  /امل�صدرة ت�شري �إىل عدم مقدرتها على �سداد �إلتزاماتها �أو �أن
متح�صالت ال�ضمان غري كافية ل�سداد كامل املخاطر .اليتم �شطب املوجودات املالية �إال بعد �إ�ستنفاذ كافة الو�سائل املمكنة لتح�صيلها.
يقوم البنك باحل�صول على �ضمانات ،عندما يكون ذلك ممكن ًا ،لتقليل خماطر املوجودات املالية .تكون هذه ال�ضمانات على �شكل نقدية ،واوراق مالية ،وخطابات �إعتماد �ضمان ،وعقارات ،وذمم مدينة ،وب�ضاعة ،وموجودات غري مالية �أخرى ،وتعزيزات �إئتمانية مثل ترتيبات املقا�صة .تقدر القيمة
العادلة لل�ضمانات عادة ،على الأقل ،عند ن�ش�أتها ،وذلك بناء ًا على جدول التقارير الربع �سنوية اخلا�صة بالبنك .تقوم بع�ض ال�ضمانات ،مثل النقدية والأوراق املالية املتعلقة مبتطلبات الهام�ش ،يومي ًا.
وبقدر امل�ستطاع ،ي�ستخدم البنك البيانات املتعلقة بالأ�سواق الن�شطة لتقومي املوجودات املالية املحتفظ بها ك�ضمانات� .أما املوجودات املالية الأخرى التي ال ميكن حتديد قيمتها ال�سوقية ،فيتم حتديدها ب�إ�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 ا�سعار ال�سكن والقوائم املالية املدققة وم�صادر م�ستقلة �أخرى.

م ) الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية

 .4الإنخفا�ض يف قيمة �سندات الدين املتاحة للبيع

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 .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل ،التي يتم ح�سابها على �أ�سا�س �صايف القيمة
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ويتم �إثبات �أية خ�سارة ناجمة عن ذلك الإنخفا�ض يف التغريات يف قيمتها الدفرتية.

عند �إجراء تقييم للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وقوع انخفا�ض بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة ،ي�أخذ البنك بعني االعتبار كافة الأدلة املتوفرة مبا يف ذلك البيانات القابلة للمالحظة �أو معلومات حول �أحداث تتعلق حتديد ًا بال�سندات والتي يرتتب عليها انخفا�ض يف ا�سرتداد املبالغ القابلة
للتح�صيل من التدفقات النقدية امل�ستقبلية .ي�ؤخذ بعني االعتبار ال�صعوبات املالية للم�صدر وكذلك العوامل الأخرى مثل املعلومات املتعلقة بال�سيولة لدى اجلهة امل�صدرة ،والتعر�ض ملخاطر مالية ،وم�ستويات توجهات التعرث املتعلقة مبوجودات مالية مماثلة والتوجهات والظروف االقت�صادية املحلية
والقيمة العادلة للكفاالت وال�ضمانات ،ب�شكل فردي �أو كالهما مع ًا ،عند الت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وقوع انخفا�ض يف القيمة.

ويف حالة عدم �إمكانية حت�صيل �أي �أ�صل مايل ،فانه يتم �شطبه من خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة .ال يتم �شطب املوجودات املالية �إال بعد ا�ستنفاذ كافة و�سائل التح�صيل املمكنة وحتديد مبلغ اخل�سارة.
يف حال تخفي�ض املوجودات املالية �إىل قيمتها املقدرة القابلة للإ�سرتداد ،يتم �إثبات دخل العموالت اخلا�صة بعد ذلك على �أ�سا�س �سعر العمولة اخلا�صة امل�ستخدم يف خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س القيمة القابلة للإ�سرتداد.
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و�إذا ما حدث الحق ًا �إنخفا�ض يف مبلغ خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة الإ�ستثمارات عدا ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع و�أن هذا الإنخفا�ض يتعلق ،ب�صورة مو�ضوعية ،بوقوع حدث بعد �إثبات الإنخفا�ض (مثل حت�سن درجة ت�صنيف الإئتمان للجهة املقر�ضة) ،يتم عك�س قيد خ�سارة الإنخفا�ض التي مت �إثباتها
�سابق ًا وذلك بتعديل ح�ساب املخ�ص�ص .يتم �إثبات عك�س القيد يف قائمة الدخل املوحدة �ضمن خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان.

ن ) املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم الإ�ستهالك املرتاكم وخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة .ال يتم �إ�ستهالك الأرا�ضي اململوكة.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
تتبع طريقة الق�سط الثابت يف ح�ساب �إ�ستهالك تكلفة املمتلكات واملعدات الأخرى وذلك على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات وكما يلي-:
			
املباين
		
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة
		
الأثاث واملعدات وال�سيارات وبرامج احلا�سب الأيل

� 33سنة
على مدى فرتة عقد الإيجار
� 3إىل � 4سنوات

حتدد مكا�سب وخ�سائر الإ�ستبعاد وذلك مبقارنة متح�صالت الإ�ستبعاد مع القيمة الدفرتية ،ويتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة القيمة املتبقية وكذلك الأعمار الإنتاجية للموجودات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتداد قيمتها الدفرتية .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات فور ًا �إىل قيمتها القابلة للإ�سرتداد ،يف حالة زيادة القيمة
الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة للإ�سرتداد املقدرة له.
�س ) املطلوبات املالية

فقط يف حالة تخلي البنك عن ال�سيطرة على املوجودات .يقوم البنك بت�سجيل املوجودات واملطلوبات ب�شكل منف�صل يف حالة احل�صول على احلقوق والإلتزامات الناجتة عن هذه العمليات.
يتم التوقف عن �إثبات املطلوبات املالية ( �أو جزء منها ) وذلك فقط عند �إ�ستنفاذها� ،أي عندما يتم تنفيذ الإلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو �إنتهاء مدته.
�ش ) املوجودات املحتفظ بها لدى البنك ب�صفته و�صياً �أو م�ؤمتناً عليها
ال يتم �إعتبار املوجودات املحتفظ بها لدى البنك ،ب�صفته و�صي ًا �أو م�ؤمتن ًا عليها ،كموجودات خا�صة بالبنك ،وبالتايل ال تدرج �ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة .
ت ) الزكاة و�ضريبة الدخل
حت�سب الزكاة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف حقوق امللكية �أو �صايف الدخل وفق ًا للأ�س�س املن�صو�ص عليها يف الأنظمة الزكوية .حت�سب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �صايف دخل ال�سنة.
حت�سب الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س ربع �سنوي ،وحتمل على الأرباح املبقاة وفق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن املحا�سبة عن الزكاة و�ضريبة الدخل .ويف ال�سابق ،كانت الزكاة و�ضريبة الدخل تخ�صم من توزيعات الأرباح عند دفعها ،ويتم �إثباتها كمطلوبات يف ذلك التاريخ.

يتم ،يف 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.

ال يتم حتميل الزكاة و�ضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة لأنها �إلتزامات على امل�ساهمني ،وبالتايل يتم خ�صمها من توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني.

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 الإعتبار اخل�صم �أو العالوة .تطف�أ العالوات واخل�صومات على �أ�سا�س العائد الفعلي حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،وترحل �إىل م�صاريف العموالت
اخلا�صة.

ث) املنتجات البنكية املعتمدة من الهيئة ال�شرعية
�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 ت�سوية املطلوبات املالية املرتبطة بتغطية خماطر القيمة العادلة يف تغريات القيمة العادلة بالقدر املغطى خماطره .وتدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجمة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم معاجلة كافة املنتجات البنكية القائمة على مبد�أ جتنب العمولة – حما�سبي ًا ب�إ�ستخدام املعايري الدولية للتقارير املالية وطبق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املذكورة يف هذه القوائم املالية املوحدة.

ع ) املخ�ص�صات

خ ) مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

جتنب املخ�ص�صات عند وجود �إلتزامات قانونية �أو متوقعة على البنك ناجمة عن �أحداث �سابقة ومن املحتمل ب�شكل كبري �أن تتطلب ا�ستخدام املوارد املالية لت�سوية هذا الإلتزام .مت عر�ض امل�صاريف املتعلقة ب�أي خم�ص�ص يف قائمة الدخل املوحدة بعد خ�صم املبالغ امل�سرتدة.

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لتقومي اكتواري طبق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي .يتم مراجعة �صايف �إلتزامات البنك املتعلقة مبكاف�أة نهاية اخلدمة كل ب�إ�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة .ت�شتمل االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف احت�ساب �إلتزامات الربامج على افرتا�ضات
مثل الزيادات املتوقعة م�ستقب ًال يف الرواتب ومعدل ا�ستقاالت املوظفني املتوقع ،ومعدل اخل�صم خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية.

يتم ،يف الأ�صل� ،إثبات ال�ضمانات املالية �ضمن املطلوبات الأخرى يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة والتي متثل قيمة العالوة امل�ستلمة .وبعد الإثبات الأويل لها ،يتم قيا�س �إلتزام البنك جتاه كل �ضمان بالعالوة املطف�أة �أو �أف�ضل تقدير للم�صاريف املطلوبة ل�سداد الإلتزامات املالية الناجتة عن
ال�ضمانات� ،أيهما �أكرب .تدرج �أية زيادة يف الإلتزامات املتعلقة بال�ضمانات املالية يف قائمة الدخل املوحدة �ضمن “خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان”.

ذ ) الدفعات املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم

ف ) ال�ضمانات والتزامات القرو�ض

يتم �إثبات العالوة امل�ستلمة يف قائمة الدخل املوحدة �ضمن “دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف” ،بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة ال�ضمان.
�إن التزامات القرو�ض هي التزامات م�ؤكدة ملنح االئتمان مبوجب �شروط و�أحكام حمددة م�سبق ًا.

ومبوجب �شروط برنامج املكاف�أة طويلة الأجل املح�سوب على �أ�سا�س الأ�سهم ،مينح البنك املوظفني امل�ؤهلني �أ�سهم ب�أ�سعار �شراء حمددة �سلف ًا ولفرتة زمنية حمددة .وبتاريخ اال�ستحقاق املحدد يف �شروط الربنامج ،ي�سلم البنك الأ�سهم املخ�ص�صة للموظفني �شريطة الوفاء ب�شروط املنح ب�صورة مر�ضية.
يتم �إثبات تكلفة الربنامج على مدى الفرتة التي يتم خاللها الوفاء ب�شرط اخلدمة والتي تنتهي بالتاريخ الذي ي�ستحق فيه املوظفني املعنيني الأ�سهم (تاريخ اال�ستحقاق) .تظهر امل�صاريف الرتاكمية – التي يتم احت�سابها مبوجب هذا الربنامج بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ اال�ستحقاق – املدى
الذي انتهت �إليه فرتة اال�ستحقاق ،و�أف�ضل تقديرات البنك لعدد الأ�سهم التي �سيتم منحها يف نهاية املطاف.

�ص ) حما�سبة عقود الإيجار
تعترب كافة عقود الإيجار التي يربمها البنك كم�ست�أجر عقود �إيجار ت�شغيلية ،ومبوجبها حتمل دفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
ق ) النقدية وما يف حكمها
لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة  ،تتكون النقدية وما يف حكمها من النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�إيداعات لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ب�إ�ستثناء الوديعة النظامية  .كما ت�شتمل على الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وفرتة ا�ستحقاقها
الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو اقل من تاريخ االقتناء.
ر ) التوقف عن �إثبات الأدوات املالية
يتم التوقف عن �إثبات املوجودات املالية (�أو �أي جزء منها �أو جمموعة من املوجودات املالية املت�شابهة) عند �إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلا�صة بهذه املوجودات.
يف احلاالت التي تظهر فيها دالالت على �أن البنك نقل موجودات مالية ،يتم التوقف عن الإثبات يف حال قيام البنك بنقل كل املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية املوجودات .ويف احلاالت التي ال يتم فيها نقل �أو الإبقاء على كل املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية املوجودات املالية ،يتم التوقف عن الإثبات
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017

ب ) فيما يلي حتلي ًال ملكونات املحفظة الإ�ستثمارية:

 .3النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

نقد يف ال�صندوق
وديعة نظامية
�إيداعات لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
الإجمايل

1,304,487
8,161,763
17,379,275
28,974
26,874,499

�سندات بعمولة ثابتة
�سندات بعمولة عائمة
�أ�سهم و�أخرى
الإ�ستثمارات� ،صايف

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

1,444,680
8,852,915
13,545,153
279,073
24,121,821

متداولة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

غري متداولة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

16,901,399
3,082,064
1,367,052
21,350,515

الإجمايل
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

16,981,575
8,598,601
1,396,575
26,976,751

80,176
5,516,537
29,523
5,626,236

متداولة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

12,970,303
3,849,227
1,022,685
17,842,215

19,681,602
8,533,596
1,057,857
29,273,055

6,711,299
4,684,369
35,172
11,430,840

2017

القيمة الدفرتية

 .4الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

املقتناه بالتكلفة املطف�أة
�سندات بعمولة ثابتة
�سندات بعمولة عائمة
الإجمايل

7,727,105
2,997,041
10,724,146

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل الأرباح غري املحققة �إجمايل اخل�سائر غري
املحققة
5,639
5,639

)(97,604
)(97,604

القيمـة العادلة

القيمة الدفرتية

7,629,501
3,002,680
10,632,181

3,669,682
2,595,562
6,265,244

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل الأرباح غري �إجمايل اخل�سائر غري القيمـة العادلة
املحققة
املحققة
8,900
8,900

)(5,141
)(5,141

3,664,541
2,604,462
6,269,003

د) فيما يلي حتلي ًال للإ�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى:
2017

2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
الإجمايل

6,808,077
6,682,623
13,490,700

حكومية و�شبه حكومية
�شركات
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أخـ ـ ــرى
الإجمايل

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

6,504,871
1,712,875
8,217,746

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

20,278,786
3,493,616
3,194,621
9,728
26,976,751

2016

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

23,115,165
3,389,668
2,759,510
8,712
29,273,055

ميثل بند “�أخرى” ا�ستثمارات �أ�سهم غري متداولة متاحة للبيع م�سجلة بالتكلفة لعدم �إمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به.

 .5الإ�ستثمارات� ،صايف

هـ) جودة الإئتمان املتعلقة بالإ�ستثمارات:
2017

�أ ) ت�صنف اال�ستثمارات على النحو التايل:

داخل اململكة

 )1متاحة للبيع

2017

�سندات بعمولة ثابتة
�سندات بعمولة عائمة
�أ�سهم و�أخرى
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع� ،صايف

3,953,887
5,034,970
1,375,807
10,364,664

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

2016

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

9,527,852
5,235,548
1,030,549
15,793,949

خارج اململكة
2017

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
5,300,583
566,590
20,768
5,887,941

2016

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
6,484,068
702,486
27,308
7,213,862

الإجمايل
2017

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

9,254,470
5,601,560
1,396,575
16,252,605

2016

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

16,011,920
5,938,034
1,057,857
23,007,811

ت�شتمل اال�ستثمارات املتاحة للبيع� ،صايف على خم�ص�ص �إنخفا�ض يف القيمة قدره  170.0مليون ريال �سعودي ( 120.0 :2016مليون ريال �سعودي) يتعلق ب�أ�سهم حملية ،ومبلغ قدره  16.6مليون ريال �سعودي ( 17.7 :2016مليون ريال �سعودي) يتعلق ب�سندات دولية بعمولة عائمة.
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غري متداولة
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

جـ ) فيما يلي حتلي ًال للأرباح غري املحققة ،والقيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناه بالتكلفة املطف�أة:

يتعني على �ساب ،وفق ًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،الإحتفاظ بوديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من التزامات ودائعه ،حت�سب يف 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 وما يف حكمها .متثل االيداعات لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سندات م�شرتاه مبوجب اتفاقيات �إعادة بيع (�شراء عك�سي) مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 )2الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة
�سندات بعمولة ثابتة
�سندات بعمولة عائمة
الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة� ،صايف
الإ�ستثمارات� ،صايف

الإجمايل
ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

7,727,105
2,696,958
10,424,063
20,788,727

3,669,682
2,595,562
6,265,244
22,059,193

300,083
300,083
6,188,024

7,213,862

7,727,105
2,997,041
10,724,146
26,976,751

3,669,682
2,595,562
6,265,244
29,273,055

ديون �سيادية �سعودية
�إ�ستثمارات من الدرجة الأوىل
�إ�ستثمارات دون الدرجة الأوىل
�إ�ستثمارات غري م�صنفة مبا يف ذلك الإ�ستثمارات يف الأ�سهم
الإجمايل

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

13,459,686
7,857,169
562,699
5,097,197
26,976,751

2016

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

15,419,496
8,482,937
721,726
4,648,896
29,273,055

تتكون الديون ال�سيادية ال�سعودية من �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية ،و�سندات دولية �سعودية ،و�صكوك احلكومة ال�سعودية ,و�سندات بعمولة عائمة واذونات اخلزينة.
ت�شتمل الإ�ستثمارات من الدرجة الأوىل على �إ�ستثمارات ذات ت�صنيف �إئتماين تعادل تلك املو�ضوعة من قبل �ستاندرد �آند بورز وذلك من “�أ�أ�أ” �إىل “ب ب ب”.
تتكون الإ�ستثمارات غري امل�صنفة ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من �سندات �شركات �سعودية ،و�إ�ستثمارات خا�صة ،و�أ�سهم متداولة وغري متداولة.
ت�شتمل اال�ستثمارات غري امل�صنفة على ا�ستثمارات �أ�سهم قدرها  1,016.5مليون ريال �سعودي ( 1,057.9 :2016مليون ريال �سعودي).
و) حركة خم�ص�ص �إنخفا�ض الإ�ستثمارات
2017

ر�صيد بداية ال�سنة
جمنب خالل ال�سنة
مبالغ م�سرتدة خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
137,716
50,000
)(1,145
186,571

2016

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية
88,176
50,000
)(460
137,716
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 .6القرو�ض وال�سلف � ،صايف

ج ) جودة االئتمان اخلا�صة بالقرو�ض وال�سلف
 )1القرو�ض غري املت�أخرة ال�سداد والتي مل تنخف�ض قيمتها
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

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

القرو�ض وال�سلف العاملة
القرو�ض وال�سلف غري العاملة
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان
القرو�ض وال�سلف� ،صايف

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
بطاقات �إئتمان
2,232,841
5,623
2,238,464
()115,664
2,122,800

2017

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

قرو�ض �شخ�صية

94,882,921
1,782,846
96,665,767
()2,999,382
93,666,385

21,552,924
105,065
21,657,989
()441,087
21,216,902

الت�صنيف
قوية
جيدة
مقبولة
حتت املالحظة
الإجمايل

الإجمايل
118,668,686
1,893,534
120,562,220
()3,556,133
117,006,087

2017

قرو�ض �شخ�صية

بطاقات �إئتمان
2,068,417
2,068,417

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة
13,071,772
46,512,304
29,853,387
3,247,353
92,684,816

8,244,886
11,253,881
19,498,767

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
بطاقات �إئتمان
القرو�ض وال�سلف العاملة
القرو�ض وال�سلف غري العاملة
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان
القرو�ض وال�سلف� ،صايف

2,308,508
3,858
2,312,366
()102,355
2,210,011

قرو�ض �شخ�صية

2016

24,380,165
121,815
24,501,980
()356,714
24,145,266

الإجمايل

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

122,199,047
1,655,479
123,854,526
()2,889,711
120,964,815

95,510,374
1,529,806
97,040,180
()2,430,642
94,609,538

ت�شتمل القرو�ض وال�سلف� ،صايف على منتجات م�صرفية متوافقة مع ال�شريعة قدرها  92,611.4مليون ريال �سعودي ( 96,096.9 :2016مليون ريال �سعودي) ،مت �إظهارها بالتكلفة بعد خ�صم خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان قدره  1,842.5مليون ريال �سعودي ( 1,490.5 :2016مليون ريال �سعودي).

مت الإف�صاح عن القرو�ض وال�سلف غري العاملة بعد خ�صم العموالت اخلا�صة املرتاكمة املعلقة وقدرها  209.1مليون ريال �سعودي ( 217.3 :2016مليون ريال �سعودي).
ب) احلركة يف خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان :
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
بطاقات �إئتمان
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ديون م�شطوبة
جمنب خالل ال�سنة ،بعد خ�صم عك�س القيد
مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابق ًا
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

102,355
)(129,793
143,102
115,664

قرو�ض �شخ�صية
356,714
)(399,439
483,812
441,087

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ديون م�شطوبة
جمنب خالل ال�سنة ،بعد خ�صم عك�س القيد
مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابق ًا
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

89,998
)(95,659
108,016
102,355

قرو�ض �شخ�صية
268,520
)(324,583
412,777
356,714

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

2,128,028
)(333,675
640,025
()3,736
2,430,642

7,825,136
47,621,490
35,855,729
3,142,602
94,444,957

10,625,968
12,073,697
22,699,665

الإجمايل
7,825,136
58,247,458
50,076,390
3,142,602
119,291,586

قوية  :ت�شري �إىل �أن املوقف املايل ،والر�سمله والأرباح وال�سيولة وتوليد النقدية والإدارة ذات جودة عالية .هناك قدرات قوية على الوفاء بااللتزامات طويلة وق�صرية الأجل.
جيدة :ال يظهر الو�ضع املايل وجود توجهات �سلبية كبرية .تعترب القدرة على الوفاء بااللتزامات متو�سطة وق�صرية الأجل عادلة ،لكنها تت�أثر كثري ًا بالتغريات اخلارجية �أو الظروف يف ال�سوق.
مقبولة :ت�شري �إىل �أن املوقف املايل للطرف املقابل متو�سط ،لكن لي�س قوي ًا� .إن املوقف الكلي غري مقلق لكنه يتطلب املراقبة املنتظمة ب�سبب ال�شكوك الناجتة عن التغريات اخلارجية �أو الظروف يف ال�سوق.
حتت املالحظة :املوقف املايل واملقدرة على ال�سداد م�شكوك فيها .يتطلب املوقف املايل للجهة املقرت�ضة املتابعة عن قرب والتقييم امل�ستمر.

الإجمايل

2017

2,889,711
)(584,704
1,253,771
()2,645
3,556,133

الإجمايل
2,486,546
)(753,917
1,160,818
()3,736
2,889,711

بلغ خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان املحمل على قائمة الدخل املوحدة واملتعلق باملنتجات امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة  749.0مليون ريال �سعودي ( 521.9 :2016مليون ريال �سعودي).
ً
ً
ً
بلغ �صايف املبلغ املحمل على قائمة الدخل املوحدة على ح�ساب خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان  1,001.8مليون ريال �سعودي ( 944.6 :2016مليون ريال �سعودي) ،ومت �إظهاره بعد خ�صم املبالغ امل�سرتدة املجنبة �سابقا طبقا ملا هو مبني �أعاله ،واملبالغ امل�سرتدة امل�شطوبة �سابقا وقدرها  249.3مليون
ريال �سعودي ( 212.5 :2016مليون ريال �سعودي).

من  1يوم �إىل  30يوم
من  31يوم �إىل  90يوم
من  91يوم �إىل  180يوم
�أكرث من  180يوم
�إجمايل

الإجمايل

56,569

1,631,669

669,063

53,275

279,785

1,024,368

1,357,428

54,580

142,703

285,918

483,201

-

-

218,756

218,756

164,424

2,054,157

2,198,105

4,416,686

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2,357,301

2016

بطاقات �إئتمان
من  1يوم �إىل  30يوم
من  31يوم �إىل  90يوم
من  91يوم �إىل  180يوم
�أكرث من  180يوم
�إجمايل

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

قرو�ض �شخ�صية

بطاقات �إئتمان

ي�شتمل خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان املتعلق بالقرو�ض التجارية واحل�سابات اجلارية املدينة �أعاله على خم�ص�ص جماعي قدره  1,534.5مليون ريال �سعودي ( 1,200.2 :2016مليون ريال �سعودي) يتعلق باملحفظة العاملة.
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قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

قرو�ض �شخ�صية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
بطاقات �إئتمان

2,430,642
)(55,472
626,857
()2,645
2,999,382

2016

بطاقات �إئتمان
2,146,964
2,146,964

13,071,772
54,757,190
43,175,685
3,247,353
114,252,000

 )2حتليل ب�أعمار القرو�ض وال�سلف (مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها)

2017

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

الت�صنيف
قوية
جيدة
مقبولة
مقبولة
الإجمايل

الإجمايل

قرو�ض جتارية
وح�سابات جارية مدينة

قرو�ض �شخ�صية

الإجمايل

59,645

1,349,201

256,468

1,665,314

51,195

193,494

303,155

547,844

50,704

137,805

502,508

691,017

-

-

3,286

3,286

161,544

1,680,500

1,065,417

2,907,461
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
د) ال�ضمانات

 )3فيما يلي حتلي ًال مبخاطر تركزات القرو�ض وال�سلف وخم�ص�ص خ�سائر الإئتمان ح�سب القطاعات الإقت�صادية:
2017

القرو�ض وال�سلف العاملة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
حكومية و�شبه حكومية
متويل
زراعة و�أ�سماك
ت�صنيع
مناجم وتعدين
كهرباء  ،ماء  ،غاز  ،وخدمات �صحية
بناء و�إن�شاءات
جتارة
نقل و�إت�صاالت
خدمات
قرو�ض �شخ�صية وبطاقات �إئتمان
�أخرى
عمولة خا�صة م�ستحقة
خم�ص�ص جماعي لقاء الإنخفا�ض يف القيمة
الإجمايل
2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف غري العاملة � ،صايف

القرو�ض وال�سلف� ،صايف

خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

7,771,991

-

-

7,771,991

7,076,588

-

-

7,076,588

855,355

-

-

855,355

18,549,066

168,196

)(144,947

18,572,315

3,518,518

-

-

3,518,518

3,673,031

32,799

)(32,799

3,673,031

10,010,328

720,305

)(583,861

10,146,772

28,188,884

356,945

)(307,065

28,238,764

5,758,488

77,966

)(77,966

5,758,488

5,359,114

6,899

)(6,899

5,359,114

23,785,765

110,688

-

23,896,453

3,526,714

419,736

)(311,326

3,635,124

594,844

-

-

594,844

-

-

)(2,091,270

)(2,091,270

118,668,686

1,893,534

)(3,556,133

117,006,087

القرو�ض وال�سلف العاملة

القرو�ض وال�سلف غري العاملة � ،صايف

خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

يحتفظ البنك ،خالل عمليات الإقرا�ض اخلا�صة به ،ب�ضمانات لتقليل خماطر الإئتمان املتعلقة بالقرو�ض وال�سلف .ت�شتمل هذه ال�ضمانات ،يف الغالب ،على ودائع لأجل ،وحتت الطلب ،وودائع نقدية �أخرى ،و�ضمانات مالية ،و�أ�سهم حملية ودولية ،وعقارات وموجودات ثابتة �أخرى.
كما يف  31دي�سمرب  ،2017بلغت القيمة الدفرتية لإجمايل القرو�ض وال�سلف غري العاملة  1,893.5مليون ريال �سعودي ( 1,655.5 :2016مليون ريال �سعودي) .بلغت قيمة ال�ضمانات املمكن حتديدها واملحتفظ بها مقابل تلك القرو�ض وال�سلف  1,521.1مليون ريال �سعودي
( 1,500.4 :2016مليون ريال �سعودي).
يو�ضح اجلدول �أناه الأنواع الرئي�سية لل�ضمانات املحتفظ بها مقابل القرو�ض وال�سلف:
بطاقات �إئتمان وقرو�ض �شخ�صية
متويل م�ضمون برهن
متويل �شخ�صي
بطاقات �إئتمان
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
عقارات جتارية
متويل �آخر

2017

2016

نوع ال�ضمان املحتفظ به

100%
0.002%

100%
0.02%

عقارات �سكنية
نقد

100%
42%

100%
42%

عقارات جتارية و�سكنية
�أوراق مالية متداولة ،وعقارات ،ونقد

القرو�ض وال�سلف� ،صايف

حكومية و�شبه حكومية
متويل
زراعة و�أ�سماك
ت�صنيع
مناجم وتعدين
كهرباء  ،ماء  ،غاز  ،وخدمات �صحية
بناء و�إن�شاءات
جتارة
نقل و�إت�صاالت

4,023,873
9,439,355
462,334
22,010,886
2,649,341
3,672,439
10,852,909
28,600,331
4,829,263

127,552
680,253
277,331
77,966

)(62,378
)(519,831
)(245,287
)(77,966

4,023,873
9,439,355
462,334
22,076,060
2,649,341
3,672,439
11,013,331
28,632,375
4,829,263

خدمات

5,529,610

16,426

)(16,206

5,529,830

قرو�ض �شخ�صية وبطاقات �إئتمان
�أخرى
عمولة خا�صة م�ستحقة
خم�ص�ص جماعي لقاء الإنخفا�ض يف القيمة
الإجمايل

26,688,673
2,765,222
674,811

125,673
350,278
-

)(308,730
-

26,814,346
2,806,770
674,811

-

-

)(1,659,313

)(1,659,313

122,199,047

1,655,479

)(2,889,711

120,964,815

مت ح�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتعلق بالقــرو�ض وال�سلف ال�شخ�صية على �أ�سا�س جماعي ومت ادراجه يف املخ�ص�ص اجلماعي لقاء االنخفا�ض يف القيمة.
مت ح�ساب املخ�ص�ص اجلماعي لقاء الإنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س نظام تقومي جودة املوجودات والذي ي�شتمل على ت�صنيف درجات خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف الإقت�صادية العامة.

94

95

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .8املمتلكات واملعدات � ،صايف

 .7الإ�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ميتلك �ساب  )51% :2016( 51%من احل�ص�ص يف �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة ،م�شروع م�شرتك مع �إت�ش ا�س بي �سي .حيث الميكن مل�ستثمر ما القيام بتوجيه �أن�شطة املن�ش�أة دون تعاون الطرف الآخر .يحق لكال امل�ستثمرين تعيني عدد مت�سا ٍو من �أع�ضاء جمل�س االدارة،
وبالتايل يجب اتخاذ قرارات املجل�س ب�صورة م�شرتكة .مل يقم �ساب بتوحيد هذه املن�ش�أة لأنه ال يوجد لديه حقوق يف العوائد املتغرية من عالقته باملن�ش�أة واملقدرة على الت�أثري على تلك العائدات من خالل ممار�سة ال�سلطة على املن�ش�أة .تتمثل الن�شاطات الرئي�سية ل�شركة ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية
املحدودة يف تقدمي اخلدمات البنكية اال�ستثمارية مبا يف ذلك اال�ست�شارات امل�صرفية اال�ستثمارية والو�ساطة ومتويل امل�شاريع والتمويل اال�سالمي .كما تقوم ب�إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية واملحافظ االختيارية.
خالل ال�سنة ،قام �ساب بزيادة ن�سبة ملكيته يف ال�شركة الزميلة� /شركة �ساب للتكافل من � 32.5%إىل �( 65%إي�ضاح  ،)19ونتج عن ذلك ب�أن �أ�صح �ساب ميتلك ح�صة م�سيطرة يف �شركة �ساب للتكافل� .أ�صبحت �شركة �ساب للتكافل �شركة تابعة ،وبالتايل قام �ساب بتوحيد القوائم املالية ل�شركة �ساب
للتكافل اعتبار ًا من �شهر نوفمرب.2017
2017

الر�صيد يف بداية ال�سنة
احل�صة يف الأرباح غري املوزعة
توزيعات �أرباح م�ستلمة
ا�ستحواذ على �شركة تابعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

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

2016

�شركة �ساب للتكافل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
128,619
1,170
)(129,789
-

513,678
67,746
)(56,500
524,924

الإجمايل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
642,297
68,916
)(56,500
)(129,789
524,924

�شركة ات�ش ا�س بي �سي
العربية ال�سعودية املحدودة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
565,898
62,495
)(114,715
513,678

�شركة �ساب للتكافل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
127,337
1,282
128,619

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
693,235
63,777
)(114,715
642,297

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف  1يناير
املحمل لل�سنة
ا�ستحواذ على �شركة تابعة خالل ال�سنة
الإ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب
�صايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2017
يف  31دي�سمرب 2016
الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ
الإجمايل

ح�صة البنك يف القوائم املالية لل�شركة الزميلة وامل�شروع امل�شرتك:
2016

2017

�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل الدخل
�إجمايل امل�صاريف

الإجمايل

التكلفة:
يف  1يناير
الإ�ضافات
ا�ستحواذ على �شركة تابعة خالل ال�سنة
الإ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب

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

635,181
228,726
406,455
200,651
124,486

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

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

124,007
400,479
206,914
135,642

�شركة �ساب للتكافل
العربية ال�سعودية املحدودة
122,392
5,002
117,390
4,491
638

الأرا�ضي
واملباين
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
902,366
18,767
		
921,133

حت�سينات
املبــاين امل�ست�أجرة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
543,091
38,918
582,009

املعدات والأثاث
وال�سيارات
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
520,689
69,878
397
)(590
590,374

برامج احلا�سب الآيل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
89,869
47,508
10,964
148,341

2017

2016

الإجمالـي
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الإجمالـي
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2,056,015
175,071
11,361
)(590
2,241,857

370,360
12,691
383,051

397,768
41,490
439,258

413,242
56,011
159
)(590
468,822

73,917
14,593
9,373
97,883

1,255,287
124,785
9,532
)(590
1,389,014

538,082
532,006

142,751
145,323

121,552
107,447

50,458
15,952

852,843
282,084
1,134,927

1,958,463
102,747
)(5,195
2,056,015

1,149,579
110,903
)(5,195
1,255,287

800,728
237,624
1,038,352

 .9املوجودات الأخرى
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ذمم مدينة
�ضريبة مدفوعة مقدم ًا
�أخرى
الإجمايل

 .10امل�شتقات

521,642
235,900
317,550
1,075,092

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
448,166
254,098
373,632
1,075,896

يقوم البنك  ،خالل دورة �أعماله العادية  ،ب�إ�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 يف امل�ستقبل� .أن العقود الآجلة هي عقود يتم ت�صميمها خ�صي�صا لتلبية �إحتياجات حمددة والتعامل بها خارج الأ�سواق املالية النظامية� .أما عقود ال�صرف الأجنبي والعقود امل�ستقبلية املتعلقة ب�أ�سعار
العموالت اخلا�صة فيتم التعامل بها وفق �أ�سعار حمددة يف الأ�سواق املالية النظامية ،ويتم ت�سديد التغريات يف قيمة العقود امل�ستقبلية يومي ًا.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
ب) اخليارات
وهي عبارة عن �إتفاقيات تعاقدية ،مينح مبوجبها البائع (م�صدر اخليار) احلق ،ولي�س الإلتزام ،للم�شرتي (املكتتب باخليار) ل�شراء �أو بيع عملة �أو ب�ضاعة �أو �أداة مالية ب�سعر حمدد �سلف ًا يف تاريخ م�ستقبلي حمدد �أو يف �أي وقت خالل الفرتة الزمنية املنتهية يف ذلك التاريخ.
ج ) املقاي�ضات
ومتثل �إلتزامات 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  ،فيتم مبوجبها تبادل دفع العموالت
اخلا�صة ب�سعر ثابت مع �أ�صل املبلغ وذلك بعمالت خمتلفة .ويف 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) �إتفاقيات 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 يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وذلك عن �أ�صل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.
الت�سويات املتعلقة باملخاطر

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 وب�إ�ستخدام �إ�سرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز املايل ككل � .إن التغطية
الإ�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 يف 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  .ويف كافة هذه احلاالت ،يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر و�أهدافها ر�سمي ًا ،مبا يف ذلك تفا�صيل البنود املغطاة و�أداة تغطية املخاطر  ،ويتم قيد هذه املعامالت على �أنها تغطية خماطر القيمة العادلة �أو
التدفقات النقدية .
�إختبار فعالية تغطية املخاطر
كي تكون امل�شتقات م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر ،ف�إن �ساب يطلب  -عند بدء تغطية املخاطر وطوال فرتتها – ب�أنه يجب التوقع ب�أن تكون كل تغطية خماطر ذات فعالية عالية م�ستقب ًال وب�أثر رجعي ،وب�صورة م�ستمرة.
تو�ضح م�ستندات كل تغطية خماطر كيفية تقومي فعالية التغطية و�أن الطريقة املتبعة من قبل كل من�ش�أة لتقومي فعالية التغطية تعتمد على ا�سرتاتيجية ادارة املخاطر اخلا�صة بها .وفيما يتعلق بالفعالية امل�ستقبلية ،يجب التوقع ب�أن تكون �أداه التغطية ذات فعالية عالية عند ت�سوية التغريات يف القيمة العادلة
�أو التدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املغطاة خالل الفرتة التي خ�ص�صت �إليها التغطية .كانت فعالية التغطية ما بني � 80%إىل  .125%يتم �إثبات عدم فعالية التغطية يف قائمة الدخل املوحدة �ضمن “دخل املتاجرة� ،صايف”.

�سعر ال�شراء  -البيع

تغطية خماطر التدفقات النقدية

يتطلب املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )13ا�ستخدام الفرق بني �سعر ال�شراء – البيع والذي ميثل القيمة العادلة.

يتعر�ض البنك للتغريات يف التدفقات النقدية لأ�سعار العموالت امل�ستقبلية اخلا�صة على املوجودات واملطلوبات املقتناه لغري �أغرا�ض املتاجرة والتي حتمل دخل عمولة خا�صة ب�سعر متغري .ي�ستخدم البنك مقاي�ضات �أ�سعار العموالت كتغطية خماطر التدفقات النقدية لهذه املخاطر يف �أ�سعار العموالت
اخلا�صة .يو�ضح اجلدول �أدناه ،كما يف  31دي�سمرب ،الفرتات التي يتوقع حدوث التدفقات النقدية املغطاه فيها ،والفرتة التي يتوقع �أن ت�ؤثر فيها على الربح �أو اخل�سارة:

ينتج عن طريق التقومي يف العادة قيمة �سوقية متو�سطة .تعك�س ت�سوية �سعر ال�شراء – البيع تكلفة ال�شراء – البيع التي يتم تكبدها يف حالة �إقفال كافة �صايف خماطر ال�سوق املتبقية املتعلقة باملحفظة با�ستخدام �أدوات التغطية املتاحة �أو با�ستبعادها �أو بالتخل�ص منها.
ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك
ومتثل ت�سوية تقومي عقود امل�شتقات املربمة خارج الأ�سواق النظامية كي تعك�س �ضمن القيمة العادلة �إحتمال تعرث الطرف الآخر و�أن �ساب لن ي�ستلم القيمة ال�سوقية الكاملة للمعاملة.
ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر
ومتثل ت�سوية تقومي عقود امل�شتقات املربمة خارج الأ�سواق النظامية كي تعك�س �ضمن القيمة العادلة احتمال تعرث �ساب و�أن �ساب لن يدفع القيمة ال�سوقية الكاملة للمعاملة.
طريقة ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك  /طريقة ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر
يقوم �ساب باحت�ساب ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك وت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر ب�صورة م�ستقلة لكل طرف �آخر تتعر�ض املن�ش�أة ملخاطر ب�ش�أنه .يقوم �ساب باحت�ساب ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه
البنك وذلك بتطبيق احتمال تعرث الطرف الآخر  -يف حالة عدم تعرث �ساب – على املخاطر الإيجابية املتوقعة للطرف الآخر ،و�ضرب النتيجة باخل�سارة املتوقعة يف حالة التعرث .وعلى العك�س ،يقوم �ساب باحت�ساب طريقة ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر وذلك با�ستخدام
احتمال تعرث �ساب – يف حالة عدم تعرث الطرف الآخر – على املخاطر الإيجابية املتوقعة للطرف الآخر جتاه �ساب و�ضرب اخل�سارة املتوقعة يف حالة التعرث .يتم احت�ساب كال الطريقتني على مدى فرتة التعر�ض املحتمل للمخاطر.

تغطية خماطر التدفقات النقدية – تتمة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
2017

تدفقات نقدية واردة (موجودات)
تدفقات نقدية �صادرة (مطلوبات)
�صايف التدفقات النقدية الواردة

خالل �سنة واحدة

41,654

86,625

)(4,964

)(9,337

-

-

36,690

77,288

38,319

6,787

2016

تدفقات نقدية واردة (موجودات)
تدفقات نقدية �صادرة (مطلوبات)
�صايف التدفقات النقدية الواردة

�سنة �إىل � 3سنوات

38,319

� 3إىل � 5سنوات

6,787

خالل �سنة واحدة

30,218

�سنة �إىل � 3سنوات

134,081

� 3إىل � 5سنوات

114,441

�أكرث من � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

165,134

)(14,301

)(3,608

-

-

15,917

130,473

114,441

165,134

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 تخفي�ض املخاطر احلالية وامل�ستقبلية  .ويتعلق �أخذ املراكز ب�إدارة خماطر مراكز ال�سوق مع توقع احل�صول على �أرباح من التغريات
الإيجابية يف الأ�سعار �أو املعدالت �أو امل�ؤ�شرات  .وتتعلق موازنة �أ�سعار ال�صرف بتحديد والإ�ستفادة من الفروقات يف �أ�سعار ال�صرف بني الأ�سواق �أو املنتجات املختلفة بغر�ض احل�صول على �أرباح من ذلك.
امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض تغطية املخاطر
يتبع البنك نظام �شامل لقيا�س و�إدارة املخاطر ( -انظر الإي�ضاح  – 31خماطر الإئتمان ،والإي�ضاح  – 32خماطر ال�سوق ،والإي�ضاح  – 33خماطر ال�سيولة)  -والتي يتعلق جزء منها ب�إدارة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي والعموالت اخلا�صة ولتقليل

يعك�س اجلدول التدفقات النقدية لدخل العموالت اخلا�صة املتوقع ن�شوئها على البنود املغطاه خماطرها يف تغطية خماطر التدفقات النقدية وذلك على �أ�سا�س جتديد الأ�سعار للموجودات واملطلوبات املغطاه خماطرها.
تعك�س اجلداول �أدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية للأدوات املالية امل�شتقة مع حتليل باملبالغ الإ�سمية لها كما يف  31دي�سمرب وذلك على �أ�سا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق� .أن املبالغ الإ�سمية ،التي تعترب م�ؤ�شر ًا على حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة ،ال تعك�س بال�ضرورة مبالغ
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها  .وبالتايل ،ف�إن هذه املبالغ الإ�سمية ال تعك�س خماطر ال�سوق �أو خماطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك والتي تقت�صر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات.

خماطر �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة لتكون �ضمن امل�ستويات املقبولة التي يقررها جمل�س الإدارة بناء ًا 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 ًا ملخاطر مراكز العمالت  .تراقب مراكز العمالت
يومي ًا وت�ستخدم �إ�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 ًا للفجوات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة للفرتات املقررة  .يتم دوري ًا مراجعة الفجوات بني �أ�سعار العموالت
اخلا�صة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�ستخدم �إ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء الفجوات بني �أ�سعار العموالت اخلا�صة �ضمن احلدود املقررة.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
طريقة ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالطرف الآخر جتاه البنك  /طريقة ت�سوية تقومي خماطر االئتمان املتعلقة بالبنك جتاه الطرف الآخر
2017

القيمة العادلة الإيجابية

القيمة العادلة ال�سلبية

2017

خــالل
� 3أ�شهر

�إجمايل املبالغ الإ�سمية

� 12-3شهر

�أكرث من
� 5سنوات

� 5-1سنوات

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة:
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
خيارات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة
خيارات العمالت
مقاي�ضات العمالت
�أخرى

270,248
91,904
34,516
18,355
18,023
14,862

)(241,185
)(93,830
)(25,406
)(18,441
)(16,521
)(14,861

41,249,303
15,748,090
14,073,054
41,251,205
3,205,935
360,836

5,108,269
12,274,747
15,974,503
250,000
-

3,515,608
2,857,148
1,608,807
22,689,202
1,468,435
-

27,423,804
12,358,141
189,500
2,587,500
1,487,500
360,836

5,201,622
532,801
-

امل�شتقات املقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة :
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة

42,027

)(40,034

6,498,750

187,500

1,200,000

2,748,750

2,362,500

امل�شتقات املقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية:
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
مقاي�ضات العمالت
الإجمايل

30,282
12,147
532,364

)(15,273
)(15,644
)(481,195

1,390,000
1,419,078
125,196,251

333,034
34,128,053

186,044
33,525,244

1,190,000
900,000
49,246,031

200,000
8,296,923

2016

امل�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
مقاي�ضات العمالت
الإجمايل

القيمة العادلة الإيجابية

القيمة العادلة ال�سلبية

خــالل
� 3أ�شهر

�إجمايل املبالغ الإ�سمية

� 12-3شهر

� 5-1سنوات

�أكرث من
� 5سنوات

229,698
87,500
116,874
145,808
14,028
425

)(206,844
)(87,500
)(49,190
)(148,103
)(11,472
)(425

36,848,122
8,815,118
19,420,843
143,436,015
1,423,750
425,786

2,733,963
14,283,065
35,574,192
64,950

11,883,157
50,000
4,003,297
79,705,017
360,836

20,102,625
7,365,118
1,134,481
28,156,806
1,423,750
-

2,128,377
1,400,000
-

86,254

)(54,188

3,904,331

-

187,500

2,254,331

1,462,500

32,875
8,450
721,912

)(34,092
)(12,979
)(604,793

2,465,000
1,071,317
217,810,282

52,656,170

96,189,807

1,300,000
1,071,317
62,808,428

1,165,000
6,155,877

القيمة عند بدء التغطية

�أداة التغطية

6,485,500

6,498,750

1,390,142

1,390,000

1,229,903

1,230,592

187,500

187,500

القيمة العادلة
التدفق النقدي
التدفق النقدي
التدفق النقدي

مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
مقاي�ضات العمالت
مقاي�ضات العمالت

42,027

)(40,034

30,282

)(15,273

12,147

)(15,041

-

)(603

2016

و�صف البنود املغطاة
�إ�ستثمارات بعمولة ثابتة
ا�ستثمارات بعمولة عائمة
ا�ستثمارات بعمولة ثاتبة
ودائع بعمولة ثابتة

القيمة العادلة

املخاطر

القيمة عند بدء التغطية

القيمة العادلة

�أداة التغطية

3,872,738

3,904,682

2,315,251

2,465,270

883,189

883,195

القيمة العادلة
التدفق النقدي
التدفق النقدي

مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
مقاي�ضات العمالت

187,500

187,500

التدفق النقدي

مقاي�ضات العمالت

القيمة العادلة ال�سلبية

الإيجابية

و�صف البنود املغطاة
�إ�ستثمارات بعمولة ثابتة
ا�ستثمارات بعمولة عائمة
ا�ستثمارات بعمولة ثاتبة
ودائع بعمولة ثابتة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة :
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
خيارات �أ�سعار العموالت اخلا�صة
عقود ال�صرف الأجنبي الآجلة
خيارات العمالت
مقاي�ضات العمالت
�أخرى

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

القيمة العادلة

املخاطر

القيمة العادلة

الإيجابية

القيمة العادلة ال�سلبية

86,254

)(54,188

32,875

)(34,092

8,450

)(8,575

-

)(4,404

مت تعديل القيمة عند بدء التغطية ،عند ال�ضرورة ،لإظهار القيمة الدفرتية.
بلغ �صايف خ�سائر �أدوات التغطية املتعلقة بتغطية خماطر القيمة العادلة  30.1مليون ريال �سعودي (� :2016صايف �أرباح قدرها  83.6مليون ريال �سعودي) ،بينما بلغ �صايف �أرباح البند الذي متت تغطية خماطره واملتعلق باملخاطر املغطاه  18.6مليون ريال �سعودي
(� :2016صايف خ�سائر قدرها  84.8مليون ريال �سعودي).
مت �إبرام ما ن�سبته  )48% :2016( 5%تقريب ًا من عقود القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات اخلا�صة بالبنك مع م�ؤ�س�سات مالية ،بينما �أبرم �أقل من  )7% :2016( 8%من �إجمايل عقود القيمة العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

 .11الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

�أبرم البنك �إتفاقيات ب�ش�أن منتجات خيارات عمالت مركبة مع العمالء والتي ت�شتمل على �أداه م�شتقة واحدة �أو �أكرث .ويف مثل هذه احلاالت ،متثل القيمة العادلة لكل منتج من املنتجات املركبة �صايف قيمة امل�شتقات املعنية .مت االف�صاح عن �إجمايل املبالغ اال�سمية لكافة اخليارات املتعلقة بكل منتج بتاريخ
�إعداد القوائم املالية يف اجلدول �أعاله.
تعك�س اجلداول �أدناه ملخ�ص ًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة و�أداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سواق املال
الإجمايل

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

1,780,975
1,910,000
3,690,975

2,624,448
794,726
3,419,174

كما ت�شتمل ودائع �أ�سواق املال على ودائع لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قدرها ال �شيء ( 200.0 :2016مليون ريال �سعودي).
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .14الإقتـــرا�ض

 .12ودائع العمالء

حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
الإجمايل

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

88,538,701
6,868,200
43,860,973
971,639
140,239,513

82,345,754
7,320,350
49,386,046
1,587,635
140,639,785

ت�شتمل الودائع �أعاله على ودائع بعمالت �أجنبية تفا�صيلها كالآتي:

حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
الإجمايل

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

11,946,994
294,069
8,930,155
216,606
21,387,824

20,243,148

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�صكوك ثانوية مدتها � 5سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2012

1,500,452

�صكوك ثانوية مدتها � 10سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2015

1,498,296

1,505,073

الإجمايل

2,998,748

4,517,636

�صكوك ثانوية مدتها � 7سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي – عام 2013

�صكوك ثانوية مدتها خم�س �سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي  -عام 2012
قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك بتاريخ  28مار�س  ،2012وا�ستحقت 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 يف اجلزء املتبقي وقدره  500مليون ريال �سعودي بالكامل نقد ًا.
كانت ال�صكوك حتمل دخل عمولة خا�صة فعلية ملدة ثالثة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا  120نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة �أ�شهر .كانت هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
�صكوك ثانوية مدتها � 7سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي  -عام 2013
قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك بتاريخ  17دي�سمرب  ،2013وت�ستحق ال�سداد خالل �شهر دي�سمرب � .2020إن هذا الإ�صدار متوافق مع تو�صيات بازل  ،3ول�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 عمولة خا�صة فعلية ملدة �ستة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا  140نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد على ا�سا�س ن�صف �سنوي� .إن هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
�صكوك ثانوية مدتها � 10سنوات مببلغ  1,500مليون ريال �سعودي  -عام 2015
قام �ساب ب�إ�صدار �صكوك بتاريخ  28مايو  ،2015وت�ستحق ال�سداد خالل �شهر مايو � .2025إن هذا الإ�صدار متوافق مع تو�صيات بازل  ،3ول�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 عمولة خا�صة فعلية ملدة �ستة �أ�شهر وفق ًا للمعدالت ال�سائدة بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية زائد ًا  130نقطة �أ�سا�س ،وت�ستحق ال�سداد على ا�سا�س ن�صف �سنوي� .إن هذه ال�صكوك غري م�ضمونة ،ومدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول).
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1,682,445
1,682,445

15,663
1,694,295
1,709,958

 .15املطلوبات الأخرى

ذمم دائنة
�سحوبات م�ستحقة
توزيعات �أرباح م�ستحقة
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�أخرى
الإجمايل

� .13سندات الدين امل�صدرة

1,510,459
1,502,104

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ميثل القر�ض من امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الدولية قر�ض بعمولة ثابتة مدته � 12سنة ،ويحمل عمولة خا�صة قدرها  ،5.11%وي�ستحق ال�سداد على �أ�سا�س ن�صف �سنوي .مت احل�صول على هذا القر�ض يف  7يوليو  ،2005وا�ستحق ال�سداد يف  15يونيو .2017
ميثل القر�ض امل�شرتك وقدره  450مليون دوالر �أمريكي قر�ض م�شرتك بعمولة عائمة ح�صل عليه البنك بتاريخ � 19أكتوبر  .2016يحمل هذا القر�ض عمولة ملدة ثالثة �أ�شهر على �أ�سا�س اليبور زائد ًا  125نقطة �أ�سا�س ،وي�ستحق ال�سداد كل ربع �سنة� .إن هذا القر�ض غري م�ضمون ،وي�ستحق ال�سداد بتاريخ
� 19أكتوبر .2019

ت�شتمل ودائع العمالء على ودائع مبوجب عقود منتجات م�صرفية متوافقة مع ال�شريعة قدرها  77,572.4مليون ريال �سعودي (  79,195.3 :2016مليون ريال �سعودي).

10,450,712
320,548
8,741,338
730,550

قر�ض من امل�ؤ�س�سة امل�صرفية الدولية
قر�ض م�شرتك
الإجمايل

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

		1,098,226
809,135
174,765
434,890
2,534,981
5,051,997

1,122,161
496,478
331,191
414,510
1,521,280
3,885,620

 .16ر�أ�س املال
تكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل ل�ساب من  1,500مليون �سهم ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي (  1,500 : 2016مليون �سهم ،قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي ) � .أن ملكية را�س املال موزعة على النحو التايل:
2017

2016

م�ساهمون �سعوديون

60%

60%

�شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية القاب�ضة بي يف (�شركة تابعة مملوكة بالكامل مل�ؤ�س�سة هونغ كونغ �شنغهاي امل�صرفية القاب�ضة بي �إل �سي)

40%

40%

 .17الإحتياطي النظامي
يقت�ضي نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية ،حتويل ما ال يقل عن  25%من �صايف دخل ال�سنة �إىل الإحتياطي النظامي �إىل �أن ي�ساوي ر�صيد هذا الإحتياطي ر�أ�س املال املدفوع ل�ساب .عليه ،مت حتويل مبلغ قدره  988.6مليون ريال �سعودي ( 973.7 :2016مليون ريال �سعودي) �إىل
الإحتياطي النظامي� .أن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
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 .18االحتياطيات الأخرى

 .19جتميع الأعمال

تغطية خماطر التدفقات النقدية واال�ستثمارات املتاحة للبيع

بتاريخ � 17أغ�سط�س � ،2017أبرم �ساب اتفاقية مع �أت�ش �أ�س بي �سي �آ�سيا هولدينغز بي يف وبع�ض ال�شركات التابعة الأخرى اململوكة بالكامل ل�شركة �أت�ش �أ�س بي �سي هولدينغز بي �أل �سي (وي�شار �إليهم جميع ًا بـ “�أت�ش �أ�س بي �سي”) ل�شراء ح�صة �أت�ش ا�س بي �سي البالغة  32.5%يف �شركة �ساب للتكافل
وهي �شركة مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول) ب�سعر �شراء قدره  10.66ريال �سعودي لل�سهم ،ومببلغ �إجمايل قدره  117.8مليون ريال �سعودي .وقد مت �إمتام هذه ال�صفقة بتاريخ  23نوفبمر  ،2017ونتج عن ذلك �أن �أ�صبح البنك الآن ميتلك ح�صة م�سيطرة قدرها  65%يف �شركة �ساب
للتكافل .مت ت�صنيف �شركة �ساب للتكافل ك�شركة تابعة ل�ساب اعتبار ًا من  23نوفبمر  2017ومل تعد تعترب �شركة زميلة .وقد متت املحا�سبة عن عملية اال�ستحواذ با�ستخدام طريقة اال�ستحواذ .وقد قرر �ساب قيا�س حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها باحل�صة التنا�سبية يف ح�صته يف
�صايف املوجودات القابلة للتمييز يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها .تقوم �شركة �ساب للتكافل بتقدمي خدمات ت�أمني متوافقة مع ال�شريعة ،وتطرح منتجات تكافل عائلي وعام لل�شركات والأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.

2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ر�صيد بداية ال�سنة
�صايف التغري يف القيمة العادلة
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
�صايف احلركة خالل ال�سنة
الإجمايل الفرعي

تغطية خماطر التدفقات النقدية
)(25,644
89,927
)(54,276
35,651
10,007

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
76,309
)(87,156
19,056
)(68,100
8,209

الإجمايل
50,665
2,771
)(35,220
)(32,449
18,216

نتيجة لقرب عملية اال�ستحواذ مع نهاية ال�سنة ،ف�إن �ساب حالي ًا يخ�ص�ص العو�ض �إىل املوجودات القابلة للتمييز واملطلوبات ،وااللتزامات املحتملة امل�ستحوذ عليها .مع ذلك ،قامت املجموعة باملحا�سبة عن اال�ستحواذ ب�شكل م�ؤقت على ا�سا�س القيمة العادلة امل�ؤقتة للموجودات واملطلوبات يف تاريخ
اال�ستحواذ والتي مت اخت�صارها كالتايل:

�أ�سهم خزينة

)(37,494

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

احتياطي برنامج �أ�سهم املوظفني
الإجمايل الفرعي

19,766

املوجودات

)(17,728

ر�صيد نهاية ال�سنة

488

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ر�صيد بداية ال�سنة
�صايف التغري يف القيمة العادلة
حمول �إىل قائمة الدخل املوحدة
�صايف احلركة خالل ال�سنة
الإجمايل الفرعي
�أ�سهم خزينة
احتياطي برنامج �أ�سهم املوظفني
الإجمايل الفرعي
ر�صيد نهاية ال�سنة

تغطية خماطر التدفقات النقدية
)(30,890
11,326
)(6,080
5,246
)(25,644

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
)(302,695
405,301
)(26,297
379,004
76,309

الإجمايل
)(333,585
416,627
)(32,377
384,250
50,665

)(44,149
17,536
)(26,613
24,052

لقد �أدى التوقف عن حما�سبة تغطية املخاطر خالل ال�سنوات ال�سابقة �إىل �إعادة ت�صنيف الأرباح الرتاكمية املتعلقة بها وقدرها  54.3مليون ريال �سعودي ( 6.1 :2016مليون ريال �سعودي) من حقوق امللكية �إىل قائمة الدخل املوحدة ،ومت �إدراجها يف املبالغ �أعاله �ضمن تغطية خماطر
التدفقات النقدية.

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ا�ستثمارات� ،صايف
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
�صايف املوجودات القابلة للتمييز بالقيمة العادلة امل�ؤقتة
حقوق امللكية غري امل�سيطرة
ال�شهرة الناجتة من اال�ستحواذ
�إجمايل العو�ض
ويتكون هذا من التايل:
املدفوع نقد ًا عند اال�ستحواذ
القيمة العادلة حلقوق امللكية اململوكة �سابق ًا
التدفقات النقدية من اال�ستحواذ
النقدية وما يف حكمها يف ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها
العو�ض النقدي املدفوع
التدفقات النقدية الواردة من اال�ستحواذ� ,صايف

القيمة العادلة امل�ؤقتة املثبتة بتاريخ اال�ستحواذ

القيمة الدفرتية

228,512

228,512

533,191

533,191

1,829

1,829

144,482

144,482

908,014

908,014

548,359

548,359

548,359

548,359

359,655
)(125,879
13,806
247,582

117,793
129,789

202,177
)(117,793
84,384

�سيتم االنتهاء من ت�سوية القيمة العادلة خالل اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ اال�ستحواذ وطبقا ملا ي�سمح به املعيار الدويل للتقارير املالية ( :)3عمليات جتميع الأعمال.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .20التعهدات والإلتزامات املحتملة

و ) الإلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�شغيلية:
فيما يلي حتلي ًال باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة للإلغاء ،التي �أبرمها البنك كم�ست�أجر

�أ ) الدعاوى الق�ضائية

�أقل من �سنة
من �سنة �إىل خم�س �سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات
الإجمايل

كما يف  31دي�سمرب  ،2017يوجد دعاوى ق�ضائية مقامة �ضد البنك .مل يجنب �أي خم�ص�ص جوهري لقاء هذه الدعاوى ،وذلك بناء ًا على ن�صيحة امل�ست�شارين القانونيني التي ت�شري �إىل �أنه لي�س من املحتمل تكبد خ�سائر هامة.
ب) الإلتزامات الر�أ�سمالية

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

78,187
188,271
105,199
371,657

16,035
213,868
129,637
359,540

كما يف  31دي�سمرب  ،2017بلغت الإلتزامات الر�أ�سمالية لدى البنك  912.9مليون ريال �سعودي ( 317.2 :2016مليون ريال �سعودي) تتعلق ب�شراء �أرا�ضي ومبانٍ ومعدات.
ج ) التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان
تتكون التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان ب�شكل �أ�سا�سي من ال�ضمانات والإعتمادات امل�ستندية والقبوالت والإلتزامات ملنح الإئتمان� .إن خطابات ال�ضمان والإعتمادات امل�ستندية – التي تعترب �ضمانات غري قابلة للنق�ض من قبل البنك بال�سداد يف حالة عدم متكن العميل من الوفاء
ب�إلتزاماته جتاه الأطراف الثالثة  -حتمل نف�س خماطر الإئتمان التي حتملها القرو�ض وال�سلف � .إن الإعتمادات 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 يفي العمالء ب�إلتزاماتهم الأ�سا�سية.
متثل الإلتزامات ملنح الإئتمان اجلزء غري امل�ستخدم من الإئتمان املمنوح على �شكل قرو�ض و�سلف و �ضمانات و�إعتمادات م�ستندية  .وبالن�سبة ملخاطر الإئتمان املتعلقة بالإلتزامات ملنح الإئتمان ،فمن املحتمل �أن يتعر�ض البنك خل�سارة مببلغ يعادل �إجمايل الإلتزامات غري امل�ستخدمة� ،إال �أن مبلغ اخل�سارة
املحتملة الذي ال ميكن حتديده فور ًا ،يتوقع �أن يكون �أقل كثري ًا من �إجمايل الإلتزام غري امل�ستخدم لأن معظم الإلتزامات ملنح الإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري �إئتمان حمددة � .إن �إجمايل الإلتزامات القائمة ملنح الإئتمان ال متثل بال�ضرورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من
هذه الإلتزامات يتم �إنها�ؤها �أو �إنتها�ؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب .
د ) فيما يلي حتلي ً
ال بالإ�ستحقاقات التعاقدية للتعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان باخلا�صة بالبنك:
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان
قبوالت
�إلتزامات ملنح الإئتمان غري قابلة للنق�ض
الإجمايل
2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان
قبوالت
�إلتزامات ملنح الإئتمان غري قابلة للنق�ض
الإجمايل

خالل � 3أ�شهر
5,122,801
8,608,542
2,188,752
125,500
16,045,595

خالل
4,835,710
10,239,017
1,682,585
130,000
16,887,312

�شهر

3-12

3,732,706
22,753,910
1,092,795
1,324,643
28,904,054

3

�أ�شهر

3-12

�سنوات

1-5

435,493
10,456,345
401
825,000
11,717,239

�شهر

3,693,984
21,815,831
1,456,144
1,000,000
27,965,959

�أكرث من

5

�سنوات

1,709,938
10,787,136
1,242,934
13,740,008

1-5

�سنوات

1,574,616
14,994,739
938
292,502
16,862,795

�أكرث من
1,115,000
7,948,197
941,092
10,004,289

الإجمايل

11,000,938
52,605,933
3,281,948
3,518,077
70,406,896

5

�سنوات

الإجمايل

11,219,310
54,997,784
3,139,667
2,363,594
71,720,355

� .21صايف دخل العموالت اخلا�صة
دخل العموالت اخلا�ص:
�إ�ستثمارات :
 متاحة للبيع مقتناه بالتكلفة املطف�أة�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
قرو�ض و�سلف
الإجمايل

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

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

380,681
160,226
540,907
254,849
5,255,532
6,051,288

15,370
769,596
124,830
43,608
953,404
5,097,884

419,022
113,613
532,635
60,425
5,482,042
6,075,102

5,430
1,153,945
150,063
8,749
1,318,187
4,756,915

بلغ اجلزء غري امل�ستخدم والقائم من الإلتزامات غري امل�ؤكدة ،والتي ميكن �إلغا�ؤها من جانب البنك يف �أي وقت ،ما جمموعه  49,316مليون ريال �سعودي ( 51,739 : 2016مليون ريال �سعودي).
هـ ) فيما يلي حتلي ً
ال للتعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان ح�سب الأطراف الأخرى :

حكومية و�شبه حكومية
�شركات
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أخرى
الإجمايل

106

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

3,398,385
52,768,439
14,226,426
13,646
70,406,896

2,669,792
56,085,585
12,883,545
81,433
71,720,355
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .22دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف

 .25الرواتب وما يف حكمها
2017

دخل الأتعاب والعموالت:
 �أتعاب �إدارة ال�صناديق الإ�ستثمارية متويل جتاري متويل �شركات و�إ�ست�شارات بطاقات خدمات بنكية �أخرى�إجمايل دخل الأتعاب والعموالت

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

9,496
648,546
132,301
523,074
344,837
1,658,254

12,410
695,328
144,793
478,088
365,486
1,696,105

)(307,381

)(256,389

)(718
)(94,621
)(402,720

)(590
)(98,283
)(355,262

1,255,534

1,340,843

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
رواتب وبدالت
بدل �سكن
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�أخـ ــرى
الإجمايل

732,515
120,075
57,682
318,319
1,228,591

739,351
123,332
53,464
312,811
1,228,958

�أ ) الإف�صاحات الكمية
م�صاريف الأتعاب والعموالت:
 بطاقات خدمات حفظ الأوراق املالية خدمات بنكية �أخرى�إجمايل م�صاريف الأتعاب والعموالت
دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف

يلخ�ص اجلدول �أدناه فئات املوظفني املحددة طبق ًا للأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن تعوي�ضات املوظفني ،وي�شتمل على �إجمايل التعوي�ضات الثابتة واملتغرية املدفوعة للموظفني خالل ال�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2017و  31دي�سمرب  2016و�أ�شكال ال�سداد.
تعوي�ضات ثابتة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2017

فئات املوظفني

عدد املوظفني*

كبار املدراء التنفيذيني (الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)

 .23دخل املتاجرة � ،صايف

�أرباح حتويل عمالت �أجنبية � ،صايف
م�شتقات
�سندات دين
�أخ ــرى
الإجمايل

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

98,541
156,488
271
3,098
258,398

195,310
66,448
)(267
157
261,648

22

40,225

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر

587

188,061

65,486

5,382

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على �أعمال رقابية

299

105,114

21,335

729

موظفون �آخرون

2,544

488,791

74,235

2,128

76,364

موظفون بعقود خارجية

554

38,034

3,415

-

3,415

الإجمايل

4,006

860,225

193,527

22,515

216,042

تعوي�ضات متغرية م�ستحقة خالل عام

2017

مزايا موظفني �أخرى

152,459

�إجمايل الرواتب وما يف حكمها

1,228,591

�إ�ستثمارات متاحة للبيع
108

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
30,944

تعوي�ضات ثابتة

عدد املوظفني*

كبار املدراء التنفيذيني (الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)

14,276

43,332
70,868
22,063

215,907

فئات املوظفني

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

نقداً
الإجمايل
�أ�سهم
ب�آالف الرياالت ال�سعودية ب�آالف الرياالت ال�سعودية ب�آالف الرياالت ال�سعودية
29,056

2016

 .24مكا�سب الإ�ستثمارات املقتناه لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صايف

تعوي�ضات متغرية مدفوعة خالل عام

2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

نقد ًا

تعوي�ضات متغرية مدفوعة خالل عام
�أ�سهم
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2016

الإجمايل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

20

32,061

24,224

10,227

34,451

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر

554

176,745

60,388

7,070

67,458

موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على �أعمال رقابية

296

99,839

21,836

1,535

23,371

موظفون �آخرون

2,716

480,039

72,166

1,718

73,884

موظفون بعقود خارجية

493

39,731

5,566

-

5,566

الإجمايل

4,079

828,415

184,180

20,550

204,730

26,297

تعوي�ضات متغرية م�ستحقة خالل عام

2016

197,836

مزايا موظفني �أخرى

202,707

�إجمايل الرواتب وما يف حكمها

1,228,958
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
* متثل كافة املوظفني الذين عملوا لدى البنك وح�صلوا على تعوي�ضات خالل عام � 2017أو � 2016سوا ًء كانوا يعملون الآن �أو مل يعودوا يعملون لدى البنك.
كبار املدراء التنفيذيني (الذين يحتاجون �إىل عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وي�شمل ذلك موظفي الإدارة العليا الذين يتمتعون بامل�سئولية 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 واملوظفني التنفيذيني الآخرين التابعني
له مبا�شرة.
موظفون يقومون بن�شاطات ت�شتمل على خماطر
وي�شمل ذلك مدراء قطاعات الأعمال (ال�شركات ،اخلدمات التجارية ،اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،واخلزينة) امل�سئولني عن تنفيذ 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 بتنفيذ العرو�ض ،ومعامالت اخلزينة.
موظفون يقومون بن�شاطات رقابية
ويق�صد بذلك موظفي 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 اال�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 موظفي 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.
ب) الإف�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�سئولة عن القطاع البنكي يف اململكة العربية ال�سعودية ،ب�إ�صدار تعليمات بخ�صو�ص �سيا�سات التعوي�ضات .وطبق ًا لهذه التعليمات ،متت �صياغة وتنفيذ �سيا�سة التعوي�ضات من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بالبنك ومت �إعتمادها من جمل�س
الإدارة.
�سيا�سة التعوي�ضات اخلا�صة ب�ساب
 )1الهدف من هذه ال�سيا�سة
حتدد هذه ال�سيا�سة الإر�شادات املتعلقة بطريقة �إدارة التعوي�ضات الثابتة واملتغرية يف �ساب .يغطي نطاق هذه ال�سيا�سة ما يلي :
كافة فئات املوظفني ،ال�شركات التابعة ،كافة عنا�صر التعوي�ضات ،املحددات الأ�سا�سية للتعوي�ضات ،طريقة الإعتماد ،طريقة �إعداد التقارير ،ت�أجيل املكاف�آت ،الإحتفاظ بالأ�سهم ،و�أدوار وم�سئوليات اجلهات امل�ستفيدة من ذلك.
تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل ربط املكاف�آت مع �إ�سرتاتيجية البنك وقيمه وذلك ل�ضمان جناح تنفيذ الإ�سرتاتيجية بطريقة تتم�شى مع املخاطر ،ومنح عرو�ض مغرية للموظفني والإبقاء على املوظفني الأكفاء وامللتزمني وحتفيزهم ،و�ضمان الإ�ستقرار املايل ل�ساب.
 ) 2هيكل التعوي�ضات
يعمل نظام التعوي�ضات يف �ساب على �أ�سا�س “�إجمايل حزمه التعوي�ضات” الذي يتم مقارنته مع البيانات ال�سائدة يف 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.
 )3نظام �إدارة الأداء
يتم تقومي �أداء املوظفني 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 �إدارة الأداء املتبعة من قبل �ساب على التمييز بني
�أداء املوظفني با�ستخدام ا�سرتاتيجية املكاف�آت املختلفة التي حتث على الأداء الرفيع باتباع طريق ًة مربوطة باملخاطر.
 )4تعديل 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.
 )5ت�أجيل املكاف�آت
يتم ت�أجيل دفع املكاف�آت على �شكل �أ�سهم لكافة املوظفني �سواء ًا “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 املوظفني وعلى مدى فرتة ا�ستحقاق مدتها ثالث �سنوات .يخ�ضع اال�ستحقاق �إىل
حتقق ظروف حمددة.
 )6جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،بالإ�شراف على هيكل و�سيا�سة التعوي�ضات لكافة املوظفني وذلك للت�أكد ب�أن كافة مكاف�آت املوظفني املبنية على الأداء قد مت تعديلها باملخاطر ،و�أن التعوي�ضات تتما�شى مع الأنظمة و�أنها فعالة من �أجل حتقيق الأهداف املو�ضوعة.
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ج ) الدفعات املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم
لدى البنك برامج حم�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم ت�سدد على �شكل �أ�سهم قائمة يف نهاية ال�سنة .ومبوجب �شروط هذه الربامج ،مينح املوظفني امل�ؤهلني بالبنك �أ�سهم ب�أ�سعار حمددة �سلف ًا وملدة زمنية حمددة .وبتواريخ اال�ستحقاق املحددة مبوجب �شروط الربامج ،ي�سلم البنك الأ�سهم املخ�ص�صه املعنية
للموظفني� ،شريطة �إكمال �شروط اال�ستحقاق ب�صورة مر�ضية .يتم �إثبات تكاليف الربامج على مدى فرتة اخلدمة التي يتم الوفاء بال�شروط فيها وتنتهي يف التاريخ الذي ي�ستحق فيه امل�ؤهلني املعنيني بالكامل هذه الأ�سهم (تاريخ اال�ستحقاق) .تعك�س امل�صاريف الرتاكمية املثبتة لهذه الربامج بتاريخ �إعداد
كل قوائم مالية حتى تاريخ اال�ستحقاق  -املدى الذي انتهت �إليه فرتة اال�ستحقاق و�أف�ضل تقدير للبنك لعدد الأ�سهم التي قد ت�ستحق يف نهاية املطاف.
كانت احلركة يف عدد الأ�سهم مبوجب برامج الدفعات امل�سحوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة على �شكل �أ�سهم كالآتي:
عدد الأ�سهم
2017

يف بداية ال�سنة
متنازل عنها
متت ممار�ستها /منتهية
ممنوحة خالل ال�سنة
يف نهاية ال�سنة

919,102
)(180,850
)(404,674
809,276
1,142,854

2016
648,351
)(37,132
)(310,882
618,765
919,102

بلغ املتو�سط املرجح ل�سعر ال�سهم املمنوح خالل ال�سنة  20.67ريال �سعودي ( 21.41 :2016ريال �سعودي).

 .26الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم
مت �إحت�ساب الربح الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2017و  2016وذلك بتق�سيم �صايف دخل ال�سنة العائد على م�ساهمي البنك على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة.

� .27إجمايل الأرباح املقرتح توزيعها ،والزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل
�إقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نهائية �إجمالية قدرها  1,110مليون ريال �سعودي لعام  570.0 :2016 ( 2017مليون ريال �سعودي) .كما اقرتح خالل عام  2017توزيع �أرباح مرحلية قدرها  1,125مليون ريال �سعودي ( 585.0 :2016مليون ريال �سعودي) ومت دفعها� .سيتم دفع توزيعات الأرباح
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  63.0مليون ريال �سعودي تقريب ًا (  60.3 : 2016مليون ريال �سعودي) ،و�سيتم خ�صمها من ح�صتهم من الأرباح املوزعة لهم بحيث ي�صبح �صايف الربح املوزع للم�ساهمني ال�سعوديني  1.42ريال �سعودي لل�سهم ( 0.70 :2016ريال �سعودي
لل�سهم).
امل�ساهم غري ال�سعودي
بلغت �ضريبة الدخل على امل�ساهم غري ال�سعودي عن ح�صته يف دخل ال�سنة احلالية  316.5مليون ريال �سعودي ( 313.7 :2016مليون ريال �سعودي) تقريب ًا.
�سيتم دفع ح�صة �شركة �إت�ش ا�س بي �سي هولدينغز بي يف من توزيعات الأرباح بعد خ�صم ال�ضرائب امل�ستحقة �أعاله.
حالة الربوط الزكوية وال�ضريبية
قدم البنك �إقراراته الزكوية وال�ضريبية �إىل الهيئة العامة للزكاة والدخل و�سدد الزكاة و�ضريبة الدخل عن كافة ال�سنوات املالية مبا يف ذلك عام  ،2016وا�ستلم الربوط حتى عام  ،2009ونتج عنها مطالبات �إ�ضافية قدرها  487مليون ريال �سعودي للأعوام من  2005حتى  .2009كما مت تخفي�ض
هذه االلتزامات �إىل  433مليون ريال �سعودي مبوجب قرار جلنة االعرتا�ض الإبدائية الزكوية ال�ضريبية الذي �أيد البنك يف بع�ض البنود التي مت االعرتا�ض عليها .ت�شتمل هذه املطالبات الإ�ضافية على مبلغ قدره  413مليون ريال �سعودي نتيجة �إ�ستبعاد اال�ستثمارات طويلة الأجل و�إ�ضافة التمويل طويل
الأجل �إىل وعاء الزكاة� .إعرت�ض البنك على الأ�سا�س الذي متت مبوجبه املطالبات الزكوية الإ�ضافية لدى اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية� .إن الإدارة على ثقة ب�أن نتيجة االعرتا�ض �أعاله �ستكون يف �صالح البنك وبالتايل مل يجنب خم�ص�ص ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.
مل يتم �إجراء الربوط للأعوام من  2010حتى  2016بعد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل .وبناء ًا على الربوط النهائية التي �أجرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�سنوات �أعاله ،ف�إنه �إذا ما مت �إ�ستبعاد اال�ستثمارات طويلة الأجل و�إ�ضافة التمويل طويل الأجل �إىل وعاء الزكاة ،ف�إن ذلك �سينتج عنه
التعر�ض ملطالبات زكوية �إ�ضافية هامة ،و�أن هذه امل�س�ألة ال تزال مو�ضع �إهتمام كافة البنوك و�أن االف�صاح عن مبلغ التعر�ض ملطالبات زكوية �إ�ضافية من املمكن ان ي�ؤثر على البنك بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .28النقدية وما يف حكمها

ج) املحمل لل�سنة
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

تكلفة ال�سنة احلالية
تكلفة الفائدة
الإجمايل

تتكون النقدية وما يف حكمها املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي :

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما عدا الوديعة النظامية البالغة  8,162مليون ريال �سعودي ( 8,853 :2016مليون ريال �سعودي) ( �إي�ضاح ) 3
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ �شرائها
الإجمايل

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

18,712,736
11,382,843
30,095,579

15,268,906
7,689,871
22,958,777

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

43,919
15,830
59,749

40,184
14,565
54,749

د) االفرتا�ضات االكتوارية الأ�سا�سية (ب�ش�أن برنامج منافع املوظفني)
2017

معدل اخل�صم
الن�سبة املتوقعة لزيادات الرواتب
�سن التقاعد العادي

2016

4.00% p.a
2.90% p.a
�سنة 60

4.00% p.a
3.00% p.a
�سنة 60

ت�ستند االفرتا�ضات املتعلقة بالوفيات امل�ستقبلية على امل�شورة الإكتوارية وفق ًا للإح�صائيات املن�شورة واخلربة يف املنطقة.

هـ) �أثر االفرتا�ضات الإكتوارية

 .29التزامات منافع املوظفني

يو�ضح اجلدول �أدناه �أثر تقومي �إلتزام املنافع املحددة كما يف  31دي�سمرب  2017على معدل اخل�صم ( )4%ومعدل الزيادة يف الرواتب ( )2.90%واالفرتا�ضات املتعلقة باال�ستقاالت ومعدل الوفيات:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�أ ) و�صف عام
لدى البنك برنامج مكاف�أة نهاية اخلدمة ملوظفيه يتم احت�سابه وفق ًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي .يتم احت�ساب امل�ستحقات وفق تقومي �إكتواري با�ستخدام طريقة ائتمان الوحدة املتوقعه ،بينما يتم الوفاء بالتزامات �سداد املنافع عند ا�ستحقاقها.
ب) فيما يلي بياناً باملبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة وحركة االلتزام خالل ال�سنة على �أ�سا�س القيمة احلالية له:

التزام املنافع املحددة يف بداية ال�سنة
تكلفة اخلدمة احلالية
تكلفة الفائدة
منافع مدفوعة
�أرباح اكتوارية غري مثبتة
التزام املنافع املحددة يف نهاية ال�سنة

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

414,510
43,919
15,830
)(37,523
)(1,846
434,890

382,382
40,184
14,565
)(21,086
)(1,535
414,510

ال�سيناريو الأ�سا�سي
معدل اخل�صم
الن�سبة املتوقعة يف زيادة الرواتب
�سن التقاعد العادي

الأثر على التزام املنافع املحددة -الزيادة (النق�ص)
النق�ص يف االفرتا�ض
الزيادة يف االفرتا�ض

التغري يف االفرتا�ض
1.00%
1.00%

�سنة

)(36,788
44,709
)(1,078

1

42,353
)(39,428
1,102

ي�ستند حتليل الأثر �أعاله �إىل تغري يف �أحد االفرتا�ضات مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة.
و) تاريخ اال�ستحقاق املتوقع
فيما يلي حتلي ًال بتواريخ اال�ستحقاق املتوقعة اللتزام املنافع املحددة غري املخ�صومة ب�ش�أن مكاف�أة نهاية اخلدمة:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
2017

�أقل من �سنة

�سنة �إىل �سنتني

434,890

19,765

47,398

2016

�أقل من �سنة

�سنة �إىل �سنتني

414,510

22,138

27,154

�سنتني �إىل

5

�سنوات

71,875

�سنتني �إىل

5

�سنوات

74,427

�أكرث من

5

�سنوات

510,569

�أكرث من

5

�سنوات

489,363

الإجمايل
649,607

الإجمايل
613,082

يبلغ املرجح لفرتة التزام املنافع املحددة � 9.11سنة (� 9.47 :2016سنة).
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .30القطاعات الت�شغيلية
ب ) �إجمايل دخل العمليات ح�سب القطاعات الت�شغيلية:

ميار�س البنك ن�شاطه ب�شكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

2017

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.

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
خارجي
داخلي
�إجمايل دخل العمليات

�أ ) فيما يلي بياناً بقطاعات البنك التي يتم �إعداد التقارير ب�ش�أنها:
 قطاع الأفراد :ويلبي ب�شكل �أ�سا�سي الإحتياجات البنكية ال�شخ�صية للأفراد. قطاع ال�شركات :وهو م�سئول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�شركات. قطاع اخلزينة :ويدير ال�سيولة  ،وخماطر �أ�سعار العمالت والعموالت اخلا�صة .كما �أنه م�سئول عن متويل عمليات البنك و�إدارة املحفظة الإ�ستثمارية ومركز ال�سيولة. �أخرى :ي�شمل ذلك الإ�ستثمار يف �شركة ت�أمني تابعة وهي �شركة �ساب للتكافل ،وا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك وهي �شركة �أت�ش �أ�س بي �سي العربية ال�سعودية وا�ستثمارات الأ�سهم.تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية �أعاله وفق ًا لنظام �أ�سعار احلواالت بالبنك  .فيما يلي حتلي ًال لإجمايل موجودات ومطلوبات البنك كما يف  31دي�سمرب  2017و  ،2016و�إجمايل دخل وم�صاريف العمليات والنتائج لل�سنتني املنتهيتني يف هذين التاريخني لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية �أعاله :
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إ�ستثمار يف م�شروع م�شرتك
�إجمايل دخل العمليات
�إجمايل م�صاريف العمليات
احل�صة يف �أرباح �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
�صايف دخل ال�سنة
�صايف دخل العموالت اخلا�صة
دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف
دخل املتاجرة� ،صايف
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان والإنخفا�ض يف القيمة� ،صايف
2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إ�ستثمار يف م�شروع م�شرتك
�إجمايل دخل العمليات
�إجمايل م�صاريف العمليات
احل�صة يف �أرباح �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
�صايف دخل ال�سنة
�صايف دخل العموالت اخلا�صة
دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف
دخل املتاجرة� ،صايف
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان والإنخفا�ض يف القيمة� ،صايف
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قطاع الأفراد
27,728,040
58,902,458
2,567,438
1,656,023
911,415
2,102,772
344,590
114
388,082

قطــاع ال�شركات
92,111,925
73,940,989
3,219,555
1,330,550
1,889,005
2,190,731
911,173
8,788
613,746

قطاع الأفراد
31,557,936
62,549,688
2,357,828
1,614,513
743,315
1,865,335
374,440
184
398,717

65,338,461
20,753,067
1,287,416
156,754
1,130,662
804,381
)(229
249,496
)(1,145

قطــاع ال�شركات
92,352,010
69,843,491
3,139,913
1,259,899
1,880,014
2,027,300
961,060
23,782
545,843

قطاع اخلزينة

قطاع اخلزينة
60,445,793
22,383,787
1,373,023
153,238
1,219,785
864,280
5,343
237,682
)(460

�أخ ـ ــرى
2,436,918
548,359
524,924
52,499
97,919
68,916
23,496
50,000

�أخ ـ ــرى
1,700,155
642,297
37,840
50,000
63,777
51,617
50,000

الإجمايل
187,615,344
154,144,873
524,924
7,126,908
3,241,246
68,916
3,954,578
5,097,884
1,255,534
258,398
1,050,683

الإجمايل
186,055,894
154,776,966
642,297
6,908,604
3,077,650
63,777
3,894,731
4,756,915
1,340,843
261,648
994,100

قطاع الأفراد
2,109,765
457,673
2,567,438

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
خارجي
داخلي
�إجمايل دخل العمليات

قطــاع ال�شركات
4,331,267
)(1,111,712
3,219,555

قطاع الأفراد
2,217,505
140,319
2,357,824

قطاع اخلزينة

�أخ ـ ــرى

633,377
654,039
1,287,416

قطــاع ال�شركات
4,212,457
)(1,072,544
3,139,913

52,499
52,499

قطاع اخلزينة

الإجمايل
7,126,908
7,126,908

�أخ ـ ــرى
37,844
37,844

440,798
932,225
1,373,023

الإجمايل
6,908,604
6,908,604

ج ) فيما يلي حتلي ً
ال ملخاطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية:
2017

قطاع الأفراد

قطاع اخلزينة

قطــاع ال�شركات

�أخ ـ ــرى

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
التعهدات والإلتزامات املحتملة
امل�شتقات
الإجمايل

25,586,028

91,420,059

64,285,585

6,823

33,102,276

-

-

-

-

1,207,929

-

25,592,851

124,522,335

65,493,514

355,301

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
التعهدات والإلتزامات املحتملة
امل�شتقات
الإجمايل

29,326,780
71,948
29,398,728

2016

قطــاع ال�شركات

قطاع الأفراد
91,638,035
33,653,270
125,291,305

قطاع اخلزينة
59,110,084
1,832,448
60,942,532

الإجمايل

355,301

181,646,973
33,109,099
1,207,929
215,964,001

�أخ ـ ــرى
-

الإجمايل
180,074,899
33,725,218
1,832,448
215,632,565

تتكون خماطر االئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات با�ستثناء النقدية ،واملمتلكات واملعدات ،واملوجودات الأخرى والإ�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك و�إ�ستثمارات الأ�سهم ،واملعادل االئتماين بالن�سبة للتعهدات وااللتزامات املحتملة وامل�شتقات والذي يتم حتديده على �أ�سا�س معامل حتويل
الإئتمان طبق ًا ملا ن�صت عليه تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .31خماطر الإئتمان

�أ  -الرتكز اجلغرايف للموجودات واملطلوبات والتعهدات والإلتزامات املحتملة وخماطر الإئتمان
2017

�إن جمل�س الإدارة م�سئول عن �إدارة املخاطر الكلية داخل �ساب وعن مراجعة مدى فعاليتها.
لقد قام جمل�س الإدارة بتعيني جلنة للمخاطر تقوم ب�إعتماد واال�شراف على �أطر عمل املخاطر اخلا�صة بالبنك واخلطط و�أهداف الأداء والتي ت�شتمل على �إعداد الإجراءات املتعلقة بقبول املخاطر ،و�إ�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر وتعيني كبار امل�سئولني وتفوي�ض ال�صالحيات املتعلقة باالئتمان واملخاطر
الأخرى و�إعداد االجراءات الرقابية الفعالة.
يقوم البنك بادارة خماطر الإئتمان والتي متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�إلتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .تن�ش�أ خماطر الإئتمان ب�شكل �أ�سا�سي عن عمليات الإقرا�ض التي تنتج عنها القرو�ض وال�سلف ،وعن الأن�شطة الإ�ستثمارية .كما تن�ش�أ خماطر
الإئتمان عن التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان ،وامل�شتقات.
يقوم البنك بتقومي �إحتمال تعرث الأطراف الأخرى با�ستخدام نظام ت�صنيف داخلي .كما ي�ستخدم البنك درجات ت�صنيف خماطر خارجية �صادرة عن وكاالت ت�صنيف رئي�سية ،عند توفرها.
يقوم البنك بالتقليل من خماطر الإئتمان 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 يومي ًا� .إ�ضافة ملراقبة حدود خماطر الإئتمان ،يقوم البنك ب�إدارة خماطر الإئتمان املتعلقة ب�أن�شطته التجارية وذلك ب�إبرام �إتفاقيات مقا�صة رئي�سية والدخول يف ترتيبات �ضمان مع الأطراف الأخرى يف ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�ض
للمخاطر .كما يقوم البنك �أحيان ًا ب�إقفال املعامالت لتقليل خماطر الإئتمان .متثل خماطر الإئتمان املتعلقة بامل�شتقات التكلفة املحتملة لإ�ستبدال عقود امل�شتقات يف حالة �إخفاق الأطراف الأخرى عن الوفاء ب�إلتزاماتها .وملراقبة م�ستوى خماطر الإئتمان 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 يف خماطر الإئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�شطة مماثلة �أو ممار�سة �أعمالهم يف نف�س املنطقة اجلغرافية �أو يكون لهم نف�س اخل�صائ�ص الإقت�صادية التي �ست�ؤثر يف مقدرتهم على الوفاء ب�إلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف الإقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو
الظروف الأخرى.
ي�شري الرتكز يف خماطر الإئتمان �إىل مدى ت�أثر �أداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�صناعة ما �أو تطر�أ على منطقة جغرافية معينة.
يقوم البنك ب�إدارة خماطر الإئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�ض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلا�صة ب�أفراد �أو جمموعة من العمالء يف �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�ضافية من الأطراف الأخرى عند
وجود م�ؤ�شرات على وقوع �إنخفا�ض يف القرو�ض وال�سلف املعنية.
تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات ،وتطلب �ضمانات �إ�ضافية �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 الإئتمان.
يقوم البنك ب�صورة منتظمة مبراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر لتعك�س التغريات يف املنتجات بال�سوق و�إتباع �أف�ضل املمار�سات امل�ستجدة.
تتعلق �سندات الديون املدرجة يف الإ�ستثمارات ،ب�شكل �أ�سا�سي ،مبخاطر ديون �سيادية .مت تبيان حتليل الإ�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى يف الإي�ضاح ( .)5ملزيد من التفا�صيل حول مكونات القرو�ض وال�سلف ،يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح ( .)6مت تبيان املعلومات املتعلقة مبخاطر الإئتمان اخلا�صة
بالأدوات امل�شتقة يف الإي�ضاح ( ،)10بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات والإلتزامات املحتملة يف الإي�ضاح ( .)20مت �إظهار املعلومات املتعلقة باحلد الأق�صى ملخاطر الإئتمان التي يتعر�ض لها البنك لكل قطاع من القطاعات الت�شغيلية يف الإي�ضاح رقم (.)30
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اململكة العربية ال�سعودية

دول جمل�س التعـاون اخلليجي ومنطقة
ال�شرق الأو�سط

�أوروبا

دول �أخرى

�أمريكا ال�شمالية

الإجمايل

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
نقدية يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
�إ�ستثمارات� ،صايف
متاحة للبيع
مقتناة بالتكلفة املطف�أة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
قرو�ض و�سلف� ،صايف
بطاقات ائتمان
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
الإجمايل
املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع �أ�سواق املال
ح�سابات جارية
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
مطلوبات �أخرى
الإجمايل
التعهدات والإلتزامات املحتملة

1,304,487
25,541,038
28,974

-

-

-

-

1,304,487
25,541,038
28,974

5,287,342

33,378
1,132,021

1,776,450
175,354

4,944,942
78,010

53,307
9,896

6,808,077
6,682,623

10,364,664
10,424,063

2,627,612
-

2,660,200
300,083

75,572
-

524,557
-

16,252,605
10,724,146

182,547
-

37,273
8,695

228,088
42,027
33,734

-

-

447,908
42,027
42,429

2,122,800
21,216,902
93,251,815
524,924
1,134,927
1,075,092
172,459,575

189,570
4,028,549

225,000
5,440,936

5,098,524

587,760

2,122,800
21,216,902
93,666,385
524,924
1,134,927
1,075,092
187,615,344

2,597
1,175,123

539,170
734,877

1,138,595
-

47,687
-

52,926
-

1,780,975
1,910,000

87,667,777
6,868,200

6,830
-

812,433
-

37,709
-

13,952
-

88,538,701
6,868,200

42,914,272

-

863,150

3,836

79,715

43,860,973

971,639

-

-

-

-

971,639

2,998,748
-

280,408

785,139

-

616,898

2,998,748
1,682,445

110,945
5,051,997
147,761,298
57,458,258

25,517
9,331
1,596,133
1,024,673

273,782
40,034
21,586
3,934,719
4,800,473

89,232
917,318

763,491
6,206,174

410,244
40,034
30,917
5,051,997
154,144,873
70,406,896

خماطر الإئتمان (مبينة باملعادل الإئتماين لها)
املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة
امل�شتقات
�إجمايل خماطر الإئتمان

166,896,125
27,101,134
623,485
194,620,744

3,844,804
486,385
245,584
4,576,773

4,900,891
2,301,949
309,565
7,512,405

5,117,496
594,552
5,712,048

887,657
2,625,079
29,295
3,542,031

181,646,973
33,109,099
1,207,929
215,964,001
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
2016
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دول جمل�س التعـاون اخلليجي
ومنطقة ال�شرق الأو�سط

اململكة العربية ال�سعودية

�أوروبا

دول �أخرى

�أمريكا ال�شمالية

الإجمايل

ب ) فيما يلي بياناً بالتوزيع اجلغرايف للقرو�ض وال�سلف املنخف�ضة القيمة وخم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
نقدية يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
�إ�ستثمارات� ،صايف
متاحة للبيع
مقتناة بالتكلفة املطف�أة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
قرو�ض و�سلف� ،صايف
بطاقات ائتمان
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
الإجمايل
املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع �أ�سواق املال
ح�سابات جارية
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
مطلوبات �أخرى
الإجمايل
التعهدات والإلتزامات املحتملة

1,444,680
22,398,068
279,073

-

-

-

-

1,444,680
22,398,068
279,073

قرو�ض غري عاملة� ،صايف
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

1,893,534
3,556,133

2,035
520,890

86,174
1,034,216

1,488,611
157,769

4,861,975
-

66,076
-

6,504,871
1,712,875

2016

اململكة العربية ال�سعودية

15,793,949
6,265,244

3,203,490
-

602,050
-

2,422,827
-

985,495
-

23,007,811
6,265,244

358,426
5,050

32,228
649
19,563

203,675
85,605
16,712

-

4
-

594,333
86,254
41,325

2,210,011
24,145,266
94,056,828
642,297
1,038,352
1,075,896
170,236,065

214,571
4,590,891

328,125
2,882,547

10,014
7,294,816

1,051,575

2,210,011
24,145,266
94,609,538
642,297
1,038,352
1,075,896
186,055,894

194,601
202,092

247,086
592,634

594,692
-

1,570,193
-

17,876
-

2,624,448
794,726

81,680,986
7,318,311

4,117
2,039

620,945
-

8,775
-

30,931
-

82,345,754
7,320,350

48,379,359
1,587,635

-

926,935
-

18,792
-

60,960
-

49,386,046
1,587,635

4,517,636
-

282,383

806,335

-

621,240

4,517,636
1,709,958

144,433
3,885,620
147,910,673

69,779
10,977
1,209,015

289,322
54,188
36,094
3,328,511

1,597,760

731,007

503,534
54,188
47,071
3,885,620
154,776,966

60,327,209

983,785

4,161,724

1,272,506

4,975,131

71,720,355

خماطر الإئتمان (مبينة باملعادل الإئتماين لها)
املوجودات
التعهدات وااللتزامات املحتملة
امل�شتقات
�إجمايل خماطر الإئتمان

164,599,518
28,239,980
763,978
193,603,476

4,539,570
481,883
205,834
5,227,287

4,238,843
2,065,426
845,683
7,149,952

5,648,738
500,988
6,149,726

1,048,230
2,436,941
16,953
3,502,124

180,074,899
33,725,218
1,832,448
215,632,565

2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
قرو�ض غري عاملة� ،صايف
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان

دول جمل�س التعـاون اخلليجي
ومنطقة ال�شرق الأو�سط

اململكة العربية ال�سعودية

1,655,479
2,889,711

-

�أوروبا
-

دول جمل�س التعـاون اخلليجي
ومنطقة ال�شرق الأو�سط
-

-

�أوروبا
-

دول �أخرى

�أمريكا ال�شمالية
-

�أمريكا ال�شمالية
-

الإجمايل
1,893,534
3,556,133

دول �أخرى
-

الإجمايل
1,655,479
2,889,711
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017

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

 .32خماطر ال�سوق
ومتثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف الأ�سعار ال�سائدة يف 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�صرفية.
تقت�صر خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات التجارية على امل�شتقات امل�صنفة كـ” مقتناه لأغرا�ض املتاجرة” طبق ًا ملا مت االف�صاح عنه يف القوائم املالية املوحدة .تن�ش�أ خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية �أو امل�صرفية عن خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة وخماطر �أ�سعار الأ�سهم طبق ًا ملا مت
االف�صاح عنه يف 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 والإفرتا�ضات املتعلقة بتغري الظروف ال�سائدة يف
ال�سوق.
ومبوجب طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،يتم تقدير التغري ال�سلبي املحتمل يف القيمة ال�سوقية للمحفظة عند م�ستوى معني من الثقة وعلى مدى فرتة زمنية حمددة .ي�ستخدم البنك مناذج حماكاة عند تقومي التغريات املحتملة يف القيمة ال�سوقية للعمليات التجارية بناء ًا على البيانات التاريخية.
ت�صمم طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” ،يف العادة ،لقيا�س خماطر ال�سوق خالل ظروف اعتيادية ،وبالتايل يوجد ق�صور يف ا�ستخدام طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” لأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلة والتغريات يف �أ�سعار ال�سوق .كما تفرت�ض هذه الطريقة ب�أن تكون التغريات
امل�ستقبلية على �شكل توزيع �إح�صائي.
ان طريقة “القيمة املعر�ضة للمخاطر” املتبعة من قبل البنك متثل تقدير ًا وذلك با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره  99%من اخل�سائر املحتملة التي ال يتوقع جتاوزها يف حالة ثبات الظروف ال�سائدة بال�سوق ملدة يوم واحد .ان ا�ستخدام م�ستوى الثقة بن�سبة  99%على مدى يوم واحد يو�ضح ب�أن اخل�سائر
التي جتاوزت مبلغ “القيمة املعر�ضة للمخاطر” يجب �أال حتدث ،يف املتو�سط� ،أكرث من مرة كل مائة يوم.
متثل “القيمة املعر�ضة للمخاطر” خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما ،وال ت�أخذ بعني االعتبار اخل�سائر التي حتدث خارج فرتة الثقة املحددة ،لكن النتائج 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 ذو 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 �إختبارات
اجلهد ملراجعتها.
فيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�ضة للمخاطر اخلا�صة بالبنك:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

حتويل العمالت الأجنبية

2017

القيمة املعر�ضة للمخاطر كما يف  31دي�سمرب

2017

متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطر لعام
احلد الأدنى للقيمة املعر�ضة للمخاطر لعام
احلد الأق�صى للقيمة املعر�ضة للمخاطر لعام 2017
2017

2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�سعر العمولة اخلا�صة

567

1,686

1,179

6,359

6,461

385

1,202

1,312

1,958

17,846

17,495

2016

القيمة املعر�ضة للمخاطر كما يف  31دي�سمرب
متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطر لعام
احلد الأدنى للقيمة املعر�ضة للمخاطر لعام 2016
احلد الأق�صى للقيمة املعر�ضة للمخاطر لعام 2016
2016

1,663

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املخاطر الكلية

�سعر العمولة اخلا�صة

1,492

6,693

7,084

568

4,210

4,268

13

508

562

2,326

11,374

11,398

2017

العملة

الزيادة يف نقاط الأ�سا�س

الأثر على حقوق امللكية

الأثر على دخل العموالت اخلا�صة
�أ�شهر �أو �أقل

6

ريال �سعودي
دوالر �أمريكي
يورو
�أخرى

+ 100
+ 100
+ 100
+ 100

58,570
50,469
23
15,529

�سنة �أو �أقل

�سنة �إىل

5

�سنوات �أو �أقل

الإجمايل

�أكرث من خم�س �سنوات

)(323,546
)(73,997
)(233,353
)(551
)(15,645
)(334,527
)(175,836
)(137,477
)(15,393
)(5,821
 		 - 		 - 		 - 		 - 		 (1,898) 		 -)(654
)(1,244

ب�آالف الرياالت ال�سعودية 2017

العملة

الزيادة يف نقاط الأ�سا�س

الأثر على حقوق امللكية

الأثر على دخل العموالت اخلا�صة
6

ريال �سعودي
دوالر �أمريكي
يورو
�أخرى
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

حتويل العمالت الأجنبية
2016

املخاطر الكلية

 )1خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة نتيجة الحتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت على القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية .يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع حدود للفجوات يف �أ�سعار العموالت خالل فرتات زمنية معينة .يقوم البنك مبراقبة املراكز يومي ًا ،وي�ستخدم
ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر ل�ضمان بقاء املراكز �ضمن حدود الفجوات املقررة.
يو�ضع اجلدول �أدناه �أثر التغريات املحتملة املقبولة يف �أ�سعار العموالت ،وكذلك التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة ،على قائمة الدخل املوحدة �أو حقوق امللكية� .أن الأثر على الدخل ميثل �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العموالت على �صايف دخل العموالت اخلا�صة ملدة �سنة وذلك بناء ًا على املوجودات
املالية واملطلوبات املالية غري التجارية بعمولة عائمة والتي �أعيد جتديد �أ�سعارها كما يف  31دي�سمرب � ،2017شام ًال �أثر �أدوات التغطية .يتم احت�ساب الأثر على حقوق امللكية وذلك باعادة تقومي املوجودات املالية املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا يف ذلك �أثر التغطية كما يف  31دي�سمرب  2017على �أثر
التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العموالت .فيما يلي حتلي ًال بالأثر على حقوق امللكية ح�سب تاريخ ا�ستحقاق الأ�صل �أو املقاي�ضة ،وميثل فقط تلك املخاطر التي ت�ؤثر مبا�شرة على بنود االيرادات ال�شاملة الأخرى للبنك:

- 100
- 100
- 100
- 100

)(58,570
)(50,469
)(23
)(15,529

�أ�شهر �أو �أقل

323,546
73,997
233,353
551
15,645
334,527
175,836
137,477
15,393
5,821
 		 - 		 - 		 - 		 - 		 1,898 		 -654
1,244

العملة

الأثر على دخل العموالت اخلا�صة

الزيادة يف نقاط الأ�سا�س

100
100
100
100

+
+
+
+

39,050
20,323
1,024
1

�أ�شهر �أو �أقل

)(15,926
)(4,469
)(5
)(107

�سنة �أو �أقل
)(1,016
)(17,047
)(100
)(144

�سنة �إىل

5

�سنوات �أو �أقل

)(123,834
)(107,423
)(14,036
)(9,872

�أكرث من خم�س �سنوات
)(21,302
)(117,010
97
-

الإجمايل
)(162,078
)(245,949
)(14,044
)(10,123

2016

الزيادة يف نقاط الأ�سا�س

الأثر على حقوق امللكية

الأثر على دخل العموالت اخلا�صة
6

ريال �سعودي
دوالر �أمريكي
يورو
�أخرى

		

الأثر على حقوق امللكية
6

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�أكرث من خم�س �سنوات

2016

العملة

ريال �سعودي
دوالر �أمريكي
يورو
�أخرى

�سنة �أو �أقل

�سنة �إىل

5

�سنوات �أو �أقل

الإجمايل

100
100
100
100

-

)(39,050
)(20,323
)(1,024
)(1

�أ�شهر �أو �أقل

15,926
4,469
5
107

�سنة �أو �أقل
1,016
17,047
100
144

�سنة �إىل

5

�سنوات �أو �أقل

123,834
107,423
14,036
9,872

�أكرث من خم�س �سنوات
21,302
117,010
)(97
-

الإجمايل
162,078
245,949
14,044
10,123

يتعر�ض البنك للمخاطر امل�صاحبة للتقلبات يف �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 التعاقدي �أو تاريخ
الإ�ستحقاق� ،أيهما يحدث �أو ًال .يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة نتيجة لعدم التطابق �أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية امل�شتقة التي ت�ستحق �أو �سيتم جتديد �أ�سعارها يف فرتة حمددة  .يقوم البنك ب�إدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ جتديد �أ�سعار
املوجودات واملطلوبات من خالل �إ�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
نقدية يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
�إ�ستثمارات� ،صايف
متاحة للبيع
مقتناة بالتكلفة املطف�أة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
قرو�ض و�سلف� ،صايف
بطاقات ائتمان
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
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خـ ــالل

3

�أ�شــهر

3-12

�شهر

1-5

�أكرث من

�سنوات

5

غري مرتبطة بعمولة خا�صة

�سنوات

الإجمايل

17,379,275
-

-

-

-

1,304,487
8,161,763
28,974

1,304,487
25,541,038
28,974

6,682,623

-

-

-

6,808,077
-

6,808,077
6,682,623

3,146,235
3,104,781

5,242,268
-

4,155,107
6,274,238

2,692,484
1,345,127

1,016,511
-

16,252,605
10,724,146

-

-

-

-

447,908
42,027
42,429

447,908
42,027
42,429

2,122,800
50,082
63,248,889
95,734,685

275,175
23,717,020
29,234,463

12,100,664
6,172,514
28,702,523

8,790,981
527,962
13,356,554

524,924
1,134,927
1,075,092
20,587,119

2,122,800
21,216,902
93,666,385
524,924
1,134,927
1,075,092
187,615,344

املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سواق املال
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

-

-

-

1,780,975
-

1,780,975
1,910,000

-

-

-

-

88,538,701

88,538,701

6,868,200

-

-

-

-

6,868,200

32,728,263

8,663,365

2,469,345

-

-

43,860,973

6,935
-

2,991,813
1,682,445

-

-

971,639
-

971,639
2,998,748
1,682,445

41,513,398

13,337,623

2,469,345

-

410,244
40,034
30,917
5,051,997
33,470,471
130,294,978

410,244
40,034
30,917
5,051,997
33,470,471
187,615,344

�أثر خماطر �أ�سعار العموالت على املوجودات واملطلوبات

54,221,287

15,896,840

26,233,178

13,356,554

)(109,707,859

�أثر خماطر �أ�سعار العموالت على الأدوات املالية امل�شتقة

5,693,909

)(1,803,430

)(1,727,979

)(2,162,500

-

�إجمايل الفجوة اخلا�ضعة ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة

59,915,196

14,093,410

24,505,199

11,194,054

)(109,707,859

املوقف الرتاكمي اخلا�ضع ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة

59,915,196

74,008,606

98,513,805

109,707,859

-

1,910,000

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
نقدية يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
�إ�ستثمارات� ،صايف
متاحة للبيع
مقتناة بالتكلفة املطف�أة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
قرو�ض و�سلف� ،صايف
بطاقات ائتمان
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات

خـ ــالل

3

�أ�شــهر

3-12

�شهر

1-5

�أكرث من

�سنوات

5

غري مرتبطة بعمولة خا�صة

�سنوات

الإجمايل

13,545,153
-

-

-

-

1,444,680
8,852,915
279,073

1,444,680
22,398,068
279,073

1,712,875

-

-

-

6,504,871
-

6,504,871
1,712,875

12,155,818
2,615,440

3,259,574
-

4,684,769
3,149,838

1,849,793
499,966

1,057,857
-

23,007,811
6,265,244

-

-

-

-

594,333
86,254
41,325

594,333
86,254
41,325

2,210,011
50,608
63,885,759
96,175,664

313,238
23,955,833
27,528,645

13,774,452
6,234,667
27,843,726

10,006,968
533,279
12,890,006

642,297
1,038,352
1,075,896
21,617,853

2,210,011
24,145,266
94,609,538
642,297
1,038,352
1,075,896
186,055,894

املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سواق املال
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

2,624,448
-

2,624,448
794,726

-

-

-

-

82,345,754

82,345,754

7,320,350

-

-

-

-

7,320,350

34,325,175

9,729,761

5,331,110

-

-

49,386,046

1,517,636
6,795

3,000,000
15,663

1,687,500

-

1,587,635
-

1,587,635
4,517,636
1,709,958

43,964,682

12,745,424

7,018,610

-

503,534
54,188
47,071
3,885,620
31,278,928
122,327,178

503,534
54,188
47,071
3,885,620
31,278,928
186,055,894

�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

52,210,982
1,659,331
53,870,313

14,783,221
)(220,000
14,563,221

20,825,116
)(1,141,831
19,683,285

12,890,006
)(297,500
12,592,506

)(100,709,325
)(100,709,325

املوقف الرتاكمي اخلا�ضع ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة

53,870,313

68,433,534

88,116,819

100,709,325

-

794,726

-

-

-

ميثل �صايف الفجوة بني الأدوات املالية امل�شتقة �صايف املبالغ الإ�سمية للأدوات املالية امل�شتقة التي ت�ستخدم يف �إدارة خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة.

123

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 ) 2خماطر العمالت

�أ ) حتليل املطلوبات املالية ح�سب تواريخ الإ�ستحقاق املتبقية

ومتثل املخاطر الناجتة عن التغري يف قيمة الأدوات املالية ب�سبب التقلبات يف �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 يف الإي�ضاح (�-32أ) �إجمايل خماطر العمالت التي يتعر�ض لها البنك.

يو�ضح اجلدول �أدناه املطلوبات املالية غري املخ�صومة التعاقدية اخلا�صة بالبنك:

يتعر�ض البنك للتقلبات يف �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  .فيما يلي حتلي ًال ب�صايف املخاطر اجلوهرية اخلا�صة بالبنك يف نهاية ال�سنة ب�ش�أن العمالت الأجنبية
التالية:

دوالر �أمريكي
يورو
جنيه �إ�سرتليني
�أخرى

)3

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودي ــة
مركز دائن ( مدين )

ب�آالف الرياالت ال�سعودي ــة
مركز دائن ( مدين )

1,396,961

1,989,574

)(7,695
)(5,756
)(65,895

)(293
)(840
1,099

خماطر �أ�سعار الأ�سهم

متثل خماطر �أ�سعار الأ�سهم ،خماطر انخفا�ض القيم العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة .تن�ش�أ خماطر �أ�سعار الأ�سهم املقتناه لغري �أغرا�ض املتاجرة عن الأ�سهم امل�صنفة ك�أ�سهم متاحة للبيع� .إن الزيادة �أو الإنخفا�ض بواقع  10%يف قيمة الأ�سهم
املتاحة للبيع اخلا�صة بالبنك كما يف  31دي�سمرب � 2017سي�ؤدي �إىل زيادة �أو �إنخفا�ض الأ�سهم مببلغ  136.7مليون ريال �سعودي ( 102.3 :2016مليون ريال �سعودي).

 .33خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء ب�إلتزامات ال�سداد اخلا�صة به عند �إ�ستحقاقها خالل الظروف الإعتيادية وغري الإعتيادية .حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود ا�ضطراب يف ال�سوق �أو انخفا�ض م�ستوى الإئتمان 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 الإعتبار توفر ال�سيولة ،واحلفاظ على ر�صيد مالئم من النقدية وما يف حكمها والأوراق املالية املتداولة ،ومراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية وال�سيولة يومي ًا .كما يوجد لدى البنك خطوط �إئتمان 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  7%من �إجمايل الودائع حتت الطلب و  4%من ودائع الإدخار ولأجل .كما يحتفظ البنك ب�إحتياطي �سيولة ال يقل عن  20%من �إلتزامات ودائعه .ويكون هذا
الإحتياطي من النقد �أو �سندات التنمية احلكومية �أو املوجودات التي ميكن حتويلها �إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن ثالثني يوم ًا .كما ميكن للبنك الإحتفاظ مببالغ �إ�ضافية من خالل ت�سهيالت �إعادة ال�شراء لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مقابل �سندات التنمية احلكومية.
ي�شتمل اجلدول �أدناه على ملخ�ص بالإ�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية والتي مت حتديدها على �أ�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة حتى تاريخ الإ�ستحقاق التعاقدي وال ت�أخذ بعني الإعتبار تاريخ الإ�ستحقاق الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع للإحتفاظ بالودائع من قبل البنك.
متثل املبالغ املبينة يف اجلدول التدفقات النقدية غري املخ�صومة املتعاقد عليها ،بينما يقوم البنك بادارة خماطر ال�سيولة املت�أ�صلة بناء ًا على التدفقات النقدية الواردة غري املخ�صومة املتوقعة� .إن كافة امل�شتقات امل�ستخدمة لأغرا�ض تغطية املخاطر مبينة ح�سب تواريخ الإ�ستحقاق وبناء ًا على �إلتزامات
ال�سداد غري املخ�صومة التعاقدية .وحيث �أن اجلزء الرئي�سي من امل�شتقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة يتكون من معامالت مقابل معامالت �أخرى ،وبالتايل ف�إن خماطر امل�شتقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة املفتوحة تعترب قليلة ،ف�إن الإدارة تعتقد ب�أن �إدراج امل�شتقات املقتناه لأغرا�ض املتاجرة يف جدول
الإ�ستحقاقات التعاقدية ال يتعلق بفهم توقيت التدفقات النقدية ،وبالتايل مت �إ�ستبعادها.
تقوم الإدارة مبراقبة حمفظة الإ�ستحقاق ل�ضمان توفر ال�سيولة الكافية .يتم مراقبة مراكز ال�سيولة �أ�سبوعي ًا ،ويتم �إجراء �إختبارات جهد منتظمة ب�ش�أن ال�سيولة با�ستخدام �سيناريوهات متعددة تغطي الظروف الإعتيادية وغري الإعتيادية يف ال�سوق .تخ�ضع كافة ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بال�سيولة
للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك .يتم �إ�صدار تقارير موجزة تغطي مركز ال�سيولة للبنك وال�شركات التابعة العاملة .كما يقدم �شهري ًا تقرير موجز �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات ي�شمل على كافة الإ�ستثناءات والإجراءات املتخذة.
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2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودي ــة
املطلوبات املالية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سوال املال
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
امل�شتقات
عموالت خا�صة دائنه (مدينة) متعاقد عليها
�إجمايل املطلوبات غري املخ�صومة

خـالل

-

1,780,975
1,910,161

�سنوات

-

1,780,975
1,910,161

-

-

-

-

88,538,701

88,538,701

6,868,200

-

-

-

-

6,868,200

32,774,761

8,738,880

2,682,084

-

-

44,195,725

97,873

158,667

490,861

224,238

-

971,639

25,781
11,042

77,344
33,127

1,656,230
1,718,762

1,778,471
-

-

3,537,826
1,762,931

)(3,492
43,465,301

)(9,684
8,998,334

)(33,304
6,514,633

)(4,689
1,998,020

88,538,701

)(51,169
149,514,989

2016

خـالل

ب�آالف الرياالت ال�سعودي ــة
املطلوبات املالية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سوال املال
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
امل�شتقات
عموالت خا�صة دائنه (مدينة) متعاقد عليها
�إجمايل املطلوبات غري املخ�صومة

3

�أ�شــهر

3-12

�شهر

1-5

2,624,448
795,411

3

-

�أكرث من

5

بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد

�سنوات

�أ�شــهر

3-12

-

الإجمايل

�شهر

1-5

�أكرث من

�سنوات

5

بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد

�سنوات

الإجمايل

-

-

-

-

2,624,448
795,411

-

-

-

-

82,345,754

82,345,754

7,320,350

-

-

-

-

7,320,350

34,685,674

10,426,340

5,261,382

-

-

50,373,396

188,163

649,271

616,763

133,438

-

1,587,635

1,516,773
9,193

108,704
43,609

1,880,127
1,761,046

1,689,047
-

-

5,194,651
1,813,848

)(64,242
47,075,770

18,930
11,246,854

)(45,660
9,473,658

)(26,147
1,796,338

82,345,754

)(117,119
151,938,374
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
ب) حتليل الإ�ستحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات

2016

ي�شتمل اجلدول �أدناه على حتليل باملوجودات واملطلوبات م�صنفة ح�سب تواريخ الإ�سرتداد �أو ال�سداد املتوقعة لها:
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
نقدية يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
�إ�ستثمارات� ،صايف
متاحة للبيع
مقتناة بالتكلفة املطف�أة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
قرو�ض و�سلف� ،صايف
بطاقات ائتمان
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سواق املال
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

خـالل

3

�أ�شــهر

3-12

�شهر

1-5

�أكرث من

�سنوات

5

بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد

�سنوات

الإجمايل

1,304,487
17,379,275
28,974

-

-

-

8,161,763
-

1,304,487
25,541,038
28,974

6,808,077
5,912,266

632,845

137,512

-

-

6,808,077
6,682,623

1,398,652
77,028

2,066,457
12,171

7,030,538
6,849,959

4,740,449
3,784,988

1,016,509
-

16,252,605
10,724,146

447,908
42,027
42,429

-

-

-

-

447,908
42,027
42,429

2,122,800
62,418
43,697,308
211,724
79,535,373

419,940
18,509,759
589,042
22,230,214

11,358,852
13,378,254
38,755,115

9,375,692
18,081,064
35,982,193

524,924
1,134,927
274,326
11,112,449

2,122,800
21,216,902
93,666,385
524,924
1,134,927
1,075,092
187,615,344

1,780,975
1,910,000

-

-

-

-

1,780,975
1,910,000

6,868,200
32,728,263
97,873
6,935
-

8,663,365
158,667
-

2,469,345
490,861
1,495,907
1,682,445

224,238
1,495,906
-

88,538,701
-

88,538,701
6,868,200
43,860,973
971,639
2,998,748
1,682,445

410,244
40,034
30,917
1,443,904
45,317,345

93,182
8,915,214

139,773
6,278,331

15,530
1,735,674

3,359,608
33,470,471
125,368,780

410,244
40,034
30,917
5,051,997
33,470,471
187,615,344

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
نقدية يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة �أخرى
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
�إيداعات �أ�سواق املال
�إ�ستثمارات� ،صايف
متاحة للبيع
مقتناة بالتكلفة املطف�أة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
قرو�ض و�سلف� ،صايف
بطاقات ائتمان
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض جتارية وح�سابات جارية مدينة
ا�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ممتلكات ومعدات� ،صايف
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ح�سابات جارية
ودائع �أ�سواق املال
ودائع العمالء
حتت الطلب
�إدخار
لأجل
ت�أمينات نقدية
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقتناة لتغطية خماطر القيمة العادلة
مقتناة لتغطية خماطر التدفقات النقدية
مطلوبات �أخرى
حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

خـالل

3

�شهر

�أ�شــهر

�سنوات

3-12

�أكرث من

1-5

5

بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد

�سنوات

الإجمايل

1,444,680
13,545,153
279,073

-

-

-

8,852,915
-

1,444,680
22,398,068
279,073

6,504,871
1,222,925

50,000

439,950

-

-

6,504,871
1,712,875

8,589,884
25,211

1,916,493
-

6,861,768
3,300,028

4,581,808
2,940,005

1,057,858
-

23,007,811
6,265,244

594,333
86,254
41,325

-

-

-

-

594,333
86,254
41,325

2,210,011
50,608
46,981,561
134,450
81,710,339

313,238
16,934,896
640,307
19,854,934

13,774,452
13,436,553
37,812,751

10,006,968
17,256,528
34,785,309

642,297
1,038,352
301,139
11,892,561

2,210,011
24,145,266
94,609,538
642,297
1,038,352
1,075,896
186,055,894

2,624,448
794,726

-

-

-

-

2,624,448
794,726

7,320,350

-

-

-

82,345,754
-

82,345,754
7,320,350

34,325,174

9,729,762

5,331,110

-

-

49,386,046

188,163
1,517,636
6,795

649,271
15,663

616,763
1,500,000
1,687,500

133,438
1,500,000
-

-

1,587,635
4,517,636
1,709,958

503,534
54,188
47,071
564,801
47,946,886

91,469
10,486,165

137,204
9,272,577

15,245
1,648,683

3,076,901
31,278,928
116,701,583

503,534
54,188
47,071
3,885,620
31,278,928
186,055,894

ت�شتمل املوجودات املتوفرة للوفاء بكافة الإلتزامات وتغطية �إلتزامات 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 �إ�ستحقاق التعهدات والإلتزامات املحتملة يف الإي�ضاح
( 20-د) حول القوائم املالية املوحدة.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .34مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية
املوجودات املالية اخلا�ضعة للمقا�صة مبوجب اتفاقيات مقا�صة رئي�سية ملزمة واتفاقيات مماثلة.

�إجمايل املبالغ التي متت مقا�صتها
يف قائمة املركز املايل املوحدة

�إجمايل مبلغ املوجودات املالية املثبتة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
2017

املبالغ التي مل يتم مقا�صتها يف
قائمة املركز املايل املوحدة

�إجمايل املبالغ الظاهرة يف
قائمة املركز املايل املوحدة

�أدوات مالية

�ضمانات نقدية م�ستلمة

�صايف املبلغ

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

13,913,257

)(422,557

13,490,700

-

-

13,490,700

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

10,852,629

)(2,634,883

8,217,746

-

-

8,217,746

2016

املطلوبات املالية اخلا�ضعة للمقا�صة مبوجب اتفاقيات مقا�صة رئي�سية ملزمة واتفاقيات مماثلة.

�إجمايل املبالغ التي متت مقا�صتها
يف قائمة املركز املايل املوحدة

�إجمايل مبلغ املوجودات املالية املثبتة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
2017

املبالغ التي مل يتم مقا�صتها يف
قائمة املركز املايل املوحدة

�إجمايل املبالغ الظاهرة يف
قائمة املركز املايل املوحدة

�أدوات مالية

�ضمانات نقدية م�ستلمة

�صايف املبلغ

م�شتقات

481,195

-

481,195

-

)(104,238

376,957

م�شتقات

604,793

-

604,793

-

)(268,301

336,492

2016

 .35القيمة العادلة للأدوات املالية
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم �إ�ستالمه عند بيع �أ�صل ما �أو دفعه عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية يف ال�سوق الرئي�سي (�أو الأكرث فائدة) والتي تتم بني متعاملني يف ال�سوق بتاريخ القيا�س يف ظل الظروف احلالية لل�سوق .ب�صرف النظر عما �إذا كان ال�سعر قاب ًال للمالحظة ب�صورة
مبا�شرة �أو مت تقديره ب�إ�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.
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 يف الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداة (بدون تعديل)
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املتداولة يف 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.
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات املالية
�أدوات مالية م�شتقة
�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�إ�ستثمارات مقتناة بالتكلفة املطف�أة
قرو�ض و�سلف
املطلوبات املالية
ودائع العمالء
�أدوات مالية م�شتقة
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض اقرتا�ض
2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات املالية
�أدوات مالية م�شتقة
�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�إ�ستثمارات مقتناة بالتكلفة املطف�أة
قرو�ض و�سلف
املطلوبات املالية
ودائع العمالء
�أدوات مالية م�شتقة
�سندات دين م�صدرة
اقرتا�ض اقرتا�ض
2016

امل�ستوى الأول

القيمة الدفرتية

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

الإجمايل

532,364
16,252,605
10,724,146
117,006,087

1,367,052
-

532,364
14,856,030
10,632,181
-

29,523
115,751,698

532,364
16,252,605
10,632,181
115,751,698

140,239,513
481,195
2,998,748
1,682,445

-

140,371,074
481,195
2,998,748
1,682,44

-

140,371,074
481,195
2,998,748
1,682,445

امل�ستوى الأول

القيمة الدفرتية

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

الإجمايل

721,912
23,007,811
6,265,244

1,022,685
-

721,912
21,949,953
6,269,003

35,173
-

721,912
23,007,811
6,269,003

120,964,815

-

-

119,380,837

119,380,837

140,639,785
604,793
4,517,636

-

t
140,760,543
604,793
4,517,636

-

140,760,543
604,793
4,517,636

1,709,958

-

1,709,958

-

1,709,958

تتكون امل�شتقات امل�صنفة �ضمن امل�ستوى الثاين من مقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة التي تتم خارج الأ�سواق النظامية ،ومقاي�ضات العمالت ،وخيارات �أ�سعار العموالت اخلا�صة ،وعقود ال�صرف الأجنبي والآجلة ،وخيارات العمالت ،وغريها من الأدوات املالية امل�شتقة .مت قيا�س هذه امل�شتقات بالقيمة
العادلة ب�إ�ستخدام طرق التقومي اخلا�صة بالبنك التي مت حتديدها ب�إ�ستخدام طرق التدفقات النقدية املخ�صومة .مت حتديد مدخالت هذه الطرق بناء ًا على م�ؤ�شرات الأ�سواق القابلة للمالحظة املتعلقة بالأ�سواق التي يتم تداولها فيها ،ويتم احل�صول عليها من مقدمي خدمات البيانات امل�ستخدمة يف 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 يف ال�سوق .حتدد القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات ب�إ�ستخدام طرق التدفقات النقدية املخ�صومة التي ت�ستخدم مدخالت البيانات القابلة للمالحظة يف ال�سوق ملنحنيات العائد وهوام�ش االئتمان.
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 �صايف قيمة موجودات معلن عنه بتاريخ �إعداد القوائم املالية املوحدة .تتعلق احلركة يف امل�ستوى الثالث للأدوات املالية خالل ال�سنة بالتغري يف القيمة العادلة و�سداد ر�أ�س
املال فقط .بالن�سبة للقرو�ض وال�سلف امل�صنفه �ضمن امل�ستوى الثالث ،حتدد القيمة العادلة لها وذلك بخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية وفق ًا ملعدالت �سابور املتوقعة بعد تعديلها باملخاطر.
مل تتم �أية حتويالت بني م�شتقات القيمة العادلة خالل ال�سنة.
كان �إجمايل التغريات يف القيمة العادلة التي مت �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة – الذي مت تقديره ب�إ�ستخدام طرق الت�سعري – �إيجابي ًا مببلغ  49.2مليون ريال �سعودي (� :2016إيجابي ًا مببلغ  61.2مليون ريال �سعودي).
�إن القيمة التي مت احل�صول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف عن �سعر املعاملة للأداة املالية يف تاريخ املعاملة .ي�شار �إىل الفرق بني �سعر املعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ “ربح وخ�سارة اليوم الواحد” .حيث يتم �إطفائه على مدى عمر املعاملة للأداة املالية �أو ي�ؤجل �إىل �أن يتم حتديد القيمة
العادلة للأداة با�ستخدام املعلومات املتوفرة من ال�سوق والتي ميكن مالحظتها �أو يتحقق عند ا�ستبعاده .ويتم �إثبات التغري الالحق يف القيمة العادلة مبا�شرة يف قائمة الدخل املوحدة دون عك�س ربح وخ�سارة اليوم الواحد امل�ؤجلة .ت�شتمل طرق التقييم على �صايف القيمة احلالية والتدفقات النقدية املخ�صومة
واملقارنة مع �أدوات مماثلة تتوفر ب�ش�أنها الأ�سعار القابلة للمالحظة يف ال�سوق .ت�شتمل االفرتا�ضات واملدخالت امل�ستخدمة يف طرق التقييم على الأدوات املرتبطة وغري املرتبطة بعمولة ،وهوام�ش القرو�ض ،والعالوات الأخرى امل�ستخدمة يف تقدير معدالت اخل�صم و�أ�سعار ال�سندات والأ�سهم و�أ�سعار حتويل
العمالت الأجنبية.
ي�ستخدم البنك طرق تقييم معروفة ب�شكل وا�سع لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية ال�شائعة واملعروفة .تتوفر الأ�سعار القابلة للمالحظة �أو املدخالت لطرق التقييم يف ال�سوق ب�ش�أن �سندات الدين والأ�سهم املدرجة وامل�شتقات املتعلقة بتحويل العمالت ،وامل�شتقات التي تتم خارج الأ�سواق النظامية مثل
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت� .أن توفر الأ�سعار القابلة للمالحظة يف ال�سوق واملدخالت لهذه الطرق يقل من حاجة االدارة لإبداء الأحكام و�إجراء التقديرات ويقلل من حاالت عدم الت�أكد املتعلقة بتحديد القيمة العادلة .يتوقف توفر الأ�سعار القابلة للمالحظة يف ال�سوق واملدخالت لهذه الطرق على املنتجات
والأ�سواق وتخ�ضع للتغريات على �أ�سا�س الأحداث اخلا�صة والظروف العامة ال�سائدة يف الأ�سواق املالية.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
فيما يلي حتلي ًال باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

 .36املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

2017

تقدم �شركة �أت�س �أ�س بي �سي هولدينغز بي �أل �سي وهي ال�شركة الأم ل�شركة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية القاب�ضة بي يف  -خربات �إدارية ومتخ�ص�صة مبوجب �إتفاقية خدمات فنية  .وقد جددت هذه الإتفاقية يف � 30سبتمرب  2017ملدة خم�س �سنوات.
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 يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
كانت �أر�صدة نهاية ال�سنة املدرجة يف القوائم املالية املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل-:
2017

جمموعة هوجن كوجن و�شنغهاي امل�صرفية :
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
�إ�ستثمارات
موجودات �أخرى
م�شتقات بالقيمة العادلة ال�سلبية� ,صايف
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
اقرتا�ض
مطلوبات �أخرى
تعهدات و�إلتزامات حمتملة

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

5,243,173
781,379
567,281
55,583
1,011,970
281,250
154,160
2,191,791

ا�ستثمارات
قرو�ض و�سلف
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
م�شتقات بالقيمة العادلة الإيجابية� ,صايف
مطلوبات �أخرى
تعهدات و�إلتزامات حمتملة

2017

مزايا موظفني ق�صرية الأجل ( رواتب وبدالت)
مكاف�أة نهاية اخلدمة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
31,459
6,121

28,340
2,774

 .37كفاية ر�أ�س املال
2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

3,619,695
5,902,027
700,000
9,976
15,327
59,946

100,000
2,952,344
6,332,302
1,000,000
14,536
5,812
68,594

تتمثل �أهداف البنك ،عند �إدارة ر�أ�س املال يف الإلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال املو�ضوعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،واحلفاظ على مقدرة البنك على الإ�ستمرار يف العمل وفق ًا ملبد�أ الإ�ستمرارية ،واحلفاظ على وجود ر�أ�سمال قوي.
يتم مراقبة كفاية ر�أ�س املال وا�ستخدام ر�أ�س املال النظامي ب�إنتظام من قبل �إدارة البنك .تتطلب التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الإحتفاظ 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 ب�إ�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 والإلتزامات املحتملة واملبالغ الإ�سمية للم�شتقات ب�إ�ستخدام الأر�صدة
املرجحة لإظهار خماطرها الن�سبية.
2017

2017

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
279,853

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
410,699

�شركات تابعة
2016

2017

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
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2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

مينح البنك ملوظفيه وبع�ض موظفي الإدارة العليا برامج حوافز حم�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم .هناك ثالثة برامج قائمة كما يف  31دي�سمرب  .2017مت الإف�صاح عن تفا�صيل هذه الربامج ب�صورة م�ستقلة يف الإي�ضاح ( )25حول هذه القوائم املالية املوحدة

يق�صد بكبار امل�ساهمني الآخرين (عدا امل�ساهم غري ال�سعودي) �أولئك الذين ميتلكون �أكرث من  5%من ر�أ�س املال امل�صدر للبنك.

�صناديق م�شرتكة ذات عالقة
ودائع العمالء

138,129
170,816
20,252
38,130
653
63,777
3,252

يق�صد بكبار موظفي الإدارة �أولئك الأ�شخا�ص  ،مبا فيهم �أي مدير تنفيذي ،الذين لهم ال�سلطة وامل�سئولية للقيام ب�أعمال التخطيط والتوجيه والإ�شراف على �أن�شطة البنك ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.

ت�شتمل الإ�ستثمارات �أعاله على �إ�ستثمار يف �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك قدره  524.9مليون ريال �سعودي ( 642.3 :2016مليون ريال �سعودي).
2017

111,526
169,170
16,136
42,045
500
68,916
117,793
5,014

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

فيما يلي حتلي ًال ب�إجمايل التعوي�ض املدفوع لكبار موظفي الإدارة خالل ال�سنة:

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

3,623,200
694,772
240,471
7,461
823,819
281,250
87,423
2,067,824

�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واللجان املنبثقة عن املجل�س ،وكبار امل�ساهمني الآخرين وال�شركات املنت�سبة لهم:

دخل عموالت خا�صة
م�صاريف عموالت خا�صة
دخل �أتعاب وعموالت
م�صاريف خدمات مدفوعة ملجموعة هونغ كونغ �شنغهاي امل�صرفية
اتفاقية ترتيبات امل�شاركة يف �أرباح الأن�شطة البنكية الإ�ستثمارية
احل�صة يف �أرباح �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك
ا�ستحواذ على �شركة �ساب للتكافل
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2016

موجودات �أخرى

34,000

-

�صناديق م�شرتكة ذات عالقة
 ا�ستثمارات -موجودات �أخرى

380,066
724

-

		

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2016

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

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

162,589,324
13,712,152
2,278,175
178,579,651

161,899,067
13,333,290
2,514,488
177,746,845

ر�أ�س املال الأ�سا�سي

33,344,592

31,278,928

ر�أ�س املال امل�ساند

4,132,367

3,600,244

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

37,476,959

34,879,172

18.67%
20.99%

17.60%
19.62%

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
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
 .38التغريات امل�ستقبلية يف املعايري املحا�سبية
لقد ارت�أى البنك عدم االتباع املبكر للمعايري اجلديدة التالية ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول بعد على ال�سنوات املحا�سبية للبنك التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2018ويقوم بدرا�سة �آثارها حالي ًا.
فيما يلي موجز ًا باملعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة وتعديالتها والتي ي�سري مفعولها على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير :2018
•املعيار الدويل للتقارير املالية (“ – )15االيرادات من العقود املربمة مع العمالء” ،يطبق املعيار على الفرتة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2018يقدم املعيار اجلديد طريقة مكونة من خم�س خطوات لتحديد تاريخ �إثبات الإيرادات وب�أي مبلغ .وحيث �أن املعيار الدويل للتقارير املالية ()15
ال ينطبق على الأداوت املالية �أو عقود الت�أمني ،ف�إن التقومي يركز على تلك املنتجات وخطوط الأعمال التي يتحقق عنها دخل اتعاب ،وحيث �أن املعيار الدويل للتقارير املالية ي�شتمل على ار�شادات �أكرث من تلك املن�صو�ص عليها يف معيار املحا�سبة الدويل ( ،)18ف�إن حم�صلة اثبات االيرادات مماثلة جد ًا
للممار�سات احلالية املتعلقة بتوزيع االيرادات على فرتة اخلدمة املقدمة .وبالتايل ،ال يتوقع ب�أن يكون للمعيار الدويل للتقارير املالية (� )15أثر جوهري على البنك.
•تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية (“ – )2الدفعات املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم” ،تطبق التعديالت على الفرتة التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2018تغطي التعديالت ت�صنيف وقيا�س ثالث نواحي حما�سبية ،الأوىل :قيا�س الدفعات املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقد ًا ،والثانية:
ت�صنيف الدفعات املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة بعد خ�صم �ضرائب اال�ستقطاع ،والثالثة :املحا�سبة عن تعديل الدفعات املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم من “امل�سددة نقد ًا” �إىل “امل�سددة على �شكل �أ�سهم”.
•املعيار الدويل للتقارير املالية (“ – )16عقود الإيجار” ،يطبق املعيار على الفرتة التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2019ي�ستبعد املعيار اجلديد طريقة املحا�سبة املزدوجة احلالية للم�ست�أجرين الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل ( ،)17والتي متيز بني الإيجارات التمويلية داخل قائمة املركز املايل
والإيجارات الت�شغيلية خارج قائمة املركز املايل .وبد ًال من ذلك ،يقرتح املعيار الدويل للتقارير املالية ( )16طريقة املحا�سبة داخل قائمة املركز املايل.
•املعيار الدويل للتقارير املالية (“ – )9الأدوات املالية” ،يطبق املعيار على الفرتة ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2018ويحل جمل�س معيار املحا�سبة الدويل ( )39وذلك ب�إعداد مناذج با�ستخدام خرباء داخليني وخارجيني� .سيقوم البنك ب�إثبات خم�ص�صات اخل�سائر على �أ�سا�س خ�سائر
االئتمان املتوقعة بعد الأخذ بعني االعتبار املعلومات امل�ستقبلية .كما يتم �إعداد �إطار عمل و�سيا�سات تف�صيلية و�ضوابط رقابية مبا يف ذلك املهام وامل�س�ؤوليات� .إن البنك ب�صدد تقومي الكيفية التي �ست�ؤثر مبوجبها طريقة خ�سارة االئتمان املتوقعة اجلديدة على تخطيط هيكل ر�أ�س املال النظامي له
ب�صورة م�ستمرة و�سيتم تقدمي تفا�صيل �إ�ضافية حال اكتمال الدرا�سة.

 .39تطبيق وحتليل �أثر املعيار الدويل للتقارير املالية ()9
ا�سرتاتيجية التطبيق
خالل �شهر يوليو � ،2014أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية ( :)9الأدوات املالية ،والذي يحل حمل معيار املحا�سبة الدويل ( :)39الأدوات املالية – االثبات والقيا�س ،وي�سري اعتبار ًا من  1يناير  ،2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر له .يعترب البنك تطبيق املعيار
الدويل للتقارير املالية ( )9م�شروع ًا مهم ًا ،وبالتايل قام بت�شكيل فريق تطبيق متعدد االخت�صا�صات ي�ضم �أع�ضاء من �إدارة املخاطر والإدارة املالية وتقنية املعلومات ،والعمليات والأق�سام املعنية الأخرى من �أجل تطبيقه بنجاح .يدار امل�شروع من قبل املدير املايل ورئي�س �إدارة املخاطر.
الت�صنيف والقيا�س
يتوقف ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية (فيما عدا �أدوات حقوق امللكية) ،على الكيفية التي يتم مبوجبها �إدارة هذه املوجودات املالية (منوذج عمل املن�ش�أة) وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية لها .حتدد هذه العوامل ما �إذا مت قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة� ،أو بالقيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى� ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .بالن�سبة لأدوات حقوق امللكية غري املقتناه لأغرا�ض املتاجرة ،يجوز للبنك �أن يختار ،ب�شكل غري قابل للإلغاء ،تخ�صي�صها بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،دون �إعادة الت�صنيف الالحق للأرباح �أو اخل�سائر
�إىل قائمة الدخل .يتم هذا االختيار على �أ�سا�س كل ا�ستثمار على حده.
�إن غالبية �سندات الدين اخلا�صة بالبنك امل�صنفة حالي ًا كمتاحة للبيع تفي ب�شروط ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،وبالتايل لن يطر�أ �أي تغري يف املحا�سبة عن هذه املوجودات ،با�ستثناء املتطلبات اجلديدة املتعلقة باالنخفا�ض يف القيمة.
�إن غالبية املوجودات املالية ،امل�صنفة كقرو�ض وذمم مدينة واملقا�سة بالتكلفة املطف�أة وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل ( ،)39يتوقع �أي�ض ًا قيا�سها بالتكلفة املطف�أة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية (.)9
وطبق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية ( ،)9تبقى املحا�سبة عن املطلوبات املالية مماثلة �إىل حد كبري مع ما ورد يف معيار املحا�سبة الدويل ( ،)39با�ستثناء معاجلة الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن خماطر االئتمان اخلا�صة باملن�ش�أة واملتعلقة باملطلوبات املخ�ص�صة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة .مت حتويل قواعد التوقف عن االثبات من معيار املحا�سبة الدويل ( ،)39ومل يتم تغيريها .عليه ،ال يتوقع البنك �أي �أثر جوهري على مطلوباته املالية و�سيا�سة التوقف عن االثبات اخلا�صة به.
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االنخفا�ض يف القيمة
�سيقوم البنك ب�إثبات خم�ص�صات االنخفا�ض على �أ�سا�س طريقة “ خ�سائر االئتمان املتوقعة” امل�ستقبلية ب�ش�أن املوجودات املالية غري املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .وي�شمل ذلك ،ب�شكل �أ�سا�سي ،التمويل ،واال�ستثمارات املقا�سة بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل
الإيرادات ال�شاملة الأخرى (فيما عدا اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية) وااليداعات بني البنوك ،وال�ضمانات املالية ومديني عقود الإيجار ،وااللتزامات املتعلقة باالئتمان .لن يتم �إثبات خ�سائر انخفا�ض ب�ش�أن اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية .متثل املدخالت الرئي�سية لقيا�س خ�سائر االئتمان
املتوقعة ال�شروط املتعلقة باملتغريات التالية:
• احتمال التعرث.
• اخل�سارة الناجتة عن التعرث.
• خماطر التعرث.
يتم ا�ستخراج امل�ؤ�شرات �أعاله عموم ًا من مناذج �إح�صائية معدة داخلي ًا وبيانات تاريخية �أخرى ويتم تعديلها باملعلومات امل�ستقبلية� .سيقوم البنك بت�صنيف موجوداته املالية �إىل املراحل الثالث التالية طبق ًا للمنهجية املذكورة يف املعيار الدويل للتقارير املالية (:)9
• املرحلة  :1املوجودات العاملة :املوجودات املالية التي مل تنخف�ض جودتها االئتمانية ب�صورة جوهرية منذ ا�ستحداثها .ي�سجل خم�ص�ص االنخفا�ض على �أ�سا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى � 12شهر.
• املرحلة :2املوجودات غري العاملة :املوجودات املالية التي انخف�ضت جودتها االئتمانية ب�صورة جوهرية منذ ا�ستحداثها .يتم �إجراء تقومي اجلودة االئتمانية هذا وذلك مبقارنة احتمال التعرث على مدى العمر املتبقي بتاريخ �إعداد القوائم املالية مع احتمال التعرث على مدى العمر املتبقي عند فرتة من
الزمن مت تقديرها بتاريخ االثبات الأويل للمخاطر (معدلة بالتغريات يف التوقعات املتعلقة بال�سداد املبكر) .ي�سجل خم�ص�ص االنخفا�ض على �أ�سا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر.
• املرحلة  :3املوجودات منخف�ضة القيمة :بالن�سبة للموجودات املنخف�ضة القيمة� ،سيقوم البنك ب�إثبات خم�ص�ص االنخفا�ض على �أ�سا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر.
كذلك� ،سي�أخذ البنك بعني االعتبار املعلومات امل�ستقبلية عند تقوميه لالنخفا�ض اجلوهري يف خماطر االئتمان منذ حدوثه وقيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة.
ت�شتمل املعلومات امل�ستقبلية على عنا�صر مثل عوامل االقت�صاد الكلي (مثل البطالة ،ومنو �إجمايل الناجت املحلي ،والت�ضخم ،ومعدالت الأرباح �أو �أ�سعار امل�ساكن) والتوقعات االقت�صادية التي يتم احل�صول عليها من م�صادر داخلية وخارجية.
لتقومي جمموعة من النتائج املحتملة ،يعتزم البنك �صياغة �سيناريوهات حمتملة .ولكل �سيناريو� ،سيقوم البنك با�ستخراج خ�سائر االئتمان املتوقعة ،وتطبيق طريقة “النتيجة املرجحة باالحتماالت” لتحديد خم�ص�ص االنخفا�ض طبق ًا ملتطلبات املعايري املحا�سبية.
�إن البنك الآن جاهز ًا لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9وذلك بعد التفعيل الالزم من قبل اال�ست�شاري اخلارجي.
حما�سبة تغطية املخاطر
تهدف متطلبات حما�سبة التغطية العامة �إىل تب�سيط حما�سبة تغطية املخاطر ،وخلق عالقة �أقوى مع ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر وال�سماح بتطبيق حما�سبة التغطية على عدد كبري من �أدوات التغطية واملخاطر .ومع ذلك ،ف�إنها لن تتناول بو�ضوح ا�سرتاتيجية حما�سبة التغطية الكلية والتي تعترب مهمة
بالن�سبة للبنوك .ونتيجة لذلك ،ي�سمح املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9باختيار �سيا�سة حما�سبية تقوم على اال�ستمرار بتطبيق متطلبات حما�سبة تغطية املخاطر املذكورة يف معيار املحا�سبة الدويل ( )39بد ًال من املتطلبات املذكورة يف املعيار الدويل للتقارير املالية (.)9
وبناء على التحاليل التي مت �إجرا�ؤها حتى تاريخه ،يتوقع البنك اختيار ال�سيا�سة املحا�سبية املتمثلة يف اال�ستمرار يف تطبيق متطلبات حما�سبة التغطية املذكورة يف معيار املحا�سبة الدويل (.)39
الأثر الكلي املتوقع
قام البنك مبراجعة موجوداته ومطلوباته املالية ،ويتوقع الأثر التايل من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9يف  1يناير :2018
•طبق ًا للأحكام االنتقالية املتعلقة بالتطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية ( ،)9ي�سمح للبنك ب�إثبات �أي فرق بني القيمة الدفرتية ال�سابقة طبق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل ( )39والقيمة الدفرتية يف بداية الفرتة املالية التي ت�شمل تاريخ التطبيق املبدئي ،يف الأرباح املبقاة االفتتاحية .عليه ،ف�إن
الأثر الكلي على حقوق امللكية و�إجمايل القيمة الدفرتية للموجودات املالية املعنية يقدر بـ  4.5%و  0%على التوايل ،بتاريخ التطبيق املبدئي ،نتيجة لتطبيق طريقة خ�سائر االئتمان املتوقعة بد ًال من طريقة خ�سائر االئتمان املتكبدة.
• �أي�ض ًا ونتيجة لذلك� ،ستت�أثر ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي للبنك ب�شكل �أ�سا�سي من الزيادة املحتملة يف خم�ص�صات انخفا�ض االئتمان.
• بنا ًء على الأر�صدة كما يف  31دي�سمرب  ،2017ف�إن �أثر يوم واحد للمعيار الدويل للتقارير املالية (( )9الذي �سيطبق اعتبار ًا من  1يناير � )2018سيكون انخفا�ض تقديري بن�سبة  1.66%تقريب ًا يف ن�سبة كفاية ر�أ�س املال و�سيتم توزيعها على مدى خم�س �سنوات طبق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي.
• �إن الأرباح �أو اخل�سائر املحققة عن بيع �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى لن يعد مطلوب ًا حتويلها �إىل الربح �أو اخل�سارة،.
• ا�ستحدث املعيار اجلديد �أي�ض ًا متطلبات �إف�صاح مو�سعة ،وتغريات يف العر�ض ،والتي يتوقع �أن تغري من طبيعة ومدى اف�صاحات البنك ب�ش�أن �أدواته املالية وخا�صة يف ال�سنة التي يتم فيها تطبيق املعيار اجلديد.
ي�شتمل النق�ص املقدر يف حقوق امل�ساهمني على �أثر كل من ت�صنيف وتغريات قيا�س قائمة املركز املايل والزيادة يف خم�ص�صات انخفا�ض االئتمان مقارنة مع تلك املطبقة يف  31دي�سمرب  2017وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل ( .)39يعترب التقومي �أعاله تقدير ًا عند فرتة معينة من الزمن ولي�س توقع ًا� .إن
الأثر الفعلي لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9يختلف كثري ًا عن هذا التقدير .ي�ستمر البنك يف تعديل النماذج واملنهجيات وال�ضوابط الرقابية ومراقبة التطورات يف �أو عن طريق اتخاذ القرار وذلك بالتطبيق مقدم ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية ( )9يف  1يناير .2018
احلوكمة وال�ضوابط الرقابية
يتم حالي ًا تطبيق هيكل احلوكمة وال�ضوابط الرقابية مبا يتفق مع وثيقة الإر�شادات التي ن�ص عليها املعيار الدويل للتقرير املايل ( )9التي تتطبق على البنوك ال�سعودية .تتطلب هذه الإر�شادات �إعداد اطار حوكمة معتمد من جمل�س الإدارة مع و�ضع �سيا�سات و�ضوابط رقابية تف�صيلية مبا يف ذلك حتديد
الأدوار وامل�سئوليات.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة ( 31دي�سمرب)2017
� .40أرقام املقارنة
اعتبار ًا من  1يناير � ،2017أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التعميم رقم  381000074519بتاريخ � 11أبريل  2017والتعديالت الالحقة على �شكل �إي�ضاحات ب�ش�أن املحا�سبة عن الزكاة و�ضريبة الدخل ،وكان �أثرها كالآتي:
• �أن معايري املحا�سبة للبنوك التجارية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مل تعد مطبقة اعتبار ًا من  1يناير  ،2017و
• يتم احت�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س ربع �سنوي ،ويتم اثباتها يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة ،ويتم �إثبات االلتزام املقابل لذلك يف قائمة املركز املايل املوحدة.
وبنا ًء عليه ،قام البنك بتعديل �سيا�سته املحا�سبية بحيث �أ�صبح يتم احت�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س ربع �سنوي ،وحتمل على الأرباح املبقاة .يف ال�سابق ،كانت الزكاة و�ضريبة الدخل تخ�صم عند دفع توزيعات الأرباح .عندما كان يقرتح توزيع �أرباح ،كان يتم �إثبات الزكاة و�ضريبة الدخل يف
البداية كجزء من توزيعات الأرباح املقرتحة وتخ�صم من الأرباح املبقاة ،وكان يتم الإف�صاح عنها �ضمن حقوق امللكية .والحق ًا ،وبعد م�صادقة امل�ساهمني على توزيعات الأرباح يف اجتماع اجلمعية العامة ،كان يعاد ت�صنيفها �إىل املطلوبات الأخرى .مل يعترب الأثر الرجعي للتغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية
جوهري ًا ،وبالتايل مل يتم تعديل بيانات املقارنة.
مت قيد الت�سوية الرتاكمية ب�سبب التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية يف القوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية طبق ًا ملا مت الإف�صاح عنه يف اجلدول �أدناه:
31

دي�سمرب

2017

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�أرباح مبقاة

زكاة لل�سنة
�ضريبة دخل لل�سنة
الإجمايل

قائمة املركز املايل املوحدة
مطلوبات �أخرى

63,000

63,000

316,500

316,500

379,500

379,500

�أعيد تبويب بع�ض �أرقام املقارنة الأخرى لل�سنة ال�سابقة كي تتما�شى مع تبويب ال�سنة احلالية.

� .41إعتماد القوائم املالية املوحدة من جمل�س الإدارة
�إعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ  2جمادى الثاين 1439هـ (املوافق  18فرباير .)2018
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بازل 3

الركن الثالث -
الإف�صاح الكمي والنوعي
كما يف  31دي�سمرب 2017
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بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017

جدول املحتويات

حتليل اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية
القرو�ض املتعرثة ،والقرو�ض التي فات ا�ستحقاقها والإعفاءات ح�سب القطاع
القرو�ض املتعرثة ،والقرو�ض التي فات ا�ستحقاقها والإعفاءات

اجلداول والنماذج
اجلزء  - 2ملحة عامة حول �إدارة املخاطر واملقايي�س الإحرتازية الرئي�سية والأ�صول مرجحة املخاطر

-OVA

اجلزء  - 3الرابط بني القوائم املالية واملخاطر النظامية

ملحة عامة حول الأ�صول مرجحة املخاطر

– CR3

االختالفات بني النطاقات املحا�سبية والنظامية لتوحيد وتخطيط القوائم املالية مع فئات املخاطر النظامية

CC1
CC2

– ت�سوية ر�أ�س املال النظامي يف امليزانية العمومية

اجلزء - 9

خماطر تخلف الطرف املقابل عن تنفيذ واجباته االئتمانية

 – CCAاملالمح الرئي�سية لأدوات ر�أ�س املال النظامي والأدوات الأخرى امل�ؤهلة للقدرة على ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية
اجلزء  – 6معدل الإقرتا�ض

ملخ�ص مقارنة املوجودات املحا�سبية ومعدل الإقرتا�ض لقيا�س التعر�ض

– LR1

 – LR2ن�سبة الرافعة املالية منوذج الإف�صاح امل�شرتك
اجلزء  – 7ال�سيولة

اجلزء  – 8خماطر االئتمان

LIQA

– �إدارة خماطر ال�سيولة

LIQ1

– معدل تغطية ال�سيولة

CRA

– معلومات عامة حول املخاطر االئتمانية

CR1

– النوعية االئتمانية للأ�صول

 – CR2التغيري يف خمزون القرو�ض املتعرثة و�سندات الدين
– CRB

الإف�صاح الإ�ضايف املتعلق بالنوعية االئتمانية للأ�صول

التحليل اجلغرايف

– CR4

الطريقة املعيارية – االنك�شاف للمخاطر االئتمانية و�آثار تخفيف املخاطر االئتمانية

– CR5

الطريقة املعيارية – االنك�شاف لفئات الأ�صول املرجحة باملخاطر

 – CCRAالإف�صاح النوعي املتعلق باملخاطر االئتمانية للطرف املقابل

– �إي�ضاح االختالفات بني مبالغ املخاطر املحا�سبية والنظامية
– تكوين ر�أ�س املال النظامي

ملحة عامة حول طرق تخفيف املخاطر االئتمانية

 – CRDالإف�صاح النوعي حول ا�ستخدام البنك للت�صنيفات االئتمانية اخلارجية مبوجب الطريقة املعيارية للمخاطر االئتمانية

 LI2امل�صادر الرئي�سية لالختالف بني مبالغ االنك�شاف النظامي والقيم احلالية يف القوائم املالية
LIA

اجلزء  – 4تكوين ر�أ�س املال و �إجمايل القدرة على ا�ستيعاب اخل�سارة

 – CRCمتطلبات الإف�صاح النوعي املتعلقة بطرق تخفيف املخاطر االئتمانية

طريقة �إدارة املخاطر البنكية

- OVA1
- LI1

ت�سوية التغيريات يف �إعفاءات القرو�ض املتعرثة

اجلزء - 11

خماطر ال�سوق

املخاطر الت�شغيلية

اجلزء - 12

خماطر ن�سبة الفائدة

– CCR1

حتليل االنك�شاف للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل

– CCR2

تعديل القيم االئتمانية لتكلفة ر�أ�س املال

– CCR3

الطريقة املعيارية لالنك�شاف ملخاطر الطرف املقابل ح�سب املحفظة املالية النظامية و�أوزان املخاطر

– CCR5

مكونات ال�ضمانات الإ�ضافية ملخاطر الطرف املقابل االئتمانية

– CCR8

االنك�شاف للأطراف املقابلة املركزية

– MRA

متطلبات الإف�صاح النوعي املتعلق مبخاطر ال�سوق

– MR1

خماطر ال�سوق مبوجب الطريقة املعيارية

الإف�صاح النوعي للمخاطر الت�شغيلية
الإف�صاح النوعي والكمي
– REMA

اجلزء - 13

املكاف�آت

–

خماطر ن�سبة الفائدة يف املحفظة البنكية

()IRRBB

�سيا�سة املكاف�آت

– REMA1

املكاف�آت املمنوحة خالل ال�سنة املالية

– REMA2

املدفوعات اخلا�صة

 – REMA3ا

ملكاف�آت امل�ؤجلة

التحليل ح�سب قطاعات ال�صناعة
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
 – Table OVAطريقة �إدارة املخاطر البنكية
�أ) حتديد طريقة العمل وبيانات املخاطر:
ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب) (“البنك”) ك�شركة �سعودية م�ساهمة مبوجب املر�سوم امللكي رقم :م ،4/ال�صادر بتاريخ � 12صفر ( 1398املوافق  21يناير 1978م) ،ويبلغ ر�أ�س مال البنك  15مليار ريال �سعودي مق�سم �إىل  1.5مليار �سهم بقيمة ا�سمية وقدرها  10ريال �سعودي لكل �سهم.
تتمثل الأهداف الرئي�سة للبنك يف تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات البنكية للعمالء الأفراد وال�شركات عرب �إداراته وقطاعات �أعماله وفروعه املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية .وال يوجد للبنك �أية فروع �أو �شركات تابعة م�ؤ�س�سة �أو تعمل خارج اململكة العربية ال�سعودية.
يقيم البنك �شراكة ا�سرتاتيجية وثيقة مع جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ،وهي �إحدى �أكرب املجموعات امل�صرفية و�أكرثها انت�شار ًا حول العامل .وتعطي هذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية �ساب ميزة تناف�سية متكنه من الو�صول �إىل �أف�ضل عرو�ض اخلدمات يف ال�سوق على امل�ستويني املحلي والعاملي لتقدميها لعمالئه.
متتلك جمموعة �إن�ش �إ�س بي �سي  40%من �أ�سهم �ساب
تتمثل الأهداف اال�سرتاتيجية ل�ساب يف �أن يبقى البنك العاملي الرائد يف قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك من خالل تقدمي جمموعة �شاملة من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية واملالية  .و�ضمن �سعيه لتحقيق هذه الأهداف ،يقوم البنك ب�شكل متوا�صل بتقييم فر�ص العمل
اجلديدة ي�سانده يف ذلك ال�شركات الزميلة التي تقدم خدمات التكافل واال�ستثمار امل�صريف و�إدارة الأ�صول والو�ساطة والأوراق املالية.
ت�ضم �أق�سام العمل الرئي�سية بالبنك :اخلدمات امل�صرفية الفردية و�إدارة الرثوات واخلدمات امل�صرفية التجارية واخلدمات امل�صرفية العاملية والأ�سواق .وت�ستخدم هذه الوحدات �شبكة وا�سعة من الفروع و�أجهزة ال�صراف الآيل جنبا �إىل جنب مع القنوات الرقمية من �أجل تقدمي منتجات تقليدية و�أخرى
تتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية حتت م�سمى “احللول املالية الإ�سالمية”.
يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من �أق�سام  /قطاعات العمل الرئي�سية التالية:
اخلدمات امل�صرفية الفردية و�إدارة الرثوات:
تقدم اخلدمات امل�صرفية الفردية و�إدارة الرثوات خمتلف اخلدمات واملنتجات البنكية لعمالئها من الأفراد وامل�صرفية اخلا�صة .وي�شمل ذلك الودائع واحل�سابات اجلارية واالدخارية ،والتمويل العقاري والتمويالت الفردية وبطاقات االئتمان حيث يحتل البنك مركزا رائدا يف ال�سوق على هذا ال�صعيد يف
اململكة .وتقدم اخلدمات امل�صرفية و�إدارة الرثوات طيفا وا�سعا من احللول الرقمية للعمالء مبا ميكنهم من الو�صول �إىل ح�ساباتهم يف �أي وقت ومن �أي مكان �إ�ضافة لإمكانية التعامل مع �شبكة الفروع التقليدية.
ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن اخلدمات امل�صرفية الفردية و�إدارة الرثوات يف ق�سم “�أبرز �أداء �شريحة الأعمال” يف التقرير ال�سنوي واحل�سابات لعام .2017
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات� :ساب هو �أحد �أكرب البنوك التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث الإيرادات الت�شغيلية وامليزانية العمومية ،ويخدم �ساب عمالئه من ال�شركت من خالل فرق من مدراء العالقات يف املراكز التجارية الرئي�سية يف اململكة ،ومن خالل العالقات الوثيقة على املدى
البعيد ،يقوم مدراء العالقات بتكوين مفهوم �شامل للمتطلبات املالية للعمالء الأفراد لتقدمي حلوال م�صممة خ�صي�صا من جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية لل�شركات �سواء التقليدية �أو الإ�سالمية ،وخلدمة عمالءها ميكن ملدراء العالقة االعتماد على فرق متخ�ص�صة يف �إدارة اخلزينة
وال�سيولة و�إدارة النقد والتعامالت التجارية ومتويل الذمم املدينة واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية والت�أمني ،وبالإ�ضافة �إىل املجموعة ال�شاملة من املنتجات واخلدمات املحلية ،ف�إن �ساب يتمتع مبركز متميز يتيح له الو�صول �إىل الأ�سواق واخلدمات املالية العاملية من خالل ال�شراكة مع جمموعة �إن�ش �إ�س
بي �سي ،وينق�سم قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات �إىل قطاعني :امل�صرفية العاملية واخلدمات امل�صرفية التجارية
ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف ق�سم “�أبرز �أداء �شريحة الأعمال” يف التقرير ال�سنوي واحل�سابات لعام .2017
اخلزينة :تتوىل �إدارة اخلزينة وظيفتني �أ�سا�سيتني يف �ساب ،حيث تقدم اخلزينة ب�صفة رئي�سية لعمالء اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وعمالء امل�ؤ�س�سات امل�صرفية اخلا�صة مدخال �إىل �أ�سواق ر�أ�س املال وحلول العمالت الأجنبية وامل�شتقات �إىل جانب ما تقوم به يف نف�س الوقت ب�إدارة خماطر ال�سيولة
والأ�سواق بالبنك ،مبا يف ذلك توظيف الفائ�ض التجاري للبنك من خالل حمفظتها اال�ستثمارية.
خدمات �أخرى :ت�شمل ال�شريحة الأخرى ب�شكل رئي�سي �أن�شطة ا�ستثمار البنك يف �شركة الت�أمني التابعة له (�شركة �ساب للتكافل) و�شركة اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية �إن�ش �إ�س بي �سي ال�سعودية (اب�سا) وهي �شركة ا�ستثمار رائدة يف اململكة وتت�صدر با�ستمرار جداول ت�صنيف ال�شركات الرئي�سية
م�ستفيدا من قوة بنك �ساب يف اململكة والقدرة الدولية ملجموعة �إن�ش �إ�س بي �سي العاملية.
انطالقا من طريقه عمله ف�إن �ساب معر�ض ملختلف املخاطر الرئي�سية كمخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق ،وخماطر ال�سيولة ،وخماطر االقت�صاد الكلي ،وخماطر �أ�سعار الفائدة يف املحفظة البنكية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد يكون البنك معر�ضا ملخاطر قانونية وت�شغيلية وا�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة
و�أمن املعلومات .وقد مت �إ�سناد الإدارة الكلية ومهمة تخفيف املخاطر �إىل جمموعة املخاطر والتي تتكون من �سبع �أق�سام ،وهي )1( :ق�سم ا�سرتاتيجية املخاطر والبنية التحتية ( )2ق�سم املخاطر الكبرية وخماطر ال�سوق ( )3ق�سم املخاطر الفردية ( )4ق�سم املخاطر الت�شغيلية والرقابة الداخلية ()5
ق�سم مراجعة االئتمان وحتديد املخاطر ( )6ق�سم الأ�صول اخلا�صة ،و ( )7ق�سم خماطر الأمن واالحتيال .وتعمل جمموعة املخاطر عن قرب مع وحدات العمل كالرقابة املالية ،االلتزام ،ال�شئون القانونية ،واملراجعة الداخلية واملجموعة ال�شرعية .ويتم ب�شكل عام �ضمان حوكمة املخاطر من قبل عدد
من اللجان على م�ستوى الإدارة و�أي�ضا جمل�س الإدارة وذلك من �أجل التحقق من �أن �ساب يتملك الأ�صول �ضمن �إطار خماطر  /عوائد مقبول مبا ي�صب يف م�صلحة حتقيق �أرباح م�ستدامة يف الوقت الذي يحتفظ فيه البنك مب�ستوى �صحي من الكفاية الر�أ�سمالية وال�سيولة مبا ي�ضمن احل�صول على درجة
ت�صنيف ائتماين قوية.
ب) هيكل حوكمة املخاطر:
مثلت الإدارة مبوجب �إطار وا�ضح للمخاطر على الدوام �أحد الأركان الأ�سا�سية للحوكمة يف �ساب.
توا�صل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة عملها كلجنة معينة من قبل جمل�س الإدارة ملراجعة واعتماد امل�سائل املتعلقة باملخاطر .وجتتمع اللجنة ربع �سنويا وتتكون من �أربعة �أع�ضاء من بينهم رئي�س اللجنة وهم �أع�ضاء غري تنفيذيني يف جمل�س الإدارة .وقد ا�سند لهذه اللجنة مهمة الإ�شراف على
وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة ب�ش�أن كافة امل�سائل الهامة املتعلقة باملخاطر و�أي�ضا تقدمي التوجيه اال�سرتاتيجي للمخاطر على م�ستوى �ساب مبا يف ذلك حتديد الأولويات والإ�شراف على تنفيذ مبادرات املخاطر الرئي�سية.
يطبق بنك �ساب �إطارا قويا حلوكمة املخاطر حيث مت �إدراج امل�سئوليات يف الأو�صاف الوظيفية لكافة املوظفني على م�ستوى البنك
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جمل�س الإدارة
اللجنة ال�شرعية
الرئي�س :ع�ضو م�ستقل/عامل
االجتماع :ربع �سنويا
اللجنة التنفيذية
الرئي�س :الع�ضو املنتدب
االجتماع 6 :مرات �سنويا
جلنة املوجودات واملطلوبات
الرئي�س :الرئي�س التنفيذي املايل �شهري ًا
جلنة الإدارة
الرئي�س :الع�ضو املنتدب �شهري ًا

جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س:
الرئي�س :الع�ضو غري التنفيذي
االجتماع :ربع �سنويا
جلنة �إدارة املخاطر
الرئي�س :الرئي�س التنفيذي للمخاطر�شهري ًا

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
الرئي�س :ع�ضو م�ستقل
االجتماع 3 :مرات �سنوي ًا
جلنة �شئون املوظفني
الرئي�س :مدير عام املوارد الب�شرية
ربع �سنويااللتزام

جلنة املراجعة
الرئي�س :ع�ضو م�ستقل
االجتماع :ربع �سنويا
جلنة االلتزام
الرئي�س :الرئي�س التنفيذي
لاللتزام �شهريا
جلنة مكافحة االحتيال
الرئي�س :الرئي�س التنفيذي
للمخاطر ح�سب احلاجة

يطبق �ساب طريقة خطوط الدفاع الثالثة حيث تكون الأق�سام م�سئولة عن املخاطر التي ت�شكل جزءا من نطاق م�سئولياتها ويتعني عليها �ضمان حتديد كافة املخاطر الرئي�سية وتخفيفها ومراقبتها من خالل و�ضع ال�ضوابط املنا�سبة .وت�شكل �إدارة املخاطر والرقابة املالية جزءا من خط الدفاع
الثاين وتقع عليها م�سئولية تقدمي التطمني و�أن�شطة امل�سائلة والإ�شراف .ومتثل �إدارة املراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث حيث تقدم تطمينا م�ستقال ً �إىل الإدارة العليا وجمل�س الإدارة.
يتوىل الرئي�س التنفيذي للمخاطر الإدارة املبا�شرة لفعالية �إدارة املخاطر والتي تدير ب�شكل عام املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق وخماطر العمليات .ويتم تعيني وتقييم الرئي�س التنفيذي للمخاطر من قبل ويرفع تقاريره مبا�شرة �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
قام جمل�س الإدارة �أو اللجان املنبثقة عن املجل�س خالل عام  2016مبراجعة واعتماد كافة ال�سيا�سات واللوائح كالئحة احلوكمة والئحة معايري �ساب والئحة �إدارة املخاطر و�سيا�سة االئتمان .وقد ا�ستكملت جلنة املخاطر املنبثقة عن املجل�س املراجعة ال�سنوية لإطار حوكمة املخاطر ومت اعتماده حيث
�أدت املراجعة �إىل �إجراء تغيريات طفيفة على الأع�ضاء ودورية اجتماعات خمتلف اللجان مبا يحقق االت�ساق مع متطلبات و�أولويات الرقابة للمخاطر احلالية.
هذا وقد متت املحافظة على �إطار رفع تقارير املخاطر ملجل�س الإدارة مبا يف ذلك بيانات تقبل املخاطر وجدول توزيع املخاطر واملخاطر الكبرية والطارئة.
ج) قنوات �إبالغ وعدم قبول املخاطر وتطبيق ثقافة املخاطر:
�إدارة املخاطر هي فعالية م�ستقلة �ضمن �ساب وتتم �إدارتها من قبل الرئي�س التنفيذي للمخاطر والذي يعترب م�سئوال عن التطوير وامل�صادقة واال�شراف على �سيا�سات املخاطر املطبقة يف �ساب ورفع التقارير والنماذج.
على الرغم من �أن وحدات العمل تتحمل م�س�ؤولية رئي�سية يف �إدارة املخاطر اخلا�صة حتت �إ�شراف الرئي�س التنفيذي للمخاطر� ،إال �أن جلنة املخاطر وجلنة املراجعة وجلنة �إدارة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات تتحمل م�سئولية رئي�سية نحو حتديد تقبل املخاطر يف �ساب ب�شكل عام.
يتم حتديد والإبالغ عن �سالمة �أعمال البنك واملحافظ املالية عن طريق ا�ستخدام بيانات تقبل املخاطر وجداول توزيع املخاطر وتقارير املخاطر الكبرية والنا�شئة .ويتم جمع وتقدمي تلك التقارير �إىل جلنة حوكمة املخاطر املخت�صة والتي تقوم مبناق�شتها واالتفاق على خطط العمل.
وتت�ضمن الأق�سام التالية بيانات �أهم اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة:
جمل�س الإدارة – يجتمع جمل�س الإدارة ب�شكل عام �أربع مرات �سنوي ًا ويتكون من ع�شرة �أع�ضاء (“�أع�ضاء جمل�س الإدارة”) مبن فيهم رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب .يجب �أن يكون رئي�س جمل�س الإدارة ع�ضو غري تنفيذي بينما يتم اختيار الع�ضو املنتدب من بني الأع�ضاء الذين ميثلون �شركة �إت�ش
�إ�س بي �سي القاب�ضة بي يف .وميثل �ستة من �أع�ضاء املجل�س امل�ساهمني ال�سعوديني ويتم اختيارهم عن طريق الت�صويت الرتاكمي كل ثالثة �سنوات .وين�ص النظام الأ�سا�سي ل�ساب على تعيني الأع�ضاء الأربعة املتبقيني من قبل �شركة �إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة بي يف .ويخت�ص جمل�س الإدارة ب�إدارة البنك
ومراقبة الإدارة التنفيذية ل�ساب.
جلنة املخاطر :ا�سند لهذه اللجنة مهمة الإ�شراف على وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة ب�ش�أن كافة امل�سائل الهامة املتعلقة باملخاطر و�أي�ضا تقدمي التوجيه اال�سرتاتيجي للمخاطر على م�ستوى �ساب مبا يف ذلك و�ضع ر�ؤية املخاطر وحتديد الأولويات والإ�شراف على تنفيذ مبادرات املخاطر الرئي�سية .تتكون
هذه اللجنة من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء من غري التنفيذيني .وجتتمع اللجنة ربع �سنويا وير�أ�سها �أحد الأع�ضاء غري التنفيذيني يعينه جمل�س �إدارة بنك �ساب .وجلنة املخاطر منبثقة عن جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها له مبا�شرة.
اللجنة التنفيذية -بتفوي�ض من جمل�س الإدارة ،تتكون اللجنة التنفيذية من خم�سة �أع�ضاء برئا�سة الع�ضو املنتدب للبنك .وقد �أ�سند للجنة ممار�سة كافة ال�صالحيات واحلقوق وال�صالحيات طبقا لتقدير جمل�س الإدارة فيما يخ�ص الإدارة والعمليات اليومية للبنك مبا يتفق مع ال�سيا�سات والتوجيهات التي
يحددها املجل�س من وقت لآخر .وي�شمل هذا التفوي�ض املوافقة على اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية واملوافقة على تكاليف امل�شاريع �ضمن حدود امل�صروفات املحددة من قبل جمل�س الإدارة واملوافقة على الت�سهيالت االئتمانية والق�ضايا االئتمانية الأخرى �ضمن حدود ال�صالحيات االئتمانية التي حددها
جمل�س الإدارة ،ومراجعة تقارير �أداء الأعمال ومراقبة التقدم يف تنفيذ اخلطة الت�شغيلية ال�سنوية والتقارير املالية وتقارير البنوك املناف�سة بالإ�ضافة �إىل امل�سائل الأخرى الالزمة مل�ساندة الع�ضو املنتدب وجلنة املوارد الب�شرية وجلنة تقنية املعلومات.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
جلنة املراجعة :تعني هذه اللجنة اجلمعية العامة وجتتمع ربع �سنويا .وتتكون اللجنة من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء من الأع�ضاء غري التنفيذيني �أو امل�ستقلني ومن خارج �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين يجب �أن ي�شكلوا غالبية الأع�ضاء .وهذه اللجنة م�سئولة �أمام اجلمعية العامة وجمل�س الإدارة وتقع عليها
م�سئولية م�ساعدة املجل�س يف الوفاء مب�سئولياته والتزاماته عن طريق (�أ) �ضمان وجودة نظام فعال للرقابة الداخلية وااللتزام (ب) �أن تكون م�سئول ًة عن اختيار مراقبي احل�سابات اخلارجيني والإ�شراف عليهم وحتديد �أتعابهم (ت) الوفاء بالتزامات التقارير املالية اخلارجية (ث) �أي تغيري يف
ال�سيا�سات املحا�سبية واملعايري التي ميكن �أن يكون لها ت�أثري جوهري على االلتزام باملعايري املحا�سبية (ج) مراجعة امل�سائل اجلوهرية التي يثريها مراجعو احل�سابات الداخليني واخلارجيني (ح) �أي مهام �أخرى واردة يف قواعد عمل جلنة املراجعة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية
ال�سنوية.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت :تتكون هذه اللجنة من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء وجتتمع ن�صف �سنويا �أو �أكرث من ذلك �إن لزم الأمر .وقد مت تكليف هذه اللجنة ،من بني الواجبات الأخرى ،للتحقق من النواحي التالية� :أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ؤهلون وم�ستقلون� ،أن مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س واملوظفني
تتما�شى مع معايري الأداء مع مراعاة �إدارة املخاطر؛ تقييم جميع �سيا�سات املكاف�آت� ،أن �سيا�سات وممار�سات املكاف�آت تتوافق مع لوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتعلقة باملكاف�آت .ير�أ�س هذه اللجنة ع�ضو م�ستقل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وع�ضوية ع�ضوين م�ستقلني �آخرين وع�ضو م�ستقل من
خارج جمل�س الإدارة.
جلنة �إدارة املخاطر :تعني هذه اللجنة من قبل جمل�س الإدارة من �أع�ضاء الإدارة العليا وذلك ملراجعة امل�سائل املتعلقة ب�إدارة املخاطر مبا يف ذلك مراجعة �سيا�سة تقبل املخاطر واملخاطر النا�شئة والئحة املخاطر .وجتتمع هذه اللجنة مرة واحدة يف ال�شهر وير�أ�سها الرئي�س التنفيذي للمخاطر .ويح�ضر
اجتماعات اللجنة �أع�ضاء من الإدارة العليا و�أق�سام العمل وفعاليات امل�ساندة.
جلنة املوجودات واملطلوبات :ير�أ�س هذه اللجنة الع�ضو املنتدب وجتتمع مرة واحدة كل �شهر ملناق�شة امليزانية العمومية واملخاطر املرتبطة .وتتكون هذه اللجنة من �أع�ضاء من الإدارة العليا و�أق�سام العمل وفعاليات امل�ساندة.
د) نطاق وخ�صائ�ص �أنظمة قيا�س املخاطر:
يتم حتديد املخاطر الكبرية التي قد ت�ؤثر على عمليات �ساب وتقييمها ب�شكل دقيق وقيا�سها حتت ال�ضغط كم ًا ونوع ًا .ويجري العمل على تطوير �إجراءات التقييم لت�صبح �أكرث تطورا مع تبني وتطبيق �أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال بعد �أن تتم معايرتها وتكييفها لتتنا�سب مع املخاطر املرتبطة ب�أعمال
البنك والبيئة النظامية واالقت�صادية .وتتم دورة مراجعة املخاطر كالتايل:
• مراجعة �شهرية للمخاطر الكبرية والنا�شئة ومناق�شتها من خالل جلنة �إدارة املخاطر مع �إعداد جدول توزيع املخاطر وخطط �إجراءات التخفيف الالزمة للبنود التي تنطوي على خماطر عالية.
• مراجعة �إجراءات تقبل وتقييم املخاطر مرة واحدة ربع �سنويا على الأقل من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة �إدارة املخاطر بالتن�سيق مع الأق�سام والفعاليات.
• رفع التقارير لكافة فئات املخاطر �إىل جلنة املخاطر املنبثة عن جمل�س الإدارة ربع �سنويا.
• حتديث �سيناريوهات اختبارات ال�ضغط والنتائج ن�صف �سنويا بناء على املعايري املعدلة واملراجعة من قبل جلنة �إدارة املخاطر وجلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
•تقوم الإدارة العليا مبناق�شة منهجيات تقبل وتقييم املخاطر من خالل جلنة �إدارة املخاطر.
• تقوم جلنة املخاطر املنبثة عن جمل�س الإدارة مبناق�شة واعتماد �إطار تقبل املخاطر و�إجراءات تقييم كفاية ر�أ�س املال .املخاطر االئتمانية:
املخاطر االئتمانية هي خماطر اخل�سائر املالية املرتتبة نتيجة لإخفاق �أي عميل �أو طرف نظري يف الوفاء بالتزاماته التي دخل فيها عند ا�ستحقاقها .وتن�ش�أ املخاطر االئتمانية ب�شكل رئي�سي يف �أن�شطة الإقرا�ض لل�شركات والأفراد ومتويل التجارة والقرو�ض امل�شرتكة .وتن�ش�أ املخاطر االئتمانية �أي�ض ًا فيما
يخ�ص املنتجات خارج امليزانية العامة كال�ضمانات وامل�شتقات �أو من امتالك �ساب ل�سندات الدين.
تعترب الثقافة القوية للإقرا�ض احلكيم وامل�س�ؤول حجر الزاوية يف فل�سفة �إدارة املخاطر التي ينتهجها بنك �ساب .ويتم حتقيق ذلك من خالل الرقابة الفعالة والإدارة للمخاطر والعمل على احلد من اخل�سائر االئتمانية مع تعزيز العائدات بالتنا�سب مع املخاطر.
توفر �أدلة االئتمان �إر�شادات وقواعد وتوجيهات وا�ضحة ومتنا�سقة ب�ش�أن الإقرا�ض بالإ�ضافة �إىل الإجراءات الالزمة لإدارة حمافظ الأ�صول امل�صرفية لل�شركات والأفراد .وتتم مراجعة تلك الأدلة �سنوي ًا من قبل فعالية �إدارة املخاطر وتعتمد من قبل الرئي�س التنفيذي للمخاطر ،بينما يتم اعتماد التغيريات
اجلوهرية يف ال�سيا�سة من قبل جلنة �إدارة املخاطر .ومبوجب لوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتعلقة ب�إدارة خماطر االئتمان ،فقد متت مراجعة دليل �سيا�سة االئتمان الرئي�سية واعتماده من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف عام .2016
يتم تقييم خماطر االئتمان من خالل فعالية اعتماد االئتمان التي ترفع تقاريرها للع�ضو املنتدب من خالل الرئي�س التنفيذي للمخاطر ،مما ي�ضمن ح�صولها على درجة منا�سبة من اال�ستقاللية .وتتوىل الفرق م�س�ؤولية اتخاذ قرارات اعتماد االئتمان ،ف�ضال عن اجلوانب الرئي�سية لأنظمة ت�صنيف
املخاطر ،مبا يف ذلك االختيار والتنفيذ والأداء والرقابة.
تتم مراجعة �إجراءات املوافقة �سنويا من قبل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س الإدارة يف حدود التفوي�ضات املمنوحة من قبل املجل�س .كما يتم الرتكيز على امل�سئولية الفردية عن اتخاذ القرارات االئتمانية ،وبالتايل هناك �سل�سلة من حدود �صالحيات املوافقة التي اعتمدها جمل�س الإدارة.
متثل الإدارة الفاعلة للمحافظ املالية عن�صرا رئي�سيا يف الثقافة االئتمانية للبنك ،ويتحقق ذلك من خالل التايل:
• املراجعة املنتظمة للت�سهيالت من قبل م�سئويل القرو�ض واالئتمان �سنويا على الأقل
• اعتماد فعالية م�ستقلة للأ�صول اخلا�صة من �أجل معاجلة الت�سهيالت غري العاملة واملخاطر الرئي�سية الأخرى.
•املراقبة املركزية للرتكزات االئتمانية يف بع�ض الدول والقطاعات/ال�صناعات املتخ�ص�صة واملنتجات والعمالء وجمموعات العمالء مع رفع تقارير �شهرية �إىل جلنة �إدارة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وتقارير ربع �سنوية �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
• التطوير امل�ستمر للتقنيات املح�سنة لقيا�س املخاطر وتقييمها ولتحقيق �أق�صى قدر من العوائد املوزونة على ر�أ�س املال.
• تطوير واعتماد الأنظمة الآلية لإجراءات الطلبات و�أنظمة التقييم وذلك من �أجل حتقيق االت�ساق يف القرارات وتكري�س �إطار فعال لإجراءات الطلبات.
• �إطار منظم للتدريب االئتماين والت�أهيل وذلك من �أجل حتقيق الوعي باملخاطر وقدرات التقييم االئتماين.
ت�ستند قرارات الإقرا�ض ال�شخ�صي على ا�سرتاتيجيات التقييم االئتماين وا�سرتاتيجيات القرارات والتي يتم تطويرها با�ستخدام البيانات الداخلية واملعلومات التي توفرها ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمه) ،مع تطبيق درجات ال�سلوكيات من �أجل دعم معاجلة �إجراءات بطاقات االئتمان
والتفوي�ض والتح�صيالت وقرارات مراجعة حدود ال�صالحيات .بالن�سبة للعمالء املتعرثين ،يتم �إعداد خم�ص�صات االنخفا�ض يف القيمة (على �أ�سا�س التدفقات النقدية اجلماعية واملخ�صومة) وفقا للمعايري واملمار�سات املحا�سبية املعتمدة عامليا.
عني �ساب فرقا لإدارة الأ�صول اخلا�صة واال�سرتداد وذلك من �أجل �إدارة ال�شركات املتعرثة ماليا و�أي�ضا القرو�ض غري العاملة بهدف زيادة معدالت اال�سرتداد .بالن�سبة للح�سابات الكبرية والأخرى ذات امل�شاكل ،ف�إن عملية اال�سرتداد تنطوي على م�شاركة مبا�شرة من الإدارة القانونية .وفيما يتعلق
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بالعمليات امل�صرفية ال�شخ�صية ،فهناك فعالية حت�صيل متخ�ص�صة تقوم بتقدمي امل�شورة فيما يتعلق بالديون و�أن�شطة اال�سرتداد يف كل مرحلة من مراحل التعرث ،مبا يف ذلك ا�ستخدام وكاالت اال�سرتداد والتح�صيل اخلارجية والدولية.
ت�ستهلك املخاطر االئتمانية اجلزء الأكرب من متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال يف �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.
خماطر ال�سوق :تتمثل خماطر الأ�سواق يف �أن التقلب يف عوامل خماطر ال�سوق ،مبا يف 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.
تن�ش�أ خماطر النقد الأجنبي من املراكز املفتوحة� ،سواء طويلة �أو ق�صرية املدى ،ب�أي عملة �أجنبية مما ي�ؤدي �إىل ن�شوء خماطر التغري يف �أ�سعار ال�صرف.
�صنف �ساب خماطر �أ�سعار ال�صرف الأجنبي كالتايل:
•خماطر حمفظة تداول العمالت الأجنبية  -تن�ش�أ هذه املخاطر من تداول العمالت الأجنبية كالعقود الفورية والآجلة واملبادالت واخليارات .وتتم مراقبة خماطر التداول من خالل و�ضع حدود �صالحيات لكل عملة من العمالت وم�ستويات املخاطر الإجمالية وكذلك من خالل �إجراءات قيمة املخاطر
واختبار ال�ضغط.
يومي من خالل حمفظة التداول.
•خماطر العمالت الأجنبية يف املحفظة البنكية – تن�ش�أ هذه املخاطر من عدم تطابق قيمة العملة� /إعادة التقييم بني املوجودات واملطلوبات ،مبا يف ذلك الفوائد املرتاكمة وامل�صروفات امل�ستحقة .يتم حتويل عدم التطابق �إىل اخلزينة وتتم �إدارته على �أ�سا�س ً
•املخاطر الهيكلية للعمالت الأجنبية :تن�ش�أ هذه املخاطر ل�سببني (�أ) فيما يتعلق ب�صايف اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة �أو الفروع �أو امل�شاريع الر�أ�سمالية املرتبطة بها( .ب) الثاين ويتعلق بالأ�صول غري امل�صدرة بالريال ال�سعودي .وتن�ش�أ خماطر ال�صرف الأجنبي الهيكلية من العمالت الأخرى خالف
عملة املرجع املحددة لدى �ساب وهي الريال ال�سعودي.
ي�ستخدم البنك �سل�سلة من ال�ضوابط والإجراءات لإدارة خماطر ال�سوق التي ترتاوح بني �ضوابط حمددة لوقف اخل�سارة وحدود حتليل احل�سا�سية مبا يف ذلك القيمة احلالية حلركة نقاط الأ�سا�س لأ�سعار الفائدة وكذلك حلدود �صالحيات خ�سائر قيمة املخاطر املحددة لتقدير اخل�سارة املحتملة من
حتركات ال�سوق على مدى فرتة زمنية حمددة وم�ستوى معني من الثقة وذلك با�ستخدام طريقة حماكاة امل�ستويات ال�سابقة .ومييز �ساب القيود املو�ضوعة على قيمة املخاطر ويكمل حتليالته ب�سيناريوهات اختبارات ال�ضغط من �أجل تقييم �آثار الأحداث ال�صعبة ولكن املقبولة� ،أو التحركات يف متغريات
ال�سوق.
ومع �أن �ساب ي�ستخدم ك ًال من منهجية القيمة املعر�ضة للمخاطر والقواعد املعيارية يف �إدارة خماطر ال�سوق� ،إال �أن متطلبات ر�أ�س املال يتم تقييمها لكافة املراكز با�ستخدام املعايري والقواعد القيا�سية املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
املخاطر الت�شغيلية:
يتكون �إطار احلوكمة من �سل�سلة من االجتماعات واالجراءات املتعلقة باملخاطر الت�شغيلية .ويتم �إجراء عملية تقييم املخاطر الت�شغيلية ب�شكل دوري �أو مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا من قبل كافة خطوط العمل وفعاليات امل�ساندة مع مناق�شة املخرجات من قبل جلنة املخاطر الت�شغيلية والرقابة الداخلية.
• الأفراد

• االلتزام

• ا�ستمرارية الأعمال

• ال�ضريبة

• الأنظمة

• القانونية

• املحا�سبة

• ال�شريعة

• العمليات

• االحتيال الداخلي

• املادي

• ال�سيا�سي

• املعلومات

• االحتيال اخلارجي

• االئتمان

• امل�شاريع

مت تو�سيع ت�صنيف املخاطر الت�شغيلية من فئات املخاطر الرئي�سية الأربعة ال�سابقة (الأفراد ،العمليات ،الأنظمة ،والأمور اخلارجية) �إىل فئات املخاطر من امل�ستوى الأول لأكرث من  16نوع ت�شمل حقول رئي�سية هي حمور تركيز الهيئات التنظيمية/الوطنية.
ت�ستخدم الإدارة العليا لوحة توزيع للمخاطر الت�شغيلية على م�ستوى البنك من �أجل �إبراز املخاطر الكبرية واملخالفات .وتتم مراجعة تقارير اجتاهات اخل�سارة �شهريا من قبل جلنة املخاطر الت�شغيلية والرقابة الداخلية وجلنة �إدارة املخاطر مع رفع تقرير �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة على
�أ�سا�س ربع �سنوي.
تتيح الأنظمة املعتمدة يف ت�سجيل املخاطر واخل�سائر من قبل خطوط عمل بازل ،وفئات املخاطر ،و�أحداث اخل�سارة ،لوحدات العمل �إمكانية �إدارة خطط �أعمالها وطلب تقارير املعلومات الإدارية .ويتم ف�صل االلتزامات ل�ضمان �سالمة بيانات اخل�سائر واملخاطر يف النظام .وتقوم ال�شركة باحل�صول على
البيانات واملوافقة عليها يف النظام .يقوم ق�سم �إدارة املخاطر الت�شغيلية املركزية بتن�سيق عملية الت�سجيل والت�سوية ل�ضمان ت�سجيل اخل�سائر الت�شغيلية فقط و�أن البيانات تلبي املبادئ والتوجيهات النظامية لبنك �ساب بالإ�ضافة �إىل �ضمان جودة البيانات املدخلة.
وا�صل �ساب تعزيز  /تقوية �إجراءات �إدارة املخاطر الت�شغيلية واحلوكمة كالآتي:
• مراجعة �إطار حوكمة املخاطر من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
• وا�صلت جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة �إجراء مراجعات الفعالية مع ر�ؤ�ساء الأق�سام وجهات املخاطر وذلك من �أجل تقدمي التطم ًني حول فعالية ال�ضوابط الداخلية يف �أق�سام عملهم �أو عرب نطاق املخاطر التي يديرونها.
• موا�صلة الرتكيز على تنفيذ برنامج معايري �ساب العاملية املعتمد من قبل جمل�س الإدارة والذي يغطي االلتزام بالقواعد والأنظمة ومعاملة العمالء ب�شكل عادل ونزيه بالإ�ضافة �إىل حماية معلومات العمالء.
• وا�صل البنك تقييم م�ستويات االعتمادية وحتليل �آثار العمل فيما يتعلق بارتباط البنك مبجموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
• مت تعزيز طريقة خطوط الدفاع الثالثة دعم ًا لنهج البنك يف الإدارة القوية للمخاطر .وحتدد طريقة خطوط الدفاع الثالثي اجلهة امل�سئولة عن حتديد وتقييم وقيا�س و�إدارة ومراقبة وتخفيف املخاطر الت�شغيلية وت�شجيع التعاون ومتكني التن�سيق الفعال بني �أن�شطة املخاطر والرقابة.
•ميثل تقييم و�إدارة املخاطر �أحد مكونات �إطار �إدارة املخاطر الت�شغيلية والرقابة الداخلية املطبق على م�ستوى البنك .وقد �صممت �إجراءات تقييم و�إدارة املخاطر الت�شغيلية من �أجل تزويد �أق�سام العمل /الفعاليات بنظرة م�ستقبلية حول املخاطر الت�شغيلية مل�ساعدتها يف التحديد الفاعل ملا �إذا كانت
املخاطر الت�شغيلية الرئي�سية التي تعود لها تتم مراقبتها �ضمن م�ستويات مقبولة �أم ال.
• مت اعتماد مراجعات خط الدفاع الثاين وو�ضع برنامج التطمني �ضمن جلنة �إدارة خماطر العمليات والرقابة الداخلية من �أجل �ضمان تنفيذ �إطار جلنة املخاطر الت�شغيلية بالبنك �ضمن �أق�سام العمل.
•تتم متابعة التنفيذ املتوا�صل لنتائج املراجعة امل�ستقلة لتوجيهات الرقابة الداخلية با�ستخدام نظام جلنة املخاطر الت�شغيلية وذلك للت�أكد من �إقفال البنود يف الوقت املنا�سب مع رفع تقارير �شهرية �إىل جلنة �إدارة املخاطر وربع �سنوية �إىل جلنة التدقيق وجلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
يتم تقييم متطلبات ر�أ�س املال با�ستخدام الطريقة املعيارية والتي تطبق واحدا من الن�سب الثالثة الثابتة على متو�سط �إجمايل �إيرادات �آخر ثالث �سنوات مالية املوزعة على ثمان خطوط عمل حمددة.
هـ) �إجراءات �إبالغ بيانات املخاطر املقدمة �إىل جمل�س الإدارة والإدارة العليا:
يتم �إخطار املجل�س ب�شكل م�ستمر بو�ضع املخاطر بالبنك من خالل عدة تقارير .وفيما يلي التقارير الرئي�سية التي تعترب �شاملة وبالتايل توفر للمجموعة تقييما �شامال للمخاطر على ا�سا�س دوري:
تقرير املخاطر ال�شهري :يقدم هذا التقرير �إىل جلنة �إدارة املخاطر وينطوي على املخاطر املتعلقة بالبنك .ويوفر هذا التقرير ملحة عامة موجزة عن كافة الن�سب النظامية واحلدود الق�صوى وكفاية ر�أ�س املال وجودة الأ�صول وتغطية املخ�ص�صات والعائد على املخاطر ومركز ال�سيولة بالبنك وخماطر ال�سوق الناجتة عن �أن�شطة التداول
ومعدل خماطر الفائدة يف املحفظة البنكية و�أهم �أحداث خماطر العمليات و�إجراءات التخفيف وتقارير �أمن املعلومات .كما ي�شتمل على امل�سائل املتعلقة مبراجعة �إدارة املخاطر مبا يف ذلك مراجعة م�ستوى تقبل املخاطر واملخاطر النا�شئة و�سيا�سة املخاطر.

تقرير املخاطر ربع ال�سنوي :يتم رفع هذا التقرير �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة وي�شمل املخاطر املتعلقة بالبنك .يوفر هذا التقرير نظرة عامة موجزة عن كافة الن�سب النظامية واحلدود الق�صوى وكفاية ر�أ�س املال وجودة الأ�صول وتغطية املخ�ص�صات والعائد على املخاطر ومركز ال�سيولة
بالبنك وخماطر ال�سوق الناجتة عن �أن�شطة التداول ومعدل خماطر الفائدة يف املحفظة البنكية و�أهم �أحداث خماطر العمليات و�إجراءات التخفيف وتقارير �أمن املعلومات.
مراقبة م�ستويات تقبل املخاطر :تعترب هذه العملية جزءا ال يتجز�أ من التقارير ال�شهرية املرفوعة �إىل الإدارة العليا وجتمع بني طريقة العمل بالبنك واحلوكمة والقرارات اال�سرتاتيجية .وتدمج هذه العملية على �أ�سا�س تاريخي حدود �صالحيات املخاطر و�أهداف �أداء البنك وجمموعات العمل ،كما حتدد
الإطار العام مل�ستويات تقبل املخاطر .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنها ت�سهل قرارات الإدارة بخ�صو�ص خمتلف �أهداف املخاطر من �أجل �ضمان االمتثال للقيود التنظيمية والظروف االقت�صادية املتغرية.
اختبارات ال�ضغط :وهي عن�صر رئي�سي �آخر من �إجراءات الإبالغ ربع ال�سنوية للمخاطر �إىل جمل�س الإدارة والإدارية العليا .ويوفر هذا االختبار تقييما للمخاطر املحتملة والأثار الناجتة عن �سيناريوهات ال�ضغط �سواء املتعلقة باالقت�صاد الكلي و�/أو الأو�ضاع الفردية� .إن �إطار اختبارات ال�ضغط يف �ساب
هو �إطار �شامل ومف�صل ب�شكل معقول وميكن الإدارة وجمل�س الإدارة من تقييم �أثار خمتلف ال�سيناريوهات املطبقة على املحافظ الرئي�سية والفرعية خا�صة فيما يتعلق بالنوعية االئتمانية وال�سيولة وكفاية ر�أ�س املال.
عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال :تعترب هذه العملية �أحد �أكرث املمار�سات �شمولية بالن�سبة لتقييم خماطر البنك على �أ�سا�س م�ستقبلي ،على �ضوء خطط العمل وتطلعات النمو .وتوفر هذه العملية ملحة �شاملة حول كفاية ر�أ�س املال احلالية ومتطلبات ر�أ�س املال امل�ستقبلية ملجل�س الإدارة والإدارة
العليا وهو ما ي�ساعد على تعزيز �إجراءات �إدارة ر�أ�س املال على املدى الطويل يف البنك.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،متار�س الإدارة العليا وظيفة �إدارة املخاطر على م�ستوى خمتلف اللجان الإدارية مما يتطلب املزيد من تكرارية رفع التقارير املف�صلة حول املخاطر.
و) املعلومات النوعية حول اختبار ات ال�ضغط:
ينفذ �ساب جمموعة من �سيناريوهات اختبارات ال�ضغط من �أجل تقييم خماطر و�أثار خمتلف الأو�ضاع بالن�سبة للربحية �أو متطلبات ر�أ�س املال والتي من �أهمiا �سيناريو االقت�صاد الكلي الذي يتم ب�شكل �سنوي جنب ًا �إىل جنب مع عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال .وعلى م�ستوى احلوكمة ،يوجد يف
بنك �ساب جلنة اختبارات ال�ضغط التي ير�أ�سها الرئي�س التنفيذي للمخاطر وتتكون من �أع�ضاء من خمتلف الأق�سام وفعاليات امل�ساندة للإ�شراف على تقدم اختبارات ال�ضغط يف �ساب على م�ستوى خمتلف �شرائح العمالء وفئات املخاطر.
�أبقى �ساب �إطار اختبارات ال�ضغط لديه من�سجمة مع قواعد اختبارات ال�ضغط املعتمدة من قبل البنوك وال�صادرة مبوجب تعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم BCS 38747 60687 :ل�شهر نوفمرب من عام 2011م و�أي�ضا مع �أف�ضل املمار�سات املطبقة على م�ستوى القطاع املايل .و�ضمن �إطار
منهجيات اختيارات ال�ضغط التي يعتمدها �ساب ،ت�ستند مدخالت كل اختبار من اختبارات ال�ضغط على جمموعة من املدخالت التحليلية وجلان اخلرباء للقيام با�ستعرا�ض البيانات الكمية و�إدراج العوامل النوعية .وكجزء من �إطار اختبارات ال�ضغط الذي يعتمده �ساب ،يتم �إ�صدار نوعني من التقارير
ترفع �إىل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف �شهر مار�س (بيانات نهاية العام) ويف �شهر �سبتمرب (بيانات منت�صف العام) مبا يف ذلك تفا�صيل اختبارات ال�ضغط التي ينفذها البنك �آخذا يف االعتبار كافة �شرائح العمالء وفئات املخاطر .يجري البنك ثالث �سيناريوهات �ضغط على الأقل من �أجل
الو�صول �إىل الن�سب الر�أ�سمالية حتت ال�ضغط وذلك بهدف �ضمان توفر ر�أ�س املال الكايف للبنك يف ظل الظروف ال�صعبة خالل فرتات الرتاجع االقت�صادي .هذا ويعتمد البنك �إجراءات اختبار �ضغط كافية لكل من املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق (حمفظة التداول) وخماطر �أ�سعار الفائدة (املحفظة
البنكية) وخماطر ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية .كما �أن كافة املخاطر الأخرى م�شمولة يف برنامج تقييم كفاية ر�أ�س املال الداخلي.
كما يجري �ساب �سل�سلة من اختبارات ال�ضغط العك�سي �آخذا يف االعتبار �سيناريوهات تتجاوز حماور الأعمال االعتيادية وذلك من �أجل تقييم نقاط ال�ضعف املحتملة وتقييم �إجراءات التخفيف املطلوبة.
ز) ا�سرتاتيجيات و�إجراءات �إدارة املخاطر وتخفيفها واحلد منها:
يعترب تخفيف املخاطر االئتمانية مكونا هام ًا من مكونات الإدارة الفاعلة لتلك املخاطر ،ويتخذ �أ�شكا ًال عديدة.
مينح �ساب الت�سهيالت االئتمانية طبقا لقدرة املقرت�ض على ال�سداد بد ًال من االعتماد على تخفيف املخاطر االئتمانية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن البنك يقوم باحل�صول على جمموعة كبرية من ال�ضمانات لتخفي�ض خماطر اخل�سارة وزيادة احتماليات ال�سداد .وقد مت تطبيق عدد من خمففات املخاطر
مبوجب الطريقة املعيارية املو�ضحة يف الركن الأول وهناك �أوراق مالية �أخرى ال ميكن حتديد قيمة لها كالأ�سهم والأرا�ضي والأمالك املحلية.
حتال ال�ضمانات ال�صادرة عن بنوك حملية وعاملية �إىل �إدارة اخلدمات امل�صرفية للم�ؤ�س�سات املالية للموافقة على خماطر الأطراف النظرية والبلدان.
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تخ�ضع عملية منح الت�سهيالت واحل�صول على ال�ضمانات كمخففات للمخاطر ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة وال�ستخدام م�ستندات م�صرفية معتمدة تفي مبتطلبات مقا�صة الأر�صدة الدائنة مقابل الت�سهيالت املمنوحة ،والرقابة على �سالمة وقيمة ال�ضمانات واحلقوق املطلوبة لإنفاذ ال�ضمانات وحت�صيلها.
ويراقب البنك تركزات خمففات املخاطر ولي�س لديه �أية تركزات كبرية يف خمففات املخاطر التي يحتفظ بها حاليا.
يعترب مبد�أ الإدارة الفاعلة للمحافظ املالية �أحد املكونات الرئي�سية للثقافة االئتمانية بالبنك ويتحقق ذلك من خالل التايل:
• املراجعة الدورية للت�سهيالت من قبل موظفي الإقرا�ض واالئتمان مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
• اعتماد فعالية م�ستقلة خا�صة ب�إدارة الأ�صول ملعاجلة الت�سهيالت غري العاملة وامل�شاكل الأخرى ذات العالقة.
• املراقبة املركزية للرتكزات االئتمانية يف بع�ض الدول والقطاعات/ال�صناعات املتخ�ص�صة واملنتجات والعمالء وجمموعات العمالء مع رفع تقارير �شهرية �إىل جلنة �إدارة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات و�أي�ضا تقارير ربع �سنوية �إىل جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
• التح�سني امل�ستمر للتقنيات املطورة لقيا�س املخاطر وتقييمها من �أجل حتقيق �أق�صى قدر من عوائد املخاطر على ر�أ�س املال.
• تطوير واعتماد �أنظمة �آلية ملعاجلة الطلبات و�أنظمة التقييم مبا ي�ضمن ات�ساق القرارات وت�أمني �إطار فعال لإجراءات الطلبات.
• اعتماد �إطار مهيكل من التدريب االئتماين والت�أهيل من �أجل بناء الوعي باملخاطر وقدرات تقييم االئتمان.
ت�ستند قرارات الإقرا�ض ال�شخ�صي على مناذج تقييم االئتمان وا�سرتاتيجيات اتخاذ القرارات التي يتم تطويرها با�ستخدام البيانات الداخلية ومعلومات ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �إ�ضافة �إىل تطبيق درجات ال�سلوكيات من �أجل دعم معاجلة �إجراءات بطاقات االئتمان والتفوي�ض
والتح�صيالت وقرارات مراجعة حدود ال�صالحيات.
بالن�سبة للعمالء املتعرثين ،يتم �إعداد خم�ص�صات االنخفا�ض يف القيمة (على �أ�سا�س التدفقات النقدية اجلماعية واملخ�صومة) وفقا للمعايري واملمار�سات املحا�سبية املعتمدة عامليا
قام البنك بتطبيق �سيا�سة التحوط مقابل �أ�سعار الفائدة مبا يت�سق مع املعايري املحا�سبية الدولية .ويتم ا�ستخدام م�شتقات و�أ�سعار الفائدة ،وب�شكل رئي�سي مبادالت �أ�سعار الفائدة للحماية مقابل خماطر معينة وذلك بهدف �إبقاء خماطر �أ�سعار الفائدة �ضمن احلدود املعتمدة .كما ي�ستخدم البنك �أي�ض ًا
مبادالت العمالت للتحوط �ضد مراكز معينة بالعمالت الأجنبية عند ال�ضرورة .وتتم مراقبة فعالية كافة التحوطات بانتظام طوال مدد �سريانها.
عني �ساب فرقا لإدارة الأ�صول اخلا�صة واال�سرتداد وذلك من �أجل �إدارة ال�شركات املتعرثة ماليا و�أي�ضا القرو�ض غري العاملة لزيادة معدالت اال�سرتداد .بالن�سبة للح�سابات الكبرية والأخرى ذات امل�شاكل ،ف�إن عملية اال�سرتداد تنطوي على م�شاركة مبا�شرة من الإدارة القانونية .وفيما يتعلق بالعمليات
امل�صرفية ال�شخ�صية ،فهناك فعالية حت�صيل متخ�ص�صة تقوم بتقدمي امل�شورة فيما يتعلق بالديون و�أن�شطة اال�سرتداد يف كل مرحلة من مراحل التعرث ،مبا يف ذلك ا�ستخدام وكاالت اال�سرتداد والتح�صيل اخلارجية والدولية.
و�ضع �ساب بيانات تقبل املخاطر ) )RASملخاطر ال�سيولة والتمويل التي يتم اعتمادها من قبل جلنة املخاطر (� )BRCسنوي ًا ،ويتم مراجعتها �شهري ًا من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات ( )ALCOوجلنة �إدارة املخاطر ( )RMCمع تقدمي تقارير ربع �سنوية �إىل جلنة املخاطر.
�إدراكا من �ساب لأهمية �إدارة ال�سيولة فقد و�ضع خطة متويل ال�سيولة الطارئة وذلك لتوفري التوجيه لفريق �إدارة خماطر ال�سيولة وجلنة �إدارة ال�سيولة حول كيفية التعامل مع �أي حدث �سيولة طارئة وحتديد امل�س�ؤوليات ،وو�ضع خطة عمل حمددة �سلفا .وتعترب خطة طوارئ ال�سيولة و�سيلة هامة من و�سائل
التخطيط الفعال ملخاطر ال�سيولة والتمويل.
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 – OV1ملحة عامة حول الأ�صول مرجحة املخاطر (ب�آالف الرياالت)

� – AILإي�ضاح االختالفات بني مبالغ املخاطر املحا�سبية و النظامية
�أ

ج

ب
الأ�صول مرجحة املخاطر

دي�سمرب-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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خماطر االئتمان (با�ستثناء املخاطر االئتمانية املتعلقة بالطرف املقابل)
من بينها  :الطريقة املعيارية
من بينها  :طريقة الأ�سا�س القائمة على التقييم الداخلي
من بينها  :طريقة الإ�شراف املحدد
من بينها  :الطريقة املتقدمة القائمة على التقييم الداخلي
املخاطر االئتمانية املتعلقة بالطرف املقابل
من بينها  :الطريقة املعيارية للمخاطر االئتمانية املتعلقة بالطرف املقابل
من بينها  :طريقة النموذج الداخلي
من بينها  :املخاطر االئتمانية الأخرى املتعلقة بالطرف املقابل
تعديل التقييم الإئتماين
مراكزالأ�سهم بح�سب طريقة الوزن املب�سط للمخاطر
�إ�ستثمارات �أ�سهم يف ال�صناديق – طريقة
�إ�ستثمارات �أ�سهم يف ال�صناديق – الطريقة املبنية على التفوي�ض
�إ�ستثمارات �أ�سهم يف ال�صناديق – طريقة fall-back
خماطر الت�سويات
�إنك�شافات التورق يف املحفظة البنكية
من بينها :طريقة ال�ضمانات املبنية على الت�صنيفات الداخلية
من بينها  :طريقة ال�ضمانات املبنية على الت�صنيفات اخلارجية مبا يف ذلك طريقة التقييم الداخلي
من بينها  :طريقة ال�ضمانات املعيارية
خماطر ال�سوق
من بينها :الطريقة املعيارية
من بينها  :طرق النمط الداخلي
التكلفة الر�أ�سمالية للتحول بني املحفظة التجارية واملحفظة البنكية
املخاطر الت�شغيلية
ااملبالغ دون حدود اخل�صم (تخ�ضع لوزن خماطر بن�سبة )250%
تعديل احلد الأدنى

17

�سيبتمرب -

احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال

دي�سمرب-

17

158,721,834

159,259,083

12,697,746

158,721,834

159,259,083

12,697,746

الإجمايل

يو�ضح هذا الق�سم الأ�سباب الرئي�سية الرئي�سية لعدم قابلية قيا�س التعر�ضات التنظيمية ب�شكل مبا�شر مع املعلومات املالية املعرو�ضة يف التقرير ال�سنوي واحل�سابات لعام .2017
�إن �أ�س�س التوحيد �ألغرا�ض املحا�سبة املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية املبينة يف الإي�ضاح  1من التقرير ال�سنوي واحل�سابات لعام  ،2017تختلف عن تلك امل�ستخدمة للأغرا�ض التنظيمية كما هو مو�ضح �أدناه.
مت �إعداد االف�صاحات اخلا�صة بالركيزة الثالثة لعام  2017وفقا ملفاهيم وقواعد كفاية ر�أ�س املال الرقابي ،يف حني يتم �إعداد التقرير ال�سنوي واحل�سابات لعام  2017وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية� .إن الغر�ض من امليزانية العمومية التنظيمية هو توفري قيمة الوقت املنا�سب (« )»PITجلميع
�أ�صول امليزانية العمومية .وتت�ضمن قیمة التعر�ض التنظیمي تقدیر للمخاطر حيث یتم التعبری عنها كمبلغ متوقع �أن یكون م�ستحقا يف حال ومتى ان الطرف املقابل متخلفا عن ال�سداد.
يتم ا�ستبعاد ال�شركات التابعة العاملة يف �أن�شطة الت�أمني من التوحيد النظامي با�ستبعاد املوجودات واملطلوبات واحتياطيات ما بعد الإ�ستحواذ ،مما يدع ت�سجيل ا�ستثمار هذه ال�شركات التابعة للت�أمني لكي ت�سجل بن�سبة  250%من وزن املخاطر.

776,967

915,898

62,157

776,967

915,898

62,157

اجلدول رقم ( )3يو�ضح الفرق بني �إجمايل الأ�صول يف امليزانية العمومية التنظيمية ،بينما يبني اجلدول رقم ( )4قيم التعر�ض ملخاطر االئتمان وقيمة التعر�ض للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل�.إ�ضافة لذلك  ،ت�ستند فئات التعر�ضات التنظيمية �إىل معايري خمتلفة من �أنواع املوجودات املحا�سبية
وبالتايل فهي غري قابلة للمقارنة على �أ�سا�س كل بند على حدة.
ب) �إي�ضاح �أ�صول االختالفات بني القيم الدفرتية واملبالغ املنظورة للأغرا�ض النظامية مبينة يف اجلدول LI2؛

197,798

255,139

15,824

البنود املدرجة يف امليزانية العمومية
يف حالة البنود املدرجة يف امليزانية ،توجد حالي ًا بع�ض الفروق بني القيمة الدفرتية واملبالغ املنظورة للأغرا�ض النظامية مثل بع�ض املخ�ص�صات وال�ضمانات وعدم دمج من�ش�أة الت�أمني.

look-through

()26 + 25 + 24 + 23 + 20 + 16 + 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 + 6 + 1

17

�أ) �إي�ضاح االختالفات الهامة بني املبالغ املذكورة يف احلقل (�أ) و (ب) يف اجلدول :LI1

247,438

313,650

19,795

مبوجب املعايري الدولية للتقارير املالية ،ي�سمح باملعاو�ضة فقط يف حال وجود حق قانوين يف املقا�صة وكانت التدفقات النقدية تهدف للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف .ووفقا لقواعد بازل التنظيمية  ،يتم تطبيق املعاو�ضة على ح�سابات ر�أ�س املال �إذا كان هناك تيقن قانوين و�أن �إدارة املراكز تتم على
�أ�سا�س �صايف ال�ضمانات .ونتيجة لذلك فقدالحظنا �إجراء املزيد من املعاو�ضات وفقا لقواعد بازل ،مبا يعك�س ت�صفية املخ�ص�صات التي �ستدخل حيز التنفيذ يف حالة تعرث الطرف املقابل ولي�س فقط تلك املعامالت التي يتم ت�سويتها فعليا يف �سياق الأعمال الإعتيادية.
يتم تعريف القيمة العادلة على �أنها �أف�ضل تقدير لل�سعر امل�ستلم لبيع �أ�صل �أو ال�سعر الذي يتم دفعه لتحويل التزام يف معاملة منظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س.
البنود خارج امليزانية العمومية وامل�شتقات:
يف حالة توزيع القيم الأ�سمية للبنود خارج امليزانية وامل�شتقات املالية ك�إجمايل القيمة الدفرتية /املحا�سبية ،بينما املبالغ املعادلة لالئتمان (�أي بعد تطبيق عوامل التحويل مبا يف ذلك التعديالت الإ�ضافية يف حالة تعبئة حمفظة امل�شتقات مبوجب الإطار االتنظيمي ذو العالقة.
ت) طرق التقييم:

2,278,175

2,504,775

182,254

2,278,175

2,504,775

182,254

13,712,152

13,599,742

1,096,972

2,645,289

1,565,868

211,623

178,579,652

178,414,152

14,286,371

يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح رقم 2 :ف و  33من القوائم املالية ال�سنوية املن�شورة.
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 – LI1االختالفات بني النطاقات املحا�سبية والنظامية للتوحيد التخطيط للقوائم املالية مع فئات املخاطر النظامية (ب�آالف الرياالت)
�أ

ب

القيم الدفرتية الواردة يف
القوائم املالية املن�شورة

القيم الدفرتية مبوجب نطاق

ت

ث

تخ�ضع لإطار املخاطر

تخ�ضع لإطار املخاطر

االئتمانية

االئتمانية للطرف املقابل

ح

ج

CC1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

املوجودات
النقد والأر�صدة لدى البنوك املركزية
مبالغ م�ستحقة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
م�شتقات القيمة العادلة املوجبة
�صايف اال�ستثمارات
�صايف القرو�ض وال�سلف
اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة
�صايف املمتلكات واملعدات
الأ�صول الأخرى
�إجمايل الأ�صول
املطلوبات
امل�ستحق �إىل البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
م�شتقات القيمة العادلة ال�سلبية
�سندات الدين امل�صدرة
االقرتا�ض
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات

التوحيد النظامي

مكونات 1ر�أ�س املال النظامي
املبلغة من قبل البنك

خ

القيم الدفرتية للبنود

1

تخ�ضع لإطار ال�ضمانات

ال تخ�ضع للمتطلبات �أو تخ�ضع

تخ�ضع لإطار خماطر ال�سوق

للح�سم من ر�أ�س املال

2
3
4
5

26,874,499
13,490,700
532,364
26,976,751
117,006,087
524,924
1,134,927
1,075,092
187,615,344

26,874,499
13,288,524
532,364
26,691,141
117,006,087
524,924
1,133,098
916,805
186,967,442

3,690,975
140,239,513
481,195
2,998,748
1,682,445
5,051,997
154,144,873

-

26,874,499
13,288,524

6

532,364
26,691,141
117,006,087
524,924
1,133,098
916,805
186,435,078

532,364

7
8
9
10

532,364

-

-

532,364

-

-

-

11

3,690,975
140,265,849
481,195
2,998,748
1,682,445
4,503,638
153,622,850

-

12
13
14
15
16
17
18

 – LI2امل�صادر الرئي�سية لالختالفات بني مبالغ املخاطر النظامية والقيم الدفرتية يف القوائم املالية (ب�آالف الرياالت)

19
20
21

�أ
املجموع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

148

القيمة الدفرتية للأ�صول �ضمن نطاق التوحيد النظامي (ح�سب النموذج رقم )LI1
القيمة الدفرتية للمطلوبات �ضمن نطاق التوحيد النظامي (ح�سب النموذج رقم )LI1
�إجمايل �صايف املبالغ �ضمن نطاق التوحيد النظامي
املبالغ خارج امليزانية العمومية
االختالفات يف القيم
االختالفات النا�شئة ب�سبب قواعد املقا�صة ،خالل تلك املدرجة يف احلقل 2
الفروق الناجتة ب�سبب جتنيب املخ�ص�صات
الفروق الناجتة ب�سبب املر�شحات اال�شرافية
امل�شتقات
مبالغ املخاطر امل�أخوذة لأغرا�ض تنظيمية

ب

ت

�إطار املخاطر االئتمانية

�إطار ال�ضمانات

ج

ث
�إطار املخاطر االئتمانية للطرف املقابل

�إطار خماطر ال�سوق

186,967,442

186,435,078

532,364

532,364

186,967,442
119,723,223

186,435,078
41,004,162

532,364

532,364

)(146,666
2,346,690
125,196,251
431,886,916

227,439,240

22
23

تخ�ضع البنود لـ

24
25
26

27
675,565
1,207,929

675,565
1,207,929

– تكوين ر�أ�س املال النظامي (ب�آالف الرياالت)

28

ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  :1الأدوات واالحتياطيات
ر�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.
�أرباح مبقاة
الدخل ال�شامل الآخر املرتاكم (واالحتياطيات الأخرى)
ر�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)
ر�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
ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  1قبل الت�سويات النظامية
ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  :1الت�سويات النظامية
ت�سويات التقييم الإ�شرافية
ال�شهرة (ناق�ص االلتزام ال�ضريبي)
املوجودات غري امللمو�سة الأخرى خالفا حلقوق خدمة الرهن (ناق�ص االلتزام ال�ضريبي)
الأ�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)
احتياطي حماية التدفقات النقدية
نق�ص املخ�ص�صات عن اخل�سائر املتوقعة
ت�أمني �أرباح املبيعات (ح�سب املو�ضح يف الفقرة  562من �إطار بازل )2
الأرباح واخل�سائر ب�سبب التغريات يف املخاطر االئتمانية الذاتية على املطلوبات املقيمة بالقيمة العادلة.
�صايف �أ�صول �صندوق التقاعد املحددة
اال�ستثمار يف الأ�سهم الذاتية (�إن مل تكن قد طرحت من ر�أ�س املال املدفوع يف امليزانية العمومية املعلنة.
م�ساهمات متبادلة يف را�س مال الأ�سهم العامة
ا�ستثمارات يف 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  10%من ر�أ�س املال امل�صدر (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن )10%
اال�ستثمارات امل�ؤثرة يف 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  10%من ر�أ�س املال امل�صدر (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن )10%
حقوق خدمة التمويل العقاري (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن )10%
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة نا�شئة عن االختالفات امل�ؤقتة (احلد الأق�صى للمبلغ الزائد عن  10%ناق�ص االلتزام ال�ضريبي ذو العالقة)
املبلغ املتجاوز حلد 15%
منه :ا�ستثمارات م�ؤثرة يف الأ�سهم العامة للم�ؤ�س�سات البنكية
منه :حقوق خدمة التمويل العقاري
منه� :أ�صول �ضريبية م�ؤجلة نا�شئة عن االختالفات امل�ؤقتة
ت�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:
الت�سويات النظامية املطبقة على را�س مال ال�سهم العامة الفئة  1ب�سبب عدم كفاية ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1والفئة  2لتغطية االقتطاعات.
جمموع الت�سويات النظامية على ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة 1

امل�صدر مبني على �أرقام/حروف املرجع
للميزانية العمومية مبوجب نطاق
الدمج القانوين
ت

15,000,000

خ+ح
ج+ث

8,798,120
9,546,472

33,344,592
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29

ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة 1

30

�أدوات ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف امل�ؤهلة وال�صادرة مبا�شرة �إ�ضافة �إىل فائ�ض ال�سندات ذات العالقة.
منه :م�صنف ك�أ�سهم مبوجب املعايري املحا�سبية املطبقة
منه :م�صنف كالتزامات مبوجب املعايري املحا�سبية املطبقة
�أدوات ر�أ�س املال ال�صادرة مبا�شرة طبقا للخروج التدريجي من ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف
�أدوات الفئة  1الإ�ضافية (و �أدوات ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1غري امل�شمولة يف البند  )5ال�صادرة من قبل ال�شركات التابعة واململوكة من قبل �أطراف �أخرى.
منه� :أدوات �صادرة من ال�شركات التابعة طبقا للخروج التدريجي
ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف قبل الت�سويات النظامية
ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف :الت�سويات النظامية
ا�ستثمارات يف �أدوات الفئة  1الإ�ضافية الذاتية

33,344,592

ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف :الأدوات
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

ملكيات متبادلة يف �أدوات الفئة  1الإ�ضافية
اال�ستثمارات يف 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  10%من ر�أ�س املال العام ال�صادر للكيان (احلد الأق�صى للمبلغ
الزائد عن )10%
اال�ستثمارات امل�ؤثرة يف ر�أ�سمال الكيانات امل�صرفية واملالية وكيانات الت�أمني اخلارجة عن نطاق الدمج النظامي (ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة).
الت�سويات النظامية الداخلية املحددة
الت�سويات النظامية املطبقة على ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف بخ�صو�ص املبالغ اخلا�ضعة للمعاجلة ما قبل تطبيق معيار بازل 3
منها�( :أدخل ا�سم الت�سوية)
منها:
الت�سويات النظامية املطبقة على ر�أ�س مال الفئة  1الإ�ضايف ب�سبب عدم كفاية الفئة  2لتغطية احل�سميات
جمموع الت�سويات النظامية على ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف
ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف
ر�أ�سمال الفئة ( 1الفئة  + 1ر�أ�سمال الفئة  1الإ�ضايف)
ر�أ�سمال الفئة  :2الأدوات واملخ�ص�صات
�أدوات ر�أ�سمال الفئة  2الإ�ضايف امل�ؤهلة وال�صادرة مبا�شرة �إ�ضافة �إىل فائ�ض ال�سندات ذات العالقة.
�أدوات ر�أ�س املال ال�صادرة مبا�شرة طبقا للخروج التدريجي من ر�أ�سمال الفئة  2الإ�ضايف
�أدوات الفئة  2الإ�ضافية (و�أدوات ر�أ�سمال الأ�سهم العامة الفئة  1غري امل�شمولة يف البند � 5أو البند  )34ال�صادرة من قبل ال�شركات التابعة واململوكة من قبل �أطراف �أخرى (املبلغ م�سموح يف جمموعة الفئة )2
منه� :أدوات �صادرة من ال�شركات التابعة طبقا للخروج التدريجي
املخ�ص�صات:

52

54
55
56

58
59

60

61
62
63
64
65
66
67
68

69
33,344,592

اال�ستثمار يف �أدوات ر�أ�سمال الفئة  2الذاتية
ملكيات متبادلة يف �أدوات الفئة  2الإ�ضافية
اال�ستثمارات يف 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  10%من ر�أ�س املال العام ال�صادر للكيان (احلد الأق�صى للمبلغ
الزائد عن )10%
اال�ستثمارات امل�ؤثرة يف ر�أ�سمال الكيانات امل�صرفية واملالية وكيانات الت�أمني اخلارجة عن نطاق الدمج النظامي (ناق�ص املراكز الق�صرية امل�ؤهلة).
الت�سويات النظامية الداخلية املحددة

70

ب

71

72
73
2,032,367

ر�أ�سمال الفئة  2قبل الت�سويات النظامية
ر�أ�سمال الفئة  :2الت�سويات النظامية

53

57

2,100,000

4,132,367

�أ

74
75

76
77
78
79

80
81
82
83
84
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الت�سويات النظامية املطبقة على ر�أ�سمال الفئة  2الإ�ضايف بخ�صو�ص املبالغ اخلا�ضعة ملعاجلة ما قبل تطبيق بازل
منها�( :أدخل ا�سم الت�سوية)
والتي منها:
جمموع الت�سويات النظامية على ر�أ�سمال الفئة 2
ر�أ�سمال الفئة 2
جمموع 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:
جمموع �أ�صول املخاطر املوزونة
الن�سب الر�أ�سمالية
ر�أ�سمال الفئة  1العام (كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة)
ر�أ�سمال الفئة ( 1كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة)
جمموع ر�أ�س املال (كن�سبة مئوية من �أ�صول املخاطر املوزونة)
3

85

متطلبات 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
من �أ�صول املخاطر املوزونة
منه :متطلبات احتياطي حماية ر�أ�س املال
منه :متطلبات احتياطي احلماية من الدورة االقت�صادية املعاك�سة
منه :متطلبات احتياطي G-SIB
ر�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
الن�سبة الدنيا لر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة 1املحلي (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
الن�سبة الدنيا لر�أ�س مال الفئة 1املحلي (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
الن�سبة الدنيا ملجموع را�س املال املحلي (�إن كانت خمتلفة عن بازل )3
املبالغ التي تقل عن احلدود الدنيا لالقتطاع (قبل وزن املخاطر)
اال�ستثمارات غري الهامة يف ر�أ�س مال امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.
اال�ستثمارات امل�ؤثرة يف الأ�سهم العامة للم�ؤ�س�سات املالية
حقوق خدمة الرهن (ناق�ص االلتزامات ال�ضريبية ذات العالقة).
�أ�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 يف الفئة 2
املخ�ص�صات امل�ؤهلة للإدراج يف الفئة  2فيما يخ�ص املخاطر اخلا�ضعة للطريقة املعيارية (قبل تطبيق احلد الأعلى)
احلد الأعلى لإدخال املخ�ص�صات يف الفئة  2مبوجب الطريقة املعيارية
املخ�ص�صات امل�ؤهلة للإدراج يف الفئة  2فيما يخ�ص املخاطر اخلا�ضعة لطريقة التقييم الداخلي (قبل تطبيق احلد الأعلى)
احلد الأعلى لإدخال املخ�ص�صات يف الفئة  2مبوجب طريقة التقييم الداخلي
�أدوات ر�أ�س املال اخلا�ضعة لرتتيبات اخلروج التدريجي (والتي تنطبق فقط بني  1يناير  2018و  1يناير 2022م)
ال�سقف احلايل على �أدوات ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1واخلا�ضعة لرتتيبات اخلروج التدريجي
املبالغ امل�ستثناة من ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  1ب�سبب ال�سقف (الزيادة على ال�سقف بعد اال�سرتدادات واال�ستحقاقات)
ال�سقف احلايل على �أدوات ر�أ�س مال الفئة  1اخلا�ضعة لرتتيبات اخلروج التدريجي
املبالغ امل�ستثناة من ر�أ�س مال الفئة  2ب�سبب ال�سقف (الزيادة على ال�سقف بعد اال�سرتدادات واال�ستحقاقات)
ال�سقف احلايل على �أدوات ر�أ�س مال الفئة  2واخلا�ضعة لرتتيبات اخلروج التدريجي
املبالغ امل�ستثناة من ر�أ�س مال الأ�سهم العامة الفئة  2ب�سبب ال�سقف (الزيادة على ال�سقف بعد اال�سرتدادات واال�ستحقاقات)

4,132,367
37,476,959

178,579,652

18.67%
18.67%
20.99%
G-SIB

واملعرب عنها كن�سبة مئوية

n/a
n/a
n/a

2,032,367
2,032,367
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 – CC2ت�سوية ر�أ�س املال النظامي يف امليزانية العمومية (ب�آالف الرياالت)

CCA1

– املالمح الرئي�سية لأدوات ر�أ�س املال النظامي والأدوات الأخرى امل�ؤهلة للقدرة على ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية
�أ

املوجودات

نقدية وار�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
م�شتقات القيمة العادلة الإيجابية
�صايف اال�ستثمارات
�صايف القرو�ض وال�سلف
منه :ا خم�ص�صات جماعية
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
�صايف ممتلكات ومعدات
موجودات �أخرى
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء
�سندات دين م�صدرة
منها �أدوات ر�أ�س مال الفئة 2
اقرتا�ض
م�شتقات القيمة العادلة ال�سالبة
مطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع

�أ
امليزانية العمومية يف القوائم املالية املن�شورة

ب
مبوجب نطاق الدمج القانوين

26,874,499

26,874,499

13,490,700

13,288,524

532,364

532,364

26,976,751

26,691,141

117,006,087

117,006,087

2,091,271

2,032,367

524,924

524,924

1,134,927

1,133,098

1,075,092

916,805

187,615,344

186,967,442

3,690,975

3,690,975

140,239,513

140,265,849

2,998,748

2,998,748

2,998,748

2,100,000

1,682,445

1,682,445

481,195

481,195

5,051,997

4,503,638

154,144,873

153,622,850

ت
الإ�شارة

�أ

ب

15,000,000

15,000,000

منه مبلغ ر�أ�س املال العام من الفئة 1
منه مبلغ الفئة الإ�ضافية  1امل�ستحق
احتياطي نظامي

15,000,000

15,000,000

9,545,984

9,545,984

488

488

ت
ث
ج

احتياطيات �أخرى

7,858,470

7,858,470

ح

�أرباح مبقاة

939,650

939,650

�أرباح مقرتح توزيعها

33,344,592

33,344,592

معلومات كمية  /نوعية
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

امل�صدر
رمز التعرف الفردي( :مثال � CUSPIN, ISIN :أو بلومبريغ بالن�سبة لالكتتابات اخلا�صة)
الأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة
الو�سائل التي يتم مبوجبها حتقيق متطلبات الإنفاذ الواردة يف الق�سم  13من ورقة ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية ( TLACبالن�سبة �إىل الأدوات الأخرى امل�ؤهلة للقدرة على ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية التي يحكمها القانون الأجنبي)
قواعد بازل  3االنتقالية
قواعد بازل  3ما بعد االنتقالية
م�ؤهلة فرديا /كمجموعة  /كمجموعة وفرديا
نوع الأداة
املبلغ امل�سجل يف را�س املال النظامي (العملة باملاليني كما بتاريخ �أحدث تقرير)
القيمة الأ�سمية لالداة
الت�صنيف املحا�سبي
تاريخ الإ�صدار الفعلي
دائم �أو م�ؤرخ
تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي
ا�ستدعاء امل�صدر طبقا للموافقة الإ�شرافية امل�سبقة.
تاريخ خيار اال�ستدعاء ،تواريخ اال�ستدعاء الطارئة ومبلغ اال�سرتداد

16

تواريخ اال�ستدعاء الالحقة �إن انطبق ذلك
الكوبونات  /الأرباح
�أرباح/كوبون ثابت �أو عائم
�سعر الكوبون واي م�ؤ�شر مرتبط
هل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح
تقديرية بالكامل ،تقديرية جزئيا �أو �إلزامية
هل توجد �أية زيادة �أو �أي حافز �آخر لال�سرتداد
غري تراكمية �أو تراكمية
قابلة �أو غري قابلة للتحويل
�إذا كانت قابلة للتحويل ،عامل/عوامل �إطالق التحويل
�إذا كانت قابلة للتحويل ،كليا �أو جزئيا
�إذا كانت قابلة للتحويل ،تاريخ التحويل
�إذا كانت قابلة للتحويل ،حتويل الزامي �أم اختياري
�إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد نوع الأداة التي �سيتم التحويل لها
�إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد م�صدر الأداة التي �سيتم التحويل لها.
خ�صائ�ص تخفي�ض القيمة الدفرتية:
يف حالة تخفي�ض القيمة الدفرتية ،عامل  /عوامل حتفيز التخفي�ض
يف حالة التخفي�ض ،كلي �أو جزئي
يف حالة التخفي�ض ،م�ؤقت �أم دائم
�إذاكان التخفي�ض م�ؤقت ،و�صف لآلية التخفي�ض
املوقع يف هرم الأولوية عند الت�صفية ( حدد نوع الأداة التي لها �أولوية يف الدفع قبل الأداة
خ�صائ�ص التحويل غري املتوافقة.
�إذا كان اجلواب نعم ،حدد اخل�صائ�ص غري املتوافقة.
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البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
ISIN No.SA13EFK0GJJ0

تخ�ضع الأداة للأنظمة النافذة يف اململكة العربية ال�سعودية
ال ينطبق
الفئة 2
م�ؤهلة
فردي
�صكوك
 600مليون ريال �سعودي
 1500مليون ريال �سعودي
مطلوبات  -تكلفة مطف�أة
 17دي�سمرب 2013م
م�ؤرخ
 17دي�سمرب 2020م
نعم
خيار اال�ستدعاء متاح فقط بعد � 5سنوات �أو من �أجل حدث نظامي �أو �ضريبي .وتاريخ اال�سرتداد يف  17دي�سمرب 2018م ،ويحق
ل�ساب اال�سرتداد كليا ولي�س جزئيا ب�إعطاء �إخطار ال يقل عن  30يوما و ال يزيد عن  60يوما حلملة ال�صكوك.
ح�سب املو�ضح �أعاله
عائم
�سيبور  6ا�شهر  140 +نقطة �أ�سا�س
ال
الزامي
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
تالية �أحقية الدفع :كبار حملة ال�صكوك لهم الأولوية املبا�شرة مبا�شرة قبل هذه الأداة.
ال ينطبق
ال ينطبق

خ

� إجمايل حقوق امل�ساهمني

152

حقوق االقلية

125,879

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

187,615,344

186,967,442
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
 – CCA1املالمح الرئي�سية لأدوات ر�أ�س املال النظامي والأدوات الأخرى امل�ؤهلة للقدرة على ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية

 – LR1ملخ�ص املقارنة بني الأ�صول املحا�سبية وبني �إجمايل االنك�شافات يف معيار الرفع املايل (ب�آالف الرياالت)

�أ
معلومات كمية  /نوعية
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

امل�صدر
رمز التعرف الفردي( :مثال � CUSPIN, ISIN :أو بلومبريغ بالن�سبة لالكتتابات اخلا�صة)
الأنظمة احلكومية التي حتكم الأداة
الو�سائل التي يتم مبوجبها حتقيق متطلبات الإنفاذ الواردة يف الق�سم  13من ورقة ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية( TLACبالن�سبة �إىل الأدوات الأخرى امل�ؤهلة للقدرة على ا�ستيعاب اخل�سائر الكلية التي يحكمها القانون الأجنبي)
قواعد بازل  3االنتقالية
قواعد بازل  3ما بعد االنتقالية
م�ؤهلة فرديا /كمجموعة  /كمجموعة وفرديا
نوع الأداة
املبلغ امل�سجل يف را�س املال النظامي (العملة باملاليني كما بتاريخ �أحدث تقرير)
القيمة الأ�سمية لالداة
الت�صنيف املحا�سبي
تاريخ الإ�صدار الفعلي
دائم �أو م�ؤرخ
تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي
ا�ستدعاء امل�صدر طبقا للموافقة الإ�شرافية امل�سبقة.
تاريخ خيار اال�ستدعاء ،تواريخ اال�ستدعاء الطارئة ومبلغ اال�سرتداد

16

تواريخ اال�ستدعاء الالحقة �إن انطبق ذلك
الكوبونات  /الأرباح
�أرباح/كوبون ثابت �أو عائم
�سعر الكوبون واي م�ؤ�شر مرتبط
هل يوجد عامل وقف توزيع الأرباح
تقديرية بالكامل ،تقديرية جزئيا �أو �إلزامية
هل توجد �أية زيادة �أو �أي حافز �آخر لال�سرتداد
غري تراكمية �أو تراكمية
قابلة �أو غري قابلة للتحويل
�إذا كانت قابلة للتحويل ،عامل/عوامل �إطالق التحويل
�إذا كانت قابلة للتحويل ،كليا �أو جزئيا
�إذا كانت قابلة للتحويل ،تاريخ التحويل
�إذا كانت قابلة للتحويل ،حتويل الزامي �أم اختياري
�إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد نوع الأداة التي �سيتم التحويل لها
�إذا كانت قابلة للتحويل ،حدد م�صدر الأداة التي �سيتم التحويل لها.
خ�صائ�ص تخفي�ض القيمة الدفرتية:
يف حالة تخفي�ض القيمة الدفرتية ،عامل  /عوامل حتفيز التخفي�ض
يف حالة التخفي�ض ،كلي �أو جزئي
يف حالة التخفي�ض ،م�ؤقت �أم دائم
�إذاكان التخفي�ض م�ؤقت ،و�صف لآلية التخفي�ض
املوقع يف هرم الأولوية عند الت�صفية ( حدد نوع الأداة التي لها �أولوية يف الدفع قبل الأداة).
خ�صائ�ص التحويل غري املتوافقة.
�إذا كان اجلواب نعم ،حدد اخل�صائ�ص غري املتوافقة.
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البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
ISIN No.SA13QVK0GK33

تخ�ضع الأداة للأنظمة النافذة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ال ينطبق
الفئة 2
م�ؤهلة
فردي
�صكوك
 1500مليون ريال �سعودي
 1500مليون ريال �سعودي
مطلوبات  -تكلفة مطف�أة
 28مايو 2015م
م�ؤرخ
 28مايو 2025م
نعم
خيار اال�ستدعاء متاح فقط بعد � 5سنوات �أو من �أجل حدث نظامي �أو �ضريبي .وتاريخ اال�سرتداد يف  28مايو
 ،2020ويحق ل�ساب اال�سرتداد كليا ولي�س جزئيا
ب�إعطاء �إخطار ال يقل عن  30يوما و ال يزيد عن  60يوما حلملة ال�صكوك.
ح�سب املو�ضح �أعاله
عائم
�سيبور  6ا�شهر  130 +نقطة �أ�سا�س
ال
الزامي
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
تالية �أحقية الدفع :كبار حملة ال�صكوك لهم الأولوية املبا�شرة مبا�شرة قبل هذه الأداة.
ال ينطبق
ال ينطبق

1
2
3
4
5
6
7
8

�أ

�إجمايل ًالأ�صول املجمعة وفقا ًللبيانات ًاملالية ًاملن�شورة
التعديالت املتعلقة بالإ�ستثمارات ًف ًالبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات الت�أمني وامل�ؤ�س�سات املالية املجمعة للأغرا�ض ًاملحا�سبية والتي هي خارج نطاق التجميع الرقابي
التعديالت املتعلقة ب�أي �أ�صول �إئتمانية مدرجة يف امليزانية مبوجب ال�سيا�سة املحا�سبية للبنك املطبق ومت ا�ستبعادها من قيا�س الإنك�شاف يف معيار الرفع املايل
تعدیالت الأدوات املالیة امل�شتقة
تعديل معامالت متويل الأوراق املالية (�أي اتفاقيات �إعادة ال�شراء والإقرا�ض امل�ضمون املماثلة)
تعديل البنود خارج امليزانية العمومية (�أي التحويل �إىل مبالغ مكافئة لالئتمان خارج �إنك�شافات امليزانية العمومية )
تعديالت �أخرى
�إنك�شاف معدل الرفع املايل

187,615,344
957,430
45,935,795
1,694,694
236,203,263

 – LR2الإف�صاح العام ملعيار الرفع املايل ( ب�آالف الرياالت)

الإنك�شافات يف امليزانية العمومية
البنود املدرجة يف امليزانية العمومية (با�ستثناء امل�شتقات و عمليات متويل الأوراق املالية �شاملة ال�ضمانات)
1
�إجمايل الإنك�شافات يف امليزانية العمومية (با�ستثناء امل�شتقات و عمليات متويل الأوراق املالية (جمموع ال�سطرين  1و )2
2
(مبالغ الأ�صول ذات ال�صلة املقتطعة عند حتديد ر�أ�س املال فئة  1مبوجب بازل )3
3
�إنك�شافات امل�شتقات
تكلفة اال�ستبدال جلميع عمليات امل�شتقات (�أي ال�صايف من هام�ش �ضمان القيمة النقدي امل�ؤهل)
4
مبلغ املعامل الإ�ضايف للإنك�شاف املالية املحتملة ( )PFEجلميع معامالت امل�شتقات املالية
5
�إجمايل �ضمانات امل�شتقات املقدمة التي مت �إ�ستقطاعها من �أ�صول امليزانية مبوجب ال�سيا�سة املحا�سبية للبنك
6
(اقتطاعات الأ�صول امل�ستحقة القب�ض من هام�ش �ضمان القيمة النقدي املقدم يف عمليات امل�شتقات)
7
(انك�شافات للأطراف املقابلة املركزية التي مت �إ�ستثنا�ؤها)
8
املبلغ الإ�سمي الفعلي املعدل مل�شتقات الإئتمان امل�صدرة
9
(التقا�ص للمبلغ الإ�سمي الفعلي املعدل وخ�صم قيمة املعامل الإ�ضايف مل�شتقات الإئتمان امل�صدرة)
10
�إجمايل �إنك�شافات امل�شتقات (جمموع ال�سطر � 4إىل)10
11
االنك�شافات لعمليات متويل الأوراق املالية
�إجمايل �أ�صول عمليات متويل الأوراق املالية (دون الأخذ يف الإعتبار �أي تقا�ص) بعد �إجراء التعديالت للعمليات املحا�سبية للبيع
12
(�صايف الذمم النقدية املدينة والدائنة النا�شئة عن �أ�صول عمليات متويل الأوراق املالية الإجمالية)
13
�إنك�شاف معامل التحويل الإئتماين من خالل �أ�صول عمليات متويل الأوراق املالية
14
�إنك�شافات وكيل العمليات
15
�إجمايل االنك�شافات لعمليات متويل الأوراق املالية (جمموع الأ�سطر � 12إىل ) 15
16
الإنك�شافات خارج امليزانية
الإنك�شاف خارج امليزانية العمومية ب�إجمايل القيمة الإ�سمية
17
(التعديالت للتحويل �إىل مبالغ مكافئة للإئتمان
18
البنود خارج امليزانية (جمموع الأ�سطر  17و )18
19
ر�أ�س املال و�إجمايل الإنك�شافات
فئة  1من ر�أ�س املال
20
�إجمايل الإنك�شافات (جمموع الأ�سطر  3و 11و 16و )19
21
معيار الرفع املايل
معيار الرفع املايل مبوجب بازل 3
22

a

b

T

T-1

189,059,539

180,932,572

189,059,539

180,932,572

250,499
957,430

399,334
997,402

1,207,929

1,396,736

-

-

119,723,222
)(73,787,427
45,935,795

118,389,989
)(72,234,028
46,155,961

33,344,592
236,203,263

32,745,535
228,485,268

14.12%

14.33%
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
� – LIQAإدارة خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم امتالك البنك ال�سعودي الربيطاين( �ساب ) موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها� ،أو �أنه �سيتعني عليه الوفاء بتلك الإلتزامات بتكلفة زائدة .وميكن �أن تن�ش�أ هذه املخاطر من عدم التطابق يف توقيت التدفقات النقدية .وتن�ش�أ خماطر التمويل (ومتثل
�شكل معني من خماطر ال�سيولة ) حينما ال ميكن احل�صول على ال�سيولة الالزمة لتمويل مراكز الأ�صول غري ال�سائلة بال�شروط املتوقعة عند احلاجة.
لدى البنك �إطار داخلي ملخاطر ال�سيولة والتمويل م�ستخدما الإطار التنظيمي اخلارجي مل�ؤ�س�سة النقد لن�سبة تغطية ال�سيولة ومتطلبات �صايف التمويل امل�ستقرك�أ�سا�س ولكن ب�إ�ضافة مقايي�س  /حدود �إ�ضافية وتغطيات ملعاجلة املخاطر التي يرى البنك �أنها مل يتم عك�سها ب�شكل كاف من خالل الإطار
التنظيمي اخلارجي.
�إن قرار �إن�شاء �إطار داخلي على غرار الإطار التنظيمي اخلارجي كان مدفوعا باحلاجة �إىل الت�أكد من �أن الأطر اخلارجية والداخلية تتما�شى مع توجه الإطار الداخلي للت�أكد من �أن �إطار ت�سعري حتويل الأموال الداخلية للبنك يحفز خطوط الأعمال على الإلتزام الإجمايل بكل من املخاطر اخلارجية
( التنظيمية ) والتحمل الداخلي للمخاطر.
الهدف من معدل تغطية ال�سيولة هو احلد من خماطر التدفقات النقدية ال�شديدة الناجمة عن الإفراط يف االعتماد على م�صادر التمويل املتقلبة وبع�ض االلتزامات املتعلقة بالإقرا�ض .وطبقا ملعدل تغطية ال�سيولة يتعني على �ساب الإحتفاظ بحد �أدنى من الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة غري املقيدة
ب�أعباء لتحمل �سيناريو �ضغط حاد متوا�صل ملدة  30يوما .وقد مت ت�صميم معدل تغطية ال�سيولة ب�شكل خا�ص لتح�سني املرونة لدى البنك على املدى الق�صري يف مواجهة �صدمات ال�سيولة  .وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن متطلبات �صايف التمويل امل�ستقر م�صممة للحد من املخاطر الناجمة عن عدم
التطابق املفرط يف الإ�ستحقاقات على املدى املتو�سط والطويل .وب�شكل �أكرث حتديدا تقت�ضي متطلبات �صايف التمويل امل�ستقر من �ساب متويل الأ�صول غري ال�سائلة بحد �أدنى من املطلوبات امل�ستقرة على مدى �سنة واحدة.
ويعرف �إطار معدل تغطية ال�سيولة ومتطلبات �صايف التمويل امل�ستقر ودائع العمالء على �أنها “م�ستقرة” �أو “�شبه م�ستقرة” �أو”غري م�ستقرة” .وتعرف الأموال امل�ستقرة و�شبه امل�ستقرة على �أنها الودائع التي يقل احتمال �إدارتها ب�شكل ن�شط من قبل العمالء ويرجح بالتايل بقائها لدى البنك خالل
فرتة ال�ضغط .وباملثل ،تعرف الأموال غري امل�ستقرة على �أنها الودائع التي يديرها العمالء ب�شكل �أكرث فاعلية مع �إحتمال �سحبها مبكرا مع م�ؤ�شرات �ضغوط ال�سوق وهي ت�شكل جزءا من ح�سابات معدل تغطية ال�سيولة.
ك�سيا�سة عامة ،ي�سعى �ساب �إىل الإكتفاء ذاتيا فيما يتعلق بتمويل العمليات اخلا�صة به من الودائع “ امل�ستقرة”  .وي�سمح باال�ستثناءات لت�سهيل التمويل الفعال لبع�ض متطلبات اخلزينة الق�صرية الأجل وامل�شاريع النا�شئة التي ال تتوفر لها �إمكانية الو�صول �إىل �أ�سواق الإيداع.
ي�ستخدم �ساب اختبار حتمل �ضغط التدفقات النقدية كجزء من عملياته الرقابية لتقييم خماطر ال�سيولة .ويتم من خالل اختبار ال�ضغط تقييم التدفقات النقدية والتي ت�أخذ بعني الإعتبار الت�أثريات ال�سلبية احلادة وغري املواتية املحتملة على الأرباح واخل�سائر وعلى الر�أ�سمال و�أزمات ال�سيولة بهدف
تقييم قدرة البنك على الإحتفاظ بو�ضع ر�أ�سمايل كاف يف حال تطبيق هذا ال�سيناريو.
يتمثل الهدف من «ن�سبة تغطية ال�سيولة» يف احلد من خماطر التدفقات النقدية اخلارجة ال�شديدة الناجمة عن االعتماد املفرط على م�صادر التمويل املتقلبة وعن بع�ض التزامات الإقرا�ض .وح�سب «ن�سبة تغطية ال�سيولة» ،فعلى �ساب االحتفاظ بحد �أدنى من الأ�صول ال�سائلة غري املرهونة ذات اجلودة
العالية ليتحمل و�ضع ًا �شديد ال�صعوبة �سي�ستمر ملدة  30يوم ًا .وقد و�ضعت «ن�سبة تغطية ال�سيولة» خ�صي�ص ًا لتح�سني مرونة بنك �ساب على املدى الق�صري يف مواجهة �صدمات ال�سيولة .باملقابل ،ف�إن «ن�سبة �صايف التمويل الثابت» مو�ضوعة للحد من املخاطر الناجتة ب�سبب الت�ضارب املفرط يف مواعيد
اال�ستحقاق علی املديني املتو�سط والطویل .فعلى نحو �أكرث حتديد ًا ،ت�ستلزم «ن�سبة �صايف التمويل الثابت» من �ساب متويل الأ�صول غري ال�سائلة بحد �أدنى من اخل�صوم امل�ستقرة على مدى �سنة واحدة.
عالو ًة على ذلك ،ي�صنف �إطار عمل «ن�سبة تغطية ال�سيولة» و«ن�سبة �صايف التمويل الثابت» ودائع العمالء على �أنها «م�ستقرة» و«�شبه م�ستقرة» و«غري م�ستقرة» .فالأموال امل�ستقرة و�شبه امل�ستقرة تُع َّرف ب�أنها الودائع التي يقل احتمال �إدارتها على نحو ن�شط من العمالء و ُيرجح ،من ثم� ،أن تظل بحوزة البنك
�إ َّبان فرتة ي�شوبها التوتر .باملثل ،فالأموال غري امل�ستقرة تع َّرف ب�أنها الودائع التي يديرها العمالء �إدارة �أكرث فعالية ويزيد احتمال �سحبها مع �أوىل بوادر �إ�صابة ال�سوق بالإجهاد ،ما ي�شكل جزء ًا من ح�سابات «ن�سبة تغطية ال�سيولة».
وي�سعى بنك �ساب ،ك�سيا�سة عامة� ،إىل حتقيق االكتفاء الذاتي فيما يتعلق بتمويل عملياته عن طريق الودائع «امل�ستقرة» .غري �أن بع�ض اال�ستثناءات لهذه ال�سيا�سة العامة تقع من �أجل ت�سهيل التمويل الف ّعال لبع�ض متطلبات اخلزينة ق�صرية الأجل وامل�شاريع النا�شئة ،التي ال تتوفر لها �إمكانية الو�صول �إىل
�أ�سواق الودائع.
ويف هذا الإطار ،ي�ستخدم بنك �ساب اختبارات الإجهاد املايل للتدفقات النقدية كجزء من عملياته الرقابية لتقييم املخاطر املرتبطة بال�سيولة .وعملية اختبار الإجهاد املايل للتدفقات النقدية تُقدِّ ر الت�أثريات ال�سلبية احلادة املحتملة على ر�ؤو�س الأموال وح�ساب الأرباح واخل�سائر �أثناء �أزمات ال�سيولة
وت�ضعها يف االعتبار بغية تقييم قدرة البنك على توفري ر�أ�س املال الكايف يف مثل هذا ال�سيناريو.
وقد �أعد بنك �ساب «بيانات تقبل خماطر» تغطي املخاطر املرتبطة بال�سيولة التي تعتمدها �سنوي ًا جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة وتراجعها �شهري ًا جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة �إدارة املخاطر مع رفع تقارير ربع �سنوية �إىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يدير بنك �ساب �سيولة امليزانية العمومية ويعد تقارير عنها يف �ضوء الن�سب الرئي�سة التالية:
ل�سلف العمالء.
• ن�سبة الأ�صول �إىل الودائع – تر�صد مدى تغطية ودائع العمالء ُ
•�شرط احتياطات ال�سيولة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) – امتالك حد �أدنى مقداره  20%من خ�صوم الودائع يف �شكل �أ�صول �سائلة تُ�ستَحق يف �أقل من �شهر واحد ،ويف �شكل �أذون خزينة و�سندات حكومية وفق ًا للمادة  7من نظام مراقبة البنوك.
•ن�سبة تغطية ال�سيولة – حد �أدنى من املتطلبات مقداره 100%ي�ستلزم امتالك بنك �ساب �أ�صو ًال �سائلة ميكن ،يف حالة احلاجة �إليها ،حتويلها ب�سهولة �إىل نقد ُي�ضخ يف الأ�سواق اخلا�صة لل�صمود �أمام �سيناريو �إجهاد مدته  30يوم ًا.
• ن�سبة �صايف التمويل الثابت – حد �أدنى من املتطلبات مقداره  - 100%-ي�ستلزم امتالك بنك �ساب ح ّد ًا �أدنى من التمويل امل�ستقر مقارنة مب�ستويات ال�سيولة اخلا�صة ب�أن�شطة الأ�صول على مدى �سنة واحدة.
يق ِّيم بنك �ساب املخاطر املرتبطة بال�سيولة ويديرها عرب �سيا�سات حمددة بو�ضوح لل�سيولة ت�شكل جزء ًا من �إطار عمل �أو�سع لل�سيولة والتمويل وخطة متويل تراجعها جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة .وهناك جلنة معينة لإدارة ال�سيولة تر�صد و�ضع ال�سيولة احلايل
واملتوقع للبنك وتقرتح التغيريات على جلنة املوجودات واملطلوبات بخ�صو�ص �سيناريوهات اختبارات الإجهاد املايل لل�سيولة وا�سرتاتيجية التمويل وحدود ن�سبة ال�سيولة لبنك �ساب.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،تُعد الإدارة املالية تقرير �سيولة على م�ستوى البنك يحظى بر�صد يومي يف �ضوء احلدود املعتمدة واملتطلبات التنظيمية التي �أقرتها الإدارة العليا ،بالإ�ضافة �إىل �إعدادها ،على �أ�سا�س �شهري ،مليزانية عمومية متوقعة ملدة مقدارها � 18شهر ًا تو�ضح النمو املتوقع يف القرو�ض والودائع.
ويدير بنك �ساب تركز �سندات الديون واملودعني وير�صده لتجنب الإفراط يف االعتماد على كبار املودعني املنفردين ول�ضمان وجود توليفة متويلية مريحة وو�ضع مريح لآجال ا�ستحقاق �سندات الديون والودائع.
باملثل ،ي�سعى بنك �ساب �إىل �أن يكون لديه ،على نحو م�ستمر ،احتياطي من الأ�صول ال�سائلة غري املرهونة ذات اجلودة العالية التي تتكون بالأ�سا�س من ودائع لدى البنك املركزي ،يف �شكل نقد �أو ديون �سيادية غري مرهونة ،ميكن ت�صفيتها �أو م�صادرتها يف �أوقات نق�ص ال�سيولة .وتتوىل جلنة املوجودات
واملطلوبات ،على �أ�سا�س �شهري ،حتديد ور�صد حد حتمل املخاطر بالن�سبة للأ�صول.
عالو ًة على ذلك ،تُ�ستخدم كل من ن�سبة تغطية ال�سيولة ون�سبة �صايف التمويل الثابت يف ال�ضغط على و�ضع ال�سيولة عرب جمموعة من نطاقات �آجال اال�ستحقاق وعن طريق تطبيق �سيناريوهات خا�صة بالبنك وعلى م�ستوى ال�سوق.
من ناحية �أخرى ،ت�شكل ودائع االدخار واحل�سابات اجلارية م�ستحقة الدفع عند الطلب �أو بنا ًء على �إخطار ق�صري املدى -جزء ًا كبري ًا من متويل بنك �ساب ،وهناك اهتمام كبري باحلفاظ على ثبات هذه الودائع .فبنك �ساب يدير وير�صد تركز �سندات الديون واملودعني لتجنب الإفراط يف االعتماد على
كبار املودعني املنفردين ول�ضمان وجود توليفة متويلية مريحة وو�ضع مريح لآجال ا�ستحقاق �سندات الديون والودائع.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لدى بنك �ساب «خطة طوارئ متويلية» �شاملة وجاهزة وتُخترب �سنوي ًا .وحتدد هذه اخلطة �أول امل�ؤ�شرات الدالة على ظروف الإجهاد املايل ،وتن�ص على الإجراءات التي يتعني اتخاذها يف حالة مواجهات �صعوبات نا�شئة عن الأزمات النظامية �أو غريها ،مع الو�صول بالآثار ال�سلبية
طويلة الأجل على الأعمال �إىل احلد الأدنى.
فبنك �ساب لديه ،حتت ت�صرفه املبا�شر ،جمموعة وا�سعة من م�صادر ر�ؤو�س الأموال والأ�سواق النقدية بغية الوفاء باحتياجات التمويل.
ويوا�صل بنك �ساب تنويع م�صادر التمويل عرب �إ�صدارات الديون يف الأ�سواق املحلية والعاملية على حد �سواء من �أجل حتديد م�صادر متويل �أطول �أج ًال مليزانيته العمومية.
وي�ؤثر التقييم وفق �سعر ال�سوق ملخاطر امل�شتقات املتوازية للبنك ت�أثري ًا كبري ًا على �إدارة ال�سيولة.
ووفق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تعترب العملة «ذات �أهمية» �إذا بلغ جمموع اخل�صوم امل�صدرة بتلك العملة خم�سة يف املائة �أو �أكرث من �إجمايل اخل�صوم للبنك .وعلى ذلك ،فالريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي دون غريهما ميثالن عملتني مهمتني ،ويجري ر�صدهما تبع ًا لذلك.
من ناحية �أخرى ،ت�سهم الأ�صول ال�سائلة غري املرهونة ذات اجلودة العالية ب�صفة �أ�سا�سية يف ن�سبة تغطية ال�سيولة اخلا�صة بالبنك وكذلك تفعل التدفقات النقدية اخلارجية التي تن�ش�أ بالأ�سا�س من ودائع العمالء.
لقد انخف�ض متو�سط ن�سبة تغطية ال�سيولة لثالثة �أ�شهر �إىل 178%؛ �أي كما كان يف  31دي�سمرب  2017من �أ�صل � 207%سجلها يف � 30سبتمرب  .2017ويرجع ذلك يف الأ�سا�س �إىل زيادة مقدارها  3مليار ريال �سعودي يف متو�سط التدفقات النقدية اخلارجة وانخفا�ض مقداره  0.8مليار ريال
�سعودي يف التدفقات النقدية الداخلة يعو�ضه جزئي ًا زيادة يف متو�سط الأ�صول ال�سائلة غري املرهونة ذات اجلودة العالية مقدارها حوايل  1.6مليار ريال �سعودي .وقد كانت التغريات خالل تلك الفرتة متما�شية مع �أن�شطة البنك وفاقت بكثري احلد الأدنى من املتطلبات.
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بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
 – LIQ1معدل تغطية ال�سيولة (ب�آالف الرياالت)
�أ
�إجمايل القيمة غري املوزونة (متو�سط)
الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة
�إجمايل الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة
1
التدفقات النقدية
ودائع التجزئة والودائع من عمالء الأعمال ال�صغرية ،منها :
2
الودائع امل�ستقرة
3
الودائع الأقل �إ�ستقرارا
4
5
التمويالت الكبرية غري امل�ضمونة– منها :
الودائع الت�شغيلية (جميع الأطراف املقابلة) والودائع من خالل �شبكات البنوك التعاونية
6
الودائع غري الت�شغيلية (جميع الأطراف املقابلة)
7
الديون غري امل�ضمونة
8
التمويالت الكبرية امل�ضمونة
9
املتطلبات الإ�ضافية  ،منها:
10
التدفقات اخلارجة املتعلقة ب�إنك�شافات امل�شتقات واملتطلبات ال�ضمانية الأخرى
11
التدفقات اخلارجة املتعلقة بخ�سائر متويل منتجات الدين
12
ت�سهيالت الإئتمان وال�سيولة
13
�إلتزامات متويلية تعاقدية �أخرى
14
�إلتزامات متويلية طارئة �أخرى
15
�إجمايل التدفقات النقدية اخلارجة
16
�إجمايل التدفقات النقدية الداخلة
الإقرا�ض امل�ضمون (مثل �إعادة ال�شراء العك�سي)
17
تدفقات داخلة من �إنك�شافات منتظمة بالكامل
18
تدفقات نقدية خارجة �أخرى
19
�إجمايل التدفقات النقدية الداخلة
20
21
22
23

�إجمايل الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة (بعد التعديالت)
�صايف التدفقات النقدية اخلارجة
ن�سبة تغطية ال�سيولة ()%

CRA

ب
�إجمايل القيمة املوزونة (متو�سط)
37,863,633

49,436,960
65,229,696
107,154
3,497,204
116,754,073
-

4,943,696
29,384,883
107,154
349,720
2,811,423
37,596,876

19,271,331
118,800
19,390,132

16,150,336
118,800
16,269,136
�إجمايل القيمة املعدلة
37,863,633
21,327,740
178%

– جدول ت�سويات املخاطراالئتمانية :معلومات نوعية عامة حول املخاطر االئتمانية

�أ) كيف ينعك�س منوذج الأعمال يف مكونات بيان خماطر االئتمان اخلا�ص بالبنك؛
متثل خماطر االئتمان �أهم متطلباتنا التنظيمية املتعلقة بر�أ�س املال.
الأهداف الرئي�سية لوحدة �إدارة خماطر االئتمان لدينا هي:
• �إيجاد ثقافة قوية للإقرا�ض امل�س�ؤول وو�ضع �سيا�سة خماطر ائتمان و�إطار مراقبة قويني.
• اال�شرتاك مع �شركاتنا والدخول يف حتد معها فيما يتعلق بتعريف وتنفيذ واملواظبة على �إعادة تقييم درجة تقبل خماطر االئتمان لدينا يف ظل ظروف ال�سيناريوهات الفعلية و�سيناريوهات الإجهاد.
• �ضمان وجود تدقيق م�ستقل يجريه خرباء ملخاطر االئتمان وتكاليفها واحلد منها.
املخاطر االئتمانية هي املخاطر التي تن�ش�أ من عدم قدرة �أي من طريف امل�ستندات املالية على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خ�سائر مالية .تن�ش�أ خماطر االئتمان ب�شكل رئي�سي من �أن�شطة الإقرا�ض التي تن�ش�أ من القرو�ض وال�سلف والأن�شطة اال�ستثمارية .هناك �أي�ض ًا خماطر ائتمانية
على االلتزامات املتعلقة باالئتمان وااللتزامات الطارئة وامل�شتقات.
�إنَّ �إدارة «خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان لقطاع اجلملة» ،و�إدارة «�إدارة الرثوات والتجزئة امل�صرفية» و�إدارة «�إدارة الأعمال املعر�ضة للمخاطر» متثل مكونات رئي�سة من وحدة «�إدارة املخاطر» بالبنك ،التي تدعم «كبري موظفي �إدارة املخاطر» يف الإ�شراف على خماطر االئتمان .وت�شتمل الواجبات
الرئي�سة لهذه الإدارات على� :إجراء ا�ستعرا�ضات م�ستقلة ملقرتحات االئتمان ذات اخلطورة العالية والكبرية؛ و�إدارة خماطر االئتمان لقطاع التجزئة؛ والإ�شراف على �سيا�سة التعر�ض الكبري؛ وامتالكنا برامج لأنظمة االئتمان و�سيا�سات االئتمان؛ والإ�شراف على �إدارة احلوافظ ورفع تقارير بخ�صو�ص
امل�سائل املتعلقة باملخاطر �إىل الإدارة التنفيذية العليا واجلهات التنظيمية .وهذه اجلوانب من خماطر االئتمان تعمل على نحو وثيق مع قطاعات �أخرى يف وحدة �إدارة املخاطر مثل قطاع «املخاطر الت�شغيلية» ،فيما يتعلق ب�إطار عمل املراقبة الداخلية ،ومع قطاع «ا�سرتاتیجیة �إدارة املخاطر» فيما يتعلق
ب�إجراءات تقبل املخاطر .عالوة على ذلك ،ف�إنها تتعاون مع قطاع «ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر» ووحدة «ال�ش�ؤون املالية» فيما يتعلق باختبارات الإجهاد املايل.
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�ساب هو م�ؤ�س�سة تقدم خدمات مالية متنوعة ويعمل يف اململكة العربية ال�سعودية حيث يقدم جمموعة وا�سعة من الأن�شطة والأعمال التجارية وخطوط الدخل .ويقدم �ساب جمموعة وا�سعة من املنتجات والت�سهيالت االئتمانية من خالل قطاعات عمل رئي�سية ثالثة ،وهي :اخلدمات امل�صرفية التجارية
واخلدمات امل�صرفية العاملية والأ�سواق واخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات.
• تلبي اخلدمات امل�صرفية التجارية املتطلبات امل�صرفية لعمالء اخلدمات امل�صرفية التجارية مبا يف ذلك توفري الت�سهيالت االئتمانية والتمويل التجاري ومتويل الذمم املدينة وال�ضمانات واملنتجات االئتمانية الأخرى
• �إن اخلدمات امل�صرفية العاملية والأ�سواق م�سئولة عن �إدارة عالقات كربى ال�شركات ال�سعودية املعروفة والتي تعمل على امل�ستوى العاملي؛ وال�شركات متعددة اجلن�سيات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية والتي مقرها يف اخلارج؛ والعمالء من امل�ؤ�س�سات مثل الوزارات والهيئات احلكومية والإدارات
والبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،ف�ضال عن �إدارة �أن�شطة اخلزينة بالبنك.
• تعنى اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات باملتطلبات امل�صرفية لعمالء اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية واخلا�صة مبا يف ذلك احل�سابات اجلارية والتمويل ال�شخ�صي والتمويل العقاري والبطاقات االئتمانية.
ب) املعايري والطرق امل�ستخدمة من �أجل حتديد �سيا�سة �إدارة املخاطر االئتمانية وو�ضع حدود املخاطر االئتمانية:
و�ضع بنك �ساب معايري وا�ضحة يتعني على جميع املوظفني االلتزام بها على م�ستوى البنك .وي�شمل ذلك جمموعة من بيانات تقبل املخاطر املعتمدة من جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة والتي تعك�س قدرة البنك على حتمل املخاطر االئتمانية عرب خمتلف الإدارات والقطاعات واملنتجات و�أنواع
املقرت�ضني.
توفر دالئل االئتمان �إر�شادات و�سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة ومت�سقة فيما يتعلق بالإقرا�ض من �أجل �إدارة حمافظ الأ�صول البنكية لل�شركات والأفراد .وتتم مراجعة هذه اللوائح �سنوي ًا من قبل فعالية �إدارة املخاطر املعنية واعتمادها من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع قواعد م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي املتعلقة ب�إدارة املخاطر االئتمانية.
ي�سعى البنك ملراقبة وال�سيطرة على املخاطر االئتمانية من خالل مراقبة املخاطر االئتمانية واحلد من املعامالت مع بع�ض الأطراف املقابلة والتقييم امل�ستمر للجدارة االئتمانية للأطراف املقابلة .كما مت �إعداد و�صياغة �سيا�سات �إدارة املخاطر من �أجل حتديد املخاطر وو�ضع حدود خماطر منا�سبة لها ومراقبة
املخاطر وااللتزام بحدود ال�صالحيات املو�ضوعة.
يقوم البنك بتقييم احتمالية تعرث الأطراف املقابلة م�ستخدما �أدوات التقييم الداخلي .كما ي�ستخدم البنك تقييمات خارجية ،من وكاالت تقييم معروفة ،متى كان ذلك متوفر ًا.
كما ي�سعى البنك لإدارة خماطره االئتمانية من خالل تنويع �أن�شطة الإقرا�ض ل�ضمان عدم وجود تركزات غري مربرة للمخاطر مع �أفراد �أو جمموعات من العمالء يف مواقع �أو �أعمال حمددة.
لقد مت تفوي�ض �صالحيات القيام مبختلف الأن�شطة وامل�سئوليات املتعلقة بالأداء املايل �إىل �إدارة �ساب �ضمن حدود و�ضعها جمل�س الإدارة .كما يتم تفوي�ض �صالحيات الدخول يف املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق �ضمن حدود معينة للإدارة التنفيذية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن موافقة اللجنة التنفيذية تعترب
�ضرورية بالن�سبة للعرو�ض االئتمانية التي تنطوي على خماطر ائتمانية عالية.
تتم مراجعة عملية املوافقة ب�شكل �سنوي من قبل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة �ضمن حدود ال�صالحيات املو�ضوعة من قبل جمل�س الإدارة .ويتم الرتكيز �ضمن �ساب على م�سئولية الأفراد بالن�سبة التخاذ القرارات االئتمانية وبالتايل ف�إن هناك �سل�سلة من حدود �صالحيات املوافقة املعتمدة من قبل
جمل�س الإدارة.
ت�ستند قرارات الإقرا�ض ال�شخ�صي على مناذج تقييم االئتمان وا�سرتاتيجيات اتخاذ القرارات التي يتم تطويرها با�ستخدام البيانات الداخلية ومعلومات ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) �إ�ضافة �إىل تطبيق درجات ال�سلوكيات من �أجل دعم معاجلة �إجراءات بطاقات االئتمان والتفوي�ض
والتح�صيالت وقرارات مراجعة حدود ال�صالحيات.
و�ضع �ساب �أنظمة حتديد ومراقبة املخاطر االئتمانية وذلك من �أجل حتديد ومراقبة والإبالغ عن كافة املخاطر النا�شئة.
ث) العالقة بني �إدارة املخاطر االئتمانية ومراقبة املخاطر وااللتزام وفعاليات املراجعة الداخلية:
�إن جمل�س الإدارة م�سئول �أي�ضا عن الرقابة الداخلية يف �ساب وعن مراجعة فعاليتها .كما �أن �إطار املعايري وال�سيا�سات والإجراءات الرئي�سية التي و�ضعها �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صممة لتحقيق ف�صل فعال بني الواجبات والرقابة الداخلية يف �ساب من �أجل �إدارة املخاطر �ضمن حدود تقبل املخاطر املقبولة
بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار حتديد وتقييم و�إدارة املخاطر الكبرية التي تواجه البنك.
�إن �إدارة �ساب م�سئولة عن و�ضع واملحافظة على نظام كاف وفعال للرقابة الداخلية ي�شتمل على ال�سيا�سات والإجراءات/العمليات ونظم املعلومات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة والتي ت�سهل فعالية وكفاءة العمليات .وقد قام البنك بتطبيق منوذج “خطوط الدفاع الثالثة” لإدارة املخاطر التي تواجه البنك.
�إن �إدارة الق�سم ،ب�صفتها خط الدفاع الأول ،م�سئولة عن حتديد الإجراءات واملعايري الت�شغيلية يف جميع احلقول الواقعة حتت م�سئوليتها .وتقوم الفعاليات بو�ضع كتيبات الدالئل اخلا�صة ب�أعمالها وتغطي كافة املخاطر الكبرية مبا يف ذلك خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة وتقنية املعلومات والأمن ور�أ�س املال
والإدارة املالية ومنهجية العمل وال�سمعة واملخاطر اال�سرتاتيجية وامل�سئولية االجتماعية ،وااللتزام واملخاطر الت�شغيلية الأخرى .كما �إن �إدارة الق�سم م�سئولة عن تطبيق �آليات رقابة فعالة لتحديد وتقييم وقيا�س و�إدارة ومراقبة وتخفيف املخاطر الت�شغيلية ومنع �أي خمالفات لل�سيا�سات املو�ضوعة واملتطلبات
النظامية.
يتكون خط الدفاع الثاين من خمتلف فعاليات �إدارة املخاطر والرقابة والتي تتوىل اال�شراف على مراقبة خماطر االئتمان وال�سوق واملخاطر القانونية وااللتزام وتقنية املعلومات والرقابة املالية وخماطر ال�سمعة واملخاطر الت�شغيلية الأخرى املتعلقة با�ستمرارية الأعمال والأمن واالختال�س .وتعمل هذه الفعاليات
كم�شرفني على املخاطر الذين ي�ضعون ال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية لإدارة املخاطر ،وتقدمي امل�شورة لدعم تلك ال�سيا�سات واختبار فعالية �إجراءات اخلط الأول يف االلتزام بال�سيا�سة .كما �أنها تناق�ش خط الدفاع الأول للتحقق من �أن �أن�شطة �إدارة املخاطر تعمل بفعالية .ويعمل اخلط الثاين للدفاع ب�شكل م�ستقل
عن �أن�شطة املخاطر التجارية اليومية التي يتوالها الق�سم.
تقوم وحدة االئتمان ب�إجراء مراجعة ائتمانية للت�أكد من �أن الت�سهيالت تتما�شى مع �سيا�سة و�إجراءات البنك االئتمانية وتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�أنها مهيكلة ب�شكل منا�سب ي�ضمن اال�ستخدام النهائي للأموال .كما �أنها تقوم بر�صد الأداء املايل و�شروط املوافقة حيثما انطبق ذلك وامل�ستحقات
ال�سابقة من �أجل حتديد �إ�شارات الإنذار املبكر.
كجزء من خط الدفاع الثاين ،تخت�ص فعالية االلتزام بالإ�شراف على عمليات و�إجراءات الإدارة ل�ضمان توافقها مع املتطلبات النظامية ال �سيما قواعد فتح احل�سابات البنكية ولوائح مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ولوائح و�أنظمة هيئة ال�سوق املالية واملتطلبات النظامية العاملية الرئي�سية.
متثل �إدارة املراجعة الداخلية خط الدفاع الثالث حيث تقوم ب�شكل م�ستقل مبراجعة فعالية الت�صميم والكفاءة الت�شغيلية لأنظمة و�سيا�سات الرقابة الداخلية وتركز على حقول املخاطر الكبرية التي تواجه البنك على النحو املحدد مبوجب طريقة التدرج املبنية على املخاطر .وت�شرف جلنة املراجعة على املراجعة
الداخلية وتراجع نواحي ال�ضعف يف الرقابة و�أوجه الق�صور يف النظام.
ج) النطاق واملحتوى الرئي�سي للإبالغ عن املخاطر االئتمانية وفعالية �إدارة املخاطر �إىل الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة:
مت و�ضع �أنظمة و�إجراءات معينة لتحديد ومراقبة والإبالغ عن املخاطر الكبرية التي تواجه �ساب .وت�شمل التقارير الهامة للجنة احلوكمة بيانات تقبل املخاطر وجدول توزيع املخاطر واملخاطر الكبرية والنا�شئة ومراكز خماطر ال�سوق واختبارات ال�ضغط بالإ�ضافة �إىل تقارير �أخرى حول القطاعات �أو �شرائح
الأعمال .وتتم مراقبة االنك�شاف للمخاطر احلالية والنا�شئة من خالل خمتلف جلان �إدارة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات حيث تتم م�سائلة الق�سم من قبل الرئي�س التنفيذي للمخاطر.
يتم تقدمي املزيد من التقارير التف�صيلية لأغرا�ض املراقبة والإدارة ب�شكل دوري ومنتظم (�شهري ًا �أو ربع �سنويا) �إىل الإدارة العليا .وتغطي تلك التقارير جمموعة كاملة من املخاطر اجلوهرية والتوجهات مبا يف ذلك ا�ستثناءات املخاطر وقوائم املراقبة ونوعية املحفظة االئتمانية وخماطر الرتكز فيما يتعلق
بال�صناعات والبلدان والأطراف املقابلة الفردية.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
CR1

– النوعية االئتمانية  -املوجودات (ب�آالف الرياالت)

ت) و�صف الطرق امل�ستخدمة لتحديد االنخفا�ض يف القيمة:
�أ

ب
�إجمايل القيم االدفرتية
املخاطر غري املتعرثة

املخاطر املتعرثة

ت

ث

االعفاءات  /االنخفا�ض يف القيمة

�صايف القيمة
(�أ  +ب  +ت)

2

القرو�ض
�سندات الدين
املخاطر خارج امليزانية العمومية

1,893,534

118,668,686

3,556,133

117,006,087

16,571

25,563,605

16,571

25,563,605

4

املجموع

1,910,105

214,639,187

3,572,704

1
3

CR2

70,406,896

70,406,896

212,976,588

– التغري يف خمزون القرو�ض املتعرثة و�سندات الدين ( ب�آالف الرياالت)

القرو�ض املتعرثة و�سندات الدين يف نهاية فرتة التقرير ال�سابقة

2

القرو�ض و�سندات الدين املتعرثة منذ �آخر فرتة تقرير

822,759

3

البنود املعادة �إىل حالة عدم التعرث

4

املبالغ امل�شطوبة

5

التغيريات الأخرى

0

6

– CRB

•يعترب البنك �أنه من غري املرجح �أن يقوم املدين بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل �أو على �أ�سا�س �شروط ال�سداد املتفق عليها �أ�صال ،دون الرجوع من قبل البنك التخاذ �إجراءات كت�صفية ال�ضمانات (يف حالة االحتفاظ بها)
ث) حتليل املخاطر ح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات وا�ستحقاقات املبالغ املتبقية:
لالطالع على التحليل يرجى الرجوع �إىل االف�صاح الكمي بي  9.1و بي  9.2و بي  .9.3على التوايل.

التحليل اجلغرايف ( ب�آالف الرياالت )
املحافظ

584,704

()1+2+3+4+-5

•ت�أخر املدين لأكرث من  90يوم عن دفع االلتزامات االئتمانية اجلوهرية للبنك ،ويف حالة ال�سحب على املك�شوف ،ف�إن ذلك يعني مرور  90يوما متتالية على احلد املتفق عليه ويف حالة الت�سهيالت الدوارة والقرو�ض املق�سطة ،ف�إن ذلك �سيعني مرور  90يوم بعد تاريخ الدفع.

ح) حتليل التقادم للمخاطر املحا�سبية ال�سابقة
لالطالع على التحليل يرجى الرجوع �إىل االف�صاح الكمي.

1,655,479

القرو�ض املتعرثة و�سندات الدين يف نهاية فرتة التقرير ()1+2+3+4+5

يتم اعتبار �إخالل ال�شركات على �أنه قد وقع بالن�سبة ملدين معني عند حدوث �أيا من احلالتني التاليتني �أو كليهما:

ج) مبالغ املخاطر املتعرثة (ح�سب التعريف الذي ا�ستخدمه البنك لأغرا�ض حما�سبية) واالعفاءات وال�شطب املوزعة ح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات:
لالطالع على التحليل يرجى الرجوع �إىل اجلدول رقم بي  9.4و بي  9.5و بي � 9.6أدناه:

�أ
1

مت �إدخال طريقة االنخفا�ض اجلماعي خالل عام  2004ل�ضمان االلتزام مبعيار املحا�سبة الدويل رقم  .39-AG87وتتبع منهجية حمفظة ال�شركات منوذج اخل�سارة املتكبدة لتقدير خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة اجلماعي با�ستخدام متو�سط املعدل الرتاكمي للخ�سائر ال�سابقة مق�سم ًا ح�سب القطاع ا�ستنادا
�إىل املخاطر املمولة من قبل البنك ثم يتم رفعها �أو خف�ضها ا�ستنادا �إىل عامل اقت�صادي يجمع بني تقييم املخاطر احلالية املرتبطة ببيئة االقت�صاد الكلي وقطاع ال�صناعة وعوامل املخاطر املالية.

1,893,534

الإف�صاحات الإ�ضافية املتعلقة بالنوعية االئتمانية للموجودات)

�أ) نطاق وحتديد خماطر “فوات ال�سداد” و “انخفا�ض القيمة” امل�ستخدمة للأغرا�ض املحا�سبية والفرق� ،إن وجد ،بني تعريف الت�أخر يف ال�سداد والتعرث للأغرا�ض املحا�سبية والنظامية:
يربز نطاق وحتديد فوات ال�سداد عند عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته املتمثلة ب�سداد املبالغ امل�ستحقة يف الوقت املحدد وبالتايل يتم ت�صنيف املبلغ امل�ستحق على �أنه قد فات موعد �سداده .يتم احت�ساب عدد �أيام فوات اال�ستحقاق ويطلق عليها فرتة فوات اال�ستحقاق .يف حني تقع عملية االنخفا�ض يف القيمة
نتيجة االلتزامات االئتمانية التي يحتمل عدم متكن العميل من �سدادها بدون جلوء البنك �إىل اتخاذ �إجراءات مثل �إنفاذ ال�ضمانات (يف حالة وجود �ضمانات).

امل�ؤ�س�سات ال�سيادية والبنوك املركزية
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واحلكومة ال�سعودية
�آخرى
م�صارف التنمية املتعددة الأطراف
كيانات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
التجزئة غري الرهون العقارية
املن�ش�آت ال�صغرية املن�ش�آت التجارية
القرو�ض
�سكني
جتاري
الأ�صول امل�ؤمنة
حقوق امللكية
�أخرى
الإجمايل

التوزيع اجلغرايف
اململكة العربية ال�سعودية
38,947,726
38,947,726

�أوروبا

دول اخلليج وال�شرق الأو�سط
944,422

-

�أمريكا ال�شمالية
-

جنوب �شرق �آ�سيا
-

944,422
300,022
14,679,474
132,425,210
14,023,426

1,454,122
2,782,642
802,694

3,190,142

540,215

دول �أخرى
526,674
526,674
574

1,272,865
10,861

الإجمايل

3,144,298

40,418,822
38,947,726
1,471,096
3,027,583
24,347,631
133,227,904
14,023,426

9,788,332
9,788,332

9,788,332
9,788,332

2,220,787
2,943,498
215,328,475

2,220,787
2,943,498
229,997,983

4,529,758

4,644,264

1,813,080

10,861

3,671,546

ب) نطاق املخاطر التي فات ا�ستحقاقها (�أكرث من  90يوم) والتي ال تعترب انخفا�ضاً يف القيمة و�أ�سباب ذلك:
يتم تطبيق قاعدة فوات اال�ستحقاق لفرتة  90يوما ما مل يكن لدى البنك �أدلة قوية تدعم ت�صنيفا �آخر .ولذلك يتم تقييمها على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،وبالن�سبة للحاالت التي جتاوز ا�ستحقاقها  90يوما بدون �أن يكون هناك �أدلة قوية ب�أن احل�ساب �سيتم تطبيعه يف �أقرب فر�صة ف�سيتم اعتبارها كحالة
انخفا�ض يف القيمة� .أما بالن�سبة للحاالت التي فات ا�ستحقاقها لأكرث من  90يوما ولكن هناك دالئل قوية ووا�ضحة بوجود م�صادر ال�سداد�/إعادة الهيكلة ،فيتم توثيق تلك احلاالت واملوافقة عليها من قبل ال�سلطات املخت�صة.

160

161

تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017

حتليل القطاعات ال�صناعية (ب�آالف الرياالت)
املحافظ

احلكومية وال�شبه
حكومية

امل�ؤ�س�سات ال�سيادية والبنوك املركزية
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
واحلكومة ال�سعودية
�أخرى
م�صارف التنمية متعددة الأطراف
كيانات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
التجزئة خالف الرهون العقارية
املن�ش�آت ال�صغرية املن�ش�آت التجارية
الرهن العقاري
�سكني
جتاري
الأ�صول امل�ؤمنة
حقوق امللكية
�آخرى
الإجمايل

البنوك وامل�
ؤ�س�سات الزراعة والأ�سماك
املالية الأخرى

الت�صنيع

40,418,822

القرو�ض املتعرثة ،القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها واالعفاءات (ب�آالف الرياالت)

الكهرباء واملياه
التعدين واملحاجر والغاز واخلدمات
ال�صحية

تقادم القرو�ض م�ستحقة ال�سداد ولكن غري املتعرثة

القطاع
التجارة

البناء والت�شييد

النقل واالت�صاالت

اخلدمات

القرو�ض
اال�ستهالكية
وبطاقات االئتمان

�أخرى

40,418,822

38,947,726

38,947,726
1,471,096
3,027,583

1,471,096
3,027,583
24,347,631
8,201,669

969,763

21,852,903

4,725,928

36,726,068

2,632,097

36,098,821

8,208,114

3,846,964

9,965,578
14,023,426
9,788,332
9,788,332

2,220,787
40,418,822

969,763

37,797,670

21,852,903

4,725,928

36,726,068

2,632,097

36,098,821

8,208,114

9,965,578

23,811,758

24,347,631
133,227,904
14,023,426
9,788,332
9,788,332

2,943,498
6,790,462

2,220,787
2,943,498
229,997,983

حتليل اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية (ب�آالف الرياالت)
املحافظ
امل�ؤ�س�سات ال�سيادية والبنوك املركزية
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واحلكومة ال�سعودية
�آخرى
م�صارف التنمية متعددة الأطراف
كيانات القطاع العام
البنوك و�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
التجزئة غري الرهون العقارية
املن�ش�آت ال�صغرية املن�ش�آت التجارية
القرو�ض
�سكني
جتاري
الأ�صول امل�ؤمنة
حقوق امللكية
�أخرى
الإجمايل

�أقل من � 8أيام

17,509,686
17,393,617
116,068

167,389

اجلهات احلكومية و�شبه حكومية
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
الزراعة والأ�سماك
الت�صنيع
التعدين واملحاجر
الكهرباء واملياه والغاز واخلدمات ال�صحية
البناء والت�شييد
التجارة
النقل واالت�صاالت
اخلدمات
القرو�ض اال�ستهالكية وبطاقات االئتمان
�أخرى
الإجمايل

 30-90يوم

332,842

 90-180يوم

 180-360يوم

167,389
187,697

332,842
187,556

617,374

289,957
446,694

� 1-3سنوات

3,259,876
3,116,925
142,951
1,588,262

 3-5يوم

4,670,119
4,572,879
97,240

�أكرث من � 5سنوات

14,188,954
13,864,305
324,649

الإجمايل

40,418,822
38,947,726
1,471,096
3,027,583

10,640,761
7,010,022
2,246,883

1,411,124
14,635,841
4,021

2,723,902
33,539,311
21,597

984,491
21,703,003
70,008

1,762,676
15,063,227
296,119

2,374,052
17,329,674
4,290,018

620,807
5,702,434
7,094,778

3,829,819
18,244,390

24,347,631
133,227,904
14,023,426

5,054
5,054

52
52

896
896

2,047
2,047

6,118
6,118

90,508
90,508

301,134
301,134

9,382,523
9,382,523

9,788,332
9,788,332

37,412,406

16,406,124

36,806,105

23,376,923

17,574,834

28,932,390

18,389,273

2,220,787
2,943,498
50,809,970

2,220,787
2,943,498
229,997,983

خ) مبالغ املخاطر املتعرثة (ح�سب التعريف الذي ا�ستخدمه البنك لأغرا�ض حما�سبية) واالعفاءات وال�شطب املوزعة ح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات؛ و

�أقل من  90يوم

101,462

4,457
126,549

3,075
400,120
800,041
77,966
2,108
110,688
398,074
1,893,534

60,033
956,041
10,807
131,276
2,021,298
406,264
3,716,725

90-180

62
235,966

�أكرث من

180-360

360

الر�سوم بداية الفرتة

الر�سوم خالل الفرتة

الر�سوم املعفاة خالل
الفرتة

الر�صيد يف نهاية املدة

29
62,378

3,578
16,915

6,965
211,761

197,283
27,402
481,206

218,755

84,914

519,831
245,287
77,966
16,206

147,292

130,002
80,136

)(55,472

)(4,915
529,232
)(200
819,169

308,730
1,230,398

3,766
416,897
27,163
31,902
487,228
413,780
38,712
103,119
556,751
11,952
2,091,270

649,833
269,951
77,966
11,291

)(529,232
)(584,704

308,530
1,464,863

القرو�ض املتعرثة ،القرو�ض التي فات ا�ستحقاقها واالعفاءات (ب�آالف الرياالت)
البلد

حتليل اال�ستحقاق
 8-30يوم

قطاع ال�صناعة

الإجمايل

القرو�ض املتعرثة

االعفاءات اخلا�صة
االعفاءات العامة

اململكة العربية ال�سعودية
دول اخلليج وال�شرق الأو�سط
�أوروبا
�أمريكا ال�شمالية
جنوب �شرق �آ�سيا
دول �أخرى
الإجمايل

تقادم القرو�ض م�ستحقة ال�سداد لكن غرياملتعرثة (بالأيام)

القرو�ض املتعرثة

90-180

�أقل من  90يوم
3,716,725

1,893,534

3,716,725

1,893,534

481,206

481,206

180-360

مايزيد

218,755

218,755

الإعفاءات اخلا�صة

360

1,464,863

1,464,863

االعفاءات العامة
2,091,270

2,091,270

مطابقة التغري يف االعفاءات لتعرث القرو�ض (ب�آالف الرياالت)
الر�صيد كما يف بداية العام
املبالغ املحملة مقابل االعفاءات خالل الفرتة
املبالغ املحملة خالل الفرتة
الت�سويات الأخرى
فروق �أ�سعار ال�صرف
دمج العمليات
عمليات اال�ستحواذ وت�صفية ال�شركات التابعة
�آخرى
التنقل بني االعفاءات
الر�صيد كما يف نهاية الفرتة

البيان

1,230,398
)(584,704
819,169

1,464,863

االعفاءات اخلا�صة

1,659,313

االعفاءات العامة

431,957

2,091,270

د) حتليل التقادم للمخاطر املحا�سبية ال�سابقة.
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ويتم �ضبط املقايي�س احلرفية الرقمية لكل وكالة على �أوعية املخاطر كالتايل�( :أ)

 :CRCمتطلبات الإف�صاح النوعي املتعلق بطرق تخفيف املخاطر االئتمانية

موديز

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

�أ) اخل�صائ�ص الرئي�سية لل�سيا�سات والإجراءات املتبعة من �أجل ،وكم�ؤ�شر على احلد الذي ي�ستخدم فيه البنك �إجراءات املقا�صة �ضمن وخارج امليزانية العمومية:
ال ي�ستخدم البنك �إجراءات املقا�صة �ضمن وخارج بنود امليزانية العمومية لرفع تقارير الكفاية الر�أ�سمالية .وي�ستخدم البنك الودائع/النقد ك�ضمانات �إ�ضافية.
ب) اخل�صائ�ص الأ�سا�سية لل�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بتقييم و�إدارة ال�ضمانات:
يحتفظ البنك يف �سياق �أن�شطة الإقرا�ض العادية ب�ضمانات �إ�ضافية من �أجل تخفيف خماطر االئتمان يف القرو�ض وال�سلف .وت�شتمل هذه ال�ضمانات يف الغالب الودائع لأجل والودائع النقدية الأخرى وال�ضمانات املالية والأ�سهم املحلية والعقارات وغريها من الأ�صول الثابتة.
تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات وتطلب �ضمانات �إ�ضافية وفقا لالتفاقيات املتاحة .كما يقوم البنك مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات التي مت احل�صول عليها من خالل مراجعته ملدى كفاية خم�ص�صات اخل�سائر االئتمانية.
يتمثل نهج البنك عند منح الت�سهيالت االئتمانية يف القيام بتقييم كل عر�ض بناء على مزاياه ،ولي�س على توفر ال�ضمانات .ويف حاالت توفر تخفيف خماطر االئتمان يف �شكل �ضمانات غري مالية �أو م�شتقات ائتمانية م�ؤهلة ،يتم تق�سيم املخاطر �إىل جزء مغطى و�آخر غري مغطى .واجلزء املغطى هو اجلزء الذي يتم
حتديده بعد تطبيق �إجراءات التخفيف املنا�سبة .ويتم تعديل قيمة املخاطر مبوجب طرق ال�ضمانات املالية ال�شاملة.
عند احل�صول على التقييمات من املقيمني املعتمدين لدى البنوك ،وبعد ذلك يتم �أخذ �أدنى قيمة لغر�ض ح�ساب قيمة ال�ضمانات .LTV /ويتم احل�صول على تقييمات حمدثة للممتلكات ذات التكرارية الأكرث حل�صول ال�صعوبات ،وبالتايل يكون االعتماد على ال�ضمانات عاليا ب�شكل متزايد .ويف احلاالت التي يقبل
فيها البنك املوجودات الثابتة مثل العقارات ك�ضمانات ،ف�إن تلك ال�ضمانات تعترب كافية للممتلكات امل�ؤمن عليها مع البنك كم�ستفيد مبا�شر .ويف حالة قبول �ضمانات ال�شركات ،فيتم �إعادة تقييم �صايف قيمتها امللمو�سة �سنويا مع املراجعة ال�سنوية للت�سهيالت.
يتم حفظ كافة الأوراق املالية حتت م�سئولية فعالية �إدارة ائتمان م�ستقلة.
ت) معلومات حول تركزات ال�سوق �أو املخاطر االئتمانية يف �إطار �أدوات تخفيف املخاطر االئتمانية امل�ستخدمة (�أي ح�سب نوع ال�ضامن وال�ضمان ومقدمي امل�شتقات االئتمانية):
ي�سعى البنك �إىل تبني م�ستوى منا�سب من ال�ضمانات من �أجل ت�أمني ال�سلف املقدمة من جانب البنك .ويجب �أن حتدد جميع عالقات االقرتا�ض م�صدرا ثانويا لل�سداد� .إن طبيعة �أنواع ال�ضمانات املتاحة للبنك حمدودة ،وت�شمل هذه ال�ضمانات يف الغالب الودائع لأجل والودائع النقدية الأخرى وال�ضمانات املالية
والأ�سهم والعقارات والأ�صول الثابتة الأخرى .ويتم احت�ساب الهام�ش النقدي وفقا لذلك مع مراعاة نوع ال�ضمانات املحتفظ بها

� :CR3أ�ساليب تخفيف املخاطر االئتمانية – ملحة عامة (ب�آالف الرياالت)
�أ

2

قرو�ض
�سندات الدين

4

الإجمايل
القيمة املتعرثة منها

1

3

ت

ب

ج

املخاطر غري امل�ؤمنة :القيمة الأ�سمية

املخاطر امل�ؤمنة بال�ضمانات

املخاطر امل�ؤمنة بال�ضمانات ،ومنها :املبلغ امل�ؤمن

املخاطر امل�ؤمنة ب�ضمانات مالية

املخاطر امل�ؤمنة ب�ضمانات مالية ،ومنها :املبلغ امل�ؤمن

116,290,247

275,848

159,585

439,991

262,995

ح

خ

املخاطر امل�ؤمنة مب�شتقات مالية املخاطر امل�ؤمنة مب�شتقات مالية ،ومنها :املبلغ امل�ؤمن

26,691,141
142,981,388

275,848

159,585

1,909,533

572

481

262,995

:CRDالإف�صاح النوعي املتعلق با�ستخدام البنك لت�صنيفات ائتمانية خارجية مبوجب الطريقة املعيارية للمخاطر االئتمانية
�أ) �أ�سماء م�ؤ�س�سات تقييم االئتمانات اخلارجية ووكاالت ائتمان ال�صادرات التي ي�ستخدمها البنك ،و�أ�سباب �أي تغيريات خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير؛
ر�شح بنك �ساب ثالثة م�ؤ�س�سات معتمدة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) تخت�ص بتقييم االئتمانات اخلارجية لأجل ذلك الغر�ض«-موديز �إنفي�ستورز �سريفي�س» (موديز خلدمات امل�ستثمرين)�« ،ستاندرد �آند بورز ريتينج�س جروب» (جمموعة الت�صنيفات التابعة ل�ستاندرد �آند بورز) ،و«فيت�ش جروب»
(جمموعة فيت�ش) .ونحن مل نر�شح �أي ووكاالت ائتمان ال�صادرات خارجية .وال توجد �أي تغيريات خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير.
عند ح�ساب القيمة بعد تقييمها يف �ضوء املخاطر لأحد �سيناريوهات التعر�ض با�ستخدام تقييمات خماطر م�ؤ�س�سات تقييم االئتمانات اخلارجية ،حتدد �أنظمة �إدارة املخاطر العميل املعني وتبحث عن الت�صنيفات املتاحة يف قاعدة البيانات املركزية وفق قواعد اختيار الت�صنيفات .بعد ذلك ،تقوم الأنظمة بتطبيق
التخطيط املو�صى به لدرجات جودة االئتمان لكي ت�ستنتج من الت�صنيف وزن املخاطر ذات ال�صلة.
ب) فئات الأ�صول التي يتم فيها ا�ستخدام م�ؤ�س�سات التقييم االئتماين اخلارجية ووكاالت ائتمان ال�صادرات:
وفق ًا للمبادئ التوجيهية ال�صادرة عن اجلهة الرقابية املحلية ،ي�ستخدم البنك م�ؤ�س�سات التقييم االئتماين اخلارجية كجزء من حتديد �أوزان املخاطر لأنواع املخاطر التالية:
 املطالبات �ضد امل�ؤ�س�سات ال�سيادية وبنوكها املركزية املطالبات �ضد م�صارف التنمية املتعددة الأطراف املطالبات �ضد البنوك و�شركات الأوراق املالية املطالبات �ضد ال�شركاتيتم حتديد الت�صنيف االئتماين لكافة املخاطر ب�شكل فردي من قبل م�ؤ�س�سات التقييم االئتماين اخلارجية وتطبق على املخاطر من �أجل حتديد وزن للمخاطر وفق ًا للجداول الرقابية.
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AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
NR

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

املطالبات �ضد االبلدان ال�سيادية والبنوك املركزية
ث

439,991

�ستاندرد �آند بورز

فيت�ش

التقييم االئتماين
وزن املخاطر

AAA to AA0%

A+ to A20%

BBB+ to BBB50%

BB+ to B100%

Below B150%

Unrated
100%

املطالبات �ضد البنوك و�شركات الأوراق املالية (مبوجب اخليار  ،2وفق ما حتدده م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
التقييم االئتماين
وزن املخاطر مبوجب اخليار 2
وزن املخاطر للدعاوى ق�صري املدة مبوجب اخليار 2

AAA to AA20%
20%

A+ to A50%
20%

BBB+ to BBB50%
20%

BB+ to B100%
50%

Below B150%
150%

Unrated
50%
20%

املطالبات �ضد م�صارف التنمية متعددة الأطراف
 0%من وزن املخاطر لت�أهيل م�صارف التنمية متعددة الأطراف وفق ما حتدده م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و يف الغالب يجب حتديد �أوزان املخاطر على �أ�سا�س الت�صنيف الفردي مل�صارف التنمية متعددة الأطراف كما للخيار  2للبنوك.
املطالبات �ضد ال�شركات
التقييم االئتماين
وزن املخاطر

AAA to AA20%

A+ to A50%

BBB+ to BB100%

Below BB150%

Unrated
100%

يتم ت�صنيف جميع فئات املخاطر الأخرى كما هو حمدد يف دليل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017

 :CR4الطريقة املعيارية االنك�شاف للمخاطر االئتمانية و�آثار تخفيف املخاطر االئتمانية (ب�آالف الرياالت)
�أ

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

فئات املخاطر

الدول ال�سيادية وبنوكها املركزية
هيئات القطاع العام احلكومية غري املركزية
م�صارف التنمية املتعددة الأطراف
البنوك
�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
حمافظ التجزئة النظامية
م�ؤمنة بالعقارات ال�سكنية
م�ضمونة بالعقارات التجارية
حقوق امللكية
القرو�ض التي فات موعد ا�ستحقاقها
الفئات ذات املخاطر العالية
الأ�صول الأخرى
الإجمايل

ت

ب

االنك�شاف قبل عنا�صر التحويل االئتماين و�إدارة املخاطر االئتمانية
مبالغ خارج امليزانية العمومية
مبالغ داخل امليزانية العمومية

 :CCRAالإف�صاح النوعي املتعلق باملخاطر االئتمانية للأطراف املقابلة
ج

ث

االنك�شاف بعد عنا�صر التحويل االئتماين و�إدارة املخاطر االئتمانية
مبالغ خارج امليزانية العمومية
مبالغ داخل امليزانية العمومية

40,418,822

خ

الأ�صول املرجحة باملخاطر وكثافتها
كثافة الأ�صول املرجحة باملخاطر
الأ�صول املرجحة باملخاطر

40,434,008

4,313

3,027,009
16,280,443

69,819
20,166,000

3,027,009
16,486,166

574
8,055,983

149,634
11,114,695

99,001,331.32
13,914,414
9,615,078

99,324,763
162,338

98,635,556
13,914,229
9,615,078

31,584,571
5

124,803,447
10,435,676
7,211,309

95.8%
75.0%
75.0%

4,029,927
2,066,633
228
1,697,676
161,614,560

181.9%
131.6%
150.0%
57.6%
70.7%

2,215,111
1,570,823

2,215,111
1,571,304
1,135
2,949,174
188,993,821

152

303
2,949,174
188,847,154

119,723,223

39,645,598

105,335

0.3%

4.9%
45.3%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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الدول ال�سيادية والبنوك املركزية
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واحلكومة ال�سعودية
م�صارف التنمية املتعددة الأطراف
البنوك
�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
حمافظ التجزئة التنظيمية
م�ؤمنة بالعقارات ال�سكنية
م�ضمونة بالعقارات التجارية
حقوق امللكية
القرو�ض التي فات موعد ا�ستحقاقها
الفئات ذات املخاطر العالية
الأ�صول الأخرى
الإجمايل

�أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

0%

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

�أخرى

39,911,647
2,279,416

748,167
4,380,267

19,855,407

1,644,734

8,192,855

15,356
7,315,198

28,048,262

ث)ال�سيا�سات املتعلقة باالنك�شاف ملخاطر الطرق اخلاطئة:
يراعى يف العناية الواجبة للمنتجات واملراجعة الدورية املتعلقة بها خمتلف خماطر املنتجات مبا يف ذلك خماطر الطرق اخلاطئة قبل طرح املنتج.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حدد دليل تعليمات فعالية الأ�سواق يف �ساب املخاطر العامة واخلا�صة للطرق اخلاطئة ،ومت تنفيذ �سيا�سة خماطر الطرق اخلاطئة و�سيتم ر�صد جميع املخاطر ذات العالقة على �أ�سا�س منتظم.

ر
�إجمايل مبلغ املخاطر االئتمانية
(ما بعد عنا�صر التحويل االئتماين
و�إدارة املخاطر االئتمانية)

40,438,321
3,027,583
24,542,149

306,476

130,220,127
13,914,234
9,615,078

120,382,537
13,914,234
9,615,078
1,137,201
579,202

1,304,487
43,495,550

ت) ال�سيا�سات املتعلقة بال�ضمانات و�إجراءات تخفيف املخاطر الأخرى والتقييمات املتعلقة مبخاطر الطرف املقابل مبا يف ذلك االنك�شاف للمخاطر املركزية للطرف املقابل:
يخ�ضع االنك�شاف للأطراف املقابلة لالتفاقيات الدولية للمبادالت وامل�شتقات .جنبا �إىل جنب مع ملحق الدعم االئتماين .وبعد �أن �أ�صبح تطبيق الت�أمني �أو الهام�ش �إلزامي ًا ،ف�إننا نقوم بتوقيع ملحق الدعم االئتماين مع االتفاقيات الدولية للمبادالت وامل�شتقات من �أجل تغطية الأطراف املقابلة .لذا ،ف�إن املقا�صة،
حيثما كانت قابلة للتطبيق ،وال�ضمانات من خالل الهام�ش هي عامل التخفيف الرئي�سي للمخاطر االئتمانية� .إن �ضمانات ال�شركات �أو الأنواع الأخرى من ال�ضمانات خم�ص�صة فقط للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل ،ولكن يتم ا�شرتاطها من �أجل املخاطر االئتمانية ب�شكل عام (والتي ت�شمل املخاطر االئتمانية
للطرف املقابل) �إذا كانت حمبذة من �أجل تلك املخاطر االئتمانية العامة.

 :CCR1حتليل املخاطر االئتمانية للطرف املقابل ح�سب الطريقة (ب�آالف الرياالت)
ذ

526,674

ب) الطرق امل�ستخدمة لتحديد حدود ال�صالحيات الت�شغيلية املحددة من حيث ر�أ�س املال الداخلي ملخاطر الطرف املقابل االئتمانية وللمخاطر املركزية الأخرى:
يتم ا�ستخدام الطريقة املعيارية للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل من �أجل ح�ساب املخاطر عند الإخالل .ويتم حتويل املخاطر عند الإخالل �إىل الأ�صول مرجحة املخاطر من خالل تطبيق ن�سب الأ�صول مرجحة املخاطر بناء على الت�صنيفات اخلارجية .ت�شتمل الأ�صول مرجحة املخاطر على عن�صر تقييم
التعديل االئتماين م�ضافا لها .وكما يف  31دي�سمرب 2016م ،كان لدى البنك ا�ستخدام حمدود ملخاطر الطرف املقابل املركزية حيث يتم مرة �أخرى احت�ساب املخاطر عند الإخالل با�ستخدام الطريقة املعيارية حل�ساب خماطر الطرف املقابل ،ولكن يف هذه احلالة تكون ن�سبة الأ�صول مرجحة املخاطر امل�ستخدمة
من �أجل ح�ساب الأ�صول مرجحة املخاطر ح�سبما مت تطبيقه على املخاطر املركزية للطرف املقابل.

ج) الأثر املتعلق مببلغ ال�ضمان الإ�ضايف الذي قد يطلب من البنك تقدميه يف حالة �أي تخفي�ض يف الت�صنيف االئتماين:
يجب على �ساب �أن يقوم بتحديد هام�ش تغيري على �شكل نقد لتغطية املراكز ال�سوقية اليومية املتعلقة بالأطراف املقابلة املغطاة وفقا ملتطلبات لوائح التغطية .ال يعتمد و�ضع هذا ال�ضمان الإ�ضايف (الهام�ش) على درجات التقييم ولذلك فب�شكل عام ال يتطلب التخفي�ض يف الدرجة االئتمانية زيادة يف قيمة
ال�ضمانات املخ�ص�صة.

:CR5الطريقة املعيارية – االنك�شاف ح�سب فئات الأ�صول و�أوزان املخاطر (ب�آالف الرياالت)
فئات االنك�شاف/وزن املخاطر

�أ) �أهداف و�سيا�سات �إدارة املخاطر املتعلقة باملخاطر االئتمانية للطرف املقابل ،وت�شمل:
تهدف �إدارة املخاطر �إىل حتديد وقيا�س و�إدارة املخاطر االئتمانية للطرف املقابل لتحقيق الكفاءة يف ا�ستخدام ر�أ�س مال �ساب من خالل املراقبة ال�صارمة مليل الطرف املقابل للإخالل.

23,529,312

1,623,655
124,029,071

1,077,910
991,621
152
991,772

5,676
1,083,586

2,215,111
1,570,823
152
2,949,174
228,492,752

1
2
3
4
5
6

املخاطر االئتمانية للطرف املقابل (للم�شتقات)
طريقة املنهج الداخلي (للم�شتقات و معامالت متويل الأوراق املالية)
املنهج الب�سيط لتخفيف املخاطر االئتمانية (ملعامالت متويل الأوراق املالية)
املنهج ال�شامل لتخفيف املخاطر االئتمانية (ملعامالت متويل الأوراق املالية)
القيمة املعر�ضة للمخاطر ملعامالت متويل الأوراق املالية
الإجمايل

�أ

ب

ت

ث

تكلفة اال�ستبدال

املخاطر امل�ستقبلية املحتملة

املخاطر االجمالية املتوقعة

املعادلة امل�ستخدمة الحت�ساب
قيمة املديونية عند التعرث

250,499

857,376

ج
قيمة املديونية عند التعرث
بعد تقييم جلنة �إدارة
املخاطر
1,107,875

1,107,875

ح
الأ�صول املرجحة باملخاطر
774,966

774,966
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بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017

 :CCR8االنك�شاف للأطراف املقابلة املركزية (ب�آالف الرياالت)

 :CCR2تعديالت القيم االئتمانية – ر�أ�س املال (ب�آالف الرياالت)
�أ
قيمة املديونية عند التعرث-
بعد تقييم جلنة �إدارة املخاطر
1
2
3
4

�إجمايل املحفظة التي تخ�ضع للقيمة االئتمانية املعدلة لر�أ�س املال
مكونات القيمة املعر�ضة للمخاطر (مبا يف ذلك ال ×  3م�ضاعفات)
مكونات القيمة املعر�ضة للمخاطر املتعرثة (مبا يف ذلك ال ×  3م�ضاعفات)
جميع املحافظ اخلا�ضعة للطريقة املعيارية لتعديل القيمة االئتمانية لأعباء ر�أ�س املال
�إجمايل املبالغ اخلا�ضعة لتعديل القيمة االئتمانية لأعباء ر�أ�س املال

ب
الأ�صول املرجحة باملخاطر

1
2
3
4

571,445
571,445

5

197,798
197,798

6
7
8
9

 :CCR3الطريقة املوحدة ،االنك�شاف للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل ح�سب املحفظة النظامية و�أوزان املخاطر (ب�آالف الرياالت)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

البلدان ال�سيادية والبنوك املركزية
هيئات القطاع العام احلكومية غري املركزية
م�صارف التنمية متعددة الأطراف
البنوك
�شركات الأوراق املالية
ال�شركات
حمافظ التجزئة النظامية
الأ�صول الأخرى
الإجمايل

املحفظة النظامية/وزن املخاطر

�أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

0%

10%

20%

50%

75%

100%

150%

10
11

ذ
�إجمايل التعر�ضات االئتمانية

د
�أخرى

12
13
14
15
16

42,575

633,769

591,194
6,503

467,603

474,106

597,696

467,603

1,107,875

17
18
19

42,575

20

التعر�ضات جتاه الأطراف الو�سيطة املركزية امل�ؤهلة (املجموع)
تعر�ضات التجارة لدى الأطراف الو�سيطة املركزية امل�ؤهلة (ب�إ�ستثناء الهام�ش الأويل وم�ساهمات �صندوق التعرث) منها:
 امل�شتقات املتداولة خارج البور�صة. امل�شتقات املتداولة يف البور�صة. معامالت متويل الأوراق املالية جمموعات املعاو�ضة التي مت من خاللها املوافقة على املعاو�ضة عرب املنتجاتالهام�ش الأويل املنف�صل
م�ساهمات �صندوق التعرث املمولة م�سبقا
الهام�ش الأويل غري املنف�صل
م�ساهمات �صندوق التعرث غري املمول
التعر�ضات جتاه الأطراف غري الو�سيطة املركزية امل�ؤهلة (املجموع)
تعر�ضات التجارة لدى الأطراف الو�سيطة املركزية امل�ؤهلة (ب�إ�ستثناء الهام�ش الأويل وم�ساهمات �صندوق التعرث) منها:
 امل�شتقات املتداولة خارج البور�صة امل�شتقات املتداولة يف البور�صة. معامالت متويل الأوراق املالية جمموعات املعاو�ضة التي مت من خاللها املوافقة على املعاو�ضة عرب املنتجاتالهام�ش الأويل املنف�صل
الهام�ش الأويل غري املنف�صل
م�ساهمات �صندوق التعرث املمولة م�سبقا
م�ساهمات �صندوق التعرث غري املمول

�أ

ب

التعر�ض يف حالة التعرث (بعد تخفيف
خماطر الإئتمان)

الأ�صول مرجحة املخاطر

100,054
100,054
100,054

2,001
2,001
2,001

 :CCR5مكونات ال�ضمانات ملخاطر ائتمان الأطراف املقابلة (ب�آالف الرياالت)
ب

�أ

ث

ت

ج

ال�ضمانات امل�ستخدمة يف معامالت متويل الأوراق املالية

ال�ضمانات امل�ستخدمة يف معامالت امل�شتقات
القيمة العادلة لل�ضمانات امل�ستلمة
مف�صول
1
2
3
4
5
6
7
8
9

168

النقد بالعملة املحلية
النقد بالعمالت الأخرى
الديون ال�سيادية املحلية
الديون ال�سيادية الأخرى
ديون الوكاالت احلكومية
�سندات ال�شركات
الأوراق املالية
�ضمانات �أخرى
الإجمايل

غري مف�صول

ح

القيمة العادلة لل�ضمانات امل�ؤجلة
مف�صول

القيمة العادلة لل�ضمانات امل�ستلمة

غري مف�صول

79,957

27,075

2,200
81,419

79,957

27,075

83,619

-

القيمة العادلة لل�ضمانات امل�ؤجلة

-
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املخاطر الت�شغيلية

 :B.35 - MRAمتطلبات الإف�صاح النوعي املتعلق مبخاطر ال�سوق

�أ) بالإ�ضافة �إىل متطلبات الإف�صاح النوعي العام (الفقرة  ،)824يطبق البنك الطريقة (كما) هو احلال بالن�سبة لتقييم ر�أ�س مال املخاطر الت�شغيلية التي يكون البنك م�ؤهال لها;
�أ) �سرتاتيجيات وعمليات البنك :يجب �أن ي�شمل ذلك �إي�ضاحا للأهداف اال�سرتاتيجية للإدارة من القيام بتنفيذ �أن�شطة التداول بالإ�ضافة �إىل العمليات املطبقة لتحديد وقيا�س ومراقبة و�إدارة خماطر ال�سوق التي تواجه البنك مبا يف ذلك خماطر التحوط وا�سرتاتيجيات وعمليات مراقبة فعالية التحوط ب�شكل م�ستمر.
تتمثل الوظيفة الرئي�سية ملخاطر ال�سوق يف حماية االيرادات من اتخاذ مراكز غري �صحيحة ويف حتديد املخاطر واملفاج�آت وحماية �ساب من اخل�سائر الكبرية.
توفر فعالية خماطر ال�سوق رقابة على املخاطر فيما يخ�ص القيمة احلالية لنقطة الأ�سا�س ووقف خ�سائر ال�صرف الأجنبي وحدود �أ�سعار ال�سوق والقيمة املعر�ضة للخطر CS01 ،لكل من املحفظة البنكية واملحفظة التجارية .كما ت�شرتط خماطر ال�سوق �أي�ضا التعامل يف الأوراق املالية امل�سموح بها وا�ستحقاقات املنتج .ويجري ر�صد هذه امل�ؤ�شرات
ل�ضمان عدم تعر�ض البنك ب�شكل مفرط لتحركات ال�سوق املعاك�سة .تتم مراقبة خماطر ال�سوق على �أ�سا�س يومي ويتم الإبالغ عن االنك�شاف للمخاطر ملختلف اللجان كلجنة املوجودات واملطلوبات وجلنة �إدارة املخاطر وجلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
ب) هيكل وتنظيم فعالية �إدارة خماطر ال�سوق :و�صف هيكل حوكمة خماطر ال�سوق املعتمد لتنفيذ ا�سرتاتيجيات وعمليات البنك املذكورة يف احلقل (�أ) �أعاله وو�صف للعالقات و�آليات التوا�صل بني خمتلف الأطراف امل�شاركة يف �إدارة خماطر ال�سوق؛
�أ�سندت �صالحيات التداول وحدود ال�صالحيات املعتمدة على م�ستوى البنك بالن�سبة ملخاطر ال�سوق �إىل مدير عام اخلزينة (امل�ستوى الأول) .ويتم تفوي�ض هذه ال�صالحيات واحلدود جزئيا لر�ؤ�ساء الأق�سام يف امل�ستوى الثاين( .مثال :ق�سم اال�ستثمار و�إدارة امليزانية العمومية ،ق�سم تداول العمالت الأجنبية العمالت الأجنبية والريال ال�سعودي،
وامل�شتقات والأ�سعار وق�سم املبيعات).
ويتم �أي�ضا تخ�صي�ص املزيد من ال�صالحيات وحدود التداول للمتعاملني الأفراد (يف امل�ستوى الثالث) .ويحتاج املتعامل للح�صول على املوافقة امل�سبقة من رئي�س الق�سم لتجنب خمالفة حدود ال�صالحيات .ويجب على ر�ؤ�ساء الأق�سام احل�صول على موافقة م�سبقة لكافة املنتجات اخلارجة عن حدود �صالحيات الق�سم ولكافة املعامالت غري الروتينية قبل
التداول وذلك لتجنب خمالفة حدود ال�صالحيات� .إن فعالية وم�سئوليات مدير خماطر ال�سوق م�ستقلة عن �أعمال اخلزينة وترفع تقاريرها مبا�شرة �إىل مدير عام الت�سهيالت الكبرية وخماطر ال�سوق ومن خالله يتم رفع التقارير الرئي�س التنفيذي للمخاطر والع�ضو املنتدب وجلنة �إدارة املخاطر وجمل�س الإدارة.
ج) نطاق وطبيعة الإبالغ عن املخاطر و�/أو �أنظمة القيا�س:
ي�ستخدم نظام موريك�س ملراقبة حدود خماطر ال�سوق واالنك�شاف للمخاطر .وي�سعى �ساب �إىل تطبيق نظام موريك�س تدريجيا لإدارة منتجات اخلزينة مبا يف ذلك الإدارة الكاملة ملخاطر االئتمان وال�سوق لهذه املنتجات .لذا ،ف�إن ح�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر واملتطلبات الالحقة مبوجب املراجعة الأ�سا�سية ملحفظة التداول �سيتم �إجرائه ب�شكل
داخلي يف �ساب �ضمن نظام ميوريك�س عندما يتم تنفيذ النظام بالكامل .يقوم نظام موريك�س بالإبالغ عن التجاوزات على الفور ح�سب التوقيت الفعلي بالن�سبة لكل من خماطر االئتمان للطرف املقابل وخماطر ال�سوق.

 :MR1خماطر ال�سوق مبوجل الطريقة املوحدة (ب�آالف الرياالت)
الأ�صول املرجحة باملخاطر
منتجات فورية
1
2

خماطر حقوق امللكية (العامة واخلا�صة)

3

خماطر النقد الأجنبي

4

خماطر ال�سلع

878,600

1,399,575

اخليارات
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5

الطريقة املب�سطة

6

طريقة دلتا-بل�س

7

طريقة ال�سيناريوهات

8

ال�ضمانات

9

الإجمايل

يتبع بنك �ساب الطريقة املعيارية يف ح�ساب متطلبات ر�أ�س املال .وقد مت تق�سيم الق�سم �إىل �شرائح تتطابق مع خطوط عمل بازل وذلك من �أجل حتديد عوامل املخاطر ال�صحيحة الواجب تطبيقها .وقد مت ح�ساب متطلبات ر�أ�س املال من خالل تطبيق معامل بيتا املحدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على
�إجمايل الدخل (على �أ�سا�س متو�سط � 3سنوات) لكل خط عمل.
�إن البيئة التنظيمية التي نعمل بها تزيد تكلفة ممار�سة الأعمال وميكن �أن تقلل من الربحية يف امل�ستقبل.
�إن الهدف من �إدارة خماطرنا الت�شغيلية هو �إدارة ومراقبة املخاطر الت�شغيلية بطريقة فعالة من حيث التكلفة و�ضمن �إمكانية تقبلنا للمخاطر .وجتتمع جلنة املخاطر الت�شغيلية والرقابة الداخلية ،التي تقدم تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر� ،شهريا ملناق�شة ق�ضايا املخاطر الرئي�سية ومراجعة التنفيذ الفعال لإطار
عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية.
تقع م�س�ؤولية �إدارة املخاطر الت�شغيلية على عاتق موظفي �ساب ،حيث ميثل �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية النهج ال�شامل الذي يتبناه بنك �ساب لإدارة املخاطر الت�شغيلية .والغر�ض منه هو:
• حتديد و�إدارة خماطرنا الت�شغيلية بطريقة فعالة.
• �أن نظل �ضمن حدود تقبلنا للمخاطر الت�شغيلية ،حيث ي�ساعدنا ذلك على فهم م�ستوى املخاطر التي نرغب بتقبلها،
• التطلع لزيادة الوعي باملخاطر وتعزيز تركيز الإدارة خالل عام .2017

�أ

خماطر �أ�سعار الفائدة (العامة واخلا�صة)

املخاطر الت�شغيلية هي تلك املخاطر التي تواجه البنك يف �سعيه لتطبيق ا�سرتاتيجيته �أو حتقيق �أهدافه نتيجة عدم كفاءة العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة �أو ف�شلها �أو ب�سبب �أحداث خارجية .ترتبط املخاطر الت�شغيلية بكل جمال من جماالت �أعمالنا حيث ت�شمل جمموعة وا�سعة من الق�ضايا حتديدا ال�شئون
القانونية وااللتزام والأمن واالحتيال� .إن اخل�سائر الناجتة عن خمالفات اللوائح والقوانني والأن�شطة غري امل�صرح بها والأخطاء �أو االغفاالت �أو انعدام الكفاءة �أو االحتيال �أو ف�شل الأنظمة �أو الأحداث اخلارجية جميعها تقع �ضمن تعريف املخاطر الت�شغيلية.

2,278,175

ب) و�صف طرق القيا�س املتقدمة للمخاطر الت�شغيلية ،يف حالة ا�ستخدمها من قبل البنك ،مبا يف ذلك مناق�شة العوامل الداخلية واخلارجية املو�ضحة يف طريقة قيا�س البنك:
ال يطبق البنك طريقة القيا�س املتقدمة للمخاطر الت�شغيلية بل يتبع الطريقة املعيارية.
ت) �إي�ضاح ا�ستخدام الت�أمني لغر�ض تخفيف املخاطر الت�شغيلية بالن�سبة للبنوك التي ت�ستخدم طريقة القيا�س املتقدمة ؛
ال يطبق البنك طريقة القيا�س املتقدمة للمخاطر الت�شغيلية بل يتبع الطريقة املعيارية

 :IRRBBخماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية (ب�آالف الرياالت
�أ) متطلبات الإف�صاح النوعي ملخاطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية:
تن�ش�أ خماطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية ب�شكل �أ�سا�سي من عدم التطابق بني العائد امل�ستقبلي على الأ�صول وتكاليف متويلها كنتيجة للتغري يف �سعر الفائدة� .إن حتليل هذه املخاطر معقد بالن�سبة للمنتجات حيث ال حتدد ال�شروط التعاقدية الفرتة االقت�صادية �أو �سعر الر�صيد ،وذلك ب�سبب اختيارات العمالء
املدرجة كمثال على ذلك .وبالن�سبة لهذه املنتجات ،يتم اللجوء �إىل االفرتا�ضات ليتم حتليلها حتليال دقيق.
قد تكون الفر�ضيات و�إدارة خماطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية م�صدرا هاما جد ًا للربحية والقيمة للم�ساهمني يف �ساب .لذا ،ف�إن الغر�ض منها هو حماية امليزانية العمومية والعائدات من احلركات املعاك�سة النا�شئة عن خمتلف �أنواع خماطر �سعر الفائدة.
يقوم جمل�س الإدارة بالإ�شراف على �أن�شطة خماطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية جنبا �إىل جنب مع جلنة �إدارة املخاطر التي تقوم بالإ�شراف على جلنة املوجودات واملطلوبات ،والتي تتوىل كامل امل�س�ؤولية عن مراقبة خماطر �أ�سعار الفائدة و�إدارتها من �أجل حت�سني �أرباح البنك وقيم الأ�صول ال�صافية وتعيني
حدود ال�صالحيات.
يقوم البنك ب�إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة على النحو التايل.
• يت�ضمن اخت�صا�ص �إدارة املخاطر يف �ساب حد �أدنى ملخاطر �أ�سعار الفائدة� ،إىل جانب بيان وا�ضح لتقبلنا للمخاطر ،والتي يتم املوافقة عليها من قبل جلنة �إدارة املخاطر ب�شكل �سنوي.
• يتم و�ضع حدود القيمة احلالية لنقاط الأ�سا�س لت�شمل �إجمايل املخاطر امل�صرفية �إىل جانب و�ضع حدود فرعية للمحفظة البنكية واملحفظة التجارية .وتقوم �إدارة خماطر ال�سوق بتتبع احلدود على �أ�سا�س يومي مع اال�ستثناءات املحالة �إىل الإدارة العليا.
• تقييمات ر�أ�س املال الركن الثاين التي ت�ستخدم القيمة االقت�صادية حلقوق امللكية �أ�سا�سا ملتطلبات ر�أ�س املال مبوجب الركن الثاين باعتبارها جزء من كفاية ر�أ�س مال البنك وعليها �أن تقدم تقارير ربع �سنوية على الأقل للجنة املوجودات واملطلوبات.
• يتم و�ضع �سيا�سات ت�سعري التحويل الداخلي من قبل الرقابة املالية وتوافق عليها جلنة املوجودات واملطلوبات.
• �إدخال بيانات �سعر حتويل الأموال.
• يتم �إجراء اختبار ال�ضغط ورفع التقارير �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س ربع �سنوي ت�شمل �سيناريوهات بازل القيا�سية ملخاطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية فيما يخ�ص القيمة االقت�صادية حلقوق امللكية وح�سا�سية �صايف الدخل من الفوائد.
• يتم �إجراء �سيناريوهات �ضغط �إ�ضافية على �أ�سا�س ربع �سنوي والتي يتم ت�ضمينها �أي�ضا يف تقرير اختبار ال�ضغط ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على �أ�سا�س �صدمة خفيفة تبلغ  100نقطة �أ�سا�س و�صدمة معتدلة تبلغ  200نقطة �أ�سا�س و�صدمة �شديدة تبلغ  470نقطة �أ�سا�س (وهي �أكرب حترك
ت�شهدها ال�سنة مبعدالت الفائدة بالدوالر الأمريكي �أو الريال ال�سعودي).
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• تعريف وا�ضح لال�ستثمارات امل�صرح بها والتحوط امل�سموح به وا�سرتاتيجيات اتخاذ املواقف لإدارة اخلزينة املعينة جهة للتنفيذ.
�إن �إدارة امليزانية العمومية م�س�ؤولة عن التنفيذ اليومي ال�سرتاتيجية �سعر الفائدة .وميكن عند �إدارة امليزانية العمومية ا�ستخدام امل�شتقات املالية باعتبارها جزءا من اخت�صا�صها لإدارة خماطر �أ�سعار الفائدة ،حيث يتم ن�شاط امل�شتقات املالية يف الغالب من خالل ا�ستخدام مبادلة �أ�سعار الفائدة التي تعد جزءا
من حتوط التدفقات النقدية وعالقات حتوط القيمة العادلة.
ميكن ت�صنيف الأنواع املختلفة ملخاطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية وال�ضوابط التي ت�ستخدمها املجموعة لتحديد تعر�ضاتها لهذه املخاطر على النحو التايل:
• املخاطر التي يتم حتويلها �إىل �إدارة امليزانية العمومية وتدار من قبلها �ضمن اخت�صا�ص حمدد للمخاطر،
• املخاطر التي ال تزال خارج �إدارة امليزانية العمومية لأنه ال ميكن التحوط منها .و�سيتم ت�سجيل هذه املخاطر من خالل ح�سا�سية �صايف الدخل من الفوائد والقيمة االقت�صادية حلقوق امللكية مع احلدود املقابلة كجزء من بيان تقبلنا ملخاطر �سعر الفائدة يف املحفظة البنكية.
• املخاطر الأ�سا�سية التي يتم حتويلها �إىل �إدارة امليزانية العمومية عند قابلية حتوطها.
• يتم الإبالغ عن �أي خماطر �أ�سا�سية متبقية مرتبطة بالأعمال �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات ،و
• املخاطر النموذجية التي الميكن ت�سجيلها من خالل �صايف الدخل من الفوائد �أو ح�سا�سية القيمة االقت�صادية حلقوق امللكية ولكن يتم التحكم بها من خالل �إطار عمل اختبار ال�ضغط اخلا�ص بالبنك.
�إن مكونات خماطر �سعر الفائدة يف املحافظ امل�صرفية خارج �إدارة امليزانية العمومية التي ميكن حتييدها اقت�صاديا وذلك بتحويل ال�سعر �إىل �إدارة امليزانية العمومية .تنعك�س خماطر �سعر الفائدة على املحافظ امل�صرفية التي يتم حتويلها �إىل �إدارة امليزانية العمومية يف قيا�س القيمة احلالية لنقطة الأ�سا�س
والقيمة املعر�ضة للمخاطر غري التجارية للبنك حيث تقوم �إدارة امليزانية العمومية بتقييم املخاطر الن�سبية على �أ�سا�س تطبيق منهجيات القيمة احلالية لنقطة الأ�سا�س والقيمة املعر�ضة للمخاطر و�إدارة املخاطر الناجتة �ضمن احلدود املعتمدة من قبل جلنة �إدارة املخاطر .يتم مراقبة ن�شاط �إدارة امليزانية
العمومية يف هذا املجال من قبل الأق�سام املعنية مبراقبة خماطر ال�سوق واملنتجات.
يتم حتديد ال�سعر الذي يتم من خالله حتويل خماطر �سعر الفائدة �إىل �إدارة امليزانية العومية من خالل منحنى ت�سعري حتويل خماطر �سعر الفائدة ال�سائد يف البنك والذي حتدده جلنة املوجودات واملطلوبات وفقا ل�سيا�سات ت�سعري حتويل الأموال يف البنك .ويهدف �سعر التحويل �إىل �أن يعك�س ال�سعر الذي ميكن
لإدارة امليزانية العمومية من خالله حتييد املخاطر يف ال�سوق عند التحويل.
حتديد �أمناط خماطر �أ�سعار الفائدة
بخالف خماطر ال�سيولة ،التي يجري تقييمها على �أ�سا�س �سيناريو للإجهاد املايل ال�شديد ،يجري تقييم خماطر �أ�سعار الفائدة للدفاتر البنكية و�إدارتها وفق ًا لظروف العمل املعتاد .ويف كثري من احلاالت ،ال يعك�س ال�شكل التعاقدي لأ�صول/خ�صوم الدفاتر البنكية النا�شئة عن الأ�صول الناجتة خارج �إدارة امليزانية
العمومية ( - )BSMال�سلوكيات امللحوظة.
ويف حالة ال�شك فيما يتعلق بو�ضع �إعادة ت�سعري �أ�سعار الفائدة ،يجري ا�ستخدام �آلية حتديد الأمناط من �أجل تقييم خماطر �أ�سعار الفائدة املتعلقة بال�سوق للأ�صول/للخ�صوم اخلا�صة بالدفاتر البنكية ،ويجري حتويل تلك املخاطر املقيمة املتعلقة بال�سوق �إىل وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية» وفق ًا للقواعد التي
حتكم حتويل خماطر �أ�سعار الفائدة من ال�شركات العاملية �إىل وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية».
وعند تقييم خماطر �أ�سعار الفائدة للدفاتر البنكية خارج وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية» ،ت�ستخدم تقنيات حتديد �أمناط �إعادة ت�سعري �أ�سعار الفائدة متى كان و�ضع �إعادة ت�سعري �أ�سعار الفائدة غري م�ؤكد.
يف الوقت احلايل ،ت�صل فرتات حتديد �أمناط الأ�صول واخل�صوم غري حمددة الأجل �إىل � 5سنوات .فتحليل الأمناط ت�ضمن تكوين �صورة حقيقية ل�صايف خماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية و�إدارته من قبل وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية»� .إ�ضافة �إىل ذلك ،جتري مراجعة معايري حتليل ال�سلوكيات املالية
مراجعة دورية لتكوين �صورة عن ال�سوق احلايل وال�سلوكيات امللحوظة للعمالء وتوافر التحوطات ،مع مراجعة �أي تغيريات واعتمادها من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فحد فرتة ال�سريان الأق�صی الذي ميكن وفق ًا له �إجراء درا�سة لل�سلوكيات املالية لأي �شريحة فردیة لأ�سهم ر�أ�سمال العمالء �أو �أر�صدتهم القابلة لل�سحب/لل�سداد وغري املدرة للأرباح  -ي�صل �إىل � 10سنوات .واحلد الأق�صى للمتو�سط املرجح لفرتة �سريان كل حمفظة واملحددة وفق حتليل
ال�سلوكيات املالية—ت�صل �إىل خم�س �سنوات� .أما الأر�صدة املدرة للفوائد ذات �أ�سعار الفائدة املدارة ،فيجري حتليل ال�سلوكيات املالية لها على فرتات �سريان ت�صل �إىل �أقل من عام واحد ،وتبلغ يف العادة ثالثة �أ�شهر.
والن�سبة الق�صوى التي ميكن تطبيق حتليل ال�سلوكيات املالية عليها من �أي حمفظة  -تبلغ  ،90%ويجري التعامل مع الن�سبة الباقية على �أنها تعاقدية� ،أي على �أنها ق�صرية الأجل.
تعتمد جلنة املوجودات واملطلوبات �سیا�سات حتديد الأمناط لأ�سعار الفائدة مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل.
وتقا�س خماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية وتراقب من خالل املقايي�س التالية:
• نقطة �أ�سا�س القيمة احلالية
• القيمة املعر�ضة للمخاطر غري املتداولة
• ح�سا�سية �صايف دخل الفوائد
• القيمة االقت�صادية للأ�سهم
ترفع تقارير منتظمة عن تلك املقايي�س �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات.
ميثل نهج «نقطة �أ�سا�س القيمة احلالية» طريقة منقحة لفرتات اال�سرتداد ت�أخذ يف االعتبار �أي�ض ًا منحنى العوائد احلايل وتتيح ا�ستخدام احلدود الت�شغيلية لنطاقات �آجال اال�ستحقاق .و«نقطة �أ�سا�س القيمة احلالية» هي التغري يف القيمة احلالية لتغري معدله نقطة �أ�سا�س واحدة يف �سعر الفائدة � 1أ�سا�س نقطة يف
�سعر الفائدة املقابل.
�أما القيمة املعر�ضة للمخاطر غري املتداولة فت�ستثني خماطر �أ�سعار الفائدة غري املتداولة التي مل حتول �إىل وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية» وخماطر �أ�سعار الفائدة غري املتداولة لبنك �ساب.
القيمة االقت�صادية للأ�سهم
يحدد نهج «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» الت�أثري املتوقع للتغريات التي جتري يف �أ�سعار الفائدة على القيمة االقت�صادية الأ�سا�سية .فنهج «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» يحدد جميع البنود غري املتداولة بغ�ض النظر عن املعاملة املحا�سبية للربح واخل�سارة ،وميثل القيمة احلالية ملا يدخل يف الدفاتر البنكية من
تدفقات نقدية م�ستقبلية ميكن توزيعها على مقدمي الأ�سهم يف �إطار �سيناريو انخفا�ض مدار لت�سوية املطالبات الت�أمينية .وهذا ميثل القيمة الدفرتية احلالية للأ�سهم �إ�ضافة �إىل القيمة احلالية ل�صايف دخل الفوائد امل�ستقبلي يف �إطار �سيناريو انخفا�ض مدار لت�سوية املطالبات الت�أمينية .لذلك ميكن تقييم القيمة
احلالية ل�صايف دخل الفوائد يف �سيناريو انخفا�ض مدار لت�سوية املطالبات الت�أمينية و�أي �سيناريو لأ�سعار الفائدة من طريق خ�صم القيمة الدفرتية للأ�سهم من القيمة االقت�صادية املحت�سبة للأ�سهم.
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�إنّ ح�سا�سية «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» يُق�صد بها املدى الذي �إليه �ستتغري «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» نتيجة لتحرك حمدد �سلف ًا يف �أ�سعار الفائدة يف الوقت الذي تظل فيه جميع املتغريات االقت�صادية الأخرى ثابتة .فح�سا�سية القيمة االقت�صادية متثل ح�سا�سية �صايف دخل الفوائد املخ�صوم �إ�ضاف ًة �إىل
ح�سا�سية �صايف القيمة احلالية لأي معامالت م�ستخدمة للتحوط من خماطر دخل الفوائد املكت�سب على الأ�سهم .و�إذا جرى تعديل ح�سا�سية «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» لإزالة احل�سا�سية يف �صايف القيمة احلالية فيما يخ�ص �أي معامالت م�ستخدمة للتحوط من خماطر دخل الفوائد املكت�سب على الأ�سهم ،ف�إن
احل�سا�سية الناجتة املعدلة للقيمة االقت�صادية للأ�سهم متثل املدى الذي �إليه ،يف �إطار �سيناريو انخفا�ض مدار لت�سوية املطالبات الت�أمينية ،يكون �صايف دخل الفوائد املخ�صوم مت�سم ًا باحل�سا�سية �إزاء حترك حمدد �سلف ًا يف �أ�سعار الفائدة.
ت�ستخدم �سيناريوهات بازل القيا�سية لإعداد التقارير بخ�صو�ص «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» .وعند تقييم ح�سا�سية «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» يف مقابل حتركات �أ�سعار الفائدة �أ�سعار ،من املمكن �أن تختلف توقيتات التدفقات النقدية الرئي�سة لكن يظل املبلغ ثابت ًا.
ير�صد البنك ح�سا�سية «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» كن�سبة مئوية من موارد ر�أ�س املال من امل�ستوى  1يف �إطار افرتا�ض النخفا�ض مدار لت�سوية املطالبات الت�أمينية.
كذلك ،تُ�ستخدم «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» لتقييم ر�أ�س املال االقت�صادي املطلوب لدعم خماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية:
• عندما تكون «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» الواقعة يف �إطار �أي �سيناريو �أعلى من القيمة الدفرتية احلالية للأ�سهم بامليزانية العمومية ،ف�إن تدفق دخل الدفاتر البنكية يكون موجب ًا (�أي �أن هناك ربح) وبالتايل يكون مراكم ًا لر�أ�س املال يف �إطار ذلك ال�سيناريو ،وال يُتطلب �أي ر�أ�سمال اقت�صادي ملخاطر �أ�سعار
الفائدة يف الدفاتر البنكية.
• عندما تكون «القيمة االقت�صادية للأ�سهم» الواقعة يف �إطار �أي �سيناريو �أقل من القيمة الدفرتية احلالية للأ�سهم بامليزانية العمومية ،ف�إن تدفق دخل الدفاتر البنكية يكون �سالب ًا (�أي هناك خ�سارة) وبالتايل يكون مُنقِ�ص ًا لر�أ�س املال يف ظل ذلك ال�سيناريو ،وي�شرتط ا�ستبقاء ر�أ�سمال اقت�صادي ملخاطر �أ�سعار
الفائدة يف الدفاتر البنكية مقابل تلك اخل�سارة.
عندما تُقدر قيمة �أ�صول/خ�صوم الدفاتر البنكية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة �أو عندما ت�ؤثر تغريات القيمة العادلة على موارد ر�أ�س املال (�أي ما يتاح للبيع) ،ف�إن ر�أ�س املال االقت�صادي حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة تلك يجري لها مزيد من التقييم با�ستخدام نهج م�شدد «للقيمة املعر�ضة للخطر».
ح�سا�سية «�صايف دخل الفوائد»
�إنَّ جزء ًا �أ�سا�س ّي ًا من �إدارة البنك ملخاطر ال�سوق يف احلوافظ غري التجارية  -يتمثل يف ر�صد ح�سا�سية �صايف دخل الفوائد املتوقع يف ظل �سيناريوهات تغري �أ�سعار الفائدة (منذجة املحاكاة) .وتتوىل جلنة املوجودات واملطلوبات القيام بهذا الر�صد.
حتدد ح�سا�سية «�صايف دخل الفوائد» الت�أثري املتوقع للتغريات التي ت�شهدها �أ�سعار الفائدة على �صايف دخل الفوائد الأ�سا�سي املتوقع.
ويطبق البنك مزيج ًا من ال�سيناريوهات واالفرتا�ضات ذات ال�صلة بال�شركات وكذلك عدد ًا من ال�سيناريوهات القيا�سية وفق ًا لإطار عمل بازل.
والأرقام املمثلة حل�سا�سية «�صايف دخل الفوائد» املتوقع متثل ت�أثري التحركات ال�شكلية يف «�صايف دخل الفوائد» بنا ًء على �سيناريوهات منحنى العوائد املتوقعة وو�ضع خماطر �أ�سعار الفائدة احلالية للبنك .مع ذلك ،فهذا الت�أثري ال يت�ضمن الإجراءات التي يُرجح اتخاذها من قبل وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية» �أو
داخل وحدات الأعمال للتخفيف من �أثر خماطر �أ�سعار الفائدة.
يف احلقيقة ،ت�سعى وحدة «�إدارة امليزانيات العمومية» ،على نحو ا�ستباقي� ،إىل تغيري و�ضع خماطر �أ�سعار الفائدة لتقليل اخل�سائر وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة من �صايف الإيرادات .وتفرت�ض عمليات احت�ساب ح�سا�سية �صايف دخل الفوائد �أن �أ�سعار الفائدة جلميع �آجال اال�ستحقاق تتحرك مبقدار مبلغ واحد يف
�سيناريو «�صدمة االرتفاع» .فال يُفرت�ض �أن ت�صبح الأ�سعار �سالبة يف �سيناريو «�صدمة االنخفا�ض» الذي قد ي�ؤدي فعل ّي ًا ،يف حالة بع�ض العمالت� ،إىل �صدمة غري موازية (تعني تغري ًا يف �أ�سعار الفائدة ي�ؤثر مببالغ خمتلفة على �أ�سعار الفائدة ذات �آجال اال�ستحقاق املختلفة)� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ت�ضع عمليات احت�ساب
ح�سا�سية �صايف دخل الفوائد يف االعتبار الت�أثري الذي ي�شهده �صايف دخل الفوائد بفعل الفروق املتوقعة يف التغريات بني �أ�سعار الفائدة املتداولة بني البنوك و�أ�سعار الفائدة التي يتمتع البنك بحرية الت�صرف حيالها فيما يتعلق بتوقيت تغيريات الأ�سعار ومداها.
ي�ستخدم بنك �ساب مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة ومقاي�ضات �أ�سعار الفائدة ملختلف العمالت لكي يدير خماطر �أ�سعار الفائدة.
و�سوف تتبع ال�سيا�سة املحا�سبية املتطلبات وفق املعايري الدولية للمحا�سبة .ووفق ًا للمعيار الدويل للمحا�سبة رقم  ،39ف�إن ما يلي ميثل املعاجلة املحا�سبية للتحوطات املحددة:
حتوطات القيمة العادلة
• يجري �إقرار تغيريات القيمة العادلة ب�ش�أن م�شتقات التحوط يف بيان الدخل
• يف حالة البند املتحوط له ،ف�إن املحا�سبة الأ�صلية للأ�صول/للخ�صوم املحددة �ستتغري �إىل حما�سبة قيمة عادلة ح�سب مدى املخاطر املتحوط لها.
• �أي حالة من انعدام فعالية التحوط ُترر �إىل بيان «الربح واخل�سارة» على �أ�سا�س يومي
حتوطات التدفق النقدي
• يجري �إقرار تغيريات القيمة العادلة ب�ش�أن م�شتقات التحوط يف احتياطيات �أخرى
• يف حالة البند املتحوط له ،فا�إن املحا�سبة الأ�صلية للأ�صول/للخ�صوم املحددة تظل ثابت ًة.
• �أي حالة من انعدم فعالیة التحوط يُعاد ت�صنيفها من االحتیاطیات �إیل «بيان الربح واخل�سارة» علی �أ�سا�س �شهري
يُزمع �أن التغيريات القادمة يف «املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية» �ستتطلب تغيريات يف ال�سيا�سة املحا�سبية يف امل�ستقبل .وعند يطبق بنك �ساب تلك املعايري اجلديدة لإعداد التقارير املالية ،ف�سيجري تنقيح الوثيقة احلالية لكي تعك�س تلك التغيريات.
وقد طبق البنك �إطار عمل بازل القيا�سي يف احت�ساب ح�سا�سية القيمة االقت�صادية للأ�سهم وح�سا�سية �صايف دخل الفوائد كما هو مو�ضح يف اجلدول (ب) فيما يلي.
ويرد تف�صيل االفرتا�ضات التي ت�ستند �إليها هاتان احل�سا�سيتان يف مبادئ بازل التوجيهية ملخاطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية حتت املبد�أ رقم .8
خال من املخاطر.
جرى خ�صم التدفقات النقدیة للقيمة االقت�صادية للأ�سهم با�ستخدام معدل ٍ
مل يُطبق �أي افرتا�ضات على معدالت الدفع امل�سبق �أو االختياريات ال�سلوكية.
�أما الودائع غري م�ستحقة الأجل ،فقد جرى �إحاللها يف العنا�صر غري الأ�سا�سية على �أ�سا�س ق�صري الأجل بينما جرى تخ�صي�ص العنا�صر الأ�سا�سية با�ستخدام متو�سط خطي ب�سيط مع و�صول فرتة ال�سريان الق�صوى �إىل احلد الأق�صى مبوجب اجلدول  2يف الفقرة  115من مبادئ بازل التوجيهية ملخاطر �أ�سعار
الفائدة يف الدفاتر البنكية.
ب) الزيادة (االنخفا�ض) يف الأرباح �أو القيمة االقت�صادية (�أو الإجراءات ذات ال�صلة التي ت�ستخدمها الإدارة) للتغريات املفاجئة �صعودا �أو هبوطا يف �أ�سعار الفائدة وفقاً لطريقة الإدارة يف قيا�س خماطر �أ�سعار الفائدة يف املحفظة البنكية ،موزعة ح�سب العملة (ح�سبما ينطبق ً
ذلك)
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بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
 :IRRBB1خماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية (ب�آالف الرياالت)
موازية �صعود ًا
موازية هبوط ًا
�ستييبرن )(Steepener
فالتنري )(Flattener
التغريات املفاجئة �صعود ًا
التغريات املفاجئة هبوط ًا
احلد الأق�صى
املدة
ر�أ�س املال من امل�ستوى 1

يف تقرير العملة
املدة

T

القيمة االقت�صادية للأ�سهم

2,237,017
)(627,306
)(828,713

1,389,458
)(766,630
)(825,526

1,668,837
2,449,955
)(1,300,367
))(1,300,367
T

903,650
1,543,708
)(1,330,703
)(1,330,703

33,344,592

T

T-1
1,240,442
)(1,396,188

)(1,396,188
T-1

�صايف دخل الفوائد

T-1

1,132,988
)(1,368,191

)(1,368,191

32,745,535

�:REMAسيا�سة املكاف�آت
�أ)معلومات تتعلق بالإدارات التي ت�شرف على املكاف�آت
تخ�ضع �أن�شطة مكاف�آت �ساب ب�شكل رئی�سي لإ�شراف جمل�س �إدارة �ساب ،وعلی الرغم من �إن�شاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت/التعوي�ضات ( ،)NRCف�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول يف نهایة املطاف عن تعزیز احلوكمة الفعالة وممار�سات التعوی�ض ال�سليمة ،وتعترب اللجنة �إحدى جلان جمل�س الإدارة ،وترفع تقاريرها
مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة ،وهي م�ستقلة يف اتخاذ قراراتها ،وتت�شكل هذه اللجنة من (� )3إىل (� )5أع�ضاء م�ستقليني �أو غري تنفيذيني من �أع�ضاء املجل�س �أو من غري �أع�ضاء املجل�س يتم اختيارهم من قبل جمل�س الإدارة ويخ�ضع هذا التعيني لعدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وت�ضطلع باملهام
الرئي�سية التالية:
�أ .تعمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت/التعوي�ضات طبقا للقرارات الر�سمية والتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص من قبل اجلهات اال�شرافية �أو التوجيهات التي يبلغها جمل�س الإدارة �إىل اللجنة.
ب.تتوىل اللجنة كافة املهام املوكلة �إليها مبوجب هذه القواعد ،والتعيني يف جمل�س �إدارة �ساب و�سيا�سة ومعايري الع�ضوية ،ويجوز ملجل�س الإدارة تكليف اللجنة ب�أية واجبات �أخرى ح�سب حاجة جمل�س الإدارة والواجبات املوكلة له.
ت.التو�صية ملجل�س الإدارة ب�أ�سماء املر�شحني ل�شغل الع�ضوية مبجل�س الإدارة وفق ُا لل�سيا�سات واملعايري التي ت�ضمنتها �سيا�سة ومعايري الع�ضوية والتعيني يف جمل�س �إدارة �ساب ،ومت�شيا مع القواعد والأ�س�س املعتمدة يف هذا اخل�صو�ص.
ث.املوافقة على تعيينات كبار امل�سئولني التنفيذيني بالبنك والذين يتطلب تعيينهم احل�صول على “عدم ممانعة” من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،واقرتاح وتنفيذ �سيا�سات الإحالل للمجل�س وجلانه ،وللقيادات التنفيذية يف البنك من خالل التن�سيق مع �إدارة املوارد الب�شرية بالبنك ،والت�أكد من التزام
الإدارة التنفيذية بها.
ج .املراجعة ال�سنوية لالحتياجات واملهارات املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يخ�ص�صه ع�ضو جمل�س الإدارة لأعمال املجل�س.
ح .و�ضع �سجل يحوي معلومات عن م�ؤهالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومبا يهدف للتعرف على املهارات الالزمة والإ�ضافية املطلوبة لتفعيل دور املجل�س ومبا ي�ضمن قيامه مبهامه وم�سئولياته.
خ .مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات بذلك.
د .حتديد جوانب ال�ضعف والقوه يف جمل�س الإدارة وتقدمي املقرتحات الالزمة ملعاجلة ذلك ،مبا يحقق م�صالح البنك ،ومن ذلك اعتماد منهجية مقبولة وفعالة لتقييم �أع�ضاء املجل�س واللجان.
ذ.العمل مع جمل�س الإدارة و �أو جلنة املراجعة للتحقق �سنويا من ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ،والتحقق من عدم وجود تعار�ض يف امل�صالح يف حالة كون �أحد الأع�ضاء ي�شغل ع�ضوية �شركات �أخرى ،والتحقق من التزام الأع�ضاء بنظام التعامل.
ر .و�ضع �سيا�سات وا�ضحة ومراجعتها لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا وجميع املوظفني (مبا يف ذلك املوظفني النظاميني واملتعاقدين واملعارين) وفق ُا ملعايري الأداء ،واالعراف املحلية ال�سائدة ،على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار �إدارة املخاطر ذات العالقة ،والتوجيهات الر�سمية ب�ش�أن �أتعاب
ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة( .راجع امللحق  :IVاملكاف�آت والتعوي�ضات لأع�ضاء املجل�س واللجان الفرعية).
ز.حتديد وتطبيق مقايي�س الأداء املنا�سبة والنظر يف التعديالت املتعلقة باملخاطر وعملية املكاف�آت� ،إىل جانب حتديد ميزانيات مكاف�آت الأداء بناء على حتقيق �أهداف البنك اال�سرتاتيجية والأرباح مقابل املخاطر وذلك من �أجل �صرف املكاف�آت ومكاف�آت الأداء ال�سنوية والأداء على املدى البعيد.
�س.تطبيق �شروط الأداء املنا�سبة ( )Malusعلى الأع�ضاء الذين يتهاونون �أو ال ميار�سون القرارات  /ال�ضوابط املنا�سبة فيما يتعلق بالعمليات �أو االئتمان �أو �إدارة املخاطر �أو االلتزام مبخاطر املعلومات �أو �أي نوع �آخر ي�ؤدي �إىل خ�سارة و � /أو �ضرر ب�سمعة �ساب حيث �سيتم االحتفاظ ب�أ�سهم غري مكت�سبة ويحق
ل�ساب ا�سرتداد الأ�سهم املكت�سبة �سابقا.

�ش .تعيني م�ست�شاري املكاف�آت �ضمن قيود امليزانية التي يحددها جمل�س الإدارة ،وتفوي�ض �أو احل�صول على �أي تقارير �أو ا�ستبيانات �أو معلومات ذات �صلة مل�ساعدة اللجنة يف �أداء مهامها ح�سب االقت�ضاء
�ص .مراجعة والتحقق من توافق �سيا�سة وقواعد املكاف�آت وكذلك تطبيقات و�آطر هيكلية احلوكمة ،مع توجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�صو�ص املكاف�آت ومبادئ اال�ستقرار املايل ومبادئ احلوكمة الر�شيدة.
�ض .العمل عن قرب مع جلنة �إدارة املخاطر بالبنك و�/أو مدير عام املخاطر يف عملية تقييم احلوافز املن�ش�أة من خالل نظام املكاف�آت
ع .تقوم اللجنة مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل مبراجعة �أدائها وو�ضعها القانوين واخت�صا�صاتها للت�أكد من �أن اللجنة تعمل ب�أق�صى قدر من الكفاءة والتو�صية ب�أي تغيريات تعترب منا�سبة ملوافقة املجل�س.
غ .يح�ضر رئي�س اللجنة اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني للرد على �أية ا�سئلة يطرحها امل�ساهمون حول �أن�شطة اللجنة ونطاق عملها.
يجب على جمل�س الإدارة من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت/التعوي�ضات الت�أكد من �إجراء مراجعة �سنوية للتعوي�ضات ب�شكل م�ستقل عن الإدارة وتقدميها �إىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت/التعوي�ضات للمراجعة والتتبع ،ويتم �إجراء املراجعة من قبل ا�ست�شاريني م�ستقلني خارجيني� ،سابق ًا خالل شركة®Mclagan

ومن ثم من خالل �شركة  ،®HayGroupحيث تقيم هذه املراجعة مدى التزام البنك بقواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول ممار�سات التعوي�ض ومبادئ ومعايري  ،FSBوي�أخذ كل من جمل�س الإدارة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت/التعوي�ضات والإدارة يف االعتبار نتائج هذه املراجعة يف حتديد امل�سائل املتعلقة
بالتعوي�ضات وكذلك �أن يف�صح مبلخ�ص عن ذلك يف التقرير ال�سنوي للبنك �إذا كان ذلك مالئم ًا.
يغطي نطاق �سيا�سة مكاف�آت �ساب ما يلي:
• جميع املوظفني :املوظفني الثابتني و�أ�صحاب العقود الثابتة املوظفني املنتدبني دولي ًا واملوظفون يف ال�شركات التابعة اململوكة بالكامل/بالأغلبية وموظفي اجلهات اخلارجية.
• جميع عنا�صر التعوي�ض :الراتب الأ�سا�سي والبدالت وبرامج ا�ستحقاقات املوظفني؛ احلوافز (على املدى الق�صري والطويل).
• العوامل الرئي�سية يف حتديد التعوي�ضات :الرتبة الوظيفي والأداء الفردي و�أداء الأعمال وال�شركة ومواءمة املخاطر والتعوي�ضات وظروف ال�سوق واملتطلبات التنظيمية.
• �إجراءات املوافقة� :إعداد وتعديل ال�سيا�سات ومراجعة �إجمايل الأجور ومدفوعات احلوافز.
• �إجراءات التقرير :الإف�صاح ال�سنوي عن التقارير والإبالغ عن املعلومات الإدارية والإبالغ التنظيمي و�إ�شعار الطرح اخلا�ص لهيئة ال�سوق املالية.
• �أدوار وم�سئوليات �أ�صحاب امل�صالح ذوي العالقة :جمل�س �إدارة �ساب وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت/التعوي�ضات و�إدارة املوارد الب�شرية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تعترب بع�ض الأدوار يف �ساب �أدوارا ذات خماطر جوهرية ،وحتدد هذه الأدوار على �أ�سا�س العوامل التالية التي ينبغي �أن تخ�ضع فيها جوائز �صاحب الدور للت�أجيل على م�ستويات ،ويتم تقييم كل دور على �أ�سا�س هذه العوامل:
• هل يتخذ املوظف قرارات جوهرية فیما یتعلق باملخاطر املدرجة �سابقا؟
• هل یتطلب املوظف (بحكم من�صبه) �أن یكون ع�ضوا �أو رئی�س جلنة تتخذ القرارات ب�ش�أن املخاطر املدرجة؟
• �إذا كانت املخاطر مادية ما هو حجم اخل�سارة من حيث �أرباح البنك؟ (�أقل من � 1%أو بني  1%و � 3%أو �أكرث من )3%
• ما هي مدة املخاطر العادية التي يقوم بها املوظف يف هذا الدور (�أقل من � 13شهرا �أو بني � 13إىل � 60شهرا �أو �أكرث � 60شهرا؟)
• ما هي الوظيفة الأ�سا�سية للدور (ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن املخاطر �أو املراقب املايل �أو مراقب املخاطر �أو غريها؟)
�إذا مت تقييم الدور على انه ذو ت�أثري كبري على البنك ،ف�سي�ؤدي ذلك لت�أجيل املكاف�أة ح�سب اجلدول التايل:
موظفي ال�شريحة الأوىل
موظفي ال�شريحة الثانية
موظفي ال�شريحة الثالثة

ال�شخ�ص الذي يتوىل امل�س�ؤولية /حتمل الرقابة على املخاطر اجلوهرية املرتفعة
م�س�ؤول عن /حتمل الرقابة على املخاطر اجلوهرية الرئي�سية
ال يوجد �أي �إجراءات ذات خماطر جوهرية

�أهداف �سيا�سات الأجور:
• مواءمة ممار�سات املكاف�آت مع ا�سرتاتيجية البنك وقيمه من �أجل دعم التنفيذ الناجح اال�سرتاتيجية على نحو يت�سم بالإملام الكامل باملخاطر
• �إ�ضفاء ال�شفافية على مبادئ بنك �ساب وعملياته فيما يتعلق بتحديد الأجور �أمام جميع الأطراف املعنيني
• �ضمان حتقيق امل�ساواة الداخلية على م�ستوى الأجور
• �إيجاد حلول للمكاف�آت تت�سم بالفعالية من حيث التكلفة
• �ضمان التيقن يف عمليات حتديد املكاف�آت
• �ضمان تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء من خالل طرح منتجات ُت ّراعى املعايري الأخالقية يف �إنتاجها
• تقدمي مقرتح قيمة موظف م�ستح�سن ليجذب املوظفني الأكفاء وامللتزمني وي�شجعهم ويحافظ على بقائهم ،ما ي�ؤدي �إىل حتقيق ا�سرتاتيجيتنا املتمثلة يف �أن ن�صبح «البنك الذي يختاره اجلميع» من طريق تهيئة بنك �ساب لكي ي�صري «�أف�ضل مكان تعمل به»
• �ضمان اال�ستدامة املالية لبنك �ساب
• �ضمان حتديد الأجر عرب الأداء الذي يعطي قيمة �إ�ضافية من جانب كل موظف على حدة
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بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
تراجع «جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت» �سيا�سات الأجور مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ما �أن ت�ستدعي ال�ضرورة .وقد �أجري �آخر ا�ستعرا�ض لتلك ال�سيا�سات يف � 27سبتمرب ،2017 ،وفيما يلي �أبرز التغيريات املجراة:
• �إ�ضافة بدل «ماكينات �إيداع املبالغ الكبرية» حتت بند «البدالت املرتبطة باملهام» ،وهو جهاز �أن�شئ حديث ًا يف الفروع لدعم حت�صيل النقود من ال�شركات العميلة .ومع �أن مبلغ ذلك البدل مماثل للمبالغ التي متنح مل�شريف
«ماكينات الإيداع النقدي» ،و«ماكينات ال�صراف الآيل التفاعلي» ،و«ماكينات ال�صراف الآيل» ،فقد �أ�ضيفت «ماكينات �إيداع املبالغ الكبرية» لتو�ضيح �أهلية امل�شرفني .وهذا البدل ميثل نوع ًا من بدل امل�شقة الذي مينح �إىل امل�شرفني امل�س�ؤولني عن ماكينات ال�صراف الآيل
• عزم «�إدارة بنك �ساب» �إعطاء املوظفني الذين هم على احلالة «مغادرة جيدة» منح ًا تنا�سبية كلما �أمكن ذلك (على �أن ت�صدق «جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت» على منح �أع�ضاء «جلنة الإدارة»).
• و�ضع �إر�شادات حول �شراء الأ�سهم لتمويل برامج الدفع امل�ؤجل للت�أكد من �أن �سعر �شراء الأ�سهم واحد لل�شراء والتخ�صي�ص ،وذلك ل�ضمان عدم حتقيق بنك �ساب �أي ربح بفعل الربنامج �أو تكبده �أي خ�سارة ب�سببه
• اعتزام «جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت» على املوافقة اال�ستثنائية على الإ�سراع يف نقل ملكية الأ�سهم بالن�سبة حلاالت الف�صل التنظيمي اخلا�صة مثل :تعيينات املوظفني احلكوميني ،وتخارج املوظفني ب�سبب الظروف ال�صحية ،وتخارج املوظفني ب�سبب م�سائل خارجة عن ال�سيطرة ،وما �إىل ذلك بنا ًء على
تو�صية �إدارة البنك
• �إ�ضافة ق�سم يتعلق مبخطط اال�ستبقاء الذي حظي باملوافقة م�ؤخر ًا حتت بند برامج «احلوافز طويلة الأجل»
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ول�ضمان حتديد �أجور موظفي املخاطر واالمتثال دون النظر �إىل الأعمال التي ي�شرفون عليها ،ف�إن الإجراءات املتعلقة باملكاف�آت الداخلية و�سيا�سات الأجور تن�ص على ف�صل عملية تخ�صي�ص الأجر املتغري جلميع املوظفني العاملني يف وظائف املراقبة عن البنك ب�أكمله ،وحجم هذه
املجموعة ال يرتبط ب�أرباح البنك ق�صرية الأجل.
(ج) و�صف الطرق التي تو�ضع من خاللها املخاطر احلالية وامل�ستقبلية يف االعتبار يف عمليات حتديد الأجور ،مبا يف ذلك نظرة عامة على املخاطر الرئي�سة ،وقيا�سها ،وكيفية ت�أثري هذه التدابري على الأجور؛
جميع املوظفني العاملني يف املخاطر املادية (املدرجة �أدناه � ،)1.18 - 1.1أو املوظفني املعهود لهم بامل�س�ؤولية �أو امل�س�ؤولون� ،أو كبار موظفي مراقبة املخاطر �أو ال�ش�ؤون املالية  -يخ�ضعون ل�شروط الدفع امل�ؤجل للمنح ،على نحو ما هو مف�صل فيما يلي:
الفئة

الدفع امل�ؤجل

م�ستوى الدفع امل�ؤجل

فرتة انتقال امللكية

�أداة الدفع امل�ؤجل **

1

يوجد

30%

3

�أعوام

الأ�سهم

2

يوجد

20%

3

�أعوام

الأ�سهم

3

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

م�ستوى انتقال امللكية
 33%يف العام الأول
 33%يف العام الثاين
 34%يف العام الثالث
 33%يف العام الأول
 33%يف العام الثاين
 34%يف العام الثالث

غري متوفر

احلد الأدنى للمبلغ م�ؤجل الدفع �سقفه � 30ألف ًا و�أقل .و�إذا امتلك املوظف مبلغ ًا م�ؤجل الدفع بقيمة �أقل من � 30ألف ًا ،ال يتم تطبيق �أي ت�أجيل للدفع ويتلقى املوظف مبلغ املنح اخلا�ص به نقدً ا ودون �إبطاء.
يجري �إدماج م�ستوى حاالت الدفع امل�ؤجل والفئة املطبقة وفق الأ�سا�س التايل:
م�ستوى الدفع امل�ؤجل للمنح
موظفو الفئة الأوىل
موظفو الفئة الثانية
موظفو الفئة الثالث

ن�سبة الدفع امل�ؤجل
30%
20%
0%

�شروط �إرجاع احلوافز املرتبط بالأداء� :إذا ثبت ،مبا ال يدع جما ًال لل�شك� ،أن ع�ضو ًا �سقط يف الإهمال وعدم ممار�سة ال�ضوابط/القرارات املالئمة فيما يتعلق بالعمليات� ،أو االئتمان� ،أو �إدارة املخاطر� ،أو االمتثال ملخاطر املعلومات� ،أو �أي نوع �آخر مما يت�سبب يف حدوث خ�سارة و�/أو �إ�ضرار بال�سمعة لبنك �ساب،
فلن يكون لهذا الع�ضو �أ�سهم مكت�سبة م�ستبقاة ،ويحتفظ بنك �ساب يف احلق يف ا�سرتداد الأ�سهم املكت�سبة �سابق ًا.
�شراء الأ�سهم :من �أجل الت�أكد من �أن �سعر ال�سهم واحد بالن�سبة لل�شراء والتخ�صي�ص ،ف�إن �أ�سهم بنك �ساب امل�ستخدمة لتمويل برنامج الدفع امل�ؤجل يجب �شرا�ؤها خالل فرتة حمددة ملتو�سط �سعر الإغالق لل�سهم قبل �أ�سبوع من تاريخ املنح .ويجب الت�أكد من �أن هذه الفرتة املحددة ال تقع �ضمن فرتة حظر
�شراء الأ�سهم وفق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ا�سرتاتيجيات التحوط ال�شخ�صية :حتظر القواعد التي تقرها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيال ممار�سات التعوي�ضات والأجور ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حتوط �شخ�صية �أو ت�أمني �شخ�صي متعلق بالتعوي�ضات واخل�صوم بغية منع ت�أثريات مواءمة املخاطر املت�ضمنة يف ترتيبات التعوي�ضات والأجور للموظفني.
فيما يلي قائمة باملخاطر التي يتعهد بها املوظفون �أو يديرونها نيابة عن البنك:
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 1-1خماطر االئتمان
يق�صد مبخاطر االئتمان املخاطر املتمثلة يف اخل�سارة املالية ب�سبب �إخفاق العميل �أو الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها .وتظهر خماطر االئتمان بالأ�سا�س يف قرو�ض ال�شركات والقرو�ض ال�شخ�صية ،والتمويل التجاري ،و�ضمان القرو�ض امل�شرتكة واخلزانة .كذلك ،تن�ش�أ تلك املخاطر من
املنتجات املوجودة خارج امليزانية العمومية مثل ال�ضمانات واملنتجات امل�شتقة �أو من حيازات امل�شتقات �أو من حيازات البنك ل�سندات ديون.
 1-2خماطر ال�سوق
تُعرف خماطر ال�سوق ب�أنها املخاطر التي ت�ؤدي �إليها التحركات يف عوامل خماطر ال�سوق ،مبا يف ذلك �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار ال�سلع ،و�أ�سعار الفائدة ،وفوارق االئتمان و�أ�سعار الأ�سهم ،والتي ت�ؤدي �إىل خف�ض دخل البنك �أو قيمة حوافظه.
 1-3خماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية
تُعرف خماطر �أ�سعار الفائدة يف الدفاتر البنكية ب�أنها تعر�ض املنتجات غري التجارية للبنك لأ�سعار الفائدة .وخماطر �أ�سعار الفائدة تن�ش�أ بالأ�سا�س من عدم التطابق بني العوائد امل�ستقبلية على الأ�صول وتكاليف متويلها ،نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الفائدة.
 1-4خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم امتالك البنك ملوارد مالية كافية للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها �أو ا�ضطراره �إىل القيام بذلك بتكلفة زائدة .وهذه املخاطر ميكن �أن تن�ش�أ من عدم التطابق يف توقيتات التدفقات النقدية .وتن�ش�أ خماطر التمويل (وهي �شكل خا�ص من خماطر ال�سيولة) عندما يكون
احل�صول على ال�سيولة الالزمة لتمويل �أو�ضاع الأ�صول غري ال�سائلة  -غري ممكن بال�شروط املتوقعة وعند احلاجة.
 1-5خماطر اال�ستثمار
خماطر اال�ستثمار هي خماطر الت�أثري ال�سلبي على الربح واخل�سارة ور�أ�س املال نتيجة خل�سارة غري متوقعة يف قيمة مركز اال�ستثمار الذي ي�شغله البنك على �أ�سا�س طويل املدى (�أي على �أ�سا�س غري تداويل) .ومن املمكن �أن تن�ش�أ تلك املخاطر من حوافظ ا�ستثمارات الأ�سهم �أو حوافط الأ�سهم اخلا�صة �أو
حوافظ اال�ستثمارات اخلا�صة بالبنك.
 1-6املخاطر الت�شغيلية
تُعرف املخاطر الت�شغيلية ب�أنها خماطر اخل�سارة الناجمة عن عدم كفاية �أو �إخفاق العمليات ،واملوظفني والنظم الداخلية �أو عن الأحداث اخلارجية ،وهذا �سوف يت�ضمن املخاطر القانونية التي ت�شتمل ،على �سبيل التمثيل ال احل�صر ،على التعر�ض للغرامات� ،أو العقوبات� ،أو الأ�ضرار العقابية الناجمة عن
الإجراءات الإ�شرافية ،ف�ض ًال عن الت�سويات اخلا�صة.
 1-7املخاطر اال�سرتاتيجية
املخاطر اال�سرتاتيجية هي املخاطر املتمثلة يف احتمال عجز ال�شركة عن التحديد واال�ستجابة املالئمني للفر�ص و�/أو التهديدات النا�شئة عن التغريات التي ي�شهدها ال�سوق ،والتي قد يظهر بع�ضها على مدار عدد من ال�سنوات ،ومن �أمثلتها :تغري الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية� ،أو متطلبات العمالء� ،أو
االجتاهات الدميوغرافية� ،أو التطورات التنظيمية� ،أو �سلوكيات املناف�سني .وميكن تخفيف حدة تلك املخاطر من طريق بحث الفر�ص والتحديات املحتملة عرب عملية التخطيط اال�سرتاتيجي.
 1-8املخاطر املتعلقة بال�سمعة
املخاطر املتعلقة بال�سمعة هي الت�أثري ال�سلبي املحتمل ،يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،الذي ال يقبل القيا�س ،على الأرباح ور�أ�س املال ،والذي قد ين�ش�أ عن تغري الت�صور ال�شائع عن �سمعة البنك وترديه بني حملة �أ�سهمه على اختالفهم يف جوانب متعددة من عملياته.
 1-9خماطر االمتثال
خماطر االمتثال هي املخاطر التي ت�ؤدي �إىل فر�ض عقوبات قانونية �أو تنظيمية� ،أو خ�سارة مالية جوهرية� ،أو �إحلاق �ضرر ب�سمعة البنك ،مما قد ينتج عن عدم االمتثال جلميع القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها .فالهدف من االمتثال هو حماية �سمعة البنك وم�صداقيته ،وحماية م�صالح حملة الأ�سهم
واملودعني ،و�صيانة امل�ؤ�س�سة �ضد �أي عواقب قانونية.
 1-10خماطر ال�صرف الأجنبي الهيكلية
خماطر ال�صرف الأجنبي الهيكلية هي احتمال حدوث حتركات �سلبية يف املعرو�ض من ر�أ�س املال وبالتايل الت�أثري يف ن�سبة ر�أ�س املال نتيجة لتحركات غري متوقعة (خرق ربط �سعر ال�صرف بالدوالر الأمريكي) بني الريال ال�سعودي وجميع الأ�صول امل�صدرة بعمالت �أخرى غري الريال ال�سعودي (�أي بعمالت
�أجنبية).
 1-11خماطر الت�سوية
خماطر الت�سوية عن طريق الأطراف املقابلة هي املخاطر املتمثلة يف بقاء احتمال عدم �إمتام املعاملة �أثناء الت�سوية النهائية �أو جتهيز املدفوعات �أو تبادل الأ�صول .ويجري تقييم هذه املخاطر مع الت�سهيالت الأخرى املقدمة للأطراف املقابلة .واجلوانب الرئي�سة التي ميكن �أن ت�أخذ فيها خماطر الت�سوية �شكل
تعر�ض ملخاطر نقدية هي حدود الت�سوية اليومية وحدود الدفع بنظام «�سريع».
 1-12خماطر الأمن واالحتيال
تعرف خماطر الأمن واالحتيال ب�أنها حماية الأ�شخا�ص واملمتلكات والأ�صول واملعلومات من طريق احلد من املخاطر املحدقة بالأعمال كالإرهاب واجلرمية واحلوادث/الكوارث واملجموعات املعادية مل�صالح بنك �ساب.
 1-13املخاطر القانونية
املق�صود بها :خماطر اخل�سارة املالية والعقوبات و/و الأ�ضرار الالحقة بال�سمعة الناجمة عن املخاطر التعاقدية (وهي املخاطر املتمثلة يف احتواء حقوق و�/أو التزامات البنك املخولة له مبوجب عالقة تعاقدية على عيوب �أو مواطن خلل)؛ وخماطر النزاعات (وهي املخاطر التي تن�ش�أ عن التورط يف نزاعات
حمتملة �أو فعلية �أو �إدارتها)؛ واملخاطر الت�شريعية (وهي املخاطر املتمثلة يف عدم التزام البنك بقوانني البلد التي يزاول فيها ن�شاطه)؛ وخماطر احلقوق غري التعاقدية (وهي املخاطر املتمثلة يف عدم امتالك �أ�صول البنك على نحو �صحيح �أو تعر�ض تلك الأ�صول لالعتداء من قبل �آخرين� ،أو يف اعتداء البنك
على حقوق طرف �آخر).
 1-14خماطر املعلومات
يُق�صد بها املخاطر النا�شئة عن �ضياع املعلومات ال�سرية �أو ا�ستغاللها لأغرا�ض �إجرامية �أو ا�ستخدامها على نحو قد يلحق �ضرر ًا بال�سمعة و�/أو يت�سبب يف خ�سارة مالية للبنك  -ب�سبب انتهاك �سرية تلك املعلومات �أو نزاهتها �أو �إتاحتها.
 1-15املخاطر املحا�سبية
هي املخاطر املتمثلة يف احل�صول على املعلومات املالية على نحو غري �صائب� ،أو يف �سوء تقدير تلك املعلومات� ،أو يف حذفها� ،أو يف الإبالغ عنها على نحو خاطئ للم�ستخدمني اخلارجيني من مثل امل�ستثمرين والهيئات التنظيمية على �أنها معلومات الإدارة الداخلية.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
 1-16خماطر املوظفني
يُق�صد بها املخاطر املتمثلة يف :ق�صور ممار�سات التوظيف؛ �أو فقدان املوظفني الرئي�سني �أو عدم القدرة على اجتذابهم؛ �أو عدم تلقي املوظفني غري للتدريب املالئم �أو عدم �إظهارهم لقيم البنك؛ �أو تعطل قوة العمل؛ �أو املخاطر املتعلقة بقانون العمل؛ �أو عدم مالئمة قواعد ال�صحة وال�سالمة مبكان العمل.
 1-17املخاطر املادية
يُق�صد بها املخاطر التي يتعر�ض لها املوظفون �أو املمتلكات �أو املن�ش�آت احليوية اخلا�صة بالبنك من جراء اال�ضطرابات املدنية ،والإرهاب �أو االرتفاع املمنهج مل�ستويات جرائم العنف (مبا يف ذلك االختطاف) ،وق�سوة الظروف املناخية.
 1-18خماطر النظم
يُق�صد بها خماطر تعطل �أو ق�صور املن�صات الآلية التي تدعم التنفيذ اليومي للأعمال بالبنك (نظم التطبيق) والبنية التحتية للنظم التي تقوم عليها تلك الأعمال (مراكز البيانات ،وال�شبكات ،و�أجهزة الكمبيوتر املوزعة).
�أحكام امل�صادرة وعدم امل�صادرة
• �أحكام امل�صادرة
• اال�ستقالة
�إذا ترك املوظف اخلدمة يف بنك �ساب طواعية ،تُ�صادر جميع الأ�سهم غري املكت�سبة.
• الف�صل
�إذا جرى ف�صل املوظف من قبل بنك �ساب على �أ�سا�س الأداء �أو تنفيذ ًا لإجراء ت�أديبي ،تُ�صادر جميع الأ�سهم غري املكت�سبة.
• �أحكام �إرجاع احلوافز
�إذا ثبت ،مبا ال يدع جما ًال لل�شك� ،أن املوظف �سقط يف الإهمال وعدم ممار�سة ال�ضوابط/القرارات املالئمة فيما يتعلق بالعمليات� ،أو االئتمان� ،أو �إدارة املخاطر� ،أو االمتثال ملخاطر املعلومات� ،أو �أي نوع �آخر مما يت�سبب يف حدوث خ�سارة و�/أو �إ�ضرار بال�سمعة لبنك �ساب ،فلن يكون لهذا املوظف �أ�سهم مكت�سبة
م�ستبقاة ،ويحتفظ بنك �ساب يف احلق يف ا�سرتداد الأ�سهم املكت�سبة �سابق ًا.
• �أحكام عدم امل�صادرة
• الوفاة �أثناء اخلدمة
تنتقل ملكية الأ�سهم بالكامل وحتل يف تركة املتوفى.
• التقاعد ب�سبب تردي احلالة ال�صحية �أو العجز
تنتقل ملكية الأ�سهم يف تاريخ انتقال امللكية العادي على �أ�سا�س التق�سيم الزمني ،ولكن مبوجب �أحكام �إرجاع احلوافز.
• اال�ستغناء عن املوظف ب�سبب الإ�شغال املزدوج (مل تعد وظيفة املوظف مطلوبة وتعذر العثور على من�صب ميكن �أن ي�شغله املوظف)
تنتقل ملكية الأ�سهم يف تاريخ انتقال امللكية العادي على �أ�سا�س التق�سيم الزمني ،ولكن مبوجب �أحكام �إرجاع احلوافز.
• املعا�ش املبكر
تنتقل ،رهن ًا مبوافقة الإدارة التنفيذية ،ملكية الأ�سهم يف تاريخ انتقال امللكية العادي على �أ�سا�س التق�سيم الزمني ،لكن مبوجب �أحكام �إرجاع احلوافز.
• التقاعد العادي
تنتقل ملكية الأ�سهم يف تاريخ انتقال امللكية العادي على �أ�سا�س التق�سيم الزمني ،ولكن مبوجب �أحكام �إرجاع احلوافز.
• النقل داخل جمموعة «�إت�ش �إ�س بي �سي»
تنتقل ملكية الأ�سهم يف تاريخ انتقال امللكية العادي على �أ�سا�س التق�سيم الزمني.
• بيع �ساب لل�شركة املوظِ فة
تنتقل ملكية الأ�سهم يف تاريخ انتقال امللكية العادي على �أ�سا�س التق�سيم الزمني.
(د) و�صف الطرق التي ي�سعى البنك من خاللها �أثناء فرتة قيا�س الأداء �إىل ربط الأداء مب�ستويات الأجور؛
ُيق َّيم �أداء جميع املوظفني يف عمليات ا�ستعرا�ض الأداء بنهاية ال�سنة .فجميع املوظفني يتلقون تعقيبات ب َّناءة على الأداء يف «تدقيق» الأداء الذي يقع يف منت�صف العام .وتُقرن تقييمات �أداء جميع املوظفني ب�أهداف وتدابري حمددة مذكورة يف «بطاقة نتائج الأداء» وتُ�سجل من طريق الإنرتنت يف «نظام
�إدارة الأداء» لبنك �ساب.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يُق َّيم الأداء با�ستخدام منهجية «بطاقة النتائج» (�سكوركارد)؛ فكل موظف يوافق على �أهداف معينة ويجري تقييمه خالل ال�سنة بالرجوع �إىل التقدم املحرز يف حتقيق هذه الأهداف .كذلك ،يجري تقييم املوظفني يف �ضوء نظرائهم يف ال�شركة خالل عملية «معايرة» تُطبق ل�ضمان �إجراء تقييم
عادل ومن�صف للأداء.
يجري تقییم املوظفنی با�ستخدام تقییم «على امل�سار ال�صحيح/خارج امل�سار ال�صحيح» من �ساب خالل مرحلة منت�صف العام .وذلك التقييم ميثل معيار ًا م�شرتك ًا لتقييم الأداء ومقارنته ،وي�ستخدم هذا التقييم يف الدفع نحو �إجراء تقييم عادل ومت�سق للأداء .وفيما يلي تعريف تقييم «على امل�سار ال�صحيح/
خارج امل�سار ال�صحيح»:
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«على امل�سار ال�صحيح»:
• يفي بالتوقعات ال�سلوكية امللت�صقة بالقيم وتوقعات الأداء للن�صف الأول ويفوقها.
• يُرجح �أن يح�صل على تقييم «جيد» �أو «قوي» �أو «�أف�ضل �أداء» يف تقييم الأداء يف نهاية العام.
• يُرجح �أن يح�صل على تقدير «قدوة ح�سنة» �أو «قوي» يف التقييم ال�سلوكي يف نهاية العام.
«خارج امل�سار ال�صحيح»:
• ال يفي بالتوقعات ال�سلوكية امللت�صقة بالقيم وتوقعات الأداء للن�صف الأول وال يفوقها.
• يحتاج �إىل التح�سني من �أجل احل�صول على تقييم �أداء «جيد» �أو «قوي» يف نهاية العام.
يجري تقييم املوظفني يف �ضوء �أدائهم با�ستخدام مقيا�س �ساب الو�صفي املكون من �أربعة نقاط �أثناء تقييم نهاية العام .وفيما يلي تعريف ذلك املقيا�س:
• �أف�ضل �أداء :دائم ًا ما يفوق توقعات الأداء
• �أداء قوي :كثري ًا ما يفوق توقعات الأداء
• �أداء جيد :يحقق �أو غالب ًا ما يحقق توقعات الأداء
• �أداء غري مت�سق :ال يفي بتوقعات الأداء
يجري يتم تقييم املوظفني يف �ضوء �سلوكياتهم با�ستخدام مقيا�س �ساب الو�صفي املكون من  4نقاط �أثناء تقييم نهاية العام .وفيما يلي تعريف ذلك املقيا�س:
• قدوة ح�سنة :يبدي �سلوكيات ا�ستثنائية ،ويفوق التوقعات بكثري ،وي�صل بتح�سني الأداء �إىل م�ستويات تفوق امل�ستويات امل�ستهدفة ،ويخلف ت�أثري ًا �إيجاب ّي ًا دائم ًا يف �ساب وجميع الأطراف املعنيني.
• قوي :يبدي �سلوكيات م�ستدامة قوية تفي دائم ًا بالتوقعات و�أحيان ًا ما تفوقها ،ما يح�سن الأداء امل�ستدام للأعمال لبنك �ساب وجميع الأطراف املعنيني.
• مقبول :يبدي �سلوكيات مر�ضية لكنها قد تتطلب املزيد من التطوير من �أجل حت�سني امل�ساهمة وخلق ت�أثري �أكرث �إيجابية يف الأطراف املعنيني.
• �ضعيف :يبدي �سلوكيات قد ت�ضر بالأطراف املعنيني لدينا وب�سمعتنا ،ويثري املخاطر و�/أو يعيق �أداء الأعمال.
تُ�ستبقى تقييمات �أداء جميع املوظفني يف املحفوظات ملدة � vسنوات وت�ستخدم لتحديد اجتاهات الأداء على مدى فرتة �أطول من الوقت لكبار املوظفني.
ومنهجية �إدارة الأداء املتبناة يف �ساب تعمد �إىل الرتكيز على التمييز بني �أ�شكال الأداء الفردي وتدعم ا�سرتاتيجية املكاف�آت املتغرية التي ت�شجع الأداء العايل.
ول�ضمان املو�ضوعية واال�ستقاللية الكاملتني عن مهمة التدقيق الداخلي ،يجري تقييم �أداء التدقيق الداخلي للمدير العام من قبل جلنة التدقيق مبا يتما�شى مع قواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ش�أن املكاف�آت.
ي�ستخدم البنك فل�سفة ا�سرت�شادية تقديرية لتحديد الأجور املتغرية؛ فما �أن تظهر النتائج املالية للبنك ،تقدم الإدارة �إىل «جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت» جمموعة مقرتحة من الأجور املتغرية الكلية تختلف وفق ًا للأداء املايل الكلي للبنك .وما �أن حتظى تلك املجموعة باملوافقة ،يتم تق�سيم هذه املجموعة �إىل 3
جمموعات رئي�سة ،هي جمموعات« :الأعمال» و«املراقبة» و«البنية التحتية» («مكتب الدعم الإداري») .ويف �إطار �أ�ضيق ،يجري تعديل هذه املجموعات بنا ًء على نتائج كل �إدارة ،ثم يف �إطار �أ�ضيق ،يو�ضع نطاق لكل موظف على �أ�سا�س الأداء الفردي .بعد ذلك ،يبد�أ املديرون املبا�شرون عملية التخ�صي�ص يف �إطار
النطاقات اال�سرت�شادية ،ما ي�ضمن التمييز بني التو�صيات ال�صادرة ب�ش�أن املوظفني ح�سب م�ستوى الأداء الفردي� .إنَّ فل�سفة �ساب الكلية للأجور عمادها «الدفع مقابل الأداء» ،وبالتايل ،فمن خالل التعريف احلايل مل�ستويات الأداء املو�ضحة �أعاله ،ال تعمد �سيا�سة البنك �إىل مكاف�آة «الأداء غري املت�سق» .عالوة
على ذلك ،ا�ستحدث بنك �ساب ،يف � ،2017سيا�سة لإدارة العواقب تهدف �إىل �ضمان وجود �إطار عمل ت�أديبي �شامل .لذلك ،فمن املمكن ،يف حاالت حمددة من �سوء ال�سلوك� ،أن تقت�ضي هذه ال�سيا�سة خف�ض الأجور املتغرية ،وقد �أثرت هذه ال�سيا�سة على بع�ض املوظفني يف  2017وما تالها.
وعلى �صعيد الأجور الثابتة ،يهدف بنك �ساب �إىل حتقيق التمييز يف الأجور الثابتة بنا ًء على توجه �أداء الأفراد� ،إذ ي�ستهدف بنك �ساب و�ضع املوظفني ذوي الأداء العايل قرب �شريحة الأجور العليا يف ال�سوق مع الإبقاء على امل�ستويات الإجمالية للأجور م�ساوي ًة للمتو�سط ال�سائد يف ال�سوق �أو �أعلى منه .فكل عام،
ي�شارك بنك �ساب يف ا�ستق�صاءات للأجور داخل ال�سوق هي الأف�ضل يف فئتها �إذ يقدمها �أف�ضل مقدمي اخلدمات يف املنطقة (مكالغان وجمموعة هاي) لتوفري هذه البيانات املرجعية لتلك اال�ستعرا�ضات ال�سنوية للأجور.
(هـ) و�صف الطرق التي ي�سعى البنك من خاللها �إىل تعديل الأجور ملراعاة الأداء الأطول �أج ً
ال؛
مو�ضحة يف الق�سم (ج)
(و) و�صف الأ�شكال املختلفة للأجور املتغرية التي ي�ستخدمها البنك والأ�سا�س املنطقي ال�ستخدام تلك الأ�شكال املختلفة؛
يقدم بنك �ساب �شكلني رئي�سني للأجور املتغرية (النقد و�أ�سهم �ساب) .فح�سبما تقت�ضي ال�ضرورة ،يخ�ضع املوظفون ذوو الأجر املتغري للدفع امل�ؤجل على مدى ثالث �سنوات؛ �إذ ي�شرتي بنك �ساب �أ�سهم خزينة مببالغ م�ؤجلة ويتم االحتفاظ بها �ضمن حمفظة �إجمالية للبنك تديرها �شركة «�إت�ش �إ�س بي �سي
العربية ال�سعودية – اال�ستثمار» .وبنا ًء على املبلغ امل�ؤجلة و�سعر ال�سهم ،يُخ�ص�ص عدد من الأ�سهم لكل موظف وتنتقل ملكيتها للموظف خالل فرتة مدتها � 3سنوات من �سنوات الأداء املقبلة .ويُحدد �سعر ال�سهم على �أ�سا�س ال�سعر الفعلي وقت ال�شراء وميكن تعديله يف وقت انتقال امللكية ح�سب �سعر ال�سوق
الفعلي ل�سهم بنك �ساب يف وقت انتقال امللكية ،وهو ما يحول دون قيام البنك ب�أي حماولة للربح �أو اخل�سارة من خالل تقلب �أ�سعار الأ�سهم ،ويقرن كل موظف على حدة ،بو�صفه م�ستفيد ًا ،بالفوائد طويلة الأجل للأداء الكلي للبنك الذي ي�ؤثر على �سعر ال�سهم .ويف وقت انتقال امللكيةُ ،تول الأ�سهم املخ�ص�صة
من حمفظة البنك �إىل حمفظة املوظف التي يحق للموظف فيها بيع الأ�سهم �أو االحتفاظ بها ح�سبما يف�ضل.
كذلك ،يطبق بنك �ساب خمططي حوافز للموظفني العاملني يف مبيعات «التجزئة امل�صرفية» ووظيفة «حت�صيالت التجزئة امل�صرفية» .ويعمد هذان املخططان �إىل الرتكيز على �صغار املوظفني فقط ويخ�ضعان للمراجعة والإقرار ب�صفة �سنوية من قبل �إدارة املوارد الب�شرية والأعمال واملخاطر والتدقيق
واالمتثال ،ويوافق عليهما «جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت».
وعام  ،2017ا�ستحدث البنك خمطط ا�ستبقاء للموظفني املوهوبني للغاية .وقد جرى تطبيق ذلك املخطط على ثالثة م�ستويات من املوظفني �ضمت حوايل  100موظف على م�ستوى البنك .وقد ا�ستند هذا املخطط على �أ�سهم «اكت�ساب منافع م�شروط معجل» ملدة ثالث �سنوات لكبار املديرين التنفيذيني
و«اكت�ساب منافع م�شروط معجل» نقد ًا ملدة � 3سنوات لكبار املديرين .وتنطبق على ذلك املخطط جميع �شروط الرتاجع عن الدفع امل�ؤجل واملكاف�آت التحفيزية للدفع امل�ؤجل بالإ�ضافة �إىل �آلية �شراء الأ�سهم و�إجراءاته.
�إنَّ بنك �ساب ي�ضع عني االعتبار طبيعة الأعمال وم�ستوى املوظفني �إ�ضاف ًة �إىل عوامل التعوي�ض الكلية حال حتديد مزيج الأجور لفرادى ملوظفني .ويتم �إقرار ذلك املزيج وحتديده بنا ًء على معايري ال�سوق وغريها من العنا�صر من مثل الأداء الفردي و�أداء الأعمال .ومزيج الأجور يف بنك �ساب يرتاوح بني
« »80/20ثابت �إىل متغري لوظائف مكتب الدعم الإداري واملراقبة ،وبني « »70/30ثابت �إىل متغري لوظائف الأعمال.
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تقرير جمل�س
الإدارة 2017

البنك ال�سعودي الربيطاين

بازل  3الإف�صاح الكمي والنوعي ( 31دي�سمرب)2017
 :REM1املكاف�آت املمنوحة خالل ال�سنة املالية (ب�آالف الرياالت)

امللحق :اجلداول والنماذج ال تنطبق حاليا على �ساب
�أ

مبلغ املكاف�أة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

املكاف�أة املتغرية

م�سئويل املخاطر اجلوهرية الآخرين

الإدارة العليا

عدد املوظفني
جمموع املكاف�أة الثابتة
منها  :على �أ�سا�س نقدي
منها  :م�ؤجلة
منها � :أ�سهم �أو �أدوات �أخرى مرتبطة بالأا�سهم
منها  :م�ؤجلة
منها � :أمناط �أخرى
منها  :م�ؤجلة
عدد املوظفني
جمموع املكاف�أة الثابتة ()15 + 13 + 11
منها  :على �أ�سا�س نقدي
منها  :م�ؤجلة
منها � :أ�سهم �أو �أدوات �أخرى مرتبطة بالأ�سهم
منها  :م�ؤجلة
منها � :أمناط �أخرى
منها  :م�ؤجلة
()7 + 5 + 3

املكاف�أة الثابتة

ب

املجموع ()10 + 2

الرابط بني القوائم املالية واملخاطر النظامية

15
31,459
14
38,324
25,687
375
12,636
12,636
-

50
51,859
52
43,532
33,653
2,625
9,879
9,879
-

69,782

95,391

تكوين ر�أ�س املال و �إجمايل القدرة على ا�ستيعاب اخل�سارة
الرقابة االحرتازية الكلية

املخاطر االئتمانية

املخاطر االئتمانية للطرف املقابل

مدفوعات خا�صة

عدد املوظفني

مكاف�آت ملرة واحدة
عدد املوظفني

�إجمايل املبلغ

عدد املوظفني

�إجمايل املبلغ

التورق
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 -اختبار احتمالية الإخالل ح�سب املحفظة

 – CR10 – IRBالإقرا�ض املتخ�ص�ص وحقوق امللكية امل�صنعة مبوجب الطريقة املب�سطة لوزن املخاطر
 – CCR4 - IRB – CCRاالنك�شاف للمخاطر االئتمانية ح�سب املحفظة ونطاق احتماالت التعرث
 - CCR6االنك�شاف للم�شتقات االئتمانية
 – CCR7 – RWAقوائم التدفق للمخاطر االئتمانية املتعلقة بالطرف املقابل مبوجب الطريقة الداخلية
 - CCR8االنك�شاف للأطراف املقابلة املركزية
 -SECAمتطلبات الإف�صاح النوعي املتعلقة باالنك�شاف لل�ضمانات
 SEC1االنك�شاف لل�ضمانات يف املحفظة البنكية
 SEC3االنك�شاف لل�ضمانات يف املحفظة البنكية ومتطلبات ر�أ�س املال النظامية ذات العالقة – البنك يت�صرف كمن�شئ �أو كفيل ً.
 - MRBالإف�صاح النوعي للبنوك با�ستخدام طريقة النماذج الداخلية
 – MRCالهيكلة الإدارية للبنوك با�ستخدام طريقة النماذج الداخلية
 - MR2ك�شوفات تدفق االنك�شاف ملخاطر ال�سوق مبوجب الطريقة الداخلية (املرحلة الأوىل فقط)

خماطر ال�سوق

الإدارة العليا
نقدا
�أ�سهم
�أدوات مرتبطة بالأ�سهم
�أخرى
م�سئويل خماطر جوهرية �آخرين
نقدا
�أ�سهم
�أدوات مرتبطة بالأ�سهم
�أخرى
املجموع

 – CR8 – RWAك�شوف تدفق االنك�شاف للمخاطر االئتمانية مبوجب طريقة الت�صنيف الداخلي

 – SEC4االنك�شاف لل�ضمانات يف املحفظة البنكية ومتطلبات ر�أ�س املال ذات العالقة – البنك يت�صرف كم�ستثم ًر

 :REM2مدفوعات خا�صة (ب�آالف الرياالت)

16,447
375
16,072
18,024
2,625
15,399
34,471

الآثار املرتتبة على الأ�صول املرجحة باملخاطر للم�شتقات االئتمانية امل�ستخدمة كطرق معتمدة

 SEC2االنك�شاف لل�ضمانات يف املحفظة التجارية

الإدارة العليا
م�سئويل املخاطر اجلوهرية الآخرين

املكاف�آت امل�ؤجلة واملحتفظ بها

 - TLAC2الكيان الفرعي املادي  -ت�صنيف الدائن على م�ستوى الكيان القانوين
 - TLAC3قرار كيان  -ت�صنيف الدائن على م�ستوى الكيان القانوين
 – GSIB1الإف�صاح عن م�ؤ�شرات البنوك امل�ؤثرة على النظام العاملي
 - CREالإف�صاح النوعي املتعلق بنماذج الت�صنيف الداخلي
 – CR6 – IRBاالنك�شاف للمخاطر االئتمانية ح�سب املحفظة ونطاق احتماالت التعرث

CR9 – IRB

مكاف�آت نهاية اخلدمة
�إجمايل املبلغ

 – PV1تعديالت التقييم االحرتازي
 – TLAC1تكوين القدرة الإجمالية ال�ستيعاب املخاطر للبنوك امل�ؤثرة على النظام العاملي (على م�ستوى جمموعة القرار)
()PVA

-CR7 – IRB

 :REM2مدفوعات خا�صة (ب�آالف الرياالت)
مكاف�آت م�ضمونة

اجلداول والنماذج

�أ

ب

ج

�إجمايل مبلغ املكاف�آت
امل�ستحقة امل�ؤجلة

منها :
املبلغ الإجمايل للمكاف�آت امل�ؤجلة واملحتفظ بها
اخلا�ضعة لتعديالت الحقة �صريحة و� /أو �ضمنية

�إجمايل مبلغ التعديالت خالل
ال�سنة نتيجة تعديالت الحقة �صريحة

16,072
16,072
15,399
15,399
31,471

-

د
�إجمايل مبلغ التعديالت خالل
ال�سنة نتيجة تعديالت الحقة �ضمنية
-

هـ
�إجمايل مبلغ املكاف�آت
امل�ؤجلة املدفوعة خالل ال�سنة املالية
7,752
7,752
5,314
5,314
13,066

 - MR2ك�شوفات تدفق االنك�شاف ملخاطر ال�سوق مبوجب الطريقة الداخلية (املرحلة الثانية فقط)
 MR3قيم الت�صنيف الداخلي للمحافظ التجارية (املرحلة الأوىل فقط)
 MR3ك�شوفات تدفق االنك�شاف ملخاطر ال�سوق مبوجب الطريقة الداخلية (املرحلة الثانية فقط)
 MR4مقارنة تقديرات القيمة املعر�ضة للمخاطر مع الأرباح  /اخل�سائر (املرحلة االوىل فقط)

�سيا�سة بازل  3الإف�صاحات الكيمية والنوعية
ل�ضمان االلتزام باملتطلبات التوجيهات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ  9يوليو  ،2015و�ضع �ساب �سيا�سة الإف�صاحات اخلا�صة بالركيزة الثالثة من بازل  3والتي مت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

The Saudi British Bank (SABB)
Prince Abdulaziz Bin Mossaad Bin Jalawi Street (Dabaab)
P.O. Box 9084, Riyadh 11413
Telephone: +966 11 405 0677
Facsimile: +966 11 405 0660
www.sabb.com
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