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البنك ال�سعودي الربيطاين

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سادة م�ساهمي البنك الكرام،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

نيابة عن جمل�س الإدارة ي�سرين اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي لـ “�ساب” لل�سنة املالية املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2006 م.

اإىل م�ستويات قيا�سية  التوايل،  الثانية ع�سر على  البنك ولل�سنة  اأرباح  اأرتفعت  2006 م عامًا ناجحًا جدًا ل�ساب، حيث  لقد كان عام   

جديدة حيث بلغت 3,040 مليون ريال �سعودي بزيادة قدرها 21.4 فـي املائة، مقارنة مببلغ 2,504 مليون ريال �سعودي مت حتقيقها خالل 

الإثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة. وانخف�س متو�سط العائد على حقوق امل�ساهمني قلياًل اإىل 36.0 من 38.9 فـي 2005 على �سوء الزيادة فـي راأ�س 

املال التي متت هذه ال�سنة. اإن جناح م�سرفكم خالل عدة اأعوام يعك�س الإهتمام اخلا�س الذي نوليه لحتياجات عمالئنا، وا�سرتاتيجيتنا 

اجليدة فـي تنويع الأعمال، بعيدًا عن الأعمال امل�سرفـية التقليدية والتعمق اأكرث فـي جمال اخلدمات املالية.

– من النمو ال�سحي لالإقت�ساد ال�سعودي، – كما هو احلال بالن�سبة للموؤ�س�سات املالية الأخرى فـي ال�سعودية  “�ساب”  لقد ا�ستفاد   

خالل الفرتة ال�سابقة، على الرغم من الهبوط الذي �سهده �سوق الأ�سهم ال�سعودي. وفـي ظل هذه البيئة الإقت�سادية الن�سطة، �سعى “�ساب” 

اإىل ا�ستخال�س اأكرب الفوائد من الفر�س املتاحة، وفـي نف�س الوقت التاأكد من منو متوازن فـي كل قطاعات الأعمال.

ل�ساب، تابعة  م�سرفـي  ا�ستثمار  �سركة  وهي  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  اإن�ساء  ال�سنة  خالل  املهمة  الأحداث  ومن   

بعد ح�سولها على رخ�سة العمل من هيئة ال�سوق املالية. اأي�سًا من الأحداث ذات الأهمية اخلا�سة احل�سول على رخ�سة للعمل فـي جمال 

التاأمني ل�سركة “�ساب تكافل”، مما يتيح للبنك تقدمي خدمات تاأمينية متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل تد�سني �سعار “�ساب” 

.HSBC اجلديد ليعك�س ب�سورة اأكرب العالقة الإ�سرتاتيجية مع جمموعة

موا�سلًة ل�سيا�سة )العميل اأوًل(، وا�سل “�ساب” انت�ساره فـي اململكة العربية ال�سعودية، لي�س بافتتاح فروع جديدة فح�سب، بل بت�سييد   

�سالت حديثة لل�سيدات، ومراكز ا�ستثمار، و�سالة مميزة لعمالء الإمتياز، مع زيادة عدد اأجهزة ال�سراف الآيل، واأجهزة الإيداع النقدي 

واأجهزة نقاط البيع، اأي�سًا وفـي بادرة جديدة تقوم فرق املبيعات املبا�سرة باإي�سال منتجات وخدمات البنك اإىل عدد اأكرب من العمالء.

العام فـي جمال قرو�س  اأن�سطتها خالل  لل�سركات واخلدمات التجارية فقد �سهدت زيادة كبرية فـي  اإدارة اخلدمات امل�سرفـية  اأما   

و�سلف العمالء، كما �ساهمت بقوة فـي تعاقدات رئي�سية فـي جمال هيكلة الديون واأ�سواق التمويل الإ�سالمي. اأما خدمات الإ�ستثمار امل�سرفـي 

فقد �سهدت زيادة كبرية فـي جمال و�ساطة الأ�سهم، حيث متكن “�ساب” من تقدمي باقة من القنوات التي ت�سهل على العمالء املتاجرة فـي 

الأ�سهم، وجنح لحقًا فـي تقدمي خدمات الأوراق املالية، واأ�سبح معروفًا فـي جمال تقدمي اإدارة خدمات الإكتتابات العامة.

الإ�ستثمارية، ال�سناديق  �سوق  من   %16 يقارب  مبا  واحتفظت  جديدين،  ا�ستثماريني  �سندوقني  قدمت  فقد  الأ�سول  اإدارة  اأما   

و�سركة  “�ساب”  ال�سركات، فقد قام كل من  فـي جمال متويل  اأما  ال�سنة.  ال�سناديق خالل  اأداء  فـي جمال  26 جائزة  كما ح�سلت على 

HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، بن�ساط كبري فـي جمال الإ�ست�سارات املالية، واإدارة خدمات الإكتتابات العامة، واأي�سًا فـي جمال توفـري 

وتاأمني تعامالت التمويل الإ�سالمي.

فـيما يتعلق باخلدمات امل�سرفـية ال�سخ�سية، فقد منت بقوة، خا�سة فـي توفـري املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية،   

” الذي اأطلق موؤخرًا، حيث متكن البنك من تقوية وتعزيز دوره القيادي فـي �سوق اخلدمات امل�سرفـية.   وذلك حتت م�سمى “�ساب اأمانة

ومن اجلدير بالذكر، الزيادة فـي الطلب على قرو�س امل�ساكن و�سعبية برنامج “اإيزي باي” وهو من منتجات البنك املتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية، فـي جمال متويل املنتجات الإ�ستهالكية، حيث ميكن للعميل احل�سول على املوافقة الفورية على متويل م�سرتياته عند نقاط 

البيع مبا�سرة. اأي�سًا حظيت اخلدمات امل�سرفـية ال�سخ�سية ب�سنة اأخرى جيدة، حيث ركزت على تقدمي خدمات م�سرفـية متخ�س�سة، اإىل 

قاعدة متزايدة من العمالء املميزين.
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ومما يزيد من فخرنا واعتزازنا دور “�ساب” ك�سركة ن�سطة فـي خدمة املجتمع والوطن، فقد وا�سلنا – خالل ال�سنة – خدمة املجتمع   

ال�سعودي، خا�سة فـي املجالت التعليمية واخلدمات الإجتماعية.

وعلى �سوء الزيادة فـي الأن�سطة على خمتلف م�ستوياتها والنتائج املمتازة التي حتققت، فاإن جمل�س الإدارة يو�سي بتوزيع ربح نهائي   

2.25 ريال لل�سهم الواحد، يدفع خالل ال�سنة القادمة بعد احل�سول على موافقة امل�ساهمني فـي اجتماع اجلمعية العامة فـي �سهر قدره 

مار�س 2007 م.  وباإ�سافة الربح الذي مت دفعه خالل الن�سف الأول من ال�سنة، والبالغ 1.5 ريال �سعودي، ي�سبح اإجمايل الربح املوزع لعام 

2006 م، 3.75 ريال �سعودي.

اإن قوة الإقت�ساد ال�سعودي، وانتعا�س البيئة التجارية بالإ�سافة اإىل النمو املتوا�سل فـي القطاع املايل املحلي، جمتمعة توحي بالثقة فـي   

م�ستقبل البالد. وتبذل اإدارتكم كل جهد ممكن للتاأكد من بقاء البنك فـي و�سعه الريادي والقيادي، وا�ستخال�س اق�سى الفوائد املمكنة 

من الفر�س املتاحة، ل�سمان منو متوازن وم�ستدام ل�ساب خالل ال�سنوات القادمة.

هذا وي�سرين نيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن اأهنئكم على �سنة اأخرى من اأجنح ال�سنوات، كما اأود اأن اأعرب عن �سكري اخلال�س   

مل�ساهمينا على ولئهم، وملوظفـينا املثابرين، الذين كان للتزامهم ومهنيتهم العالية، الف�سل فـي حتقيق هذه النتائج املمتازة، ولعمالئنا 

لثقتهم ودعمهم.  اأي�سًا يود جمل�س الإدارة اأن يعرب عن �سكره للجهات احلكومية ممثلة بوزارة املالية ووزارة التجارة وال�سناعة وموؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية لت�سجيعهم ودعمهم املتوا�سل للقطاع امل�سرفـي فـي اململكة العربية ال�سعودية، وب�سفتنا ع�سوًا 

بارزًا فـي القطاع املايل ال�سعودي، نوؤكد التزامنا بامل�ساهمة فـي النمو والتطور اجلاري فـي اململكة العربية ال�سعودية حتت رعاية وتوجيهات 

خادم احلرمني ال�سريفـني و�سمو ويل عهده الأمني.

واهلل املوفق ،،،

11

عبداهلل بن حممد احلقيل

رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة

12

ي�سر جمل�س الإدارة اأن يقدم مل�ساهمي “�ساب” التقرير ال�سنوي عن اأداء ون�ساطات البنك لل�سنة املالية املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2006 م.

ال�سادة م�ساهمو البنك الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

مقدمة:
وتتمثل   .1978 يناير   21 املوافق   1398 �سفر   12 وتاريخ  رقم م/4  امللكي  املر�سوم  “البنك” مبوجب  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  تاأ�س�س 

الأهداف الرئي�سية للبنك فـي تقدمي جمموعة من اخلدمات امل�سرفـية للعمالء الأفراد وال�سركات مثل خدمات الودائع والقرو�س وخدمات 

الإ�سترياد والت�سدير واحللول الإ�ستثمارية واخلدمات الإ�ست�سارية املالية لعمالئه.

ل يوجد للبنك اأية فروع اأو �سركات تابعة خارج اململكة العربية ال�سعودية.  

اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �سنوات الأخرية:

اأجواء العمل:

2006 م، حيث تتوقع التقديرات  �سهد اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية - ولل�سنة الثالثة على التوايل - منوًا اإقت�ساديًا �سحيًا فـي عام 

زيادة فـي الناجت القومي خالل ال�سنة بن�سبة 4.2%، معدل الت�سخم - حم�سوبًا على اأ�سا�س موؤ�سر تكاليف املعي�سة - زاد اإىل 1.8% فقط 

خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي، بينما يتوقع بنهاية العام اأن ي�سجل احل�ساب اجلاري للمملكة فائ�سًا قدره 358 بليون ريال �سعودي،

مقارنة مببلغ 337.7 بليون ريال ال�سنة املا�سية، واإذا نظرنا قدمًا، فـيتوقع اأن تنمو الأ�سول الأجنبية فـي اململكة اأكرث خالل عام 2007 م 

لتبلغ م�ستويات اأعلى.

اإىل ما يقارب  اأ�سعار البرتول  اإرتفاع  ثابتًا وم�ستقرًا، وهو و�سع حت�سن ب�سورة م�سطردة فـي ظل  العام للمملكة  يعترب الو�سع املايل   

ثالثة اأ�سعاف �سعره عام 2001، مما �ساهم فـي خف�س الدين العام ب�سورة كبرية والذي بلغ ن�سبة 119% من الناجت القومي فـي اأواخر 

الت�سعينات اإىل 28% فـي 2006 م. اإن الو�سع الإقت�سادي القوي للمملكة، �سمح فـي نهاية ال�سنة بالإعالن عن اأكرب ميزانية لعام 2007 م 

فـي تاريخ ال�سعودية، مب�سروفات يتوقع اأن تبلغ 380 بليون ريال، وعائدات تقدر مببلغ 400 بليون ريال.

من ناحية اأخرى، فاإن القطاع اخلا�س، مدعومًا بقطاع م�سرفـي منتع�س، كان عاماًل اأ�سا�سيًا فـي النمو، حيث �ساهم م�ساهمة فعالة   

فـي م�سروعات رئي�سية فـي جمال البنية التحتية وامل�ساريع ال�سناعية. ويتوقع اأن يكون ال�سرف على م�ساريع البنية التحتية وحدها فـي عام 

2007 مبلغ 140 بليون ريال �سعودي، وهو رقم يتوقع اأن يكون له تاأثري كبري على م�ساهمة القطاع اخلا�س فـي الناجت القومي خالل ال�سنة،  

وتتوقع التقديرات اأن تبلغ م�ساهمة القطاع اخلا�س فـي الناجت القومي 6.3% اإذا ا�ستمر ثبات الأ�سعار كما هو احلال فـي 2006 م، مع منو 

فـي املنتجات - غري النفطية - يتوقع اأن يبلغ %10.1.

20062005200420032002

59,258

9,405

21,702

42,450

77,189

3,040

1,500

48,534

7,493

16,373

40,847

65,928

2,504

813

44,666

5,917

14,676

31,627

57,938

1,646

990

36,090

4,746

15,971

26,117

46,062

1,258

832

34,980

4,283

20,400

20,359

46,227

973

665

ودائع العمالء

حقوق امل�ساهمني

الإ�ستثمارات، �سافـي

القرو�س وال�سلف، �سافـي

اإجمايل املوجودات

�سافـي الدخل

اإجمايل الأرباح املوزعة

ال�سنوات

ة
ي
د

و
ع
�س

ال
ت 

ل
يا

ر
ال

ني 
ي
ال

مب



القوة الكبرية لالإقت�ساد الوطني، كان لها تاأثري اإيجابي على اأداء القطاع امل�سرفـي ككل فـي عام 2006، وهو و�سع يت�سح جليًا  فـي   

اأداء “�ساب”، على الرغم من الهبوط امللحوظ فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودي خالل ال�سنة. اأرباح البنك، والودائع والقرو�س واإجمايل الأ�سول 

اأن القاعدة الراأ�سمالية ومعدلت ال�سيولة حافظت على قوتها التاريخية. وتعزى هذه الإجنازات اإىل رغبة  اأي�سًا منوًا كبريًا كما  �سهدت 

البنك امل�ستمرة فـي تقدمي خدمات اأف�سل لعمالئه، وزيادة الرتكيز على املنتجات امل�سرفـية واخلدمات الأ�سا�سية، ورغبة جميع موظفـي 

البنك فـي التميز، من خالل م�ساركتهم فـي برامج تدريبية خمتلفة. مثل هذه الأن�سطة، مقرتنة بالنتائج املمتازة التي مت حتقيقها، توؤكد 

ريادة “�ساب” داخل املجتمع امل�سرفـي فـي اململكة العربية ال�سعودية، واأن البنك فـي و�سع مميز لنمو وتطور م�ستقبلي طويل الأمد.

اأرباح قيا�سية لل�سنة الثانية ع�سر على التوايل:

�سهد عام 2006 م جناحًا اآخر من جناحات البنك، حيث مت حتقيق ربح �سافـي قيا�سي لل�سنة الثانية ع�سر على التوايل، حيث �سجل العائد 

على حقوق امل�ساهمني اإرتفاعًا م�ستمرًا، عما كان عليه احلال فـي العام ال�سابق.

بلغت اأرباح البنك خالل هذه ال�سنة اأعلى م�ستوى لها فـي تاريخه، حيث بلغت 3,040 مليون ريال �سعودي )811 مليون دولر اأمريكي(،   

اأرباحًا  يعني  ال�سابق. مما  للعام  اأمريكي(  دولر  مليون  �سعودي )668  ريال  مليون   2,504 مقارنة مببلغ  املائة،  فـي   21.4 قدرها  بزيادة 

لل�سهم الواحد بلغت 8.11 ريال �سعودي )2.16 دولر اأمريكي( فـي عام 2006، بزيادة ن�سبتها 21.4 فـي املائة عن عام 2005، حيث بلغت

اأ�سهم جمانية وذلك بواقع �سهم لكل �سهمني، بناءًا على  اإ�سدار  اأمريكي(، وهو رقم مت تعديله ليعك�س  6.68 ريال �سعودي )1.78 دولر 

موافقة امل�ساهمني خالل اإجتماع اجلمعية العمومية بتاريخ 21 مار�س 2006 م، بالإ�سافة اإىل جتزئة اأ�سهم البنك بواقع خم�سة اأ�سهم لكل 

�سهم اإعتبارًا من 8 اأبريل 2006 م، طبقًا لقرار هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 27 مار�س 2006 م، علمًا باأنه مت حتقيق هذه النتائج الكبرية خالل 

فرتة �سهدت تذبذبًا كبريًا فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية، مما يوؤكد وبو�سوح مقدرة البنك على امت�سا�س تاأثري مثل هذه الأحداث.

اأو املائة،  فـي   22.3 اأمريكي( بزيادة قدرها  بليون دولر  بليون ريال �سعودي )15.8   59.3 الودائع  اإجمايل  بلغ  2006 م،  بنهاية عام   

فـي اأمريكي(  دولر  بليون   12.9( �سعودي  ريال  بليون   48.5 مببلغ  مقارنة  اأمريكي(،  دولر  بليون   2.9( �سعودي  ريال  بليون   10.8

اأمريكي( ومتثل زيادة بن�سبة  1.7 بليون ريال �سعودي )0.5 بليون دولر  2005 م. كما ارتفعت قرو�س و�سلف العمالء مببلغ  31 دي�سمرب 

40.8 بليون ريال �سعودي 2006 م مقارنة مببلغ  31 دي�سمرب  اأمريكي( كما فـي  42.5 بليون ريال �سعودي )11.3 بليون دولر  اإىل   %4.2

)10.9 بليون دولر اأمريكي( للعام ال�سابق. اإجمايل الأ�سول كما فـي 31 دي�سمرب 2006 م، بلغ 77.2 بليون ريال �سعودي )20.6 بليون دولر 

65.9 بليون ريال  17.1 فـي املائة، مقارنة مببلغ  اأو بن�سبة  اأمريكي(  11.3 بليون ريال �سعودي )3.0 بليون دولر  اأمريكي( بزيادة قدرها 

�سعودي )17.6 بليون دولر اأمريكي( فـي نهاية دي�سمرب 2005 م.

من  الفوائد  اأق�سى  ا�ستخال�س  فـي  “�ساب”  ا�سرتاتيجية  فعالّية  هي  اجليدة،  النتائج  هذه  حتقيق  على  �ساعدت  التي  العوامل  اإن   

الفر�س العديدة التي اأتيحت خالل ال�سنة املا�سية، ومقدرته على مواجهة املناف�سة املتزايدة من قبل البيئة امل�سرفـية املحلية، بثقة تامة،

: على �سبيل املثال

تبني برنامج مميز حلوكمة ال�سركات.  •
الإلتزام التام بكل اللوائح والقوانني املحلية والعاملية.  •

�ساب اأمانة ”. زيادة الرتكيز على املنتجات واخلدمات امل�سرفـية الأ�سا�سية، التقليدية منها واملتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، حتت م�سمى ”  •
تطبيق �سيا�سات اإئتمانية حكيمة.  •

املحافظة على حمافظ اأ�سول متنوعة.  •
التو�سع فـي قطاعات ال�سوق اجلديدة.  •
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ويجدر بنا هنا اأن ن�سري اإىل عدد من الأحداث ذات الأهمية اخلا�سة، والتي جرت خالل عام 2006 م. اأول هذه الأحداث هو تاأ�سي�س   

�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، فـي الربع الثالث من ال�سنة، ك�سركة اإ�ستثمار م�سرفـي تابعة ل�ساب، والتي تعترب اأول م�سرف 

اإ�ستثماري م�ستقل فـي اململكة. اأما احلدث الثاين فهو منح �سركة “�ساب تكافل” رخ�سة للعمل فـي جمال التاأمني، وهي واحدة من اأربعة 

ع�سر رخ�سة منحت فـي هذا املجال، وت�سمح الرخ�سة لل�سركة بتقدمي باقة متكاملة من منتجات التكافل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية 

للعمالء من الأفراد وال�سركات. اأما احلدث الثالث فهو تقدمي اأول �سندات دولية ي�سدرها م�سرف فـي ال�سرق الأو�سط، مما يعترب خطوة 

رائدة للبنك اأمام مناف�سيه فـي اململكة العربية ال�سعودية، وهي عبارة عن �سندات دولية ذات �سعر عائم مببلغ 325 مليون يورو على املدى 

املتو�سط، وتقع حتت برنامج �سندات البنك متو�سطة املدى التي زيدت اإىل بليون يورو، وتعترب الإ�سدار الثاين ل�ساب فـي هذا املجال. 

توزيع الأرباح:

لذا وعلى �سوء النتائج املعلنة فاإن جمل�س الإدارة يقرتح توزيع ربح نهائي قدره 2.25 ريال )0.60 دولر اأمريكي( لل�سهم الواحد. وباإ�سافة 

الربح الذي مت دفعه خالل الن�سف الأول من ال�سنة، والبالغ 1.5 ريال �سعودي )0.40 دولر اأمريكي(، لي�سبح اإجمايل الربح املوزع خالل 

ال�سنة 3.75 ريال �سعودي )1.00 دولر اأمريكي(.

اأما  �سعودي(،  ريال  مليون   37.9  :2005( �سعودي  ريال  مليون   56.2 حوايل  لل�سنة  ال�سعوديني  امل�ساهمني  على  املقررة  الزكاة  بلغت   

ال�سريبة املقررة على دخل امل�ساهمني الأجانب لن�سيبهم من الدخل - لنف�س ال�سنة - فبلغت حوايل 276.5 مليون ريال �سعودي )2005:

199.2 مليون ريال �سعودي(، و�ستخ�سم هذه املبالغ قبل توزيع الأرباح.

هذا و�سيتم احل�سول على موافقة امل�ساهمني على توزيع الأرباح فـي اإجتماع اجلمعية العمومية والذي �سيعقد فـي بداية عام 2007 م.  

املمتلكات والفروع:

فـي  الرئي�سي احلايل  للمقر  املجاور  للمبنى  10 طوابق  واملكونة من  فـي مار�س،  التو�سعة  اإكتمال م�سروع  ال�سنة هو  لهذه  الرئي�س  احلدث 

الإدارات  اإ�سغالها متامًا من قبل  الآن  القدمية. وقد مت  املباين  تاأهيل وت�سميم  املو�سع لإعادة  الريا�س، واإجناز جزء كبري من الربنامج 

املختلفة فـي مدينة الريا�س، مبا فـي ذلك اإدارات وموظفـي املنطقة الو�سطى، هذا وقد مت ربط املبنيني بج�سور وممرات فـي كل من الأدوار 

الع�سرة، لت�سهيل حركة املوظفـني فـيهما. ويتمتع مبنى الإدارة الآن ب�سعف �سعته الإ�ستيعابية ال�سابقة، بالإ�سافة اإىل غرفة للتداول �سممت 

على اأحدث طراز، ومواقف �سيارات رحبة حتت الأر�س ل�ستخدام املوظفـني.

قبل ذلك بفرتة وجيزة متت اإعادة تاأهيل كل مباين البنك ومكائن ال�سرف الآيل لتعك�س �سعار “�ساب” اجلديد، حيث مت ذلك خالل   

فرتة ل تتعدى 48 �ساعة ل�سمان اأكرب تاأثري ممكن، وكان ذلك فـي يوم ال�سبت 11 فرباير 2006 م، حني اأعلن البنك عن �سعاره اجلديد. 

ومنذ ذلك التاريخ مت اإجراء تعديالت رئي�سية على �ستة من فروع “�ساب”، لتتما�سى مع ال�سعار اجلديد للبنك.

وبا�ستمرار تو�سع ومنو اأعمال البنك، زاد الطلب على املكاتب من خمتلف الإدارات. هذا وقد مت ت�سييد العديد من املباين اجلديدة   

خالل عام 2006 م، اأو مت اإ�ستئجارها اأو اأنها حتت الت�سييد:

فرع جنران – الذي �سمم على اأحدث طراز.  •
ت�سعة اأفرع جديدة فـي خمتلف اأنحاء اململكة، خم�س منها متت اإعادة توزيعها.  •

ثالث �سالت جديدة لل�سيدات.  •
ثالث مراكز اإ�ستثمار جديدة، وتو�سعة الرابع.  •

�سالة جديدة لعمالء الإمتياز.  •
ثالث مراكز للنقد فـي كل من املراكز الرئي�سية.  •

اأربعة مباين جديدة لفرق املبيعات املبا�سرة، واحد فـي كل مركز رئي�سي، ورابع فـي الأح�ساء.  •

الت�ساميم اخلا�سة  اكتملت  اأي�سًا  ال�سعودية املحدودة،  العربية   HSBC ل�سركة  رئي�سي  تاأمينه كمكتب  اإىل موقع جديد مت  بالإ�سافة   

مببنى معاجلة املعلومات املركزي، ومت خالل العام تركيب 52 جهاز �سراف اآيل جديدة، وخم�س اأجهزة لإيداع النقد.
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وفرعًا  ق�سمًا   12 على  ت�ستمل  فرعًا،   73 من  مكونة  �سبكة   - 2006 م  �سنة  بنهاية   - “�ساب”  ميلك  الكبري،  الن�ساط  هذا  �سوء  على   

لل�سيدات، بالإ�سافة اإىل 278 جهاز �سراف اآيل، 4,983 من اأجهزة نقاط البيع، و30 جهاز لإيداع النقد.

ول�سمان �سالمة العمالء واملوظفـني ومباين البنك، فقد مت الإهتمام طيلة العام باإجراءات اإطفاء احلريق، وال�سحة واإجراءات الأمن   

وال�سالمة على نطاق املبنى الرئي�سي و�سبكة الفروع.

�سيا�سة العميل اأوًل:

حققت �سيا�سة و�سع العميل اأوًل التي انتهجها البنك جناحًا كبريًا خالل ال�سنوات املا�سية حيث منت قاعدة العمالء كما منت اأحجام العمل 

املنفذة عرب كافة القطاعات �سواء منها ال�سركات اأو الأفراد اأو اخلدمات التجارية. ومما يجدر ذكره ب�سكل خا�س على هذا ال�سعيد هو 

” والتي تلقى اإقباًل كبريًا. ومع اعتماد البنك  الزيادة التي حققتها حافظة البنك من املنتجات واخلدمات الإ�سالمية حتت �سعار “الأمانة

خطة ا�سرتاتيجية جديدة لفرتة ثالث �سنوات )2005 – 2007 م( تبقى �سيا�سة و�سع العميل اأوًل فـي قلب الإهتمام.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واخلدمات امل�سرفية التجارية:

عام 2006 كان عامًا ناجحًا بالن�سبة لق�سم اخلدمات امل�سرفـية لل�سركات واخلدمات التجارية فـي “�ساب”، ومع اإزدهار اإقت�سادي �سعودي 

ريال  بليون   1.7 البنك مببلغ  و�سلف  قرو�س  اإرتفعت  فقد  املتاحة،  الفر�س  الق�سوى من  لالإ�ستفادة  القطاع اخلا�س  و�سعي  ال�سنة،  طيلة 

�سعودي، )0.5 بليون دولر اأمريكي(، بزيادة قدرها 4.2% اإىل 42.5 بليون ريال �سعودي )11.3 بليون دولر اأمريكي(، وهو رقم ي�ستمل على 

برامج التمويل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

مع قرب  - عن  الأحيان  اأغلب  فـي   - يعمل  الإ�سالمي، حيث  والتمويل  القرو�س  فـي جمال  قيادي  دور  لعب  فـي  اأي�سًا  البنك  ا�ستمر   

�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة فـي هذا اخل�سو�س. هذا وقد �سملت الأن�سطة الرئي�سية التي �سارك فـيها “�ساب”: طرح اأ�سهم 

اإ�سالمية ت�سدر فـي اململكة  اأول �سكوك  اإكتتاب اإعمار املدينة الإقت�سادية، �سكوك �سركة �سابك املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، وهي 

�سركة  اكتتاب  الدري�س،  جمموعة  اكتتاب  للبرتوكيماويات،  �سحارى  �سركة  اكتتاب  “تداول”،  طريق  عن  تداولها  يتم  ال�سعودية  العربية 

البابطني للطاقة والإت�سالت، بالإ�سافة اإىل اكتتاب �سركة فواز عبدالعزيز احلكري.

قط�ع املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة:

اأن�سئ قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة فـي عام 2003م، حتت اإدارة اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية، كجزء من التوافق للمبادرات

اخلا�سة بهذا القطاع اإذ مت تكليف فريق اخلدمات امل�سرفية لل�سركات التجارية باعادة الهيكلة لهذا القطاع وبناء فريق املن�ساآت ال�سغرية

واملتو�سطة ليتوافق مع متطلبات ال�سوق والهيكل اخلا�س بقطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ملجموعة HSBC. كما مت اطالق عدد من

املبادرات فـي 2006م لرتكيز اجلهود على هذا القطاع الواعد، فيما يلي �سرد لبع�س هذه املبادرات:-

ال�سركات التجارية. اإن�ساء مكاتب للخدمات التجارية فـي عدة فروع كقناة لتقدمي اخلدمات للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة وكذلك  	.1

ح�سل “�ساب” على اأول �سمان مايل حتت برنامج كفالة )املدار بوا�سطة �سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي( من بني كل البنوك ال�سعودية. 	.2

اإطالق وتد�سني برنامج متويل اخلدمات التجارية، مل�ساعدة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة احل�سول على ت�سهيالت جتارية. 	.3

خدمات الإ�ستثمار:

أعمال “ساب” )والتي تدار من قبل خدمات اإلستثمار(

و�س�طة الأ�سهم

�سهد عام 2006 م اإن�ساء قنوات جتارية جديدة فـي �ساب، لتلبية الطلب املتزايد من العمالء بهدف �سرعة تنفـيذ طلباتهم. ولتلبية اإحتياجات 

العمالء هذه قام البنك بتو�سيع تغطية مراكز الإ�ستثمار، كما قام باإن�ساء مركزين جديدين فـي كل من املدينة املنورة والهفوف. فبالإ�سافة 

اإىل برنامج “�ساب مبا�سر” للتداول عرب الإنرتنت، مت اأي�سًا اإن�ساء مركز اإ�ستثمار مبا�سر، والذي يعترب الأول من نوعه فـي اململكة، للمتاجرة 

اإمكانية  باإ�سافة  “�ساب”  قام  الإقليمية  للبور�سات  الأ�سهم  فـي  املتاجرة  ولت�سهيل عملية  املحلية من خالل خط هاتف جماين.  بالأ�سهم 

املتاجرة فـي اأ�سواق الأ�سهم فـي كل من البحرين والكويت والأمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان وقطر وم�سر.

للتداول عرب الإنرتنت  اأف�سل اخلدمات لعمالئه، ف�سيتم طرح نظام جديد  “�ساب” بتقدمي  التزام  فـي امل�ستقبل القريب وكجزء من   

يجري اإن�ساوؤه خالل ال�سنة، ليبداأ العمل به فـي مطلع 2007 م.
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خدم�ت الأوراق امل�لية

عام 2006 م كان عامًا ناجحًا خلدمات الأوراق املالية، حيث زاد منو الأعمال فـي هذا القطاع بن�سبة 100%، وقد حتققت هذه النتائج 

املبهرة نتيجة للتو�سع والتنوع الكبري الذي �سهدته خدمات الأوراق املالية، والتي ت�سمل الآن الإكتتابات العامة، اإدارة حقوق الإ�سدارات، 

وخدمات ال�سركات والعمالء، وخدمات اجلهات غري امل�سرفـية. اخلدمتني الأخريتني مت طرحهما لأول مرة خالل هذا العام. ومن اجلدير 

بالذكر اعتماد “�ساب” فـي ال�سوق املحلي، كمقدم خدمة اأ�سا�سي فـي جمال خدمات واإدارة طرح الإكتتابات العامة، وذلك لطريقته املبتكرة 

فـي ا�ستحداث قنوات جديدة لالإكتتاب املبا�سر.

أعمال شركة HSBC العربية السعودية )اململوكة خلدمات اإلستثمار(

اإدارة الأ�صول

د�سنت اإدارة الأ�سول برناجمني جديدين خالل ال�سنة، وهما: �سندوق الأمانة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، و�سندوق الأمانة ملنطقة اآ�سيا 

والبا�سيفـيكي، املتوافقني مع ال�سريعة الإ�سالمية، وذلك بغر�س اإحداث التنوع الالزم فـي �سوق الأ�سهم املحلي. فبالإ�سافة اإىل حمافظ 

اإدارة الأ�سول، يتوفر الآن اأكرث من 30 نوعًا من ال�سناديق تدار حمليًا.

اأداء  لأف�سل  الأوىل،  املرتبة  فـي  11 منها  26 جائزة،  و�ساب على   HSBC فـي كل من  الإ�ستثمار  2006 م ح�سلت �سناديق  فـي عام   

�سناديق ا�ستثمار، وجائزة اأف�سل مدير �سناديق ا�ستثمار، لأدائه املميز خالل �سنة واحدة فقط. �سهدت ال�سنة اأي�سًا ح�سول �سناديق الأمانة 

على جائزة فـيلكا الدولية، لأف�سل بنك ل�سناديق ال�ستثمار فـي دول اخلليج العربي واملنطقة.

متويل ال�سركات:

مقدمة
HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، م�سريتها فـي اأن تكون اأكرث البنوك ال�سعودية ن�ساطًا فـي جمال الإ�ست�سارات املالية،  وا�سلت �سركة 

واإدارة الإكتتابات العامة وما يتعلق بها خالل عام 2006 م.  اأي�سًا هذه ال�سنة كانت �سنة مميزة لتعامالت التمويل الإ�سالمي، حيث قامت كل 

من �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة و“�ساب” بتواجدهما فـي طليعة املوؤ�س�سات التي تدير معامالت التمويل الإ�سالمي فـي اململكة. 

وموا�سلة لنجاحنا فـي العام ال�سابق، فقد قمنا باإن�ساء “اإ�ست�سارية متويل امل�ساريع”، الديون واأ�سواق راأ�س املال، واأعمال لون �سينديكي�سن 

فـي اململكة. واأعرتافًا باإجنازاتها لهذه ال�سنة فقد ح�سلت �سركة HSBC العربية ال�سعودية، على جائزة اأف�سل بنك اإ�ستثماري فـي اململكة 

العربية ال�سعودية لعام 2006، من قبل جملة يوروموين، والتي علقت قائلة اأن HSBC هو البنك الإ�ستثماري املف�سل لكبار امل�ستثمرين فـي 

ال�سعودية، خا�سة فـي جمال التمويالت الكبرية واملعقدة. اأدناه نبذة خمت�سرة عن هذه التعامالت:-

خالل الربع الأول من عام 2006 قامت �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة كم�ست�سار متويل اإ�سالمي، باإنهاء متويل اإ�سالمي  .1

البرتوكيماويات وجممع  م�سفاة  لتمويل  �سعودي  ريال  بليون   37 بقيمة  للكيماويات  �سوميتومو  و�سركة  ال�سعودية  اأرامكو  ل�سركة   

ل�سركة برتورابغ. متويل امل�سروع كان حدثًا فريدًا ومميزًا فـي العديد من النواحي، من حيث احل�سول على متويل من جهات متعددة  

مببلغ 2.25 بليون ريال، والذي اأعترب اأكرب م�سروع متويل اإ�سالمي يتم تاأمينه فـي ذلك الوقت. بالإ�سافة اإىل ذلك قام كل من “�ساب”  

و HSBC مبهمة املن�سق الرئي�سي لهذا امل�سروع التمويلي الكبري.  

اي�سًا وخالل الن�سف الأول من 2006 م، قامت �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، بتاأمني متويل مببلغ 2.5 بليون ريال �سعودي  .2

م�سروع اأكرب  ويعترب  للبرتوكيماويات،  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  عليه  اأ�سرفت  والذي  والبوليربوبيلني،  لالإثيلني  ال�سعودية  لل�سركة   

ال�سادرات �سمان  وكالت  من  ناجحة  ومب�ساركة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  تاريخ  فـي  اخلا�س  القطاع  به  ي�سطلع  للبرتوكيماويات   

والبنوك التجارية ال�سعودية والإقليمية والعاملية، و�سندوق التنمية ال�سناعي والهيئة العامة لال�ستثمار.  

املدينة “اإعمار  لإكتتاب  الرئي�سي  املدير  مبهمة  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  ا�سطلعت  2006 م،  يوليو  �سهر  فـي   .3

،” الإقت�سادية عبداهلل  امللك  “مدينة  كامل  لتطوير  املخ�س�س  الإكتتاب  وهو  �سعودي،  ريال  بليون   2.55 بلغ  الذي   ،” الإقت�سادية  

والذي يعترب م�سروعًا اإ�سرتاتيجيًا وفريدًا يقع على �ساحل البحر الأحمر، �سمال مدينة جدة.  
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الإ�سالمية ال�سكوك  اكتتاب  مدير  مهمة  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  تولت  2006 م،  من  الثاين  الن�سف  خالل   .4

الهيئة قبل  من  عليها  املوافقة  متت  �سكوك  وهي  املال.  �سوق  لهيئة  اجلديدة  اللوائح  ا�سدار  بعد  اجنازه  مت  والذي  �سابك،  ل�سركة   

ال�سرعية ال�سعودية، والتي ا�ستقبلت بحرارة من قبل ال�سوق، ومتكنت من جمع ما يزيد عن 4.3 بليون ريال �سعودي  فـي فرتة ل تتجاوز  

الع�سرة اأيام، ومن قاعدة متنوعة من امل�ستثمرين ال�سعوديني.  

عبدالعزيز فواز  �سركة  اكتتاب  ومدير  املايل  امل�ست�سار  بدور  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  قامت  اأكتوبر  �سهر  فـي   .5

احلكري و�سركاه، والتي بلغ الإكتتاب فيها مبلغ 1.32 بليون ريال �سعودي.  

اخلالصة:
ت�ستمر التعامالت امل�سار اإليها اأعاله فـي تقوية الدور القيادي ل�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، فـي جمال الإ�ستثمار امل�سرفـي، 

)الإكتتابات  ال�سعودي  الإ�ستثمارات  �سوق  فـي   %51 بلغت  والتي  ال�سوق  لل�سركة من ح�سة  الكبري  الن�سيب  الإعتبار  فـي  و�سعنا  ما  واإذا 

وحقوق الإ�سدار( واملعامالت الرئي�سية اأعاله وح�سول ال�سركة على جائزة يوروموين لأف�سل بنك اإ�ستثماري فـي اململكة العربية ال�سعودية، 

فاإن ال�سركة تكون قد و�سعت اأقدامها على اأر�س �سلبة ل�سنة اأخرى ناجحة فـي اململكة خالل 2007 م.

اخلدمات امل�سرفـية ال�سخ�سية:

خدمات  تد�سني  على  القول  هذا  وينطبق  القوية،  املناف�سة  من  الرغم  على  والتطور  النمو  فـي  ال�سخ�سية  امل�سرفـية  اخلدمات  ا�ستمرت 

”، حيث متكن البنك من تقوية و�سعه القيادي بني البنوك املناف�سة. حت�سني  متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية، حتت م�سمى “�ساب اأمانة

قاعدة  على  باملحافظة  قمنا  كما  اخل�سو�س،  هذا  فـي  الرئي�سية  املالمح  من  كانت  التجزئة  مبيعات  وتطوير  للعمالء  املقدمة  اخلدمات 

العمالء احلاليني والعمل على جذب عمالء جدد للبنك.

املدى، طويل  التمويل  فوائد  من  العمالء  ا�ستفاد  حيث  النمو،  فـي  ا�ستمر  فقد  امل�ساكن  لقرو�س  “�ساب”  لربنامج  بالن�سبة  اأما   

العام، مدار  على  بهم  اخلا�س  الهتمام  فـي  الإدارة  ا�ستمرت  فقد  المتياز  بعمالء  يتعلق  فـيما  اأما  للتمويل.  العاملية  الهيئة  توفره  الذي 

وي�سمل ذلك دعوتهم لجتماعات �سنوية، باأجندة حمددة وخا�سة، فـي 7 مناطق فـي اململكة العربية ال�سعودية، حيث يتم تقدمي حما�سرات 

من قبل �سخ�سيات كبرية فـي جمتمع الأعمال املحلي. اأي�سًا ولأول مرة مت عمل لقاءات لعمالء برنامج املتميزة الذهبي وفـي نف�س املناطق 

�سالفة الذكر.

اأما ن�سيب البنك فـي �سوق بطاقات الئتمان فقد منا وزاد مبعدلت كبرية خالل عام 2006 والآن يعترب “�ساب” امل�سدر الأول للبطاقات   

فـي اململكة، وهي نتائج تعود فـي جمملها لفاعلية فرق املبيعات املبا�سرة، وخالل �سنتهم الأوىل فقط. واإ�ستكماًل لهذا النمو فقد مت خالل 

للت�سوق عرب  اآلفرتا�سية  الئتمان  بطاقة  توفـري خدمة  اأي�سًا مت  اأعلى،  ائتماين  وبحد  املزدوجة  فـيزا/ما�سرتكارد  بطاقات  تد�سني  العام 

الإنرتنت، وبطاقة “�ساب” البالتيني والتي متنح بدعوات خا�سة، ول�سريحة معينة من العمالء املتميزين.

ي�ستمر برنامج “اك�سب” وهو الربنامج املتميز فـي الولء للبنك، فـي ت�سجيل جناحات غري م�سبوقة على كل امل�ستويات خالل ال�سنة،   

بالإ�سافة اإىل تو�سيع قاعدة التجار لت�سمل �سرائح اأكرب ح�سب تر�سيح العمالء.

لقد اأثبت منتج “�ساب” للتمويل الإ�سالمي الإ�ستهالكي )اإيزي باي( �سعبية كبرية، حيث ميكن ملنافذ البيع اخلم�سة ع�سر التي تعر�س   

اخلدمة، اتخاذ قرار فوري باملوافقة على متويل م�سرتيات العميل عند نقطة البيع مبا�سرة. ويتوقع اأن ي�ستمر النمو الذي �سهدناه فـي عام 

2006 م، خالل ال�سنة القادمة اي�سًا.

اأما خدمة امل�سرفـية املبا�سرة عن طريق “�ساب نت” فقد احتفظت ب�سعبيتها بني العمالء، بالإ�سافة اإىل امل�سرفـية الهاتفـية عن طريق   

الآيل  ال�سراف  اأجهزة  التي تقدمها  واملح�سنة  النجاحات، اخلدمات املطورة  الأ�سباب اجلوهرية فـي حتقيق هذه  “�ساب مبا�سر”. ومن 

حاليًا، مبا فـي ذلك الإكتتاب فـي اأ�سهم ال�سركات اجلديدة، حيث يتم اجناز اأكرث من 80% من هذه العمليات عن طريق النظام، بالإ�سافة 

اإىل اإدارة املحافظ وفتح احل�سابات امل�سرفـية عن طريق الإنرتنت.
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“جلوبال  “�ساب” على العديد من اجلوائز من جملة  اإدارة اخلدمات امل�سرفـية ال�سخ�سية، فقد ح�سل  نتيجة للنجاح الذي حققته   

فاينان�س” العاملية، منها:

اف�سل بنك فـي خدمات اإدارة الإ�ستثمار عرب الإنرتنت.  •
اف�سل نظام لت�سديد فواتري اخلدمات عرب الإنرتنت.  •

اف�سل بنك فـي خدمة امل�ستهلك عرب الإنرتنت.  •
العمليات:

اأف�سل  التاأكد من تقدمي  رئي�سي وهو  اأعيننا هدف  واأ�سا�سية، حيث و�سعنا ن�سب  ال�سنة حت�سينات كبرية  العمليات هذه  لقد �سهد نظام 

اخلدمات للعمالء. حيث مت تد�سني نظام حديث وجديد بالكامل بدًل عن نظام وظائف ال�سرافـني ال�سابق، بالإ�سافة اإىل تد�سني نظام 

متكامل لإدارة عالقات العمالء، بهدف حت�سني خدمات اإدارة الرثوة بني العمالء. اأي�سًا مت ا�ستحداث نظام يتيح للعمالء اإجراء معامالت 

املحافظ الإ�ستثمارية عن طريق “�ساب نت”، والإكتتاب فـي طروحات اأ�سهم ال�سركات اجلديدة عن طريق “�ساب مبا�سر”، بالإ�سافة اإىل 

توفـري خدمات اأخرى لإ�ستيفاء متطلبات الأعمال، وخف�س الزمن املطلوب لفتح احل�سابات امل�سرفـية.

اأي�سًا مت اإعطاء عناية خا�سة ملخاطر العمليات وتطبيق وتنفـيذ اإتفاقية بازل 2.  

التقدير:

فـي عام 2006 م قامت �سركة )�ستاندارد اأند بورز( بتعديل تقييم “�ساب” طويل املدى اإىل درجة )A( من درجة “-A” ، وهو الأمر الذي 

يعك�س بو�سوح نوعية وجودة اأ�سول البنك، بالإ�سافة اإىل اأدائه املايل القوي، ومكانته املميزة فـي ال�سوق املحلي، اأي�سًا و�سع فـي الإعتبار 

البنية الإقت�سادية القوية للبنك، ومقدرته على تلبية م�سوؤولياته املالية العاملية.

خالل العام مت اأي�سًا منح “�ساب” جائزة “اأف�سل بنك حملي فـي حتويالت الريال ال�سعودي”، وجائزة “اأف�سل مدير ل�سناديق الإ�ستثمار   

 HSBC فـي عام 2006 ”، من قبل جلنة املنتجات الإ�ستثمارية التابعة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. بالإ�سافة اإىل ذلك متكنت �سركة

”. اأي�سًا ح�سل  العربية ال�سعودية املحدودة من احل�سول على جائزة يوروموين “اأف�سل م�سرف اإ�ستثماري فـي اململكة العربية ال�سعودية

“�ساب” على املركز الأول بني امل�سارف ال�سعودية فـي برنامج “�سهادة مباديء اأ�سا�سيات الإ�ستثمار”، التي مينحها املعهد امل�سرفـي فـي 

الريا�س، التابع ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بعد جناح العديد من موظفـي البنك فـي احل�سول على هذه ال�سهادة املهمة.

امل�ساركة الجتماعية:

املجتمع”، خدمة  فـي  “�ساب  �سعاره:  من  وكجزء   ،2006 عام  فخالل  املجتمع،  خدمة  جمال  فـي  الن�سطني  امل�ساركني  من  “�ساب”  يعترب 

قام البنك بتقدمي العديد من الأعمال اخلريية على �سبيل املثال: برنامج ك�سوة العيد لالأ�سر الفقرية، التربع ملركز الأمري �سلمان لأبحاث 

الإعاقة، التربع للجمعية اخلريية لرعاية الأيتام بالريا�س “اإن�سان”، اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون، وجمعية طيبة اخلريية.

اأي�سًا حافظ البنك على م�سعاه فـي ت�سجيع ال�سباب ال�سعودي ملوا�سلة تعليمهم فوق اجلامعي مبنحهم الفر�سة للح�سول على درجة   

املاج�ستري من اأرقى اجلامعات الربيطانية، اأي�سًا دعمه لكر�سي الدرا�سات املالية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن فـي الظهران، بالإ�سافة 

اإىل دعم منحة �سيفـيننج للدرا�سات العليا فـي بريطانيا، وهي عبارة عن جمموعة منح درا�سية للخريجني ال�سعوديني للدرا�سة فـي بريطانيا.

اأما التدريب داخل اململكة العربية ال�سعودية، فقد حظي باإهتمام كبري من البنك، وي�سمل ذلك برنامج التدريب التعاوين الذي يتم   

بالتن�سيق مع العديد من املعاهد واجلامعات ال�سعودية، لتزويد الطالب بالتدريب العملي والذي يعترب جزءًا من متطلبات برنامج تخرجهم. 

ي�سارك “�ساب” اأي�سًا فـي برنامج امل�سرفـي اجلامعي الذي ت�سرف عليه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ويهدف هذا الربنامج اإىل متكني 

اخلريجني ال�سعوديني من اكت�ساب املهارات ال�سرورية التي ت�ساعدهم على العمل ب�سورة فاعلة فـي القطاع امل�سرفـي املحلي.



” وهو برنامج مل�ساعدة ال�سباب ال�سعودي، على الإ�ستقالل الإقت�سادي الذاتي، عرب اإن�ساء  يدعم البنك اأي�سًا برنامج “�سندوق املئوية  

م�ساريعهم اخلا�سة، اأي�سًا دعم “�ساب” م�سروع جزيرة فر�سان الذي يهدف اإىل اإجراء البحوث الأثرية ملعرفة نوعية احلياة فـي منطقة 

�ساحل البحر الأحمر خالل حقبة من الزمن تزيد عن مليون �سنة، وت�سرف عليه بعثة اأثرية بريطانية، وذلك بالتعاون بني جامعة امللك �سعود 

بالريا�س، وجامعة يورك فـي بريطانيا.

اإدارة العالقات العامة:

خالل عام 2006 بداأ “�ساب” عهدًا جديدًا، ب�سعاره اجلديد، والذين يبني بو�سوح عمق ومتانة العالقة الإ�سرتاتيجية بني البنك وجمموعة 

”. اإن اخلربة والتجربة العاملية ملوظفـي البنك، وا�ستخدامهم لأحدث التقنيات  HSBC العاملية، حتت �سعار “روؤية حملية .. خربات عاملية

املتبعة فـي العامل، والتي اأ�سبحت متاحة للمجتمع املحلي فـي اململكة، مع تفهمنا التام خل�سو�سية املجتمع ال�سعودي. اأي�سًا خالل عام 2006 

ا�ست�ساف “�ساب” ندوة عن التحويالت امل�سرفـية، لتو�سيح اأهم التطورات فـي جمال اإدارة النقد والتجارة املالية، اأي�سًا قام البنك بدعم 

دورة تدريب ق�ساة من وزارة العدل وديوان املظامل، فـي جمال مكافحة غ�سيل الأموال واجلرائم الإقت�سادية فـي اململكة، بالإ�سافة اإىل دعم 

يوم اخلريج بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

املوارد الب�سرية:

اإن تطوير الإمكانات ال�سخ�سية لكل موظفـي “�ساب” يظل من اأولويات اإدارة املوارد الب�سرية، ولتحقيق هذه الهداف فقد نظم البنك خالل 

العام تدريبًا مكثفًا للموظفـني من خمتلف امل�ستويات مبا فـي ذلك ال�سيدات. و�سملت الربامج املقدمة دورات تدريبية فـي اللغة الإجنليزية 

والدارة والقيادة واإدارة الأداء واملبيعات والت�سويق وتقنية املعلومات والئتمان التجاري واخلدمات التجارية والأنظمة والعمليات والتكافل 

والتاأمني ال�سالمي. ومت التدريب با�ستخدام اآخر التقنيات والربامج الهادفة اإىل حتقيق امل�ستوى املطلوب من التميز واخلربة. كما وا�سل 

البنك ت�سجيع املوظفـني لتح�سيل تاأهيل متخ�س�س فـي احلقول التي يرغبون فـي التخ�س�س بها كما اأو�سى باأن يح�سل جميع موظفـي 

�سبكة الفروع على التاأهيل الالزم فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية ال�سالمية والتمويل.

و�سع  اإىل  بالإ�سافة  الوظيفـي  والتطوير  املهارات  باإدارة  املتعلقة  الربامج  مثل  مبا�سرة  متت  التي  املوظفـني  تطوير  برامج  تنفـيذ  اإن   

على تتم  والتي  املتفوق  الأداء  حوافز  وبرنامج  املتوازنة  الأهداف  بطاقات  نظام  ا�ستخدام  يعززها  الوظيفـي  والتعاقب  التطوير  خطط 

اأ�سا�س متوا�سل.

ول�سمان توظيف ال�سعوديني فـي “�ساب” يقوم ق�سم التوظيف بالبحث عن ال�سباب ال�سعودي املوؤهل من خمتلف التخ�س�سات واخللفـيات   

التعليمية، لتوظيفهم فـي البنك، كما نقوم بتدريب الطالب خالل فرتة الإجازة ال�سيفـية، ودعم اجلامعات واملعاهد ال�سعودية املختلفة، 

�سمن برنامج التعاون امل�سرتك بني البنك واملعاهد واجلامعات، لتزويد الطالب بالتجارب واخلربات العملية فـي جمالت العمل امل�سرفـي 

املختلفة، اأي�سًا نويل عناية خا�سة لربنامج تدريب املدراء والتنفـيذيني ومدهم بالعلم واملعرفة الالزمني، بهدف تاأهيلهم ل�سغل منا�سب 

قيادية فـي البنك.

ونتيجة لهذه الأن�سطة التدريبية املتعددة متكن “�ساب” خالل العام من تدريب 6,093 �سخ�س، ح�سروا 23,957 يومًا من التدريب،   

اأي�سًا �سهد البنك زيادة فـي ن�سبة املوظفـني ال�سعوديني بنهاية ال�سنة بلغت 85.79% اأي 2,331 موظف �سعودي من اإجمايل موظفـيه البالغ 

عددهم 2,717، بينهم 420 موظفة �سعودية.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة - تتمة

جمل�س الإدارة واللجان التابعة:

اأع�ساء جمل�س الإدارة:

فـي 11 اكتوبر 2006 م مت تعيني ال�سيد/ نيال اأ�س. كي. بوكر ع�سوًا فـي جمل�س اإدارة البنك خلفًا لل�سيد/ اإقبال خان.

وعلى �سوء هذه التغريات، فاإن جمل�س الإدارة كما فـي 31 دي�سمرب 2006 م يتكون من ال�سادة الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:  

ا�سماء ال�سركات الأخرىالوظيفة احلاليةاجلن�سيةاال�سمم

�سعوديالأ�ستاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي2
ع�سو جمل�س اإدارة

)م�ستقل(

ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة �ساب تكافل،

�سريك فـي �سركة البحراوي.

ع�سو جمل�س الإدارة ب�سركة وطني التجارية.

�سعوديالأ�ستاذ/ عبد اهلل حممد احلقيل1
رئي�س جمل�س الإدارة

)م�ستقل(

رئي�س �سركة ال�سركاء للتجارة والتنمية،

ع�سو جمعية الأطفال املعاقني،

ع�سو جمعية الأمري فهد بن �سلمان

اخلريية ورئي�س اللجنة املالية.

�سعوديالأ�ستاذ/ خالد عبد اهلل امللحم3
ع�سو جمل�س اإدارة

)م�ستقل(

ع�سو جمل�س اإدارة

ل�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية املحدودة. 

ع�سو مبجل�س اإدارة �سركة ع�سري للتجارة 

وال�سياحة وال�سناعة،

ع�سو جمل�س اإدارة اخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية )�سركة حكومية(،

ع�سو جمل�س اإدارة مدينة اعمار القت�سادية 

)�سركة م�ساهمة عامة(،

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الريا�س لالأ�سمنت 

)�سركة م�ساهمة مقفلة(.

�سعوديالأ�ستاذ/ خالد �سليمان �سالح العليان4
ع�سو جمل�س اإدارة

)م�ستقل(

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الزامل

لال�ستثمار ال�سناعي

)�سركة م�ساهمة عامة(.

ع�سو جمل�س اإدارة املجموعة ال�سعودية 

لالبحاث والت�سويق. رئي�س جمل�س اإدارة 

ال�سركة العربية املتحدة للت�سنيع.

�سعوديالأ�ستاذ/ �سليمان عبد القادر املهيدب5
ع�سو جمل�س اإدارة

)م�ستقل(

رئي�س جمل�س اإدارة

جمموعة �سركات عبد القادر املهيدب.

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العال للتنمية.

ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة كابالت الريا�س.

رئي�س جمل�س اإدارة حلول الت�سالت،

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سرق الأو�سط للورق،

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كميكالز املحدودة،

رئي�س جمل�س اإدارة اأموال اخلليج لال�ستثمار،   

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سامية للتطوير،  

ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية بالريا�س،

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة العزيزية لال�ستثمار،

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اليمامة للفولذ،  

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية لالأنابيب.

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة جوبار انرتنا�سيونال 

للمقاولت.
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�سعوديالأ�ستاذ/ اأحمد �سليمان باناجه6
ع�سو جمل�س اإدارة

)م�ستقل(

ع�سو جمل�س اإدارة مدينة اعمار

القت�سادية )�سركة م�ساهمة عامة(

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جدة للتطوير 

العقاري )�سركة م�ساهمة عامة( ع�سو 

جمل�س اإدارة �سركة منتجات الملنيوم 

)�سركة خا�سة(.

بريطاينال�سيد/ جون اإدوارد كوفرديل7

ع�سو جمل�س اإدارة 

– تنفيذي
)غري م�ستقل(

ع�سو جمل�س اإدارة

ل�سركة ات�س ا�س بي �سي العربية املحدودة. 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ات�س ا�س بي م�سر،

ع�سو جمل�س اإدارة

بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط،

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساب تكافل.

بريطاينال�سيد/ جون ريت�ساردز8

ع�سو جمل�س اإدارة 

– تنفيذي
)غري م�ستقل(

بريطاينال�سيد/ ديفيد هوارد هودجكين�سون9
ع�سو جمل�س اإدارة

)غري م�ستقل(

رئي�س جمل�س اإدارة

�سركة ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط 

املالية املحدودة )دبي(،

ع�سو جمل�س اإدارة بنك ات�س ا�س بي �سي 

ال�سرق الأو�سط،

ع�سو جمل�س اإدارة

البنك الربيطاين العربي التجاري،

ع�سو جمل�س اإدارة بنك ات�س ا�س بي �سي 

م�سر.

بريطاينال�سيد/ نيال بوكـر10
ع�سو جمل�س اإدارة

)غري م�ستقل(

نائب الرئي�س ببنك ات�س ا�س بي �سي

ال�سرق الأو�سط الإمارات العربية،

ع�سو جمل�س اإدارة

�سركة ال�سرق الأو�سط املالية املحدودة،

ع�سو جمل�س الإدارة القليمي

ل�سركة ما�سرتكارد،

نائب رئي�س جمل�س اإدارة

بنك ات�س ا�س بي �سي -  م�سر،

الرئي�س التنفيذي للعمليات،

ات�س ا�س بي �سي الهند.

ع�سو جمل�س اإدارة

البنك الربيطاين العربي التجاري.

ا�سماء ال�سركات الأخرىالوظيفة احلاليةاجلن�سيةاال�سمم
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البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير جمل�س الإدارة - تتمة

اللجنة التنفيذية:

�سكل جمل�س اإدارة البنك جلنة تنفيذية موؤلفة من الع�سو املنتدب ومن اأربعة اأع�ساء اآخرين يختارون من اأع�ساء املجل�س.  ويكون الع�سو 

امل�سائل ومعاجلة  الإدارة  جمل�س  من  لها  املخولة  ال�سلطات  حدود  فـي  املنتدب  الع�سو  التنفيذية  اللجنة  وتعاون  للجنة،  رئي�سًا  املنتدب 

اإدوارد كوفرديل وع�سوية كل من الأ�ستاذ/  فوؤاد اأو املجل�س، علمًا باأن اللجنة برئا�سة ال�سيد/ جون  اإليها الع�سو املنتدب  التي يعهد بها 

عبد الوهاب بحراوي، الأ�ستاذ/ خالد عبد اهلل امللحم، الأ�ستاذ/ اأحمد �سليمان باناجه، ال�سيد/ جون ريت�ساردز.

جلنة املراجعة:

اأن�سئت جلنة املراجعة بالبنك فـي عام 1992م، ويتمثل دورها فـي مراقبة فعاليات املراجعة الداخلية واخلارجية للبنك ومراجعة نواحي 

ال�سعف فـي املراقبة وق�سور الأنظمة. كما اإنها م�سوؤولة عن �سمان اأعلى نوعية من البيانات املالية حيث تركز على اأمور العمل الهامة وذلك 

ل�سمان تركيز مراجعي ح�سابات البنك والإدارة على النواحي ذات املخاطر الأكرب بالن�سبة لالأعمال، علمًا باأن اللجنة برئا�سة الأ�ستاذ/ 

اأحمد �سليمان باناجه وع�سوية كل من ال�سيد/ يو�سف اأحمد البور�سيد وال�سيد/ بيرت بولند.

جلنة املمتلكات:

املوافقات اخلا�سة  فـي  بالنظر  اللجنة  الإدارة، وتخت�س  اأع�ساء جمل�س  اأع�ساء من  اأربعة  البنك جلنة ممتلكات من  اإدارة  �سكل جمل�س 

بامل�سروفات واإلتزامات البنك فيما يتعلق بالعقارات من اإيجارات وتكاليف م�ساريع وم�ساريف امل�ساندة مثل الأمن وال�سالمة. علمًا باأن 

اللجنة برئا�سة الأ�ستاذ/ عبد اهلل حممد احلقيل وع�سوية كل من  الأ�ستاذ/ �سليمان عبد القادر املهيدب ال�سيد/ جون اإدوارد كوفرديل 

وال�سيد/ جـون ريت�ساردز.

حوكمة ال�سركات:

اإن البنك يطبق ب�سكل عام تعليمات حوكمة ال�سركات ال�سادرة من قبل هيئة ال�سوق املالية.  وقد �سكلت الإدارة فريقًا يقوم حاليًا مبراجعة 

اإلتزام البنك ببقية التعليمات طبقًا لأف�سل املمار�سات العاملية.

اأتعاب ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة والإجتماعات:

بلغت اأتعاب ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عام 2006 م، مبلغ 1,584,000 ريال �سعودي �ساملة مبلغ 290,000 ريال �سعودي بدل 

ح�سور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجنة التنفـيذية. 

كما بلغت اأتعاب اأع�ساء املجل�س ب�سفتهم من موظفـي البنك خالل العام 3,198,124 ريال �سعودي.  

هذا وقد عقد اأع�ساء جمل�س الإدارة )6( �ست اجتماعات خالل عام 2006 كالتايل:  

عدد احل�سور التاريخ    

9 21 مار�س 2006 

9 30 مايو 2006  

7 26 يوليو 2006  

 9 10 اأكتوبر 2006 

9 18 نوفمرب 2006 

9 11 دي�سمرب 2006 
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امل�سالح اأو العقود مع الأطراف ذات العالقة:

مل تكن هناك اأية عقود اأو م�سالح مادية ذات اأهمية بني البنك واأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الع�سو املنتدب اأو م�سوؤول الرقابة 

املالية اأو اأيًا من اأقاربهم.

مزايا وبرامج املوظفـني:

تدفع مزايا وتعوي�سات املوظفـني خالل اأو فـي نهاية مدة اخلدمة طبقًا لنظام العمل والعمال النافذ فـي اململكة العربية ال�سعودية و�سيا�سات 

البنك. وقد بلغت تعوي�سات نهاية اخلدمة كما فـي نهاية عام 2006 م، 191.7 مليون ريال �سعودي.

هذا ويعتمد البنك ثالثة برامج ادخار فـي اأ�سهم البنك للموظفـني حيث متّكن هذه الربامج املوظفـني املوؤهلني من �سراء اأ�سهم فـي   

البنك ب�سعر حمدد م�سبقًا وقريب من �سعر ال�سوق لالأ�سهم ذات العالقة كما فـي تاريخ منحها للموظف.

تاأكيدات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

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

اأن البنك قد احتفظ ب�سجالت حما�سبية �سحيحة.  •
التدقيق للجنة  تقاريرها  ترفع  والتي  الداخلي  التدقيق  اإدارة  قبل  النظام من  تدقيق ذلك  بنظام مايل قوي وقد مت  يتمتع  البنك  اأن   •

واملراجعة بالبنك.  

لي�س لدى املجل�س اأية اأدلة قوية على وجود اأية �سكوك حول مقدرة البنك على ال�ستمرار كمن�ساأة ناجحة.  •
التربعات:

امل�ساعدة  بتقدمي  املتوا�سل  البنك  ونظرًا للتزام  العام،  املرخ�سة خالل  والهيئات اخلريية  للجمعيات  التربعات  العديد من  البنك  قدم 

للمجتمع ال�سعودي لالغرا�س اخلريية يو�سي جمل�س الإدارة بتخ�سي�س مبلغ 6,000,000 ريال �سعودي من ميزانية البنك للم�ساهمة فـي 

خمتلف الأعمال اخلريية خالل العام القادم.

مراجعو ح�سابات البنك:

اأعادت اجلمعية العامة العادية فـي اجتماعها املنعقد فـي مار�س 2006 م تعيني �سركة كي بي اإم جي الفوزان وبانقا، و�سركة اإرن�ست ويونغ 

كمراجعني حل�سابات البنك.

�سكر وتقدير:

اإن النجاح الذي حققه “�ساب” خالل عام 2006 م، مل يكن ليتحقق لول الدعم الكامل لالأفراد واملوؤ�س�سات داخل اململكة العربية ال�سعودية.

جناحات فـي  �ساهمت  التي  العالية،  ومهنيتهم  والتزامهم  ولئهم  لهم  نقدر  الذين  البنك  موظفـي  على  اأي�سًا  الأمر  هذا  وينطبق 

“�ساب” امل�ستمرة.

�سكره  للتعبري عن  الفر�سة  انتهاز هذه  الإدارة  يود جمل�س  البنك،  لعبه موظفـي  الذي  الهام  للدور  وتقديرنا  اإعرتافنا  اإىل  بالإ�سافة   

امل�ستمرة   وتوجيهاتهم  مل�ساندتهم  بالبنك  ال�سرعية  اللجنة  اأع�ساء  واإىل  وم�ساندتهم،  الدائمة  لثقتهم  وم�ساهميه  البنك  لعمالء  وتقديره 

وللجهات احلكومية ممثلة بوزارة املالية ووزارة التجارة وال�سناعة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية لت�سجيعهم ودعمهم 

املتوا�سل للقطاع امل�سرفـي فـي اململكة العربية ال�سعودية، مما كان له اأكرب الأثر فـي هذا النمو الإقت�سادي الذي ت�سهده اململكة حتت رعاية 

وتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفـني و�سمو ويل عهده الأمني.

ت�سكل القوائم املالية واملالحظات املرفقة بهذا التقرير جزءًا ل يتجزاأ من التقرير ال�سنوي ل�ساب لعام 2006، كما اأن املعلومات املطلوب   

الإف�ساح عنها مبوجب املادة )27( من قواعد الإدراج والت�سجيل ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية، مدرجة فـي 

القوائم املالية واملالحظات املرفقة اأو م�سمنة فـي هذا التقرير.

واهلل املوفق،،

                   جمل�س الإدارة
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البنك ال�سعودي الربيطاين

تقرير مراجعي احل�سابات

اإىل م�ساهمي البنك ال�سعودي الربيطاين – �سركة م�ساهمة �سعودية:

2006 م وقوائم الدخل والتغريات فـي حقوق  31 دي�سمرب  ال�سعودي الربيطاين )البنك( كما فـي  للبنك  لقد راجعنا قائمة املركز املايل 

امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ مبا فـي ذلك الإي�ساحات حول القوائم املالية. اإن اإعداد هذه القوائم املالية 

هو من م�سوؤولية اإدارة البنك وقد مت اإعدادها وفقًا لأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات 

التي طلبناها. اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأينا حول هذه القوائم املالية اإ�ستنادًا اإىل اأعمـال املراجعة التي قمنا بها.

نقوم  اأن  تتطلب  والتي  الدولية  املراجعة  ومعايري  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  عليها  املتعارف  املراجعة  ملعايري  وفقًا  متت مراجعتنا   

بتخطيط وتنفـيذ اأعمال املراجعة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية. ت�ستمل اأعمال املراجعة 

على فح�س الأدلة، على اأ�سا�س العينة، املوؤيدة للمبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها القوائم املالية. كما ت�ستمل على تقومي املبادئ املحا�سبية 

املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة والعر�س العام للقوائم املالية. فـي اإعتقادنا اأن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة 

متكننا من اإبداء الراأي حول القوائم املالية. 

فـي راأينا، اأن القوائم املالية ككل:  

اأعماله ونتائج  2006 م  دي�سمرب   31 فـي  كما  الربيطاين  ال�سعودي  للبنك  املايل  املركز  اجلوهرية،  النواحي  كافة  من  بعدل،  تظهر   •
العربي النقد  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  التاريخ  ذلك  فـي  املنتهية  لل�سنة  النقدية  والتدفقات   

ال�سعودي وللمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.   

تتفق مع نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك والنظام الأ�سا�سي للبنك فـيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية.  •

عن كي بي اإم جي الفوزان وبانقا عن اإرن�ست ويونغ 

�س. ب. 92876 �س. ب. 2732  

الريا�س 11663 الريا�س 11461 

اململكة العربية ال�سعودية اململكة العربية ال�سعودية 

عبداهلل حمد الفوزان عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سويلم 

حما�سب قانوين حما�سب قانوين 

قيد �سجل املحا�سبني القانونيني  رقم )348( قيد �سجل املحا�سبني القانونيني  رقم )277( 

الريا�س : 3 حمـرم 1428هـ 

)22 ينايــر 2007 م(

كي بي �إم جي �لفوز�ن وبانقا�إرن�ست ويونغ
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قائمة املركز املايل

كما فـي 31 دي�سمرب 

املوجودات

3,029,348 	7,795,020 	3 نقدية	واأر�سدة	لدى	موؤ�س�سة	النقد	العربي	ال�سعودي	

4,234,290 	3,137,510 	4 اأر�سده	لدى	البنوك	واملوؤ�س�سات	املالية	الأخرى	

16,372,562 	21,702,420 	5 اإ�ستثمارات	،	�سافـي	

40,846,592 	42,450,243 	6 قرو�ض	و�سلف،	�سافـي	

– 	72,209 	7 اإ�ستثمار	فـي	�سركة	زميلة	

527,725 	541,235 	8 ممتلكات	ومعدات،	�سافـي	

917,410 	1,490,741 	9 موجودات	اأخرى	

65,927,927 	77,189,378 	 	 اإجمايل املوجودات

	 	 	 	 املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

4,049,625 	2,171,835 	11 اأر�سده	للبنوك	واملوؤ�س�سات	املالية	الأخرى	

48,534,075 	59,257,642 	12 	 ودائع	العمالء	

2,246,933 	3,853,194 	13 �سندات	دين	م�سدرة	

187,500 	187,500 	14 	 	 اإقرتا�ض	

3,416,642 	2,314,608 	15 مطلوبات	اأخرى	

58,434,775 	67,784,779 	 	 اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني  

2,500,000 	3,750,000 	16 	 	 راأ�ض	املال	

2,500,000 	3,750,000 	17 اإحتياطي	نظامي	

302,843 	70,385 	 	 اإحتياطيات	اأخرى

1,903,309 	943,589 	 	 اأرباح	مبقاة	

287,000 	890,625 	28 اأرباح	مقرتح	توزيعها	

7,493,152 	9,404,599 	 	 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

65,927,927 	77,189,378 	 	 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

تعترب	الإي�ساحات	املرفقة	من	1	اإىل	42	جزءا	ل	يتجزاأ	من	هذه	القوائم	املالية.

2005 2006
باآالف  الرياالت

ال�سعودية اإي�ساح

باآلف		الريالت

ال�سعودية
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البنك ال�سعودي الربيطاين

قائمة الدخل

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 

3,170,456 	4,436,721 	19 دخل العموالت اخلا�سة 

1,196,861 	1,852,899 	19 م�ساريف العموالت اخلا�سة 

1,973,595 	2,583,822 	 	 �صافـي دخل العموالت اخلا�صة

1,531,549 	1,650,483 	20 اأتعاب خدمات بنكية، �سافـي 

178,342 	160,544 اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي  

59,079 	133,317 	21 دخل االأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، �سافـي 

34,952 	16,668 	22 دخل املتاجرة، �سافـي 

5,583 	5,042 	23 توزيعات اأرباح  

36,256 	64,721 	24 مكا�سب اإ�ستثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي 

1,045 	2,093 	25 دخل العمليات االأخرى 

3,820,401 	4,616,690 	 	 اإجمايل دخل العمليات

716,033 	778,907 رواتب وما فـي حكمها  

50,532 	58,857 اإيجار وم�ساريف مباين  

121,809 	97,604 	8 اإ�ستهالك واإنخفا�ض فـي القيمة 

319,343 	466,675 م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى  

107,765 	224,563 	6 خم�س�ض خ�سائر االإئتمان ، �سافـي 

604 	2,013 	26 م�ساريف العمليات االأخرى  

1,316,086 	1,628,619 	 	 اإجمايل م�صاريف العمليات

2,504,315 	2,988,071 	 	 الدخل من الن�صاطات الت�صغيلية

– 	52,209 	7 احل�سة فـي اأرباح ال�سركة الزميلة 

2,504,315 	3,040,280 	 	 �صافـي دخل ال�صنة

6.68 	8.11 	27 الربح االأ�صا�صي واملعدل لل�صهم )بالريال ال�صعودي(	

2005 2006
باآالف  الرياالت

ال�سعودية اإي�ساح

باآالف  الرياالت

ال�سعودية

تعترب االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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قائمة التغريات فـي حقوق امل�ساهمني

لل�سنة املنتهية فـي

31 دي�سمرب 2006

7,493,152 		 287,000 		 1,903,309 		 302,843 		 2,500,000 		 2,500,000 		 	 الر�سيد	فـي	بداية	ال�سنة

�صافـي التغريات فـي القيمة

العادلة لتغطية خماطر  

5,391 		 – 		 – 		 5,391 		 – 		 – 		 التدفقات النقدية	  

�صافـي التغريات فـي القيمة

العادلة للإ�صتثمارات  

)112,084( 	– 		 – 		 )112,084( 	– 		 – 		 املتاحة للبيع	  

)125,765( 	– 		 – 		 )125,765( 	– 		 – 		 حمول اإىل قائمة الدخل	

�صافـي الدخل املدرج مبا�صرة

)232,458( 	– 		 – 		 )232,458( 	– 		 – 		 فـي حقوق امل�صاهمني	  

3,040,280 		 – 		 3,040,280 		 – 		 – 		 – 		 �صافـي دخل ال�صنة	

اإجمايل الدخل وامل�صاريف

2,807,822 		 – 		 3,040,280 		 )232,458( 	– 		 – 		 املدرجة لل�صنة	  

– 		 – 		 )1,250,000( 	– 		 – 		 1,250,000 		 اإ�صدار اأ�صهم جمانية	

– 		 – 		 )1,250,000( 	– 		 1,250,000 		 – 		 حمول اإىل الإحتياطي النظامي	

توزيعات اأرباح نهائية

)287,000( 	)287,000( 	– 		 – 		 – 		 – 		 مدفوعة لعام 2005	  

توزيعات اأرباح مرحلية

)609,375( 	– 		 )609,375( 	– 		 – 		 – 		28 مدفوعة لعام 2006	  

اأرباح نهائية مقرتح توزيعها

– 		 890,625 		 )890,625( 	– 		 – 		 – 		28 	 لعام 2006	  

9,404,599 		 890,625 		 943,589 		 70,385 		 3,750,000 		 3,750,000 		 الر�صيد فـي نهاية ال�صنة	

لل�صنة املنتهية فـي

31 دي�صمرب 2005

5,917,397 		 519,500 		 303,029 		 185,903 		 2,408,965 		 2,500,000 	 	 	 الر�سيد	فـي	بداية	ال�سنة

�صافـي التغريات فـي القيمة

العادلة لتغطية خماطر  

)2,263( 	– 		 – 		 )2,263( 	– 		 – 	 	 	 التدفقات النقدية  

�صافـي التغريات فـي القيمة

العادلة للإ�صتثمارات  

142,516 		 – 		 – 		 142,516 		 – 		 – 	 	 	 املتاحة للبيع  

)23,313( 	– 		 – 		 )23,313( 	– 		 – 	 	 	 حمول اإىل قائمة الدخل

�صافـي الدخل املدرج مبا�صرة

116,940 		 – 		 – 		 116,940 		 – 		 – 	 	 	 فـي حقوق امل�صاهمني  

2,504,315 		 – 		 2,504,315 		 – 		 – 		 – 	 	 	 �صافـي دخل ال�صنة

اإجمايل الدخل وامل�صاريف

2,621,255 		 – 		 2,504,315 		 116,940 		 – 		 – 	 	 	 املدرجة لل�صنة  

– 		 – 		 )91,035( 	– 		 91,035 		 – 	 	 	 حمول اإىل الإحتياطي النظامي

توزيعات اأرباح نهائية

)519,500( 	)519,500( 	– 		 – 		 – 		 – 	 	 	 مدفوعة لعام 2004  

توزيعات اأرباح مرحلية

)526,000( 	– 		 )526,000( 	– 		 – 		 – 		28 مدفوعة لعام 2005	  

اأرباح نهائية مقرتح توزيعها

– 		 287,000 		 )287,000( 	– 		 – 		 – 		28 	 لعام 2005	  

7,493,152 		 287,000 		 1,903,309 		 302,843 		 2,500,000 		 2,500,000 	 	 	 الر�صيد فـي نهاية ال�صنة

الأرباح املقرتح

الإجمايلتوزيعها الأرباح املبقاة

الإحتياطيات

الأخرى

الإحتياطي

النظامي

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

راأ�س املـال

تعترب الإي�صاحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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البنك ال�سعودي الربيطاين

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب

األنشطة التشغيلية
2,504,315 		 3,040,280 �سافـي دخل ال�سنة   

التعديالت لت�سوية �سافـي الدخل اإىل �سافـي النقدية

الناجتة من/)امل�ستخدمة فـي( الأن�سطة الت�سغيلية:  

5,321 		 2,546 اإطفاء العالوة واخل�سم على الإ�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�ض املتاجرة، �سافـي   

)59,079( 	)133,317( مكا�سب الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  

)36,256( 	)64,721( مكا�سب اإ�ستثمارات، �سافـي  

121,809 		 97,604 اإ�ستهالك واإنخفا�ض فـي القيمة   

)17( 	268 خ�سائر )مكا�سب( بيع ممتلكات ومعدات وموجودات اأخرى، �سافـي   

– 		 )52,209( احل�سة فـي اأرباح ال�سركة الزميلة  

107,765 		 224,563 خم�س�ض خ�سائر الإئتمان ، �سافـي   

10,035 		 )1,162( التغري فـي القيمة العادلة  

2,653,893 		 3,113,852 	 	 	 	 	 	 	

�سافـي )الزيادة( النق�ص فـي املوجودات الت�سغيلية:

)217,665( 	)473,870( 	3 وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

)270,126( 	)64,218( اإ�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة  

)9,359,238( 	)1,828,214( قرو�ض و�سلف   

)82,145( 	)447,677( موجودات اأخرى   

�سافـي الزيادة )النق�ص( فـي املطلوبات الت�سغيلية:

)1,613,710( 	)1,877,790( اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى  

3,867,578 		 10,724,384 ودائع العمالء    

1,535,840 		 )1,105,204( مطلوبات اأخرى   

)3,485,573( 	8,041,263 	 	 	 �سافـي النقدية الناجتة من )امل�ستخدمة فـي( الأن�سطة الت�سغيلية

األنشطة االستثمارية
2,818,295 		 11,025,608 متح�سالت من بيع واإ�ستحقاق اإ�ستثمارات مقتناه لغري اأغرا�ض املتاجرة   

)4,030,403( 	)16,466,850( �سراء اإ�ستثمارات لغري اأغرا�ض املتاجرة  

– 		 )20,000( اإ�ستثمار فـي �سركة زميلة  

)84,576( 	)112,114( �سراء ممتلكات ومعدات  

133 		 732 متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات   

)1,296,551( 	)5,572,624( 	 	 �سافـي النقدية امل�ستخدمة فـي الأن�سطة ال�ستثمارية

األنشطة التمويلية
2,246,933 		 1,604,480 �سندات دين م�سدرة   

187,500 		 – اإقرتا�ض     

)1,035,194( 	)878,097( توزيعات اأرباح مدفوعة  

1,399,239 		 726,383 	 	 	 �سافـي النقدية الناجتة من الأن�سطة التمويلية

)3,382,885( 	3,195,022 الزيادة )النق�ص( فـي النقدية و�سبه النقدية   

8,770,976 		 5,388,091 النقدية و�سبه النقدية فـي بداية ال�سنة   

5,388,091 		 8,583,113 		 29 النقدية و�سبه النقدية فـي نهاية ال�سنة 

3,114,797 		 4,380,737 عمولة خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة   

1,057,071 		 1,841,861 عمولة خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة   

معلومات إضافية غير نقدية
116,940 		 )232,458( �سافـي التغريات فـي القيمة العادلة وتغطية خماطر التدفقات النقدية  

– 		 52,209 احل�سة فـي اأرباح ال�سركة الزميلة   

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 42 جزءا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

2005 2006
باآالف  الرياالت

ال�سعودية اإي�ساح

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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البنك ال�سعودي الربيطاين

عام 	1

1398هـ 12 �سفر  بتاريخ  رقم م/4  امللكي  املر�سوم  �سعودية، مبوجب  م�ساهمة  �سركة  )البنك(،  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  تاأ�س�س   

اإليه اإنتقلت  اأن  بعد  1978م(  يوليو   1( 1398هـ  رجب   26 بتاريخ  ر�سميًا  اأعماله  البنك  بداأ  وقد  1978م.  يناير   21 املوافق   

التجاري ال�سجل  مبوجب  البنك  يعمل  ال�سعودية.  العربية  اململكة  فـي  العاملة  الأو�سط  لل�سرق  الربيطاين  البنك  فروع   

وعددها فروعه  �سبكة  خالل  من  جتاري  كبنك  1979م  اأكتوبر   13 املوافق  1399هـ  القعدة  ذي   22 بتاريخ   1010025779 رقم   

ال�سعودية. العربية  اململكة  فـي   ) ق�سمًا   12  :  2005  ( ق�سمًا   12 وعــددها  بال�سيدات  واأق�سام خا�سة  60 فرعًا(   : 61 فرعًا )2005   

بلغ عدد موظفـي البنك 2,717 موظفًا كما فـي 31 دي�سمرب 2006م )2005 : 2,251 موظف(. اإن عنوان املركز الرئي�سي هو كما يلي:-  

البنك ال�سعودي الربيطاين  

�س.ب. 9084  

الريا�س 11413  

اململكة العربية ال�سعودية  

 

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

الفوائد، معتمدة وحتت اإ�سراف هيئة �سرعية م�ستقلة تاأ�س�ست من قبل البنك.  

ملخ�ص لأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية  	2

فـيما يلي بيانًا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي اإعداد هذه القوائم املالية:  

با�ستثناء التغيريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة فـي الإي�ساح 2 )ب( اأدناه، تتم�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي اإعداد هذه  

القوائم املالية مع تلك امل�ستخدمة فـي اإعداد القوائم املالية للعام املا�سي.  

اأ( 	
تعد القوائم املالية طبقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وللمعايري الدولية اخلا�سة   

بالتقارير املالية. كما يعد البنك قوائمه املالية لتتم�سى مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات باململكة العربية ال�سعودية.    

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، فـيما عدا امل�ستقات، واملوجودات واملطلوبات املالية املدرجة قيمتها العادلة   

فـي قائمة الدخل، وال�سندات املتاحة للبيع، حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. يتم ت�سوية القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات مغطاة   

املخاطر )املغطاة بالقيمة العادلة( والتي تدرج بخالف ذلك بالتكلفة، بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطيتها.   

تظهر القوائم املالية بالريال ال�سعودي، ويتم تقريبها لأقرب األف ريال �سعودي ويعترب الريال العملة الرئي�سية للبنك.   

ب( 	
“اإثبات وقيا�س الأدوات املالية 39 املعدل املتعلق بـ  2006، بتطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم  1 يناير  قام البنك، اعتبارًا من    

” باأثر رجعي، وحيثما ينطبق ذلك. وتبعًا لذلك، يتطلب معيار املحا�سب الدويل رقم 39 املعدل باأن يكون – خيارات القيمة العادلة   

به معايري اإذا ما �سمحت  ا�ستخدامه فقط  يتم  واأن  الدخل حمدودًا،  قائمة  فـي  العادلة  املدرجة قيمتها  املالية  الأدوات  ت�سنيف    

املحا�سبة الدولية. تتم�سى املوجودات املالية امل�سنفة كـ “اأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” مع هذه التغريات.   

لذلك ل اأثر على القوائم املالية.   

اأ�س�س الإعداد

التغريات فـي ال�سيا�سات املحا�سبية
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ج( 	
يتطلب اإعداد القوائم املالية، طبقا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية، ا�ستخدام بع�س التقديرات والفرتا�سات املحا�سبية   

ال�سيا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سجلة. كما يتطلب من الإدارة ممار�سة الفرتا�س عند تطبيق  التي  الهامة    

وعوامل البنك  خربة  اأ�سا�س  على  وذلك  م�ستمرة  ب�سورة  والأحكام  والفرتا�سات  التقديرات  هذه  تقومي  يتم  للبنك.  املحا�سبية    

اأخرى ت�ستمل على احل�سول على امل�سورة املهنية وتوقعات لالأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقا للظروف واملعطيات.   

وفـيما يلي النواحي الهامة التي ا�ستخدمت فـيها الإدارة التقديرات والفرتا�سات اأو مار�ست فـيها الأحكام:-   

)i(   

اإنخفا�س فـي قيمتها. وحتديد اأي  للتاأكد من وجود  البنك، ب�سكل ربع �سنوي، مبراجعة حمافظ الإقرا�س اخلا�سة به  يقوم     

بيانات قابلة للتاأكد من وجود  التقديرات والأحكام  باإبداء  البنك  ت�سجيلها، يقوم  اإنخفا�س يجب  اإذا كان هناك خ�سائر  ما     

للمالحظة ت�سري اإىل وجود اإنخفا�س قابل للقيا�س فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة. وميكن اأن ي�ستمل هذا الدليل على    

بيانات قابلة للمالحظة ت�سري اإىل وجود تغري �سلبي فـي حالة ال�سداد من قبل جمموعة من املقرت�سني. تقوم الإدارة با�ستخدام    

التقديرات  بناًء على اخلربات ال�سابقة ب�ساأن خ�سائر القرو�س بعد الأخذ بعني الإعتبار خ�سائ�س خماطر الإئتمان والدليل    

يتم، النقدية.  التدفقات  التي ت�سمنتها املحفظة عند تقدير  وال�سلف  القرو�س  لتلك  انخفا�س مماثل  املو�سوعي على وجود     

ب�سورة منتظمة، تقومي املنهجية والإفرتا�سات امل�ستخدمة فـي تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية لتقليل اأية    

فروقات بني اخل�سائر املقدرة والفعلية.    

)ii(   

حتدد القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط با�ستخدام طرق الت�سعري. وفـي حالة ا�ستخدام طرق     

الت�سعري )على �سبيل املثال، مناذج( فـي حتديد القيمة العادلة، فاإنه يتم تفعيلها، ومراجعتها دوريا من قبل موظفـني موؤهلني    

م�ستقلني عن اجلهة التي قامت باإ�ستحداثها. يتم امل�سادقة على كافة طرق الت�سعري قبل ا�ستخدامها، ويتم معايرتها للتاأكد    

القابلة البيانات  الت�سعري  طرق  ت�ستخدم  امل�ستطاع،  وبقدر  املقارنة.  ال�سوق  واأ�سعار  الفعلية  البيانات  تعك�س  املخرجات  باأن     

املتداخلة والأمور  والتقلبات  الآخر(  والطرف  بالبنك  )اخلا�سة  الإئتمان  مبخاطر  املتعلقة  النواحي  لكن  فقط،  للمالحظة     

تتطلب من الإدارة اإجراء التقديرات. اأن تغري الإفرتا�سات املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة امل�سجلة    

لالأدوات املالية.    

)iii(   

يقوم البنك مبمار�سة الإفرتا�سات عند مراجعة الإنخفا�س فـي قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع. وي�سمل ذلك التاأكد    

اأو امل�ستمر فـي القيمة العادلة يقل عن التكلفة. وفـي هذا ال�سدد، يقوم البنك بتقومي، اإذا كان الإنخفا�س اجلوهري  فـيما     

من بني عوامل اأخرى، التغري العادي فـي اأ�سعار الأ�سهم. اإ�سافة اإىل ذلك، يقوم البنك بالتاأكد فـيما اإذا كان الإنخفا�س فـي    

القيمة مالئما وذلك عند وجود تدهور فـي املركز املايل للجهة امل�ستثمر فـيها، واأداء ال�سناعة والقطاع، والتغريات فـي التقنية،    

والتدفقات النقدية الناجتة من الن�ساطات الت�سغيلية والتمويلية.    

)iv(   

ذات امل�ستقة  غري  املالية  املوجودات  ت�سنيف  عند   )39( رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  فـي  املذكورة  الإر�سادات  البنك  يتبع     

.” الإ�ستحقاق تاريخ  حتى  مقتناة  “ا�ستثمارات  كــ  حمدد  ا�ستحقاق  تاريخ  لها  والتي  الثابتة،  اأو  حتديدها  املمكن  الدفعات     

وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي نيته ومقدرته على الحتفاظ بهذا ال�ستثمارات حتى تاريخ الإ�ستحقاق.    

الإفرتا�سات والتقديرات املحا�سبية الهامة

خ�سائر انخفا�س قيمة القرو�س وال�سلف

القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة

اإنخفا�س قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع

ت�سنيف الإ�ستثمارت املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
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د( 	
اأي التاريخ الذي اإثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول،  اإثبات والتوقف عن  يتم    

تتطلب التي  العمليات  املالية هي  املوجودات  وبيع  ب�سراء  املتعلقة  الإعتيادية  العمليات  املوجودات.  وبيع  ب�سراء  البنك  فـيه  يلتزم    

اأن يتم ت�سليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها فـي ال�سوق .    

هـ( 	
يتم قيا�س الأدوات املالية امل�ستقة والتي ت�ستمل على عقود ال�سرف الأجنبي، والعقود امل�ستقبلية املتعلقة باأ�سعار العمولت اخلا�سة،   

اخلا�سة والعمولت  العمالت  اأ�سعار  وخيارات  اخلا�سة،  والعمولت  العمالت  اأ�سعار  ومقاي�سات  الآجلة،  الأ�سعار  واإتفاقيات    

)املكتتبة وامل�سرتاه( بالقيمة العادلة )العالوة امل�ستلمة عن اخليارات املكتتبة(. تقيد كافة امل�ستقات بقيمتها العادلة فـي املوجودات   

وذلك عندما تكون القيمة العادلة اإيجابية، وفـي املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �سلبية.   

الت�سعري، وطرق  النقدية  التدفقات  خ�سم  وطرق  بال�سوق  املتداولة  الأ�سعار  اإىل  بالرجوع  العادة  فـي  العادلة  القيمة  حتدد    

ح�سبما هو مالئم .    

�سمن عنها  ويف�سح  الفرتة،  دخل  قائمة  فـي  مبا�سرة  املتاجرة  لأغرا�س  املقتناة  للم�ستقات  العادلة  القيمة  فـي  التغريات  تدرج    

املخاطر تغطية  ملحا�سبة  تخ�سع  ل  التي  امل�ستقات  تلك  على  اأي�سًا  املتاجرة  لأغرا�س  املقتناة  امل�ستقات  ت�ستمل  املتاجرة.  دخل    

كما هو مبني اأدناه.   

تغطي والتي  العادلة  القيمة  تغطية خماطر   ) اأ ( فئتني هما:-  اإىل  املخاطر  تغطية  املخاطر، ت�سنف  تغطية  ولأغرا�س حما�سبة    

تغطي والتي  النقدية  التدفقات  خماطر  تغطية  و)ب(  املغطاة  املطلوبات  اأو  للموجودات  العادلة  القيمة  فـي  التغريات  خماطر    

املتوقعة العمليات  اأو  اأو املطلوبات املغطاة  النقدية �سواء كانت متعلقة بخطر حمدد مرتبط باملوجودات  التدفقات  التغريات فـي    

ب�سكل كبري اأن توؤثر على �سافـي الدخــل اأو اخل�سارة املعلن.   

خالل عالية  فعالية  ذات  املخاطر  تغطية  تكون  باأن  التوقع  يجب  فاإنه  املخاطر،  تغطية  ملحا�سبة  موؤهلة  امل�ستقات  تكون  ولكي    

فرتة التغطية، بحيث يتم ت�سوية التغريات فـي القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية اخلا�سة باأداة تغطية املخاطر ب�سكل فعال مع   

به. موثوق  ب�سكل  للقيا�س  قابلة  التغريات  هذه  تكون  اأن  ويجب  خماطره،  تغطية  متت  الذي  البند  على  طراأت  التي  التغريات    

والبند املخاطر  تغطية  اأداة  فـي ذلك حتديد  املخاطر مبا  اإدارة  واأهداف  اإ�سرتاتيجية  توثيق  املخاطر، يجب  تغطية  بداية  وعند    

فعالية مدى  تقومي  يتم  لذلك،  وتبعًا  املخاطر.  تغطية  فعالية  مدى  تقومي  وطريقة  املغطاة  املخاطر  وطبيعة  تغطيته  �سيتم  الذي    

تغطية املخاطر ب�سورة م�ستمرة.   

نا�سئة عن اأو خ�سائر  اأية مكا�سب  تفـي ب�سرط حما�سبة تغطية املخاطر، تدرج  التي  العادلة  القيمة  لتغطية خماطر  بالن�سبة  اأما    

اإعادة قيا�س اأدوات تغطية املخاطر بقيمتها العادلة مبا�سرة فـي قائمة الدخل. ويتم اأي�سًا اإدراج اجلزء املتعلق بالبند الذي متت   

تغطية خماطره فـي قائمة الدخل. وفـي احلالت التي تتوقف فـيها تغطية خماطر القيمة العادلة لالأدوات املالية املرتبطة بعمولت   

خا�سة عن الوفاء ب�سرط حما�سبة تغطية املخاطر، عندئذ يتم اإطفاء ت�سوية القيمة الدفرتية فـي قائمة الدخل على مدى العمر   

املتبقي لالأداة املالية.   

اأما بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي تفـي ب�سرط حما�سبة تغطية املخاطر، يتم فـي الأ�سل اإثبات اجلزء اخلا�س   

بالربح اأو اخل�سارة الناجمة عن اأداة تغطية املخاطر، التي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة، فـي الإحتياطيات الأخرى �سمن   

حقوق امل�ساهمني، على اأن يتم اإثبات اجلزء غري الفعال، اإن وجد، فـي قائمة الدخل. بالن�سبة لتغطية خماطر التدفقات النقدية   

التي لها تاأثري على املعامالت امل�ستقبلية، يتم حتويل الربح اأو اخل�سارة املدرجة فـي الإحتياطيات الأخرى اإىل قائمة الدخل خالل   

نف�س الفرتة التي توؤثر فـيها املعاملة املغطاة على قائمة الدخل. وفـي احلالت التي توؤدي فـيها العمليات املتوقعة اأو الإلتزام املوؤكد   

اإثباتها �سمن الإحتياطيات اإىل اإثبات موجودات اأو مطلوبات غري مالية، عندئذ يتم اإدراج الربح اأو اخل�سارة التي �سبق واأن مت    

الأخرى فـي القيا�س الأويل لتكلفة ال�سراء اأو القيمة الدفرتية الأخرى للموجودات واملطلوبات غري املالية.   

الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر

تاريخ التداول
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يتم التوقف عن اإتباع حما�سبة تغطية املخاطر عند اإنتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو تنفـيذها اأو اإنهاوؤها اأو عندما مل تعد   

تلك الأداه موؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر. وفـي ذلك الوقت، يتم الإحتفاظ بالربح اأو اخل�سارة املرتاكمة الناجمة عن اأداة تغطية   

خماطر التدفقات النقدية التي مت اإثباتها فـي الإحتياطيات الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث العملية املتوقعة. وفـي   

الإحتياطيات – املثبت �سمن  اأو اخل�سارة املرتاكمة  الربح  يتم حتويل �سافـي  املغطاة،  العملية  توقع حدوث  اإ�ستمرار  حالة عدم    

الأخرى – اإىل قائمة الدخل للفرتة.   

) و 	
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لريالت �سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اإجراء املعامالت. كما حتول اأر�سدة   

بتاريخ ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار  �سعودية  لريالت  ال�سنة  نهاية  فـي  الأجنبية  بالعمالت  امل�سجلة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات    

قائمة املركز املايل. يتم اإثبات مكا�سب اأو خ�سائر حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية فـي   

قائمة الدخل، فـيما عدا تلك املدرجة �سمن حقوق امل�ساهمني واخلا�سة بتغطية خماطر التدفقات النقدية.   

) ز 	
تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�سافـي فـي قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم اأو عندما يكون لدى   

البنك نية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على اأ�سا�س ال�سافـي، اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات فـي اآن واحد.   

) ح 	
يتم اإثبات دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة وكذلك الأتعاب التي تعترب جزءًا ل يتجزاأ من العائد الفعلي لأي اأ�سل مايل وكذلك   

العالوة واخل�سم، فـي قائمة الدخل على اأ�سا�س العائد الفعلي ما مل ي�سك فـي حت�سيلها. ويتم اإثبات اأرباح حتويل العمالت عند   

حتققها وفقًا لالإتفاقيات التعاقدية. اأما توزيعات الأرباح فـيتم اإثباتها عند الإعالن عنها.   

ملنح الرتباطات  اأتعاب  اأما  اخلدمة.  تقدمي  عند  املحا�سبي  ال�ستحقاق  مبداأ  اأ�سا�س  على  والعمولت  الأتعاب  اإثبات  يتم    

القرو�س التي غالبًا ما يتم ا�ستخدامها فـيتم تاأجيلها مع التكلفة املبا�سرة املتعلقة بها ويتم اإثباتها كت�سوية للعائد الفعلي عن تلك   

القرو�س. يتم اإثبات اأتعاب املحافظ املدارة واخلدمات ال�ست�سارية واخلدمات الأخرى، على اأ�سا�س ن�سبي، طبقًا لعقود اخلدمات   

واخلدمات والو�ساية  احلفظ  وخدمات  املايل  التخطيط  وخدمات  والرثوات  املوجودات  اإدارة  عن  امل�ستلمة  الأتعاب  اأما  املعنية.    

املماثلة الأخرى التي يتم تقدميها على مدى فرتة معنية، فـيتم اإثباتها ب�سكل ن�سبي على مدى فرتة اخلدمة املقدمة.   

فـي امل�ستخدم  املعدل  اأ�سا�س  على  الأخرى  املالية  واملوجودات  قيمتها  اإنخف�ست  التي  القرو�س  على  اخلا�سة  العمولة  اإثبات  يتم    

خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية اإىل �سافـي قيمتها احلالية.   

وفـي حالة دخول البنك فـي مقاي�سة اأ�سعار العمولت اخلا�سة وذلك بتغيري العمولة اخلا�سة من ثابتة اإىل عائمة )اأو بالعك�س(،   

فاإنه يتم ت�سوية دخل اأو م�ساريف العمولة اخلا�سة ب�سافـي العمولة اخلا�سة على املقاي�سة.   

ط( 	
ال�سراء( اإعادة  )اإتفاقيات  حمدد  م�ستقبلي  تاريخ  فـي  �سرائها  باإعادة  الإلتزام  مع  املباعة  املوجودات  اإثبات  فـي  البنك  ي�ستمر    

فـي قائمة املركز املايل، ويتم قيا�سها وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ب�ساأن املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة   

الدخل، والإ�ستثمارات املتاحة للبيع، والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق والإ�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة.   

يتم اإظهار الإلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�ستلمة منه مبوجب هذه الإتفاقيات فـي الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية   

خا�سة، عمولت  كم�ساريف  ال�سراء  واإعادة  البيع  �سعر  بني  الفرق  اإعتبار  ويتم  مالئم.  هو  ح�سبما  العمالء،  ودائع  اأو  الأخرى    

وجود مع  امل�سرتاة  املوجودات  اإظهار  يتم  ل  الفعلي.  العائد  طريقة  باإ�ستخدام  ال�سراء  اإعادة  اإتفاقية  فرتة  مدى  على  وي�ستحق    

تلك على  ال�سيطرة  اإنتقال  لعدم  املايل  املركز  قائمة  فـي  بيع(  اإعادة  )اإتفاقية  حمدد  م�ستقبلي  تاريخ  فـي  بيعها  لإعادة  اإلتزام    

املوجودات اإىل البنك. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه الإتفاقيات فـي النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي   

اأو الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى اأو القرو�س وال�سلف، ح�سبما هو مالئم. ويتم اإعتبار الفرق بني �سعر ال�سراء   

واإعادة البيع كدخل عمولت خا�سة، وي�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع باإ�ستخدام طريقة العائد الفعلي.   

العمالت الأجنبية

املقا�سة

اإثبات الإيرادات

اإتفاقيات البيع واإعادة ال�سراء
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) ي 	
اإثبات كافة ال�سندات الإ�ستثمارية بالقيمة العادلة، �ساملة م�ساريف ال�سراء املتعلقة بالإ�ستثمارات، فـيما عدا يتم، فـي الأ�سل،    

دخل فـي  وتدرج  الفعلي،  العائد  اأ�سا�س  على  واخل�سم  العالوة  تطفاأ  الدخل.  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  املدرجة  الإ�ستثمارات    

العمولت اخلا�سة.   

بال�سوق املتداولة  الأ�سعار  اأ�سا�س  على  العادلة  القيمة  حتدد  النظامية،  املالية  الأ�سواق  فـي  تداولها  يتم  التي  لل�سندات  بالن�سبة    

عند اإنتهاء العمل فـي تاريخ قائمة املركز املايل .    

احلالية ال�سوقية  القيمة  اأ�سا�س  على  العادلة  للقيمة  منا�سب  تقدير  اإجراء  يتم  بال�سوق،  املتداولة  غري  لل�سندات  بالن�سبة  اأما    

لالأدوات الأخرى امل�سابهة لها تقريبًا، اأو على اأ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة اأو على اأ�سا�س ما يخ�س تلك ال�سندات من �سافـي   

املوجودات ذات ال�سلة .   

الإ�ستثمار فئات  بني  لحقة  حتويالت  اأية  باإجراء  عادة  ي�سمح  ل  الإ�ستثمارية،  ال�سندات  فئات  ملختلف  الأويل  الإثبات  وبعد    

املختلفة. حتدد القيمة امل�سرح عنها لكل فئة من فئات الإ�ستثمار فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل :-   

 )i(   

العادلة قيمتها  مدرجة  “اإ�ستثمارات  اأو   ” املتاجرة لأغرا�س  مقتناة  “اإ�ستثمارات  كـ  الفئة  هذه  �سمن  الإ�ستثمارات  ت�سنف     

فـي قائمة الدخل”. وذلك عند ن�ساأتها اأو عند تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 املعدل كما فـي 1 يناير 2005. يتم �سراء    

اأو اإعادة ال�سراء ملدد ق�سرية ” ب�سكل اأ�سا�سي لغر�س البيع  “اإ�ستثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة الإ�ستثمارات امل�سنفة كـ     

الأجل. ت�سنف الإ�ستثمارات كـ “اإ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” من قبل الإدارة فـي حالة الوفاء باملعايري    

والأ�س�س املن�سو�س عليها فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم 39، فـيما عدا اإ�ستثمارات الأ�سهم غري املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط    

والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به.     

اأية اإدراج  ويتم  العادلة،  بالقيمة  الدخل  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  املدرجة  الإ�ستثمارات  تقا�س  لها،  الأويل  الإثبات  وبعد     

تغريات فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل للفرتة التي تن�ساأ فـيها تلك التغريات. ل يتم اإ�سافة م�ساريف الإقتناء، اإن وجدت،    

قائمة فـي  ويظهر  الدخل.  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  املدرجة  لالإ�ستثمارات  الأويل  الإثبات  عند  العادلة  القيمة  قيا�س  فـي     

الدخل قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  املدرجة  املالية  املوجودات  عن  امل�ستلمة  الأرباح  وتوزيعات  اخلا�سة  العمولت  دخل  الدخل     

اإما كدخل متاجرة اأو دخل من الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل.    

)ii(   

التي للبيع  املتاحة  بالن�سبة لالإ�ستثمارات  العادلة.  بالقيمة  للبيع” لحقًا  “اإ�ستثمارات متاحة  كـ  الإ�ستثمارات امل�سنفة  تقا�س     

مل يتم تغطية خماطرها، تدرج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغريات فـي قيمتها العادلة مبا�سرة فـي الإحتياطيات الأخرى    

اخل�سارة اأو  الربح  اإظهار  يتم  قيمتها،  اإنخفا�س  اأو  الإ�ستثمارات  تلك  اإثبات  اأ�سباب  اإنتفاء  وعند  امل�ساهمني.  حقوق  �سمن     

املرتاكمة - امل�سرح عنه �سابقًا فـي الإحتياطيات الأخرى �سمن حقوق امل�ساهمني - فـي قائمة الدخل للفرتة.    

به، موثوق  ب�سكل  العادلة  قيمتها  قيا�س  ميكن  ل  التي  للبيع،  متاحة  كاإ�ستثمارات  امل�سنفة  الأ�سهم  اإ�ستثمارات  تقيد     

بالتكلفة املطفاأة.    

 )iii(   

ت�سنف الإ�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها ولها تاريخ اإ�ستحقاق حمدد والتي ي�ستطيع البنك ولديه النية    

لإقتنائها حتى تاريخ اإ�ستحقاقها – عدا تلك التي تفـي مبتطلبات تعريف الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة - كاإ�ستثمارات    

مقتناه حتى تاريخ الإ�ستحقاق. يتم قيا�س هذه الإ�ستثمارات بعد اإقتنائها بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�س الإنخفا�س فـي    

قيمتها. يتم ح�ساب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار اأي خ�سم اأو عالوة عند ال�سراء، وتدرج اأية مكا�سب اأو خ�سائر    

ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات فـي قائمة الدخل عند اإنتفاء اأ�سباب اإثبات تلك الإ�ستثمارات اأو اإنخفا�س قيمتها.    

الإ�ستثمارات

الإ�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
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)iv(   

“اإ�ستثمارات مقتناه اأو املمكن حتديدها وغري املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط، كـ  الثابتة  ت�سنف الإ�ستثمارات ذات الدفعات     

”. الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة بالتكلفة املطفاأة    

اأو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات فـي قائمة الدخل عند اأية مكا�سب  ناق�سًا خم�س�س الإنخفا�س فـي قيمتها. تدرج     

اإنتفاء اأ�سباب اإثبات تلك الإ�ستثمارات اأو اإنخفا�س قيمتها.    

ك( 	
يتم حما�سبة الإ�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية وذلك طبقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )28( املتعلق   

اأو تابعة  �سركة  تعترب  ول  هامًا،  تاأثريًا  البنك  عليها  من�ساأة ميار�س  الزميلة هي  ال�سركة   .” الزميلة ال�سركات  فـي  “الإ�ستثمار  بـ    

م�سروعًا م�سرتكًا .    

التغريات زائدًا  بالتكلفة  املايل  املركز  قائمة  فـي  الزميلة  ال�سركة  فـي  الإ�ستثمار  اإثبات  يتم  امللكية،  حقوق  طريقة  ومبوجب    

تكلفة عن  الزائدة  اخل�سائر  اإثبات  يتم  ال�سراء.  بعد  ملا  الزميلة  ال�سركة  موجودات  �سافـي  فـي  البنك  ح�سة  على  تطراأ  التي    

الإ�ستثمار وذلك عند تكبد البنك لإلتزامات نيابة عنه. تظهر قائمة الدخل احل�سة فـي نتائج ال�سركة الزميلة. وفـي حالة اإثبات   

والإف�ساح عن ذلك، اأية تغريات  فـي  باإحت�ساب ح�سته  البنك  يقوم  الزميلة،  ال�سركة  فـي  ال�سركاء  فـي حقوق  تغري مبا�سرة  اأي    

حيثما كان ذلك مالئمًا، فـي قائمة التغريات فـي حقوق امل�ساهمني.   

املحا�سبية ال�سيا�سات  وتتم�سى  عام،  كل  من  دي�سمرب   31 فـي  تنتهي  الزميلة  وال�سركة  البنك  من  لكل  املالية  ال�سنة  اإن    

لل�سركة الزميلة مع تلك املتبعة من قبل البنك فـيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع فـي ظروف م�سابهة.   

مت حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني البنك وال�سركة الزميلة له بقدر ح�سته فـي ال�سركة الزميلة.   

ل( 	
القرو�س وال�سلف هي موجودات مالية غري م�ستقة يتم منحها اأو اإقتناوؤها من قبل البنك، وذات دفعات ثابتة اأو ممكن حتديدها.   

تقا�س كافة القرو�س وال�سلف، فـي الأ�سل، بالقيمة العادلة، �ساملة م�ساريف ال�سراء املتعلقة بالقرو�س وال�سلف، فـيما عدا القرو�س   

وال�سلف املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل.   

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

حتدد القيمة امل�سرح عنها لكل فئة من فئات القرو�س وال�سلف املختلفة فـي نهاية الفرتة املالية الالحقة على النحو التايل:   

اأو املمنوحة  وال�سلف  القرو�س  تظهر   .” املطفاأة بالتكلفة  مقتناه  و�سلف  “قرو�س  كـ  م�سنفة  و�سلف  قرو�س  البنك  لدى  يوجد    

الإ�ستحقاق، تاريخ  حتى  املقتناة  وتلك  العادلة  قيمتها  خماطر  تغطية  يتم  ومل  ن�سط  مايل  �سوق  فـي  املتداولة  وغري  امل�سرتاة    

بالتكلفة ناق�سًا اأية مبالغ م�سطوبة وخم�س�س الإنخفا�س فـي قيمتها.   

مقابل خماطره  تغطية  متت  الذي  بالبند  املتعلق  اجلزء  ت�سوية  يتم  خماطرها،  تغطية  متت  التي  وال�سلف  للقرو�س  بالن�سبة    

القيمة العادلة.   

الإ�ستثمار فـي �سركة زميلة

القرو�س وال�سلف

املقتناة بالتكلفة املطفاأة
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م(	 	
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجـراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأي من املوجودات املالية   

اأو جمموعة مـن املوجودات املالية. وفـي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�سل   

اإثبات ويتم  املتوقعة،  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  �سافـي  اأ�سا�س  على  يتم ح�سابها  التي  اإنخفا�س،  واأي خ�سائر    

اأية خ�سارة ناجمة عن ذلك الإنخفا�س فـي التغريات فـي قيمتها الدفرتية كالتايل:   

ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد ا�ستنفاذ كافة الو�سائل املمكنة لتح�سيلها.   

وفـي حال تخفـي�س املوجودات املالية اإىل قيمتها املقدرة القابلة لال�سرتداد، يتم اإثبات دخل العمولت بعد ذلك على اأ�سا�س �سعر   

العمولة امل�ستخدم فـي خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية لغر�س قيا�س القيمة القابلة لال�سرتداد.   

)i(   

ُت�سنف املوجودات املالية كموجودات منخف�سة القيمة عند وجود دليل مو�سوعي على الإنخفا�س نتيجًة لوقوع حدث اأو اأكرث    

املقدرة امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  على  الأحداث  لهذه  خ�سائر  وجود  عند  وكذلك  املوجودات،  لتلك  الأويل  الإثبات  بعد     

لالأ�سل املايل اأو ملجموعة من املوجودات  املالية والتي ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق به.    

الأخرى املالية  املوجودات  من  اأي  اأو  قر�س  اأي  قيمة  انخفا�س  عن  الناجتة  الإئتمان  خ�سائر  لقاء  خا�س  خم�س�س  يجنب     

املقتناة بالتكلفة املطفاأة، مبا فـي ذلك تلك الناجمة عن خماطر ديون �سيادية، عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري اإىل اأن البنك    

املقدرة والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  اخلا�س  املخ�س�س  املبلغ  ميثل  امل�ستحقة.  املبالغ  حت�سيل  على  قادرًا  يكون  لن     

القابلة لال�سرتداد. اإن القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة مبا فـي ذلك القيمة    

املقدرة القابلة لال�سرتداد من ال�سمانات والكفالت املخ�سومة على اأ�سا�س اأ�سعار العمولة الفعلية الأ�سلية.    

بالإ�سافة اإىل املخ�س�س اخلا�س لقاء خ�سائر الئتمان، يتم تكوين خم�س�س خ�سائر الئتمان على اأ�سا�س املحفظة عند وجود    

بناًء على عدة عوامل املخ�س�س  تقدير  ويتم  املالية.  القوائم  اإعداد  بتاريخ  دليل مو�سوعي على وجود خ�سائر غري حمددة     

مع التعامل  فـي  البنك  وخربة  احلايل  القت�سادي  والو�سع  املقرت�سة  للجهة/اجلهات  املحددة  الئتمان  ت�سنيفات  تت�سمن     

اجلهة / اجلهات املقرت�سة واأية معلومات متاحة عن حالت الخفاق ال�سابقة.    

بالن�سبـة للموجـودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفاأة، يتم ت�سوية القيمة الدفرتية لالأ�سل مبا�سرة اأو من خالل ا�ستخدام    

ح�ساب خم�س�س، ويدرج مبلغ الت�سوية فـي قائمة الدخل.    

)ii(   

بالن�سبة للموجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة، فاإنه فـي حالـة اإثبات اخل�سارة مبا�سرة �سمن حقوق امل�ساهمني، يتم حتويل    

�سافـي اخل�سارة املرتاكمة املثبتة �سمن حقوق امل�ساهمني اإىل قائمة الدخل عندما يعترب الأ�سل منخف�سًا.    

دليل يعترب  التكلفة  العادلة عن  القيمة  فـي  الدائم  اأو  النخفا�س اجلوهري  فاإن  للبيع،  املتاحة  الأ�سهم  بالن�سبة ل�ستثمارات     

مو�سوعي على النخفا�س فـي القيمة. ل ي�سمح با�سرتداد مبلغ اخل�سارة الناجتة من انخفا�س القيمة �سمن قائمة الدخل طاملا    

ظل الأ�سل  قائمًا بال�سجالت، وعليه فاإن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد اإدراج الإنخفا�س بال�سجالت يجب اأن ت�سجل فقط    

�سمن حقوق امل�ساهمني. وفـي حالة التوقف عن اإثباتها، يتم حتويل املكا�سب اأو اخل�سارة املرتاكمة املثبتة �سمن حقوق امل�ساهمني    

اإىل قائمة الدخل للفرتة.    

الإنخفا�س فـي قيمة املوجودات املالية

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالتكلفة املطفاأة:

اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة بالقيمة العادلة:
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ن( 	
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم الإ�ستهالك والإطفاء املرتاكم. ل يتم اإ�ستهالك الأرا�سي اململوكة.   

الإنتاجية الأعمار  اأ�سا�س  على  وذلك  الأخرى  واملعدات  املمتلكات  واإطفاء  اإ�ستهالك  ح�ساب  فـي  الثابت  الق�سط  طريقة  تتبع    

املتوقعة للموجودات وكما يلي:-   

20 �سنة  املباين     

على مدى فرتة عقد الإيجار  حت�سينات املباين امل�ستاأجرة    

3 اإىل 4 �سنوات الأثاث واملعدات وال�سيارات    

تدرج املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن الإ�ستبعاد فـي قائمة الدخل.   

عندما اأو  قيمتها  فـي  اإنخفا�س  وجود  من  للتاأكد  للموجودات  الإنتاجية  الأعمار  وكذلك  املتبقية  القيمة  مراجعة  يتم  عندما    

ت�سري الأحداث اأو التغريات فـي الظروف اإىل عدم اإمكانية اإ�سرتداد قيمتها الدفرتية. يتم تخفـي�س القيمة الدفرتية للموجودات   

فورًا اإىل قيمتها القابلة لالإ�سرتداد، اإذا زادت القيمة الدفرتية عن قيمتها املقدرة القابلة لالإ�سرتداد.   

�ص( 	
العادلة. بالقيمة  امل�سدرة  الدين  و�سندات  والإقرتا�س،  العمالء،  وودائع  املال  اأ�سواق  اإيداعات  كافة  اإثبات  الأ�سل،  فـي  يتم،    

وبعد ذلك، يتم قيا�س كافة املطلوبات املالية املرتبطة بعمولت، التي متت تغطية خماطر قيمتها العادلة، بالتكلفة املطفاأة والتي   

يتم قيا�سها بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�سم اأو العالوة عند ال�سراء. تطفاأ العالوات واخل�سومات على اأ�سا�س العائد الفعلي حتى   

تاريخ الإ�ستحقاق وترحل اإىل م�ساريف العمولت اخلا�سة.   

خماطره. املغطى  بالقدر  العادلة  القيمة  تغريات  فـي  العادلة  القيمة  خماطر  بتغطية  املرتبطة  املالية  املطلوبات  ت�سوية  يتم    

وتدرج الأرباح اأو اخل�سائر الناجمة عن ذلك فـي قائمة الدخل. بالن�سبة لإيداعات اأ�سواق املال وودائع العمالء امل�سجلة بالتكلفة   

املطفاأة، فاإنه يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر فـي قائمة الدخل عند التوقف عن اإثباتها اأو اإنخفا�س قيمتها.   

ع( 	
جتنب املخ�س�سات عند وجود اإلتزامات قانونية اأو متوقعة على البنك ناجمة عن اأحداث �سابقة واأن تكاليف �سداد هذه الإلتزامات   

حمتملة وميكن تقديرها ب�سكل موثوق به.   

ف( 	
الدخل بطريقة قائمة  الإيجار على  ت�سغيلية، ومبوجبها حتمل دفعات  اإيجار  البنك عقود  التي يربمها  الإيجار  كافة عقود  تعترب    

الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.   

التي للموؤجر كم�سروف خالل الفرتة  اأية غرامات يجب دفعها  اإنتهاء مدته، تدرج  الت�سغيلي قبل  الإيجار  اإنهاء عقد  وفـي حالة    

يتم فـيها اإنهاء الإيجار.   

املطلوبات

املخ�س�سات

حما�سبة عقود الإيجار

املمتلكات واملعدات
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�ص( 	
لأغرا�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي،   

باإ�ستثناء الوديعة النظامية. كما ت�ستمل اأي�سًا على الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى التي ت�ستحق خالل ت�سعني يومًا   

بعد �سرائها.   

ق( 	
احلقوق اإنتهاء  عند  املت�سابهة(  املالية  املوجودات  من  جمموعة  اأو  منها  جزء  اأي  )اأو  املالية  املوجودات  اإثبات  عن  التوقف  يتم    

التعاقدية املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلا�سة بهذه املوجودات.   

بنقل البنك  قيام  فـي حال  الإثبات  التوقف عن  يتم  مالية،  موجودات  نقل  البنك  اأن  على  فـيها دللت  تظهر  التي  فـي احلالت    

كل املخاطر واملكا�سب امل�ساحبة مللكية املوجودات. وفـي احلالت التي مل يتم نقل اأو الإبقاء على كل املخاطر واملكا�سب امل�ساحبة   

مللكية املوجودات، يتم التوقف عن الإثبات فقط فـي حالة تخلي البنك عن ال�سيطرة على املوجودات. يقوم البنك بت�سجيل املوجودات   

واملطلوبات ب�سكل منف�سل فـي حالة احل�سول على احلقوق والإلتزامات الناجتة عن هذه العمليات.   

يتم عندما  اأي  اإ�ستنفاذها،  عند  فقط  وذلك  املايل(  املركز  قائمة  من  منها  جزء  )اأو  املالية  املطلوبات  اإثبات  عن  التوقف  يتم    

تنفـيذ الإلتزام املحدد فـي العقد اأو اإلغاوؤه اأو اإنتهاء مدته.   

) ر 	
�سمن تدرج  ل  وبالتايل  بالبنك،  خا�سة  كموجودات  عليها،  موؤمتنًا  اأو  و�سيًا  ب�سفته  البنك،  لدى  املودعة  الأموال  اإعتبار  يتم  ل    

القوائم املالية.   

�ص(	 	
اأو �سافـي الدخل وفقًا لالأ�س�س املن�سو�س عليها فـي الأنظمة حت�سب الزكاة على ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني فـي حقوق امللكية    

الزكوية. حت�سب �سريبة الدخل على ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني فـي �سافـي دخل ال�سنة.   

ل يتم حتميل الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل، ويتم خ�سمهما من توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني.   

ت( 	
اإ�سافة اإىل املنتجات البنكية التقليدية، يقدم البنك لعمالئه بع�س املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب الفوائد وتعتمد من   

قبل الهيئة ال�سرعية.   

– حما�سبيًا باإ�ستخدام املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير يتم معاجلة كافة املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب العمولة    

املالية وطبقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي هذه القوائم املالية.   

النقدية و�سبه النقدية

التوقف عن اإثبات الأدوات املالية

الأموال املودعة لدى البنك ب�سفته و�سيًا اأو موؤمتنًا عليها

الزكاة و�سريبة الدخل

املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب الفوائد
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النقدية والأر�ضدة لدى موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي 	3

557,499 	757,506 نقد فـي ال�سندوق   

1,875,547 	2,349,417 وديعة نظامية   

25,997 	4,442,200 اتفاقيات اإعادة بيع   

570,305 	245,897 اأر�سدة اأخرى   

3,029,348 	7,795,020 الإجمايل    

بوديعة نظامية الإحتفاظ  ال�سعودي،  العربي  النقد  ال�سادرة عن موؤ�س�سة  والتعليمات  البنوك  البنك، وفقًا لنظام مراقبة  يتعني على   

لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، ولأجل، والدخار، والودائع الأخرى - حت�سب فـي  

نهاية كل �سهر.  

الأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأخرى 	4

402,592 	608,153 ح�سابات جارية   

3,831,698 	2,529,357 اإيداعات اأ�سواق املال   

4,234,290 	3,137,510 الإجمايل    

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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اأ( 	

الإ�ستثمارات املدرجة  )i(   

قيمتها العادلة فـي     

قائمة الدخل     

78,215 	88,760 	8,073 	18,804 	70,142 	69,956 �سندات بعمولة ثابتة     

1,916,971 	2,027,861 	1,716,739 	1,788,807 	200,232 	239,054 �سندات بعمولة عائمة     

الإ�ستثمارات املدرجة    

قيمتها العادلة فـي     

1,995,186 	2,116,621 	1,724,812 	1,807,611 	270,374 	309,010 قائمة الدخل      

الإ�ستثمارات  )ii(   

املتاحة للبيع     

1,891,473 	7,757,107 	1,359,790 	2,118,901 	531,683 	5,638,206 �سندات بعمولة ثابتة     

4,286,416 	4,741,576 	1,402,181 	1,597,372 	2,884,235 	3,144,204 �سندات بعمولة عائمة     

229,423 	165,006 	18,347 	18,836 	211,076 	146,170 اأ�سهم     

192,185 	45,826 	– 	– 	192,185 	45,826 اأخرى     

الإ�ستثمارات املتاحة    

6,599,497 	12,709,515 	2,780,318 	3,735,109 	3,819,179 	8,974,406 للبيع، �سافـي      

)iii( املقتناة بالتكلفة املطفاأة   

6,040,532 	5,142,585 	– 	– 	6,040,532 	5,142,585 �سندات بعمولة ثابتة     

1,221,000 	1,221,000 	– 	– 	1,221,000 	1,221,000 �سندات بعمولة عائمة     

املقتناة بالتكلفة املطفاأة،    

7,261,532 	6,363,585 	– 	– 	7,261,532 	6,363,585 �سافـي      

)iv( الإ�ستثمارات املقتناة حتى   

تاريخ الإ�ستحقاق     

516,347 	512,699 	– 	– 	516,347 	512,699 �سندات بعمولة ثابتة     

الإ�ستثمارات املقتناة    

حتى تاريخ     

516,347 	512,699 	– 	– 	516,347 	512,699 الإ�ستحقاق، �سافـي      

16,372,562 	21,702,420 	4,505,130 	5,542,720 	11,867,432 	16,159,700 الإ�ستثمارات ، �سافـي     

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

خارج اململكة الإجمايلداخل اململكة

ت�ستمل الإ�ستثمارات اأعاله على اإ�ستثمارات مقتناه لأغرا�س املتاجرة قدرها 327.8 مليون ريال �سعودي )2005	:	270.4 مليون ريال �سعودي(.

ت�سنف ال�سندات الإ�ستثمارية كما يلي:



البنك ال�سعودي الربيطاين

اإي�ضاحات حول القوائم املالية – تتمة )31 دي�سمرب 2006(

40

الإ�ضتثمارات ، �ضافـي – تتمة 	5

ب( 	

8,526,567 	7,166,777 	1,359,790 	13,501,151 	11,382,250 	2,118,901 �سندات بعمولة ثابتة     

7,424,387 	6,662,089 	762,298 	7,990,437 	7,123,025 	867,412 �سندات بعمولة عائمة     

229,423 	27,211 	202,212 	165,006 	60,662 	104,344 اأ�سهم       

192,185 	6,117 	186,068 	45,826 	– 	45,826 اأخرى       

16,372,562 	13,862,194 	2,510,368 	21,702,420 	18,565,937 	3,136,483 الإ�ستثمارات، �سافـي     

15,787.5 مليون ريال �سعودي )2005	:	11,464.6 مليون ريال �سعودي( ت�ستمل الإ�ستثمارات غري املتداولة على �سندات مببلغ    

�سادرة من قبل حكومة اململكة العربية ال�سعودية واملوؤ�س�سات التابعة لها.   

ج( 	
	 	

املقتناة  )i(   

بالتكلفة     

املطفاأة     

�سندات بعمولة    

6,142,041 	)50,745( 	152,254 	6,040,532 	5,171,427 	)64,446( 	93,288 	5,142,585 ثابتة      

�سندات بعمولة    

1,221,753 	)2,863( 	3,616 	1,221,000 	1,223,635 	)1,223( 	3,858 	1,221,000 عائمة      

7,363,794 	)53,608( 	155,870 	7,261,532 	6,395,062 	)65,669( 	97,146 	6,363,585 الإجمايل     

الإ�ستثمارات  )ii(   

املقتناة     

حتى     

تاريخ     

الإ�ستحقاق     

�سندات بعمولة    

534,895 	)1,366( 	19,914 	516,347 	521,707 	)3,425( 	12,433 	512,699 ثابتة      

534,895 	)1,366( 	19,914 	516,347 	521,707 	)3,425( 	12,433 	512,699 الإجمايل     

2005

باآلف  الريالت

ال�سعودية

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�سعودية

غري متداولة

باآلف  الريالت

ال�سعودية

متداولة

2006

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

غري متداولة

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

متداولة

2005 2006

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

القيمة

الدفرتية

اإجمايل الأرباح

غري املحققة

اإجمايل اخل�ضائر

القيمة العادلةغري املحققة

القيمة

الدفرتية

اإجمايل الأرباح

غري املحققة

اإجمايل اخل�سائر

القيمة العادلةغري املحققة

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

فيما يلي حتلياًل ملكونات املحفظة الإ�ستثمارية:

حتى تاريخ الإ�ستحقاق:-

املقتناة والإ�ستثمارات  املطفاأة  بالتكلفة  املقتناة  لالإ�ستثمارات  العادلة  والقيمة  املحققة  واخل�سائر غري  لالأرباح  يلي حتلياًل  فيما 
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د( 	

13,170,300 	17,581,767 حكومية و�سبه حكومية    

2,163,197 	2,569,037 �سركات     

809,420 	1,476,621 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى    

229,645 	74,995 اأخرى     

16,372,562 	21,702,420 الإجمايل    

�سعودي ريال  مليون   61.7 قدرها  متداولة  غــري  اأ�سهم  على  للبيع  املتاحة  الإ�ستثمارات  �سمن  عنها  امل�سرح  الأ�سهم  ت�ستمل    

)2005	:	27.2 مليون ريال �سعودي( م�سجلة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به.   

مبوجب مرهونة  �سعودي(  ريال  مليون   185.8 	: 	2005( �سعودي  ريال  مليون   4 قدرها  �سندات  على  الإ�ستثمارات  ت�ستمل    

�سعودي ريال  مليون   4.2 الإ�ستثمارات  لهذه  ال�سوقية  القيمة  بلغت  اآخرين.  وعمالء  بنوك  لدى  �سراء  اإعادة  اإتفاقيات    

)2005	:	183.7 مليون ريال �سعودي(.   

القرو�ص وال�ضلف، �ضافـي 	6

اأ( 	

عاملة:   

8,601,202 		 4,101,347 جاري مدين      

708,798 		 1,372,877 بطاقات اإئتمان      

21,595,896 		 27,008,578 قرو�س جتارية      

9,663,401 		 9,862,385 قرو�س �سخ�سية      

464,594 		 437,638 اأخرى      

41,033,891 		 42,782,825 القرو�س وال�سلف العاملة ، اإجمايل      

198,621 		 165,098 القرو�س وال�سلف غري العاملة، �سافـي      

41,232,512 		 42,947,923       

)385,920( 	)497,680( خم�س�س خ�سائر الإئتمان     

40,846,592 		 42,450,243 القرو�ض وال�سلف، �سافـي      

ت�ستمل القرو�س وال�سلف، �سافـي على منتجات م�سرفـية قائمة على مبداأ جتنب الفوائد قدرها 21,547.0 مليون ريال �سعودي   

مليون  146.8 وقدره  الإئتمان  خ�سائر  خم�س�س  ناق�سًا  بالتكلفة  اإظهارها  ومت  �سعودي(،  ريال  مليون   17,680.4 	: 	2005(   

ريال �سعودي )2005	:	86.3 مليون ريال �سعودي(.   

الفوائد جتنب  مبداأ  على  القائمة  امل�سرفـية  باملنتجات  واملتعلق  الدخل  قائمة  على  املحمل  الإئتمان  خ�سائر  خم�س�س  بلغ    

16.6 مليون ريال �سعودي )2005	:	25 مليون ريال �سعودي(.   

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

فيما يلي حتلياًل لالإ�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى:

ت�سنف القرو�س وال�سلف على النحو التايل:-
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�سعودي ريال  مليون   1,220.4 قدرها  املحفظة  اأ�سا�س  على  خماطرها  مغطاة  قرو�س  على  وال�سلف  القرو�س  ت�ستمل    

6.3 مليون ريال �سعودي )2005 : بلغت )2005	:	1,678.0 مليون ريال �سعودي(. بلغت القيمة ال�سوقية ال�سلبية لهذه القرو�س    

القيمة الإيجابية 14.3 مليون ريال �سعودي(.   

مت الإف�ساح عن القرو�س وال�سلف غري العاملة بعد خ�سم العمولت اخلا�سة املرتاكمة املعلقة وقدرها 103.0 مليون ريال �سعودي   

)2005	:	83.2 مليون ريال �سعودي(.   

ب( 	

496,269 		 385,920 الر�سيد فـي بداية ال�سنة       

209,061 		 194,087 جمنب خالل ال�سنة       

)224,494( 	)57,158( ديون م�سطوبة      

)94,916( 	)25,169( مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابقًا      

385,920 		 497,680 الر�سيد فـي نهاية ال�سنة       

�سعودي ريال  مليون   224.6 وقدره  الإئتمان  خ�سائر  خم�س�س  ح�ساب  على  الدخل  على  املحمل  املبلغ  �سافـي  ي�ستمل    

والديون اأعاله  املذكورة  �سابقًا  املجنبة  امل�سرتدة  املبالغ  خ�سم  بعد  اإظهاره  مت  والذي   ،) �سعودي  ريال  مليون   107.8 	: 	2005(   

امل�سطوبة �سابقًا وقدرها 1.4 مليون ريال �سعودي )2005	:	6.4 مليون ريال �سعودي(.   

ج( 	
2006 	 	

1,581,228 		 – 		 – 	1,581,228 حكومية و�سبه حكومية    

142,500 		 – 		 – 	142,500 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى    

833,140 		 – 		 – 	833,140 زراعة واأ�سماك    

5,382,150 		 )43,339( 	45,670 	5,379,819 ت�سنيع     

37,079 		 – 		 – 	37,079 مناجم وتعدين    

58,636 		 )7,128( 	7,128 	58,636 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �سحية    

1,286,409 		 )33,981( 	31,142 	1,289,248 بناء واإن�ساءات    

9,517,920 		 )24,737( 	24,568 	9,518,089 جتارة     

994,086 		 )5,727( 	4,716 	995,097 نقل واإت�سالت    

2,232,729 		 )1,224( 	1,222 	2,232,731 خدمات     

13,301,983 		 )194,941( 	41,380 	13,455,544 قرو�س �سخ�سية وبطاقات اإئتمانية    

7,235,731 		 )33,255( 	9,272 	7,259,714 اأخرى     

)153,348( 	)153,348( 	– 	– املخ�س�س اجلماعي لقاء الإنخفا�س فـي القيمة    

42,450,243 		 )497,680( 	165,098 	42,782,825 الإجمايل    

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

خم�ض�ص خ�ضائر

الإئتمان

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

القرو�ص وال�ضلف

�ضافـي

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

القرو�ص وال�ضلف

غري العاملة، �ضافـي

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

القرو�ص وال�ضلف

العاملة

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

كانت احلركة فـي خم�س�س خ�سائر الإئتمان على النحو التايل:

فيما يلي حتلياًل ملخاطر تركزات القرو�س وال�سلف وخم�س�س خ�سائر الإئتمان ح�سب القطاعات الإقت�سادية:-
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2005 	 	

1,139,471 		 – 		 – 		 1,139,471 حكومية و�سبه حكومية     

140,625 		 – 		 – 		 140,625 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى     

913,400 		 – 		 10 		 913,390 زراعة واأ�سماك     

5,340,563 		 )52,119( 	56,148 		 5,336,534 ت�سنيع      

32,973 		 – 		 – 		 32,973 مناجم وتعدين     

62,969 		 )7,128( 	7,128 		 62,969 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �سحية     

1,195,378 		 )30,843( 	58,008 		 1,168,213 بناء واإن�ساءات     

6,798,887 		 )37,647( 	37,545 		 6,798,989 جتارة      

668,327 		 )5,727( 	5,725 		 668,329 نقل واإت�سالت     

2,159,406 		 )1,256( 	1,256 		 2,159,406 خدمات      

10,312,813 		 )80,367( 	20,981 		 10,372,199 قرو�س �سخ�سية وبطاقات اإئتمانية     

12,233,148 		 )19,465( 	11,820 		 12,240,793 اأخرى      

)151,368( 	)151,368( 	– 		 – املخ�س�س اجلماعي لقاء الإنخفا�س فـي القيمة     

40,846,592 		 )385,920( 	198,621 	41,033,891 الإجمايل    

مت ح�ساب خم�س�س خ�سائر الئتمان اخلا�س بالقرو�س وال�سلف ال�سخ�سية على اأ�سا�س جماعي.   

مت ح�ساب املخ�س�س اجلماعي لقاء الإنخفا�س فـي القيمة على اأ�سا�س نظام تقومي جودة املوجودات والذي ي�ستمل على ت�سنيف   

درجات خماطر الإئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف الإقت�سادية العامة.   

الإ�ضتثمار فـي �ضركة زميلة  7

قام البنك، خالل ال�سنة، بالإ�ستثمار )بن�سبة 40%( فـي راأ�س مال �سركة ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة )�سركة زميلة(،  

على لالإ�ستثمار  الدفرتية  القيمة  اإىل  التو�سل  مت  ال�سعودية.  العربية  اململكة  فـي  الإ�ستثمارية  البنكية  اخلدمات  بتقدمي  تقوم  والتي   

النحو التايل:-  

– 	20,000 تكلفة الإ�ستثمار   

– 	52,209 احل�سة فـي الأرباح غري املوزعة   

– 	72,209 الإجمايل    

احل�سة فـي القوائم املالية لل�سركة الزميلة:  

– 	109,143 اإجمايل املوجودات   

– 	36,934 اإجمايل املطلوبات   

– 	72,209 اإجمايل حقوق ال�سركاء   

– 	77,735 اإجمايل الدخل   

– 	25,526 اإجمايل امل�ساريف   

خم�س�س خ�سائر

الإئتمان

باآلف  الريالت

ال�سعودية

القرو�س وال�سلف

�سافـي

باآلف  الريالت

ال�سعودية

القرو�س وال�سلف

غري العاملة، �سافـي

باآلف  الريالت

ال�سعودية

القرو�س وال�سلف

العاملة

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

43
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التكلفة  

1,166,507 		 1,236,036 		 397,859 		 210,228 	627,949 الر�سيد فـي 1 يناير   

84,576 		 112,114 		 75,423 		 13,674 	23,017 الإ�سافات    

)15,047( 	)8,900( 	)8,900( 	– 	– الإ�ستبعادات    

1,236,036 		 1,339,250 		 464,382 		 223,902 	650,966 فـي 31 دي�سمرب   

الإ�ستهالك املرتاكم  

601,433 		 708,311 		 282,948 		 146,240 	279,123 فـي 1 يناير    

97,382 		 97,604 		 55,787 		 17,541 	24,276 لل�سنة     

24,427 		 – 		 – 		 – 	– الإنخفا�س فـي القيمة   

)14,931( 	)7,900( 	)7,900( 	– 	– الإ�ستبعادات    

708,311 		 798,015 		 330,835 		 163,781 	303,399 فـي 31 دي�سمرب   

�سافـي القيمة الدفرتية  

541,235 		 133,547 		 60,121 	347,567 فـي 31 دي�سمرب 2006	  

527,725 		 		 114,911 		 63,988 	348,826 فـي 31 دي�سمرب 2005	  

فـي كما  �سعودي  ريال  مليون   55.8 قدرها  التنفـيذ  حتت  اأعمال  على  امل�ستاأجرة  املباين  وحت�سينات  واملباين،  الأرا�سي  ت�ستمل   

�سـعودي( ريال  مليون   18.6 	: 	2005( �ســـعودي  ريال  مليون   10.8 و	 �سعودي(  ريال  مليون   35.0 	: 	2005(  2006 دي�سمرب   31  

املوجودات على  وال�سيارات  والأثاث  املعدات  ت�ستمل  التوايل.  على  �سعودي(،  ريال  مليون   5 	: 	2005( �سعودي  ريال  مليون   6.7 و   

املتعلقة بتقنية املعلومات.  

املوجودات الأخرى  9

عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة  

3,474 	3,225 – بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى       

180,766 	221,359 – اإ�ستثمارات       

328,138 	469,432 – قرو�س و�سلف       

512,378 	694,016 اإجمايل العمولت اخلا�سة امل�ستحقة املدينة      

134,690 	128,306 مدينون        

13,699 	13,449 عقارات اأخرى      

179,898 	337,704 القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات )اإي�ساح 10(     

– 	153,422 �سريبة مدفوعة مقدمًا      

76,745 	163,844 اأخرى        

917,410 	1,490,741 الإجمايل       

2005

الإجمايلالإجمايل

املعدات والأثاث

وال�ضيارات

حت�ضينات املباين

امل�ضتاأجرة الأرا�ضي واملباين

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

2006

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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يقوم البنك، خالل دورة اأعماله العادية، باإ�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة التالية لأغرا�س املتاجرة ولتغطية املخاطر:-  

اأ( 	
امل�ستقبل. فـي  حمددين  وتاريخ  ب�سعر  معينة  مالية  اأداة  اأو  ب�ساعة  اأو  عملة  بيع  اأو  ل�سراء  تعاقدية  اإتفاقيات  عن  عبارة  وهي    

النظامية. املالية  الأ�سواق  خارج  بها  والتعامل  حمددة  اإحتياجات  لتلبية  خ�سي�سًا  ت�سميمها  يتم  عقود  هي  الآجلة  العقود  اإن    

فـي حمددة  اأ�سعار  وفق  بها  التعامل  فـيتم  اخلا�سة  العمولت  باأ�سعار  املتعلقة  امل�ستقبلية  والعقود  الأجنبي  ال�سرف  عقود  اأما    

الأ�سواق املالية النظامية، ويتم ت�سديد التغريات فـي قيمة العقود امل�ستقبلية يوميًا.   

ب( 	
للم�سرتي )املكتتب باخليار( الإلتزام،  البائع )م�سدر اخليار( احلق، ولي�س  اإتفاقيات تعاقدية، مينح مبوجبها  وهي عبارة عن    

اأي وقت خالل الفرتة الزمنية اأو فـي  اأداة مالية ب�سعر حمدد �سلفًا فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد  اأو  اأو ب�ساعة  اأو �سراء عملة  لبيع    

املنتهية فـي ذلك التاريخ.   

ج( 	
تقوم ما  عادة  اخلا�سة،  العمولت  اأ�سعار  ملقاي�سات  وبالن�سبة  باأخرى.  النقدية  التدفقات  من  جمموعة  لتبادل  اإلتزامات  ومتثل    

اأما مقاي�سات اأ�سل املبلغ.  الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولت اخلا�سة ب�سعر ثابت وب�سعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل    

مقاي�سة حالة  وفـي  بعمالت خمتلفة.  وذلك  املبلغ  اأ�سل  مع  ثابت  ب�سعر  اخلا�سة  العمولت  دفع  تبادل  فـيتم مبوجبها  العمالت،    

اأ�سعار العمولت اخلا�سة بعمالت خمتلفة ، فاإنه يتم مبوجبها تبادل اأ�سل املبلغ زائدًا دفع العمولت اخلا�سة ب�سعر ثابت وب�سعر   

عائم وبعمالت خمتلفة.    

د( 	
نقدًا ي�سدد  اأن  على  وتن�س  النظامية  املالية  الأ�سواق  تداولها خارج  يتم  اخلا�سة  العمولت  باأ�سعار  تتعلق  عقود  عبارة عن  وهي    

الفرتة وخالل  املبلغ  اأ�سل  عن  وذلك  حمدد  م�ستقبلي  تاريخ  فـي  ال�سوق  و�سعر  عليه  املتعاقد  اخلا�سة  العمولة  �سعر  بني  الفرق    

الزمنية املتفق عليها.   

املشتقات	املقتناة	ألغراض	املتاجرة 	
اأ�سعار ال�سرف. تتعلق املبيعات بطرح املنتجات تتعلق معظم امل�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة باملبيعات، واأخذ املراكز، وموازنة   

للعمالء لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفـي�س املخاطر احلالية وامل�ستقبلية. ويتعلق اأخذ املراكز باإدارة خماطر مراكز ال�سوق مع  

توقع احل�سول على اأرباح من التغريات الإيجابية فـي الأ�سعار اأو املعدلت اأو املوؤ�سرات. وتتعلق موازنة اأ�سعار ال�سرف بتحديد والإ�ستفادة  

من الفروقات فـي اأ�سعار ال�سرف بني الأ�سواق اأو املنتجات املختلفة بغر�س احل�سول على اأرباح من ذلك.  

املشتقات	املقتناة	ألغراض	تغطية	اخملاطر 	
يتبع البنك نظام �سامل لقيا�س واإدارة املخاطر والتي يتعلق جزء منها باإدارة املخاطر التي يتعر�س لها البنك نتيجة التقلبات فـي اأ�سعار  

ال�سرف الأجنبي والعمولت اخلا�سة ولتقليل خماطر اأ�سعار العمالت والعمولت اخلا�سة لتكون  �سمن امل�ستويات املقبولة التي يقررها  

جمل�س الإدارة بناًء على التوجيهات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد و�سع جمل�س الإدارة م�ستويات معينة ملخاطر  

وت�ستخدم يوميًا  العمالت  مراكز  تراقب  العمالت.  مراكز  وملخاطر  الأخرى  الأطراف  مع  للتعامل  حدودًا  بو�سع  وذلك  العمالت   

الإدارة م�ستوى معينًا ملخاطر املقررة. كما و�سع جمل�س  العمالت �سمن احلدود  بقاء مراكز  ل�سمان  املخاطر  تغطية  اإ�سرتاتيجيات   

اأ�سعار العمولت اخلا�سة وذلك بو�سع حدودًا للفجوات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة للفرتات املقررة. يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني  

اأ�سعار العمولت اخلا�سة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر فـي تقليل الفجوة بني اأ�سعار العمولت  

اخلا�سة �سمن احلدود املقررة.  

العقود الآجلة وامل�ستقبلية

اخليارات

املقاي�سات

اإتفاقيات الأ�سعار الآجلة
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اأ�سعار ملخاطر  تعر�سه  لتقليل  وذلك  املخاطر  تغطية  لأغرا�س  امل�ستقات  البنك  ي�ستخدم  ومطلوباته،  موجوداته  اإدارة  من  وكجزء   

املخاطر تغطية  اإ�سرتاتيجية  وباإ�ستخدام  تغطية خماطر معامالت حمددة  ويتم ذلك عادة من خالل  والعمولت اخلا�سة.  العمالت   

املتعلقة بقائمة املركز املايل ككل. اإن التغطية الإ�سرتاتيجية للمخاطر، عدا تغطية خماطر املحفظة، ل تخ�سع ملحا�سبة تغطية املخاطر،  

وتقيد امل�ستقات ذات العالقة كم�ستقات مقتناة لأغرا�س املتاجرة.  

البنك ي�ستخدم  كما  حمددة.  عمالت  خماطر  تغطية  فـي  العمالت  ومقاي�سات  الآجلة  الأجنبي  ال�سرف  عقود  البنك  ي�ستخدم   

مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة لتغطية خماطر حمددة نا�سئة عن التعر�س ملخاطر عمولت خا�ســة ب�سعر ثابت. وي�ستخدم البنك  

اأي�سًا مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة لتغطية خماطر التدفقات النقدية النا�سئة عن بع�س خماطر العمولت اخلا�سة ب�سعر عائم.  

وفـي مثل هذه احلالت، يجب توثيق طبيعة تغطية املخاطر واأهدافها ر�سميًا، مبا فـي ذلك تفا�سيل البنود املغطاة واأداة تغطية املخاطر،  

ويتم قيد هذه املعامالت على اأنها تغطية خماطر القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية.   

دي�سمرب  31 فـي  كما  الإ�سمية  باملبالغ  حتليل  مع  امل�ستقة  املالية  لالأدوات  وال�سلبية  الإيجابية  العادلة  القيمة  اأدناه  اجلداول  تعك�س   

وذلك على اأ�سا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق واملعدل ال�سهري. اأن املبالغ الإ�سمية، التي تعترب موؤ�سرًا على حجم املعامالت  

القائمة فـي نهاية ال�سنة، ل تعك�س بال�سرورة مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها. وبالتايل، فاإن هذه املبالغ الإ�سمية ل تعك�س  

خماطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك والتي تقت�سر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات، كما اأنها ل تعك�س خماطر ال�سوق.  

املبالغ الإ�ضمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ضتحقاق      

2006 	

باآلف  الريالت ال�ضعودية  

امل�ستقات املقتناة  

لأغرا�ض املتاجرة:  

مقاي�سات اأ�سعار  

11,766,417 		2,965,020 		10,334,320 		 539,380 		 219,571 		14,058,291 		 )90,606( 	124,500 العمولت اخلا�سة    

العقود امل�ستقبلية  

اخلا�سة باأ�سعار   

العمولت اخلا�سة   

421,875 		 – 		 400,000 		 – 		 – 		 400,000 		 )396( 	396 واخليارات    

عقود ال�سرف الأجنبي  

18,410,284 		 – 		 798,171 		9,172,450 		11,479,053 		21,449,674 		 )41,181( 	50,290 الفورية والآجلة    

469,406 		 – 		 14,807 		 128,430 		 263,899 		 407,136 		 )1,046( 	1,046 خيارات العمالت   

1,113,249 		 – 		1,475,297 		 – 		 – 		1,475,297 		 – 		 130,913 مقاي�سات العمالت   

امل�ستقات املقتناة  

لتغطية خماطر  

القيمة العادلة:  

مقاي�سات اأ�سعار  

2,098,738 		 391,654 		 799,514 		1,374,947 		 540,705 		3,106,820 		 )12,308( 	23,848 العمولت اخلا�سة    

– 		 – 		 – 		 – 		 – 		 – 		 – 		 – مقاي�سات العمالت   

امل�ستقات املقتناة  

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:  

مقاي�سات اأ�سعار  

627,500 		 150,000 		 477,500 		 100,000 		 – 		 727,500 		 )3,818( 	6,711 العمولت اخلا�سة    

	3,506,674 		14,299,609 		11,315,207 		12,503,228 		41,624,718 		 )149,355( 	337,704 الإجمايل    

املعدل

ال�ضهري

اأكرث من

5 �ضنوات
5	–	1

�ضنوات

12	–	3
�ضهر

خالل

3 اأ�ضهر

اإجمايل

املبالغ

الإ�ضمية

القيمة

العادلة

ال�ضلبية

القيمة

العادلة

الإيجابية
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املبالغ الإ�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ الإ�ستحقاق      

2005 	

باآلف  الريالت ال�سعودية  

امل�ستقات املقتناة  

لأغرا�س املتاجرة:  

مقاي�سات اأ�سعار  

6,630,599 	5,613,195 	4,063,813 	140,000 	– 	9,817,008 	)81,082( 	101,537 العمولت اخلا�سة    

العقود امل�ستقبلية  

اخلا�سة باأ�سعار   

العمولت اخلا�سة   

400,000 	– 	400,000 	– 	– 	400,000 	)848( 	848 واخليارات    

عقود ال�سرف الأجنبي  

17,663,455 	– 	145,200 	6,971,414 	8,584,063 	15,700,677 	)90,040( 	39,808 الفورية والآجلة    

469,664 	– 	– 	162,650 	316,742 	479,392 	)3,251( 	3,251 خيارات العمالت   

16,392 	– 	– 	15,931 	– 	15,931 	)314( 	– مقاي�سات العمالت   

امل�ستقات املقتناة لتغطية  

خماطر القيمة العادلة:  

مقاي�سات اأ�سعار  

2,229,219 	149,666 	1,662,810 	– 	100,000 	1,912,476 	)15,930( 	30,062 العمولت اخلا�سة    

17,779 	– 	– 	– 	– 	– 	– 		 – مقاي�سات العمالت   

امل�ستقات املقتناة  

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:  

مقاي�سات اأ�سعار  

435,625 	– 	577,500 	– 	– 	577,500 	)8,510( 	4,392 العمولت اخلا�سة    

	5,762,861 	6,849,323 	7,289,995 	9,000,805 	28,902,984 	)199,975( 	179,898 الإجمايل    

تعك�س اجلداول اأدناه ملخ�سًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.  

و�ضف البنود املغطاة      

2006 	
باآلف  الريالت ال�ضعودية  

اإ�ستثمارات بعمولة  

)12,271( 	6,749 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 القيمة العادلة	 	446,497 	451,417 ثابتة     

– 		 16,097 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 القيمة العادلة	 	1,226,739 	1,220,396 قرو�س بعمولة ثابتة   

)37( 	1,002 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 القيمة العادلة	 	1,446,000 	1,444,838 ودائع بعمولة ثابتة   

اإ�ستثمارات بعمولة  

)3,818( 	1,776 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 التدفق النقدي	 	540,276 	541,200 عائمة     

�سندات دين م�سدرة  

– 		 4,935 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 التدفق النقدي	 	187,306 	186,720 بعمولة عائمة    

املعدل

ال�سهري

اأكرث من

5 �سنوات
5	–	1
�سنوات

12	–	3
�سهر

خالل

3 اأ�سهر

اإجمايل

املبالغ

الإ�سمية

القيمة

العادلة

ال�سلبية

القيمة

العادلة

الإيجابية

القيمة العادلة

ال�ضلبية

القيمة العادلة

الإيجابية املخاطر التكلفة اأداة التغطيةالقيمة العادلة

47



البنك ال�سعودي الربيطاين

اإي�ضاحات حول القوائم املالية – تتمة )31 دي�سمرب 2006(

امل�ضتقات  – تتمة  10

و�سف البنود املغطاة      

2005 	
باآلف  الريالت ال�سعودية  

اإ�ستثمارات بعمولة  

)15,727( 	– مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 القيمة العادلة	 	149,666 	172,693 ثابتة     

– 		 30,062 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 القيمة العادلة	 	1,692,301 	1,678,017 قرو�س بعمولة ثابتة   

)203( 	– مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 القيمة العادلة	 	100,000 	100,202 ودائع بعمولة ثابتة   

اإ�ستثمارات بعمولة  

)8,510( 	– مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 التدفق النقدي	 	390,588 	391,383 عائمة     

�سندات دين م�سدرة  

– 		 4,392 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة	 التدفق النقدي	 	187,244 	186,450 بعمولة عائمة    

موؤ�س�سات مع  بالبنك  اخلا�سة  للم�ستقات  الإيجابية  العادلة  القيمة  عقود  من  تقريبًا   )%82 	: 	2005(  %83 ن�سبته  ما  اإبرام  مت   

مالية، بينما اأبرم اأقل من 59% )2005	:	52%( من اإجمايل عقود القيمة العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى  

كما فـي تاريخ قائمة املركز املايل.  

الأر�ضدة للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الأخرى 	11

477,292 	965,132 ح�سابات جارية      

3,572,333 	1,206,703 ودائع اأ�سواق املال      

4,049,625 	2,171,835 الإجمايل       

لإعادة اإتفاقيات  مع  �سعودي(  ريال  مليون   181.8 	: 	2005( ل�سئ  قدرها  �سندات  بيع  مقابل  ودائع  على  املال  اأ�سواق  ودائع  ت�ستمل   

اأ�سواق املال على ودائع مودعة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قدرها �سرائها فـي تواريخ م�ستقبلية حمددة. كما ت�ستمل ودائع   

510.0 مليون ريال �سعودي )2005	:	950 مليون ريال �سعودي(.  

ودائع العمالء 	12

18,506,748 	20,797,507 حتت الطلب       

1,836,471 	2,362,130 اإدخار        

27,628,108 	35,568,576 لأجل        

562,748 	529,429 اأخرى        

48,534,075 	59,257,642 الإجمايل       

ت�ستمل الودائع لأجل على ودائع مبوجب عقود منتجات م�سرفـية قائمة على مبداأ جتنب الفوائد قدرها 19,871.4 مليون ريال �سعودي  

)2005	:	6,011.2 مليون ريال �سعودي(.  

القيمة العادلة

ال�سلبية

القيمة العادلة

الإيجابية اأداة التغطية املخاطر التكلفة القيمة العادلة

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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اإتفاقيات :	4 مليون ريال �سعودي( مع  4.0 مليون ريال �سعودي )2005	 بيــع �سندات قـدرها  ت�ستمل الودائع لأجل على ودائع مقابل   

لإعادة �سرائها فـي تواريخ م�ستقبلية حمددة. كما ت�ستمل ودائع العمالء الأخرى على مبلغ 526.4 مليون ريال �سعودي )2005	:	559.7  

مليون ريال �سعودي( ك�سمانات حمتجزة لقاء الإلتزامات غري القابلة للنق�س.  

ت�ستمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�سيلها كالآتي:-  

1,467,818 	1,141,293 حتت الطلب       

127,971 	124,826 اإدخار        

7,746,185 	12,294,164 لأجل        

184,548 	254,138 اأخرى        

9,526,522 	13,814,421 الإجمايل       

�ضندات الدين امل�ضدرة  13

الربنامج مبوجب  )ال�سندات(  يورو  مليون   325 قدره  مببلغ  �سنوات  خم�س  ملدة  عائمة  بعمولة  �سندات  ال�سنة،  خالل  البنك،  اأ�سدر   

اخلا�س به ب�ساأن ال�سندات متو�سطة الأجل باليورو. حتمل ال�سندات معدلت عمولة ح�سب املعدلت التجارية ال�سائدة بني البنوك فـي  

اأوروبا زائدًا 30 نقطة. اإن ال�سندات غري قابلة للتحويل، وغري م�سمونة، ومدرجة فـي بور�سة لوك�سمبورج.  

الإقرتا�ص  14

لندن فـي  البنوك  بني  ال�سائدة  املعدلت  ح�سب  خا�سة  عمولة  ويحمل  �سنة،   12 مدته  عائمة  بعمولة  قر�سًا  البند  هذا  ميثل   

زائدًا 65 نقطة.  

املطلوبات الأخرى  15

عمولت خا�سة م�ستحقة دائنة:  

51,036 	43,778 – بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى    

249,173 	259,370 – ودائع العمالء    

14,496 	22,127 – �سندات دين م�سدرة    

452 	920 – اإقرتا�س    

315,157 	326,195 اإجمايل العمولت اخلا�سة امل�ستحقة الدائنة   

921,190 	615,688 دائنون     

199,975 	149,355 القيمة العادلة ال�سلبية للم�ستقات )اإي�ساح 10(   

300,394 	– املبالغ امل�ستلمة لقاء الإكتتاب العام فـي اأ�سهم �سركات م�ساهمة   

1,679,926 	1,223,370 اأخرى     

3,416,642 	2,314,608 الإجمايل    

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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راأ�ص املال 	16

وذلك جمانية  اأ�سهم  اإ�سدار  على   2006 مار�س   21 بتاريخ  املنعقد  العادية،  غري  العمومية  اجلمعية  اإجتماع  خالل  امل�ساهمون  وافق   

بواقع �سهم لكل �سهمني من الأ�سهم اململوكة. ونتيجة لذلك، مت اإ�سدار 25 مليون �سهم، قيمة كل �سهم 50 ريال �سعودي وذلك بر�سملة  

الأرباح املبقاة.  

:	50 مليون 10 ريال �سعودي )2005	 375 مليون �سهم، قيمة كل �سهم  يتكون راأ�س املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل من   

�سهم قيمة كل �سهم 50 ريال �سعودي(. اأن ملكية راأ�س مال البنك موزعة على النحو التايل:-  

%	60 	%	60 م�ساهمون �سعوديون   

%	40 	%	40 �سركة هوجن كوجن و�سنغهاي امل�سرفـية القاب�سة بي فـي   

الإحتياطي النظامي 	17

يقت�سي نظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية، حتويل ما ل يقل عن 25% من �سافـي دخل ال�سنة اإىل الإحتياطي النظامي  

اإىل اأن ي�ساوي ر�سيد هذا الإحتياطي راأ�س املال املدفوع. عليه، مت حتويل مبلغ قدره 1,250 مليون ريال �سعودي اإىل الإحتياطي النظامي  

)2005	:	91 مليون ريال �سعودي(. اأن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.  

التعهدات والإلتزامات املحتملة 	18

اأ( 	
فـي 31 دي�سمرب 2006، يوجد دعاوى ق�سائية مقامة �سد البنك. مل يجنب اأي خم�س�س جوهري لقاء هذه الدعاوى، وذلك بناًء   

على ن�سيحة امل�ست�سارين القانونيني التي ت�سري اإىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�سائر هامة .   

ب( 	
بلغت الإلتزامات الراأ�سمالية لدى البنك 51.5 مليون ريال �سعودي )2005	:	56.5 مليون ريال �سعودي( تتعلق ب�سراء مباٍن ومعدات.   

كما يوجد لدى البنك اإلتزام لالإكتتاب مببلغ ل�سئ )2005	:	52.2 مليون ريال �سعودي(. ميثل ح�سته فـي اإ�ستثمار روؤو�س اأموال   

م�ساريع م�سرتكة.   

ج( 	
يتكون هذا البند، ب�سكل رئي�سي، من خطابات ال�سمان والإعتمادات امل�ستندية والقبولت والإلتزامات ملنح الإئتمان. اإن خطابات   

ال�سمان والإعتمادات امل�ستندية – التي تعترب �سمانات غري قابلة للنق�س من قبل البنك بال�سداد فـي حالة عدم متكن العميل من   

الوفاء باإلتزاماته جتاه الأطراف الثالثة – حتمل نف�س خماطر الإئتمان التي حتملها القرو�س وال�سلف. اإن الإعتمادات امل�ستندية –   

واأحكام �سروط  وفق  الأموال  ب�سحب  الثالث  للطرف  ت�سمح  العميل،  عن  نيابة  البنك،  من  خطية  تعهدات  مبثابة  تعترب  التي    

حمددة – م�سمونة عادة بالب�ساعة التي تخ�سها، وبالتايل فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر اأقل. متثل القبولت تعهدات البنك ل�سداد   

الكمبيالت امل�سحوبة من قبل العمالء. اأما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات ال�سمان والإعتمادات امل�ستندية فتقل كثريًا عن املبلغ   

امللتزم لأن البنك يتوقع باأن يفـي العمالء باإلتزاماتهم الأ�سا�سية.   

واإعتمادات و�سمانات  و�سلف  قرو�س  �سكل  على  املمنوح  الإئتمان  من  امل�ستخدم  غري  اجلزء  الإئتمان  ملنح  الإلتزامات  متثل    

م�ستندية. وبالن�سبة ملخاطر الإئتمان املتعلقة بالإلتزامات ملنح الإئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�س البنك خل�سارة مببلغ يعادل اإجمايل   

الإلتزامات غري امل�ستخدمة، اإل اأن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا من اإجمايل الإلتزام   

غري امل�ستخدم لأن معظم الإلتزامات ملنح الإئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري اإئتمان حمددة. اإن اإجمايل الإلتزامات   

القائمة ملنح الإئتمان ل متثل بال�سرورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من هذه الإلتزامات يتم اإنهاوؤها اأو اإنتهاوؤها بدون   

تقدمي التمويل املطلوب .   

2005 2006

)�سركة تابعة مملوكة بالكامل ملوؤ�س�سة هونغ كونغ �سنغهاي امل�سرفـية القاب�سة بي اإل �سي(

الدعاوى الق�سائية

الإلتزامات الراأ�سمالية

التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان
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التعهدات والإلتزامات املحتملة  – تتمة 	18

د( 	
2006 	 	

5,284,930 	– 	131,261 	1,414,655 	3,739,014 اإعتمادات م�ستندية    

9,812,180 	44,572 	2,358,328 	3,864,235 	3,545,045 خطابات �سمان    

2,308,954 	– 	18,043 	824,635 	1,466,276 قبولت     

اإلتزامات غري قابلة للنق�س   

1,693,860 	– 	760,172 	783,648 	150,040 ملنح الإئتمان     

19,099,924 	44,572 	3,267,804 	6,887,173 	8,900,375 الإجمايل    

2005 	 	
4,383,491 	– 	172,792 	698,601 	3,512,098 اإعتمادات م�ستندية    

7,866,414 	43,574 	1,984,707 	3,294,839 	2,543,294 خطابات �سمان    

1,893,238 	– 	6,785 	440,091 	1,446,362 قبولت     

اإلتزامات غري قابلة للنق�س   

1,694,099 	– 	1,544,667 	– 	149,432 ملنح الإئتمان     

15,837,242 	43,574 	3,708,951 	4,433,531 	7,651,186 الإجمايل    

ريال مليون   27,940.1 جمموعه  ما  وقت،  اأي  فـي  اإلغاوؤها  ميكن  والتي  املوؤكدة،  غري  الإلتزامات  من  امل�ستخدم  غري  اجلزء  بلغ    

�سعودي )2005	:	21,581.2 مليون ريال �سعودي (.   

هـ( 	

771,119 	346,260 حكومية و�سبه حكومية       

12,595,000 	15,731,020 �سركات        

2,179,090 	2,759,774 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى       

292,033 	262,870 اأخرى        

15,837,242 	19,099,924 الإجمايل       

و( 	
بها قام  التي  لالإلغاء،  القابلة  غري  الت�سغيلية  الإيجار  عقود  مبوجب  امل�ستقبلية  الإيجار  لدفعات  الأدنى  باحلد  حتلياًل  يلي  فـيما    

البنك كم�ستاأجر:-   

27,585 	29,345 اأقل من �سنة       

67,218 	145,635 من �سنة اإىل خم�س �سنوات       

56,563 	66,740 اأكرث من خم�س �سنوات       

151,366 	241,720 الإجمايل       

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

اأكرث من

5 �ضنوات

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

5	–	1
�ضنوات

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

12	–	3
�ضهر

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

خالل

3 اأ�ضهر

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

فيما يلي حتلياًل بالإ�ستحقاقات لقاء التعهدات والإلتزامات املحتملة املتعلقة بالإئتمان:

فيما يلي حتلياًل للتعهدات والإلتزامات املحتملة ح�سب الأطراف الأخرى:

الإلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية:
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�ضافـي دخل العمولت اخلا�ضة 	19

دخل العمولت اخلا�سة:  

267,949 	395,351 – متاحة للبيع  اإ�ستثمارات   

373,368 	357,995 – مقتناة بالتكلفة املطفاأة      

36,087 	29,645 – مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق      

677,404 	782,991      

185,181 	556,308 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى   

2,307,871 	3,097,422 قرو�س و�سلف   

3,170,456 	4,436,721 الإجمايل    

م�ساريف العمولت اخلا�سة:  

158,467 	115,094 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى   

960,078 	1,563,082 ودائع العمالء   

73,220 	164,440 �سندات دين م�سدرة   

5,096 	10,283 اإقرتا�س     

1,196,861 	1,852,899 الإجمايل    

1,973,595 	2,583,822 �سافـي دخل العمولت اخلا�سة   

اأتعاب اخلدمات البنكية، �ضافـي 	20

دخل الأتعاب:  

1,179,928 		 1,223,018 – تداول الأ�سهم واإدارة ال�سناديق الإ�ستثمارية     

134,847 		 167,672 – متويل جتاري     

77,202 		 79,831 – متويل �سركات واإ�ست�سارات     

196,835 		 233,233 – خدمات بنكية اأخرى     

1,588,812 		 1,703,754 اإجمايل دخل الأتعاب    

م�ساريف الأتعاب:  

)4,257( 	)17,478( – بطاقات    

)645( 	)712( – خدمات احلفظ والأمانة    

)52,361( 	)35,081( – خدمات بنكية اأخرى    

)57,263( 	)53,271( اإجمايل م�ساريف الأتعاب   

1,531,549 		 1,650,483 اأتعاب اخلدمات البنكية، �سافـي    

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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الدخل من الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، �ضافـي 	21

)12,368( 	7,663 تغريات القيمة العادلة لالأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل    

71,447 		 125,654 دخل عمولة خا�سة على الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل    

59,079 		 133,317 		 	 	 	 	

دخل املتاجرة، �ضافـي 	22

857 		 3,409 �سندات ديون    

34,749 		 9,867 م�ستقات     

)654( 	3,392 اأخرى      

34,952 		 16,668 الإجمايل     

توزيعات الأرباح 	23

5,583 		 5,042 اإ�ستثمارات متاحة للبيع    

مكا�ضب الإ�ضتثمارات املقتناة لغري اأغرا�ص املتاجرة، �ضافـي 	24

36,256 		 64,721 اإ�ستثمارات متاحة للبيع    

دخل العمليات الأخرى 	25

1,045 		 2,093 اأخرى      

م�ضاريف العمليات الأخرى 	26

)17( 	268 خ�سائر )مكا�سب( بيع ممتلكات ومعدات    

621 		 1,745 اأخرى      

604 		 2,013 الإجمايل     

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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الربح الأ�ضا�ضي واملعدل لل�ضهم 	27

طبقًا لقرار هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 27 مار�س 2006، متت جتزئة اأ�سهم البنك وذلك بواقع خم�سة اأ�سهم لكل �سهم وذلك اإعتبارًا  

اإىل لل�سهم  �سعودي  ريال   50 قدرها  اإ�سمية  بقيمة  عادي،  �سهم  مليون   75 من  البنك  اأ�سهم  عدد  اإزداد  عليه،   .2006 اأبريل   8 من   

375 مليون �سهم عادي، بقيمة اإ�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم. وقد مت اإحت�ساب ربح ال�سهم باأثر رجعي طبقًا ملعيار املحا�سبة  

الدويل رقم )33( املتعلق بـ “ربح ال�سهم”.  

مت اإحت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2006 و2005 وذلك بتق�سيم �سافـي دخل الفرتة العائد على  

امل�ساهمني على 375 مليون �سهم.  

ال�سهم ربح  على  توؤثر  اأن  اأدوات ميكن  اأية  باإ�سدار  البنك  قيام  لعدم  لل�سهم  الأ�سا�سي  الربح  ي�ساوي متامًا  لل�سهم  املعدل  الربح  اإن   

عند ممار�سته.  

اإجمايل الأرباح املقرتح توزيعها ، والزكاة ال�ضرعية و�ضريبة الدخل 	28

يبلغ اإجمايل الأرباح املقرتح توزيعها لل�سنة 1,500 مليون ريال �سعودي )2005	:	813 مليون ريال �سعودي(. وت�ستمل على توزيعات اأرباح  

مرحلية قدرها 609.4 مليون ريال �سعودي )2005	:	526 مليون ريال �سعودي(. توزع الأرباح على امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني  

بعد خ�سم الزكاة و�سريبة الدخل، على التوايل وكما يلي:-  

	
�سعودي(، ريال  مليون   37.9 	: 	2005( تقريبًا  �سعودي  ريال  مليون   56.2 لل�سنة  ال�سعـوديني  امل�ساهمني  على  ال�سرعية  الزكاة  بلغت   

و�سيتم خ�سمها من ح�ستهم من الأرباح املوزعة، بحيث ي�سبح �سافـي اإجمايل الربح املوزع لل�سنة للم�ساهمني ال�سعوديني 843.8 مليون  

ريال �سعودي متثل 3.75 ريال �سعودي لل�سهم )2005	:	450.0 مليون ريال �سعودي، متثل 2 ريال �سعودي لل�سهم(، منها 1.50 ريال �سعودي  

)2005	:	1.3 ريال �سعودي( لل�سهم مت دفعها مرحليًا.  

	
�سعودي ريال  مليون   276.5 احلالية  لل�سنة  الدخل  من  ح�سته  عن  ال�سعودي  غري  امل�ساهم  على  ال�سريبية  الإلتزامات  بلغت   

املوزع الربح  اإجمايل  �سافـي  يبلغ  املوزعة.  الأرباح  من  ح�سته  من  خ�سمها  و�سيتم  تقريبًا،  �سعودي(  ريال  مليون   199.2 	: 	2005(  

لل�سنة اإىل امل�ساهم غري ال�سعودي 323.5 مليون ريال �سعودي )2005	:	126 مليون ريال �سعودي( وميثل 2.16 ريال �سعودي لل�سهم  

)2005	:	0.84 ريال �سعودي لل�سهم( منها 0.56 ريال �سعودي )2005	:	0.76 ريال �سعودي( مت دفعه مرحليًا.  

�سريبة الدخل

الزكاة
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النقدية و�ضبه النقدية 	29

تتكون النقدية و�سبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية من الآتي:-  

1,153,801 	5,445,603 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـيما عدا الوديعة النظامية )اإي�ساح 3(   

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ت�سعني يومًا من �سرائها  

4,234,290 	3,137,510 )اإي�ساح 35(      

5,388,091 	8,583,113 الإجمايل      

قطاعات الأعمال 	30

يعترب قطاع الأعمال القطاع الرئي�سي الذي يعد البنك على اأ�سا�سه تقاريره. اأن قطاع الأعمال هو جمموعة من املوجودات والعمليات  

التي تقوم بتقدمي خدمات اأو منتجات معينة تخ�سع للمخاطر، وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن قطاعات الأعمال الأخرى.  

بني الأموال  توزيع  اإعادة  العادة،  فـي  يتم،  العادية.  التجارية  وال�سروط  لالأحكام  وفقًا  اأعاله  املختلفة  القطاعات  بني  املعامالت  تتم   

خمتلف القطاعات، وبالتايل اإعادة توزيع تكلفتها. حتمل عمولة خا�سة على هذه الأموال وفقًا للمعدلت ال�سائدة بني البنوك.   

اأ( 	

قطاع الأفراد   

ويلبي ب�سكل اأ�سا�سي الإحتياجات البنكية ال�سخ�سية لالأفراد.   

قطاع ال�سركات   

وهو م�سوؤول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�سركات.   

اخلزينة   

ويدير ال�سيولة، وخماطر اأ�سعار العمالت والعمولت اخلا�سة. كما اأنه م�سوؤول عن متويل عمليات البنك واإدارة املحفظة الإ�ستثمارية   

وقائمة املركز املايل.   

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

يتاألف البنك من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية – تتمة )31 دي�سمرب 2006(
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قطاعات الأعمال  – تتمة 	30

اأ�سعار احلوالت بالبنك . نورد فـيما يلي حتلياًل لإجمايل موجودات ومطلوبات تتم املعامالت بني القطاعات اأعاله وفقًا لنظام    

البنك كما فـي 31 دي�سمرب 2006 و2005، واإجمايل دخل وم�ساريف العمليات والنتائج لل�سنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني   

لكل قطاع من قطاعات البنك:   

2006 	 	

77,189,378 	32,830,221 	26,998,786 	17,360,371 اإجمايل املوجودات    

67,784,779 	10,544,920 	27,912,528 	29,327,331 اإجمايل املطلوبات    

4,668,899 	431,359 	1,391,060 	2,846,480 اإجمايل دخل العمليات    

1,628,619 	55,002 	225,302 	1,348,315 اإجمايل م�ساريف العمليات    

3,040,280 	376,357 	1,165,758 	1,498,165 �سافـي الدخل    

2005 	 	
65,927,927 	23,898,696 	23,118,768 	18,910,463 اإجمايل املوجودات    

58,434,775 	19,819,795 	13,340,302 	25,274,678 اإجمايل املطلوبات    

3,820,401 	382,435 	889,120 	2,548,846 اإجمايل دخل العمليات    

1,316,086 	46,332 	225,501 	1,044,253 اإجمايل م�ساريف العمليات    

2,504,315 	336,103 	663,619 	1,504,593 �سافـي الدخل    

ب( 	

2006 	 	

74,399,896 	31,877,444 	26,599,357 	15,923,095 املوجودات املدرجة داخل قائمة املركز املايل    

6,804,954 	– 	6,690,354 	114,600 التعهدات والإلتزامات املحتملة    

1,530,379 	1,530,379 	– 	– امل�ستقات    

82,735,229 	33,407,823 	33,289,711 	16,037,695 الإجمايل    

2005 	 	
63,925,293 	23,522,620 	22,827,780 	17,574,893 املوجودات املدرجة داخل قائمة املركز املايل    

5,960,886 	385,560 	5,448,723 	126,603 التعهدات والإلتزامات املحتملة    

1,114,823 	1,114,823 	– 	– امل�ستقات    

71,001,002 	25,023,003 	28,276,503 	17,701,496 الإجمايل    

تتكون خماطر الئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل با�ستثناء النقدية، واملمتلكات واملعدات   

واملوجودات الأخرى، واملعادل الئتماين بالن�سبة للتعهدات واللتزامات املحتملة وامل�ستقات.   

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

اخلزينة

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

قطاع ال�ضركات

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

قطاع الأفراد

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

اخلزينة

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

قطاع ال�ضركات

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

قطاع الأفراد

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

فيما يلي حتلياًل ملخاطر الإئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من القطاعات اأعاله:



خماطر الإئتمان 	31

متثل خماطر الإئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء باإلتزاماته ب�ساأن اأداة مالية، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.  

يحاول البنك التقليل من خماطر الإئتمان وذلك مبراقبتها، وو�سع حدود للمعامالت مع الأطراف الأخرى املحددة، وتقومي مالئمة  

هذه الأطراف ب�سورة م�ستمرة. اإ�سافة اإىل مراقبة حدود خماطر الإئتمان، يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان املتعلقة بامل�ستقات  

اخلا�سة وذلك باإبرام اإتفاقيات مقا�سة رئي�سية والدخول فـي ترتيبات �سمان مع الأطراف الأخرى فـي الظروف املالئمة. كما يقوم  

البنك اأحيانًا باإقفال املعامالت اأو التنازل عنها ل�سالح الأطراف الأخرى لتقليل خماطر الإئتمان.  

املنطقة نف�س  فـي  اأعمالهم  ممار�سة  اأو  مماثلة  لأن�سطة  الأخرى  الأطراف  من  عدد  مزاولة  عند  الإئتمان  خماطر  فـي  الرتكز  ينتج   

اجلغرافـية اأو يكون لهم نف�س اخل�سائ�س الإقت�سادية التي �ستوؤثر فـي مقدرتهم على الوفاء باإلتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغريات  

فـي الظروف الإقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف الأخرى. يقوم البنك باإدارة خماطر الإئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�س ب�ساأن  

املخاطر املتعلقة ببلد ما اأو قطاع معني من ال�سناعات اأو جهة مقرت�سة. كما يقوم البنك اأي�سًا باأخذ ال�سمانات، ح�سبما هو مالئم.  

امل�سوؤوليات ت�سمل  اأمرة مدير عام.  الإئتمان، وتعمل حتت  الإدارة املركزية ملخاطر  بالبنك م�سوؤولة عن  الإئتمان واملخاطر  اإدارة  اإن   

التي تقوم بها هذه الدارة على ما يلي:-  

و�سع �سيا�سات واإجراءات الإئتمان التي ن�ست عليها املعايري والتاأكد من مدى الإلتزام بها.  •  

وتركزات العمالء  وجمموعات  عميل  لكل  املخاطر  مل�ستوى  الرقابية  الإجراءات  بتحديد  وذلك  الإئتمان  خماطر  �سيا�سة  ر�سم   •  

املخاطر الخرى.   

اإجراء مراجعة م�ستقلة وتقومي مو�سوعي لكافة الت�سهيالت الإئتمانية الزائدة عن الن�سب املحددة.  • 	
املتعلق الت�سهيالت  ت�سنيف  نظام  يتكون  تاريخيًا،  العمالء.  وخماطر  الإئتمانية  الت�سهيالت  لت�سنيف  خا�س  بنظام  الإحتفاظ   •  

مبخاطر الإئتمان من �سبع درجات، تتعلق الثالث درجات الأوىل منه مب�ستويات خمتلفة من املخاطر املقبولة، بينما تتعلق اآخر   

درجتني منه بالقرو�س وال�سلف غري العاملة. وطبقًا لقانون بازل رقم )2( الذي اأدخلته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، قام البنك   

فـي عليه  املن�سو�س  احلد  اإىل  للو�سول  وذلك  درجة   22 ولغاية  درجات   10 من  يتكون  العمالء  خماطر  لت�سنيف  نظام  بو�سع    

املقبولة، امل�ستويات  اإىل  جدًا  القوية  بامل�ستويات   5.3 اإىل   1.1 من  العمالء  خماطر  ت�سنيف  درجات  تغطي  اجلديد.  القانون    

وتتعلق الدرجات من 6.1 حتى 10 بامل�ستويات املقبولة حتى اخل�سارة. اأما فـيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي يتعامل معها البنك،   

فـيتكون الت�سنيف من ع�سر �سرائح، تغطي اأول �ست درجات منه املخاطر املقبولة. يخ�سع ت�سنيف الت�سهيالت اإىل درا�سة متكررة،   

ويتم اإجراء التعديالت الالزمة فـي احلال عند ال�سرورة .    

اإعداد التقارير عن كافة النواحي املتعلقة مبحفظة القرو�س ورفعها لالإدارة العليا بالبنك مبا فـي ذلك اللجنة التنفـيذية وجلنة  •  

املراجعة وجمل�س الإدارة.   

تتعلق �سندات الديون املدرجة فـي املحفظة الإ�ستثمارية، ب�سكل اأ�سا�سي، مبخاطر ديون �سيادية، ومت تبيان حتليل الإ�ستثمارات ح�سب  

الأطراف الأخرى فـي الإي�ساح )5(.  

مت تبيان مكونات القرو�س وال�سلف فـي الإي�ساح )6(. مت تبيان املعلومات املتعلقة مبخاطر الإئتمان اخلا�سة بالأدوات امل�ستقة فـي  

الإي�ساح )10(، بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات والإلتزامات املحتملة فـي الإي�ساح )18(.  
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فيما	يلي	التوزيع	اجلغرافي	للفئات	الرئيسية	للموجودات،	واملطلوبات،	والتعهدات	واإللتزامات	احملتملة،	ومخاطر	اإلئتمان:

2006 	

املوجودات  

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد  

7,795,020 	– 	– 	– 	– 	7,795,020 العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات  

3,137,510 	16,818 	2,342,032 	585,661 	14,042 	178,957 املالية الأخرى    

21,702,420 	281,494 	1,473,131 	2,787,004 	700,823 	16,459,968 اإ�ستثمارات، �سافـي   

42,450,243 	– 	– 	114,914 	– 	42,335,329 قرو�س و�سلف، �سافـي   

72,209 	– 	– 	– 	– 	72,209 اإ�ستثمار فـي �سركة زميلة   

75,157,402 	298,312 	3,815,163 	3,487,579 	714,865 	66,841,483 الإجمايل    

املطلوبات  

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات  

2,171,835 	3,878 	720,035 	160,132 	202,732 	1,085,058 املالية الأخرى    

59,257,642 	240,410 	– 	16,501 	23,873 	58,976,858 ودائع العمالء   

3,853,194 	– 	– 	3,853,194 	– 	– �سندات دين م�سدرة   

187,500 	– 	– 	187,500 	– 	– اإقرتا�س     

65,470,171 	244,288 	720,035 	4,217,327 	226,605 	60,061,916 الإجمايل    

19,099,924 	471,048 	46,149 	335,115 	257,425 	17,990,187 التعهدات والإلتزامات املحتملة   

خماطر الإئتمان  

)مبينة باملعادل الإئتماين لها(  

املوجودات املدرجة داخل قائمة  

74,399,896 	298,312 	3,815,163 	3,487,579 	714,865 	66,083,977 املركز املايل    

6,804,954 	172,645 	21,289 	158,386 	77,660 	6,374,974 التعهدات واللتزامات املحتملة   

1,530,379 	31,934 	186,886 	695,616 	13,988 	601,955 امل�ستقات    

82,735,229 	502,891 	4,023,338 	4,341,581 	806,513 	73,060,906 اإجمايل خماطر الإئتمان   

دول اأخرى اأمريكا ال�ضمالية اأوروبا

دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي

 ومنطقة ال�ضرق 

الأو�ضط

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

اململكة العربية

الإجمايلال�ضعودية
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2005 	

املوجودات  

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد  

3,029,348 	– 	– 	– 	– 	3,029,348 العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات  

4,234,290 	22,623 	40,294 	3,086,541 	459,832 	625,000 املالية الأخرى    

16,372,562 	279,550 	1,551,633 	2,204,061 	469,886 	11,867,432 اإ�ستثمارات، �سافـي   

40,846,592 	– 	– 	136,618 	97,232 	40,612,742 قرو�س و�سلف، �سافـي   

64,482,792 	302,173 	1,591,927 	5,427,220 	1,026,950 	56,134,522 الإجمايل    

املطلوبات  

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات  

4,049,625 	10,990 	204,390 	571,785 	343,178 	2,919,282 املالية الأخرى    

48,534,075 	265 	3 	– 	16,175 	48,517,632 ودائع العمالء   

2,246,933 	– 	– 	2,246,933 	– 	– �سندات دين م�سدرة   

187,500 	– 	– 	187,500 	– 	– اإقرتا�س     

55,018,133 	11,255 	204,393 	3,006,218 	359,353 	51,436,914 الإجمايل    

15,837,242 	307,971 	30,986 	175,349 	204,388 	15,118,548 التعهدات والإلتزامات املحتملة   

خماطر الإئتمان  

)مبينة باملعادل الإئتماين لها(  

املوجودات املدرجة داخل قائمة  

63,925,293 	302,173 	1,591,927 	5,427,220 	1,026,950 	55,577,023 املركز املايل    

5,960,886 	100,045 	15,493 	85,348 	65,106 	5,694,894 التعهدات واللتزامات املحتملة   

1,114,823 	37,206 	349,195 	198,841 	900 	528,681 امل�ستقات    

71,001,002 	439,424 	1,956,615 	5,711,409 	1,092,956 	61,800,598 اإجمايل خماطر الإئتمان   

تتعلق كافة القرو�س وال�سلف غري العاملة بالعمالء فـي اململكة العربية ال�سعودية.  

خماطر العمالت 	33

يتعر�س البنك ملخاطر اآثار التقلبات فـي اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. ويقوم جمل�س الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة  

باملخاطر اجلوهرية اخلا�سة يلي حتلياًل  فـيما  يوميًا.  ويتم مراقبتها  اليوم،  لياًل وخالل  العمالت،  اإجمايل ملراكز  وب�سكل  لكل عملة   

بالبنك ب�ساأن العمالت الأجنبية التالية:  

)1,153,185( 	)681,345( دولر اأمريكي    

)1,211( 	)600( يورو      

)2,738( 	176 جنيه اإ�سرتليني     

17,501 		 8,419 اأخرى       

دول اأخرى اأمريكا ال�سمالية اأوروبا

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي

 ومنطقة ال�سرق 

الأو�سط

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

اململكة العربية

الإجمايلال�سعودية

2005
مركز دائن

)مدين(

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2006
مركز دائن

)مدين(

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

59
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ملخ�س على  اأدناه  اجلدول  ي�ستمل  بال�سوق.  ال�سائدة  اخلا�سة  العمولت  اأ�سعار  فـي  للتقلبات  امل�ساحبة  للمخاطر  البنك  يتعر�س   

ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة. كما ي�ستمل اجلدول على موجودات ومطلوبات البنك امل�سجلة بالقيمة الدفرتية م�سنفة ح�سب تاريخ  

جتديد الأ�سعار اأو تاريخ الإ�ستحقاق، اأيهما يحدث اأوًل. يتعر�س البنك ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود  

اأ�سعارها فـي فرتة حمددة. اأو �سيتم جتديد  فجوات فـي قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج قائمة املركز املايل التي ت�ستحق   

يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ جتديد اأ�سعار املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر.  

2006  

املوجودات  

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة  

4.4 	7,795,020 	3,106,923 	– 	– 	– 	4,688,097 النقد العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك  

5.2 	3,137,510 	608,153 	– 	– 	– 	2,529,357 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

5.4 	21,702,420 	404,428 	2,093,948 	4,972,441 	7,124,491 	7,107,112 اإ�ستثمارات، �سافـي    

5.2 	42,450,243 	268,271 	– 	14,602,575 	7,203,116 	20,376,281 قرو�س و�سلف، �سافـي    

– 	72,209 	72,209 	– 	– 	– 	– اإ�ستثمار فـي �سركة زميلة   

– 	541,235 	541,235 	– 	– 	– 	– ممتلكات ومعدات، �سافـي   

– 	1,490,741 	1,490,741 	– 	– 	– 	– موجودات اأخرى    

	77,189,378 	6,491,960 	2,093,948 	19,575,016 	14,327,607 	34,700,847 اإجمايل املوجودات    

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني  

اأر�سدة للبنوك  

5.2 	2,171,835 	831,740 	– 	607,500 	– 	732,595 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

2.4 	59,257,642 	21,326,936 	– 	206,248 	5,130,735 	32,593,723 ودائع العمالء    

5.0 	3,853,194 	– 	– 	– 	– 	3,853,194 �سندات دين م�سدرة    

5.1 	187,500 	– 	187,500 	– 	– 	– اإقرتا�س      

– 	2,314,608 	2,314,608 	– 	– 	– 	– مطلوبات اأخرى    

– 	9,404,599 	9,404,599 	– 	– 	– 	– حقوق امل�ساهمني    

اإجمايل املطلوبات وحقوق  

	77,189,378 	33,877,883 	187,500 	813,748 	5,130,735 	37,179,512 امل�ساهمني     

الفجوة للبنود داخل قائمة  

	– 	)27,385,923( 	1,906,448 	18,761,268 		9,196,872 		)2,478,665( املركز املايل     

الفجوة للبنود خارج قائمة  

	– 	– 		 )298,154( 	)1,064,194( 	)1,213,055( 	2,575,403 املركز املايل      

اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر  

	– 	)27,385,923( 	1,608,294 	17,697,074 		7,983,817 		 96,738 اأ�سعار العمولت اخلا�سة     

املوقف الرتاكمي اخلا�سع ملخاطر  

	– 	– 	27,385,923 	25,777,629 		8,080,555 		 96,738 اأ�سعار العمولت اخلا�سة     

الإجمايل

�ضعر العمولة

الفعلي

اأكرث من

5 �ضنوات
5	–	1

�ضنوات

12	–	3
�ضهر

باآلف  الريالت

%ال�ضعودية
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

خالل

3 اأ�ضهر
غري مرتبطة

بعمولة خا�ضة

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املايل
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2005 	

املوجودات  

نقدية واأر�سدة لدى  

4.3 	3,029,348 	3,003,351 	– 	– 	– 	25,997 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك  

4.0 	4,234,290 	402,592 	– 	– 	– 	3,831,698 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

5.0 	16,372,562 	439,073 	2,541,472 	4,725,437 	2,593,356 	6,073,224 اإ�ستثمارات، �سافـي    

4.6 	40,846,592 	– 	– 	13,930,203 	5,932,944 	20,983,445 قرو�س و�سلف، �سافـي    

– 	527,725 	527,725 	– 	– 	– 	– ممتلكات ومعدات، �سافـي   

– 	917,410 	917,410 	– 	– 	– 	– موجودات اأخرى    

	65,927,927 	5,290,151 	2,541,472 	18,655,640 	8,526,300 	30,914,364 اإجمايل املوجودات    

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني  

اأر�سدة للبنوك  

4.6 	4,049,625 	477,292 	– 	– 	1,086,599 	2,485,734 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

1.5 	48,534,075 	19,441,382 	– 	130,934 	5,705,982 	23,255,777 ودائع العمالء    

4.9 	2,246,933 	– 	– 	– 	– 	2,246,933 �سندات دين م�سدرة    

5.1 	187,500 	– 	– 	187,500 	– 	– اإقرتا�س      

– 	3,416,642 	3,416,642 	– 	– 	– 	– مطلوبات اأخرى    

– 	7,493,152 	7,493,152 	– 	– 	– 	– حقوق امل�ساهمني    

اإجمايل املطلوبات وحقوق  

	65,927,927 	30,828,468 	– 	318,434 	6,792,581 	27,988,444 امل�ساهمني     

الفجوة للبنود داخل قائمة  

	– 	)25,538,317( 	2,541,472 	18,337,206 		1,733,719 		2,925,920 املركز املايل     

الفجوة للبنود خارج قائمة  

	– 	– 		1,650,334 	)3,230,310( 	)145,000( 	1,724,976 املركز املايل     

اإجمايل الفجوة اخلا�سعة ملخاطر  

	– 	)25,538,317( 	4,191,806 	15,106,896 		1,588,719 		4,650,896 اأ�سعار العمولت اخلا�سة    

املوقف الرتاكمي اخلا�سع ملخاطر  

	– 	– 	25,538,317 	21,346,511 		6,239,615 		4,650,896 اأ�سعار العمولت اخلا�سة    

فـي ت�ستخدم  التي  املايل  املركز  قائمة  خارج  املالية  لالأدوات  الإ�سمية  املبالغ  �سافـي  املايل  املركز  قائمة  خارج  للبنود  الفجوة  متثل   

اإدارة خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة.  

�سعر العمولة

الفعلي

%

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�سعودية

غري مرتبطة

بعمولة خا�سة

باآلف  الريالت

ال�سعودية

اأكرث من

5 �سنوات

باآلف  الريالت

ال�سعودية

5	–	1
�سنوات

باآلف  الريالت

ال�سعودية

12	–	3
�سهر

باآلف  الريالت

ال�سعودية

خالل

3 اأ�سهر

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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ال�سيولة واإدارة  مبراقبة  البنك  يقوم  به.  اخلا�سة  التمويل  متطلبات  �سافـي  تلبية  على  البنك  مقدرة  عدم  ال�سيولة  خماطر  متثل   

للوفاء الكافـية  ال�سيولة  على  احلفاظ  مت  واأنه  كاف  ب�سكل  متوازنة  النقدية  التدفقات  اأن  من  للتاأكد  ومطلوباته  مبوجوداته  اخلا�سة   

مبتطلباته منها.  

بوديعة املوؤ�س�سة  البنك لدى  ال�سعودي، يحتفظ  العربي  النقد  ال�سادرة عن موؤ�س�سة  التعليمات  البنوك وكذلك  وطبقًا لنظام مراقبة   

نظامية تعادل 7% من اإجمايل الودائع حتت الطلب و 2% من ودائع الإدخار ولأجل. كما يحتفظ البنك باإحتياطي �سيولة ل يقل عن  

20% من اإلتزامات ودائعه. ويكون هذا الإحتياطي من النقد اأو الذهب اأو �سندات التنمية احلكومية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها  

اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن ثالثني يومًا.  

�سندات ال�سعودي مقابل  العربي  النقد  موؤ�س�سة  لدى  ال�سراء  اإعادة  ت�سهيالت  اإ�سافـية من خالل  الإحتفاظ مببالغ  للبنك  كما ميكن   

التنمية احلكومية ولغاية 75% من القيمة الإ�سمية لل�سندات املقتناة.  

الإ�ستحقاقات حتديد  مت  امل�ساهمني.  وحقوق  واملطلوبات  للموجودات  التعاقدية  بالإ�ستحقاقات  ملخ�س  على  اأدناه  اجلداول  ت�ستمل   

التعاقدية على اأ�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ الإ�ستحقاق التعاقدي ول تاأخذ بعني الإعتبار تاريخ الإ�ستحقاق  

الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالإحتفاظ بالودائع من قبل البنك وتوفر ال�سيولة.  

فـيما يلي حتلياًل لالإ�ستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات وحقوق امل�ساهمني:  

2006  

املوجودات  

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة  

7,795,020 	2,349,417 	– 	– 	– 	5,445,603 النقد العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك  

3,137,510 	– 	– 	– 	– 	3,137,510 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

21,702,420 	210,832 	3,170,603 	7,715,710 	9,175,010 	1,430,265 اإ�ستثمارات، �سافـي   

42,450,243 	– 	965,048 	14,462,172 	8,512,155 	18,510,868 قرو�س و�سلف، �سافـي   

72,209 	72,209 	– 	– 	– 	– اإ�ستثمار فـي �سركة زميلة   

541,235 	541,235 	– 	– 	– 	– ممتلكات ومعدات، �سافـي   

1,490,741 	1,490,741 	– 	– 	– 	– موجودات اأخرى   

77,189,378 	4,664,434 	4,135,651 	22,177,882 	17,687,165 	28,524,246 اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني  

اأر�سدة للبنوك  

2,171,835 	– 	– 	– 	424,100 	1,747,735 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

59,257,642 	– 	– 	294,064 	5,481,172 	53,482,406 ودائع العمالء   

3,853,194 	– 	– 	3,853,194 	– 	– �سندات دين م�سدرة   

187,500 	– 	187,500 	– 	– 	– اإقرتا�س     

2,314,608 	2,314,608 	– 	– 	– 	– مطلوبات اأخرى   

9,404,599 	9,404,599 	– 	– 	– 	– حقوق امل�ساهمني   

اإجمايل املطلوبات وحقوق  

77,189,378 	11,719,207 	187,500 	4,147,258 	5,905,272 	55,230,141 امل�ساهمني    

الإجمايل

اأكرث من

5 �ضنوات
5	–	1

�ضنوات

12	–	3
�ضهر

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

خالل

3 اأ�ضهر
بدون تاريخ

اإ�ضتحقاق حمدد

باآلف  الريالت

ال�ضعودية
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2005 	

املوجودات  

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة  

3,029,348 	1,875,547 	– 	– 	– 	1,153,801 النقد العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك  

4,234,290 	– 	– 	– 	– 	4,234,290 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

16,372,562 	420,681 	3,167,773 	11,165,254 	1,537,206 	81,648 اإ�ستثمارات، �سافـي   

40,846,592 	– 	– 	14,521,036 	6,895,611 	19,429,945 قرو�س و�سلف، �سافـي   

527,725 	527,725 	– 	– 	– 	– ممتلكات ومعدات، �سافـي   

917,410 	917,410 	– 	– 	– 	– موجودات اأخرى   

65,927,927 	3,741,363 	3,167,773 	25,686,290 	8,432,817 	24,899,684 اإجمايل املوجودات   

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني  

اأر�سدة للبنوك  

4,049,625 	– 	– 	– 	1,153,599 	2,896,026 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

48,534,075 	– 	– 	200,631 	5,956,637 	42,376,807 ودائع العمالء   

2,246,933 	– 	– 	2,246,933 	– 	– �سندات دين م�سدرة   

187,500 	– 	187,500 	– 	– 	– اإقرتا�س     

3,416,642 	3,416,642 	– 	– 	– 	– مطلوبات اأخرى   

7,493,152 	7,493,152 	– 	– 	– 	– حقوق امل�ساهمني   

اإجمايل املطلوبات وحقوق  

65,927,927 	10,909,794 	187,500 	2,447,564 	7,110,236 	45,272,833 امل�ساهمني    

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 	36

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة فـي ذلك ب�سروط تعامل  

عادل. وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة.  

والإ�ستثمارات املطفاأة،  بالتكلفة  املقتناة  الإ�ستثمارات  باإ�ستثناء  املايل،  املركز  قائمة  داخل  املالية  لالأدوات  العادلة  القيمة  اأن   

املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق، والقرو�س وال�سلف، وودائع العمالء، ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية.  

حتدد القيمة العادلة املقدرة لالإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة، والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق، على اأ�سا�س الأ�سعار  

املتداولة بال�سوق عند توفرها اأو اأنظمة الت�سعري لبع�س ال�سندات بعمولة ثابتة. مت الإف�ساح عن القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات فـي  

يعتمد عليها العمالء بطريقة  وودائع  وال�سلف  للقرو�س  العادلة  القيمة  العملية، حتديد  الناحية  واأنه غري ممكن من  الإي�ساح )5(.   

ب�سكل موثوق.  

اأو ال�سوق  فـي  املتداولة  الأ�سعار  اأ�سا�س  على  الأخرى  املايل  املركز  قائمة  خارج  املالية  والأدوات  للم�ستقات  العادلة  القيمة  حتدد   

طرق الت�سعري املالئمة.  

الإجمايل

باآلف  الريالت

ال�سعودية

بدون تاريخ

اإ�ستحقاق حمدد

باآلف  الريالت

ال�سعودية

اأكرث من

5 �سنوات

باآلف  الريالت

ال�سعودية

5	–	1
�سنوات

باآلف  الريالت

ال�سعودية

12	–	3
�سهر

باآلف  الريالت

ال�سعودية

خالل

3 اأ�سهر

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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تقدم ال�سركة الأم لأحد امل�ساهمني - �سركة هوجن كوجن و�سنغهاي امل�سرفـية القاب�سة بي فـي - خربات اإدارية ومتخ�س�سة مبوجب  

اإتفاقية خدمات فنية. وقد جددت هذه الإتفاقية فـي 30 �سبتمرب 2002 ملدة خم�س �سنوات ميالدية.  

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

بنف�س ال�سروط املطبقة على املعامالت مع الأطراف الأخرى. تخ�سع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للن�سب املن�سو�س عليها فـي  

نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.  

كانت اأر�سدة نهاية ال�سنة املدرجة فـي القوائم املالية والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل:  

جمموعة هوجن كوجن و�سنغهاي امل�سرفـية:  

368,005 	2,433,918 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى      

230,891 	622,635 اإ�ستثمارات       

– 	22,076 موجودات اأخرى      

)34,720( 	179,021 م�ستقات )بالقيمة العادلة(      

517,004 	986,599 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى      

183,447 	7,656 مطلوبات اأخرى      

325,824 	618,917 تعهدات واإلتزامات حمتملة      

ت�ستمل الإ�ستثمارات اأعاله على اإ�ستثمار فـي �سركة زميلة / �سركة اإت�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية مببلغ قدره 72.2 مليون ريال �سعودي  

)2005	:	ل�سئ(.  

اأع�ساء جمل�ض الإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�ساهمني وال�سركات املنت�سبة لهم:  

1,197,107 	1,345,568 قرو�س و�سلف      

4,322,016 	3,474,176 ودائع العمالء      

)128( 	2,247 م�ستقات – )بالقيمة العادلة(      

268,579 	195,675 تعهدات واإلتزامات حمتملة      

مت ت�سنيف امل�ساهمني الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س املال للبنك كم�ساهمني رئي�سيني.  

�سناديق البنك امل�سرتكة  

192,185 	45,826 اإ�ستثمارات       

73,360 	10,701 قرو�س و�سلف      

1,661,054 	1,316,218 ودائع العمالء      

5% من راأ�س املال امل�سدر للبنك. اأولئك الذين ميتلكون اأكرث من  يق�سد بكبار امل�ساهمني الآخرين )عدا امل�ساهم غري ال�سعودي(   

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة  – تتمة 	37

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

74,918 	52,658 دخل عمولت خا�سة     

)221,689( 	)263,235( م�ساريف عمولت خا�سة     

10,304 	6,849 اأتعاب خدمات بنكية     

)168,264( 	)37,562( احل�سة فـي اأرباح الن�ساطات الإ�ستثمارية     

– 	52,209 احل�سة فـي اأرباح ال�سركة الزميلة     

1,559 	1,584 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة     

فـيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�س الذي مت دفعه لكبار موظفـي الإدارة خالل ال�سنة:  

41,363 	29,182 مزايا ق�سرية الأجل )الرواتب والبدلت(     

1,728 	6,460 مزايا ما بعد التوظيف )مكافاأة نهاية اخلدمة والتاأمينات الإجتماعية(    

يق�سد بكبار موظفـي الإدارة اأولئك الأ�سخا�س، مبا فـيهم اأي مدير تنفـيذي، الذين لهم ال�سلطة وامل�سوؤولية للقيام باأعمال التخطيط  

والتوجيه والإ�سراف على اأن�سطة البنك ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.  

الأ�سهم. وقد كان هناك ثالثة برامج قائمة اأ�سا�س  العليا برامج حوافز حم�سوبة على  الإدارة  البنك ملوظفـيه وبع�س موظفـي  مينح   

كما فـي 31 دي�سمرب 2006. مل يتم تبيان تفا�سيل هذه الربامج ب�سكل م�ستقل فـي القوائم املالية لعدم وجود اأي اأثر جوهري لها على  

نتائج البنك ومركزه املايل.  

كفاية راأ�ص املال 	38

ومبوجبها ال�سعودي،  العربي  النقد  موؤ�س�سة  قبل  من  املحددة  املعدلت  باإ�ستخدام  وذلك  راأ�سماله  كفاية  مدى  مبراقبة  البنك  يقوم   

والتعهدات املايل  املركز  قائمة  فـي  املدرجة  املوجودات  مع  املوؤهل  املال  راأ�س  بنود  مبقارنة  وذلك  املال  راأ�س  كفاية  مدى  قيا�س  يتم   

والإلتزامات املحتملة واملبالغ الإ�سمية للم�ستقات باإ�ستخدام الأر�سدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�سبية.  

15.3 	7,493,152 		17.9 	9,404,599 راأ�س املال الأ�سا�سي     

15.6 	7,638,844 	18.2 	9,552,271 راأ�س املال الأ�سا�سي  + راأ�س املال امل�ساند    

2005 2006
باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

2005
ن�سبة كفاية

راأ�س املال

ن�ضبة كفاية

راأ�ص املال راأ�ص املال

باآلف  الريالت

%%ال�ضعودية

2006

راأ�س املال

باآلف  الريالت

ال�سعودية

65
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كفاية راأ�ص املال  – تتمة 	38

	

املوجودات املدرجة فـي قائمة  

املركز املايل  

– 	 	14,825,737 	– 	 	24,182,796 	 	 	 	%0  

1,854,557 	 	9,272,784 	1,649,441 	 	8,247,202 	 	 	%20  

41,823,730 	 	41,829,406 	44,753,704 	 	44,759,380 	 	 	%100  

43,678,287 	 	65,927,927 	46,403,145 	 	77,189,378 	 الإجمايل  	

التعهدات والإلتزامات املحتملة  

– 	294,455 	918,235 	– 	211,916 	1,571,348 	 	 	 	%0  

182,185 	910,923 	2,038,654 	254,670 	1,273,349 	2,816,319 	 	 	%20  

4,755,508 	4,755,508 	12,880,353 	5,319,688 	5,319,688 	14,712,257 	 	 	%100  

4,937,693 	5,960,886 	15,837,242 	5,574,358 	6,804,953 	19,099,924 	 الإجمايل  	

امل�ستقات  

– 	– 	2,792,925 	– 	– 	2,713,832 	 	 	 	%0  

146,296 	731,481 	18,591,795 	188,077 	940,385 	29,015,979 	 	 	%20  

191,671 	383,342 	7,518,264 	233,032 	466,064 	9,796,292 	 	 	%50  

337,967 	1,114,823 	28,902,984 	421,109 	1,406,449 	41,526,103 	 الإجمايل  	

اإجمايل املوجودات  

48,953,947 	 	 	52,398,612 املرجحة املخاطر     

خدمات اإدارة الإ�ضتثمار  39

يقدم البنك خدمات اإ�ستثمارية لعمالئه. ت�ستمل هذه اخلدمات على اإدارة بع�س ال�سناديق الإ�ستثمارية بالتعاون مع م�ست�ساري اإ�ستثمار  

فـي ال�سناديق  هذه  فـي  البنك  ح�سة  تدرج  للبنك.  املالية  القوائم  فـي  ال�سناديق  لهذه  املالية  القوائم  توحيد  يتم  ل  متخ�س�سني.   

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع وتدرج الأتعاب املكت�سبة لقاء اإدارة تلك ال�سناديق �سمن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة. اإن املوجودات  

املودعــة لدى البنك، ب�سفته و�سيًا اأو موؤمتنًا عليها، ل تعترب موجودات خا�سة بالبنك وبالتايل ل تدرج فـي هذه القوائم املالية.  

التغيريات امل�ضتقبلية فـي املعايري املحا�ضبية 	40

على ويتعني  النهائية،  ب�سيغتها  الدولية  املحا�سبة  ومعايري  املالية  بالتقارير  اخلا�سة  اجلديدة  الدولية  املعايري  بع�س  ن�سر  مت  لقد   

البنك الإلتزام بها خالل ال�سنة املحا�سبية التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يناير 2007. وقد اإرتاأى البنك عدم تطبيق هذه املعايري ب�سورة مبكرة.  

ت�ستمل هذه املعايري على ما يلي:  

2005 2006
املعادل

الإئتماين

باآلف  الريالت

ال�سعودية

املوجودات

املرجحة املخاطر

باآلف  الريالت

ال�سعودية

القيمة الدفرتية/

املبالغ الإ�سمية

باآلف  الريالت

ال�سعودية

املوجودات

املرجحة املخاطر

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

املعادل

الإئتماين

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

باآلف  الريالت

ال�ضعودية

القيمة الدفرتية/

املبالغ الإ�ضمية

املوجودات	املرجحة	اخملاطر
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التغيريات امل�ضتقبلية فـي املعايري املحا�ضبية  – تتمة 	40

	
بعر�س املتعلق  املعدل  الدويل رقم )1(  املحا�سبة  باإ�سدار معيار  الدولية  املحا�سبة  2005، قام جمل�س معايري  اأغ�سط�س  �سهر  خالل   

بعد اأو  فـي  تبداأ  التي  الفرتات  على  املعيار  هذا  تطبيق  يجب  املال”.  براأ�س  املتعلقة  “الإف�ساحات  عنوان  حتت  املالية  القوائم   

1 يناير 2007. يتطلب املعيار املعدل، عند �سريانه، الإف�ساح عن املعلومات التي ت�ساعد على تقومي اأهداف البنك و�سيا�سته والعمليات  

املتعلقة باإدارة راأ�س املال.  

	
قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار هذا املعيار فـي �سهر اأغ�سط�س 2005، وي�سري مفعوله على الفرتات التي تبداأ فـي اأو بعد  

اأدائه اأو  للبنك  املايل  للمركز  بالن�سبة  املالية  الأدوات  اأهمية  ب�ساأن  اإ�سافـية  اإف�ساحات  تقدمي  املعدل  املعيار  يتطلب   .2007 يناير   1  

ومعلومات ب�ساأن املخاطر الناجمة عن الأدوات املالية.  

	
مت اإ�سدار هذا املعيار من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية فـي �سهر نوفمرب 2006، وي�سري مفعوله على الفرتات التي تبداأ فـي اأو  

املتعلقة املعلومات  الإف�ساح عن  ب�ساأن  البنك  يتبعها  التي  الطريقة  على  تغيريات  اإجراء  اجلديد  املعيار  يتطلب   .2009 يناير   1 بعد   

بقطاعاته الت�سغيلية.  

	
خالل عام 2006، قامت جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية باإ�سدار التف�سريات التالية:  

بالتقارير اخلا�س  الدويل  املعيار  نطاق   –  8 رقم  املالية  بالتقارير  اخلا�سة  الدولية  املعايري  تف�سري  جلنة  عن  ال�سادر  التف�سري  	•  

املالية رقم 2.   

التف�سري ال�سادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية رقم 9 – اإعادة تقومي امل�ستقات. 	•  

والإنخفا�س املرحلية  املالية  القوائم   –  10 رقم  املالية  بالتقارير  اخلا�سة  الدولية  املعايري  تف�سري  جلنة  عن  ال�سادر  التف�سري  	•  

فـي القيمة.   

التف�سري ال�سادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية رقم 11 – تف�سري املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير 	•  

املالية رقم 2 – املعامالت املتعلقة باأ�سهم املجموعة واخلزينة.   

تعتقد الإدارة باأنه ل يوجد لهذه التف�سريات اأي تاأثري جوهري على القوائم املالية للبنك عند تطبيقها فـي عام 2007.  

اأرقام املقارنة  	41

اأعيد تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة كي تتم�سى مع تبويب ال�سنة احلالية .   

اإعتماد القوائم املالية من جمل�ص الإدارة    	42

اإعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية بتاريخ 3 حمرم 1428هـ املوافق 22 يناير 2007	م.  

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 املعدل – الإف�ساحات املتعلقة براأ�س املال

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 7 – الإف�ساحات املتعلقة بالإدوات املالية

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 8 – القطاعات الت�سغيلية

التف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية
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العناوين واأرقام الإت�صال

الإدارات الإقليمية:

املنطقة الو�سطى

الريا�ض

�سارع الأمري عبدالعزيز

بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�ض.ب 9084، الريا�ض 11413

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�ض: 8418 405 1 966+

املنطقة الغربية

جـدة

�سارع الإمام علي بن اأبي طالب - ال�سرفية

�ض.ب 109، جدة 21411

هاتف: 2121 651 2 966+

فاك�ض: 2816 653 2 966+

املنطقة ال�سرقية

اخلرب

�سارع امللك عبدالعزيز

�ض.ب 394، اخلرب 31952

هاتف: 6000 882 3 966+

فاك�ض: 1669 882 3 966+

البنك ال�صعودي الربيطاين )�صاب(

اململكة العربية ال�سعودية

الإدارة العامة

�سارع الأمري عبدالعزيز

بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�ض.ب 9084، الريا�ض 11413

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�ض: 0660 405 1 966+

برقيًا: �سابريط الريا�ض

اخلزينة:

هاتف: 0020 405 1 966+

فاك�ض: 8652 405 1 966+

مركز خدمة العمالء:

رقم الهاتف املجاين: 8888 124 800

www.sabb.com :موقعنا على الإنرتنت

حقوق الن�سر حمفوظة للبنك ال�سعودي الربيطاين©

يحظر ن�سر اأو اإعادة اإ�سدار اأو تخزين على نظام قابل 

لال�سرتجاع اأو ار�سال باأي �سكل اأو عرب اأي و�سيلة �سواء 

كانت الكرتونية اأو ميكانيكية اأو ت�سوير اأو ت�سجيل اأو 

خالفه لأي جزء من هذا التقرير اإل مبوافقة خطيّة

م�سبقة من البنك ال�سعودي الربيطاين.

�سدرت عن اإدارة العالقات العامة والإعالم التابعة

للبنك ال�سعودي الربيطاين، الريا�ض.

 ،Addison Corporate Marketing Ltd سمم الغالف من قبل�

لندن. �سممت �سفحات الن�ض  من قبل جمموعة العالقات 

العامة ب�سركة هونغ كونغ و�سنغهاي امل�سرفية املحدودة، 

هونغ كونغ.

مطبعة النا�رش العربي

�ض. ب. 65793 - الريا�ض 11566 -

اململكة العربية ال�سعودية

الدارة واملبيعات 

هاتف: 0650 416 )1( 966+ 

فاك�ض: 1017 416 )1( 966+ 

nasher33@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين

كل احلقوق حمفوظة
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