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��ستعر��س �لن�ساط

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ال�سنوات 	

2003 	2004 	2005 	2006 	2007 مباليني	الرياالت	ال�سعودية	

36,090 	44,666 	48,534 	59,258 	71,848 	 ودائع العمالء	

4,746 	5,917 	7,493 	9,405 	10,425 حقوق امل�ساهمني	

15,971 	14,676 	16,373 	21,702 	14,859 �سافـي ال�ستثمارات	

26,117 	31,627 	40,847 	42,450 	62,001 �سافـي القرو�س وال�سلف	

46,062 	57,938 	65,928 	77,189 	98,213 اإجمايل املوجودات	

1,258 	1,646 	2,504 	3,040 	2,607 	 �سافـي الدخل	

832 	990 	813 	1,500 	1,500 اإجمايل الأرباح املوزعة	
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كلمة رئي�س جمل�س �لإد�رة

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

ال�سادة م�ساهمي البنك الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

ي�سرين بالنيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي ل�ساب لل�سنة املالية املنتهية فـي 31 دي�سمرب 2007م.

واخلدمات  املالية  اخلدمات  قطاعي  على  الإيجابية  الآثار  بالتايل  وتوا�سلت  القوي،  منوه  2007م  عام  خالل  ال�سعودي  القت�ساد  وا�سل   

امل�سرفية وعلى �ساب ب�سكل خا�س، حيث متكن من خالل موقعه اجليد من ال�ستفادة الكاملة من الفر�س املتاحة فـي ال�سوق. وقد اأدى ا�ستمرار 

تركيز البنك على الأعمال امل�سرفية الأ�سا�سية اإىل حتقيقه منوًا متوازنًا والوا�سح من خالل الرتفاع الكبري فـي م�ستوى الودائع وال�سلف والقرو�س 

واإجمايل الأ�سول لدى البنك.

وبلغت اأرباح البنك ال�سافية لهذا العام 2,607 مليون ريال �سعودي، كما بلغ العائد على ال�سهم 26%، وقد قام البنك بالتعزيز املتوا�سل   

والرتكيز على الأعمال امل�سرفية الأ�سا�سية وطرح خدمات ومنتجات جديدة اإ�سافة اإىل النمو الكبري فـي قاعدة العمالء. هذا وقد اأو�سى جمل�س 

الإدارة بدفع ربح نهائي �ساف قدره 2.22 رياًل �سعوديًا لل�سهم الواحد، عن الن�سف الثاين من هذا العام، واإذا ما اأ�سيف هذا املبلغ اإىل �سافـي 

الربح املوزع لل�سهم عن فرتة الن�سف الأول من ال�سنة والذي بلغ 1.535 رياًل �سعوديًا لل�سهم الواحد، فاإن �سافـي الربح املوزع عن كامل ال�سنة 

وذلك بعد احل�سول على موافقة جمعيتكم املوقرة يبلغ 3.755 ريال لل�سهم الواحد لعام 2007م.

وانطالقًا من اأهدافنا املعلنة والتي تركز على الوفاء التام باحتياجات ومتطلبات عمالئنا فقد متت زيادة �سبكة فروعنا لت�سبح 63 فرعًا   

ت�سم 12 ق�سمًا خا�سًا بال�سيدات، اإ�سافة اإىل 398 جهاز �سراف اآيل واأجهزة اإيداع النقد، ومن اجلدير بالذكر اأنه مت اإن�ساء قاعات و�سالت 

فخمة لعمالء �ساب برمييري بهدف تقدمي م�ستوى عال من اخلدمة والرعاية لكبار عمالئنا من ذوي املراكز املالية املرموقة، اإ�سافة اإىل افتتاح 

مراكز ا�ستثمار جديدة، وتطوير فرق املبيعات املبا�سرة، لك�سب املزيد من العمالء للخدمات واملنتجات املتعددة التي يوفرها البنك.

�سركة قبل  تقدم كبري من  2007م، حتقيق  �سهد عام  فقد  املقدمة  املالية  نطاق اخلدمات  وتو�سيع  لتنويع  البنك  ا�سرتاتيجية  وكجزء من    

اإىل  املختلفة  وخدماتها  اأن�سطتها  اأدت  حيث  راأ�سمالها،  من   %40 »�ساب«  ميلك  ا�ستثمارية  �سركة  وهي  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC

ح�سولها على ما ل يقل عن 7 جوائز تقديرية دولية خالل عام 2007م، كما �سهدت ال�سنة اأي�سًا بداية اأعمال �سركة »�ساب تكافل« التي تقدم 

اإن�سوران�س �سريفي�سز املحدودة« واملتخ�س�سة فـي جمال  تاأ�سي�س �سركة »�ساب  اإىل  الإ�سالمية، بالإ�سافة  ال�سريعة  تاأمني متوافقة مع  خدمات 

الو�ساطة التاأمينية واإعادة التاأمني.

وعلى الرغم من احتدام املناف�سة فـي ال�سوق فقد حافظت اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واخلدمات التجارية على دورها الناجح جدًا فـي   

اأ�سواق القرو�س والتمويالت الإ�سالمية، حيث �ساركت فـي معظم املعامالت الرئي�سية خالل ال�سنة بالن�سبة ملوؤ�س�سات القطاعني اخلا�س والعام. 

ويعود معظم ذلك النجاح اإىل قدرة البنك على تقدمي حلول عاملية مبتكرة لل�سوق املحلية.

املالية املحدودة«،  »�ساب لالأوراق  البنك �سركة  اأن�ساأ  املالية، فقد  ال�سوق  وال�سادرة عن هيئة  لهم  املرخ�س  الأ�سخا�س  ومت�سيًا مع لئحة   

ك�سركة تابعة للبنك، لتويل اأعمال خدمات و�ساطة الأوراق املالية من خالل فروع »�ساب« عرب اململكة، وقد اأثبتت ال�سركة جناحها، حيث ارتفعت 

امل�سرفية  واملنتجات  الطلب على اخلدمات  �سهد  كما  الثانية.  املرتبة  اإىل  ال�ساد�سة  املرتبة  – من  العام  – خالل  ال�سوق  اأعمال  ح�ستها من 

ال�سخ�سية منوًا كبريًا، وخا�سة اخلدمات املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، كخدمات متويل املنازل وبطاقة الأمانة الئتمانية اجلديدة. 

كما حققت اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة جناحًا كبريًا خالل ال�سنة واأ�سبحت متلك ممثلني فـي مناطق اململكة الرئي�سية الثالث اإ�سافة اإىل وحدة 

متخ�س�سة لل�سيدات فـي الريا�س.

هذا ويوا�سل »�ساب« دوره البارز فـي خدمة املجتمع حيث تبنى خالل ال�سنة العديد من امل�ساركات اخلريية والجتماعية، اإ�سافة اإىل التزامه   

بتدريب وتاأهيل املواطنني ال�سعوديني من خالل العديد من الربامج التعليمية والتدريبية.
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اأما فيما يتعلق بالنظرة امل�ستقبلية، فاإننا ننظر بتفاوؤل كبري �سنتمكن معه من حتقيق اأق�سى الفوائد املمكنة فـي ظل الظروف القت�سادية   

القوية التي ت�سهدها اململكة فـي الوقت احلا�سر، وبالإ�سافة لذلك فاإن الآفاق امل�ستقبلية الإيجابية لالأعمال مقرونة بالرتكيز الكبري للبنك على 

توفري اأف�سل اخلدمات لعمالئه وتقدمي خدمات مالية �ساملة �سوف ت�سمن للبنك حتقيق منو متوازن ومتوا�سل على مدى ال�سنوات املقبلة.

ختامًا وبالنيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأود اأن اأعرب عن �سكري لكافة م�ساهمي البنك لولئهم ودعمهم، وتقديري الكبري لكل فرد من   

موظفي البنك والذين كان للتزامهم وتفانيهم الف�سل فـي موا�سلة البنك حتقيق النجاحات املتعددة، ولعمالئنا لثقتهم وم�ساندتهم الدائمة. 

كما اأود اأن اأعرب عن �سكري وتقديري 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 موؤ�س�سة رائدة فـي خدمة املجتمع، فاإنني 

اأكرر التزام �ساب بامل�ساهمة فـي منو وتطور اململكة العربية ال�سعودية حتت رعاية وتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني.

واهلل املوفق ،،،

عبداهلل بن حممد احلقيل

رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س �لإد�رة

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

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 2007م.

مقدمة

تاأ�س�س �ساب »البنك ال�سعودي الربيطاين« مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/4 وتاريخ 12 �سفر 1398هـ املوافق 21 يناير 1978م وهو ع�سو جمموعة 

HSBC. وتتمثل الأهداف الرئي�سية للبنك فـي تقدمي جمموعة من اخلدمات امل�سرفية للعمالء الأفراد وال�سركات كخدمات الودائع والقرو�س 

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

كما ميلك البنك 100% من راأ�س مال ال�سركة التابعة »�سركة �ساب لالأوراق املالية املحدودة«، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ومقرها   

الرئي�سي فـي الريا�س باململكة العربية ال�سعودية، براأ�س مال قدره 52.4 مليون ريال �سعودي، وعدد ح�س�س يبلغ 52,400 ح�سة، وتوفر ال�سركة 

تعمل  فاإنها  وبالإ�سافة لذلك  والعاملي.  املحلي واخلليجي  امل�ستوى  املالية على  الأوراق  و�ساطة  �ساملة  ال�ستثمار  جمموعة متكاملة من خدمات 

كو�سيط لعقود اأ�سواق املال الآجلة واخليارات وتوفر اأي�سًا خدمات احلفظ واملقا�سة لل�سركات واملوؤ�س�سات املحلية والأجنبية وموؤ�س�سات ال�ستثمار، 

وي�سمل ذلك احلفظ الآمن لالأوراق املالية وا�ستالم وت�سليم الأوراق املالية وحتويل �سهادات الأ�سهم اإىل حمافظ واإ�سدار التقارير حول املحافظ 

وتقارير اإجراءات ال�سركات وحت�سيل الدفعات.

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

�أبرز �لنتائج �ملالية لفرتة �خلم�س �سنو�ت �لأخرية

ال�سنوات 	

2003 	2004 	2005 	2006 	2007 مباليني	الرياالت	ال�سعودية	

36,090 	44,666 	48,534 	59,258 	71,848 	 ودائع العمالء	

4,746 	5,917 	7,493 	9,405 	10,425 حقوق امل�ساهمني	

15,971 	14,676 	16,373 	21,702 	14,859 �سافـي ال�ستثمارات	

26,117 	31,627 	40,847 	42,450 	62,001 �سافـي القرو�س وال�سلف	

46,062 	57,938 	65,928 	77,189 	98,213 اإجمايل املوجودات	

1,258 	1,646 	2,504 	3,040 	2,607 	 �سافـي الدخل	

832 	990 	813 	1,500 	1,500 اإجمايل الأرباح املوزعة	

التوزيع اجلغرايف للإيرادات:

تتحقق معظم اإيرادات البنك ب�سكل اأ�سا�سي من ن�ساطاته داخل اململكة العربية ال�سعودية.

اأق�سام الأعمال الرئي�سية:

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من اأق�سام العمل الرئي�سية التالية: 

ق�سم	اخلدمات		امل�سرفية	ال�سخ�سية	- ويعنى ب�سكل اأ�سا�سي باملتطلبات امل�سرفية ال�سخ�سية واخلا�سة لالأفراد.

ق�شم اخلدمات امل�شرفية لل�شركات - ويعنى ب�سكل رئي�سي باملتطلبات امل�سرفية لل�سركات واخلدمات التجارية.

ق�سم	اخلزينة	- ويدير ال�سيولة، وخماطر العمالت والعمولت اخلا�سة. كما اأنه م�سوؤول عن متويل عمليات البنك واإدارة املحفظة ال�ستثمارية 

وقائمة املركز املايل.
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�أبرز �لنتائج �ملالية لفرتة �خلم�س �سنو�ت �لأخرية - )تتمة(

لل�سنة والنتائج  العمليات  وم�ساريف  دخل  اإجمايل  واأي�سًا  2007م،  دي�سمرب   31 فـي  كما  البنك  والتزامات  اأ�سول  اإجمايل  بلغ  وقد  هذا    

املنتهية فـي نف�س التاريخ لكل قطاع من قطاعات الأعمال كالتاىل:

2007 	

الإجمايل اأخرى  قطاع اخلزينة  قطاع ال�سركات  قطاع الأفراد       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

4,373,952 	- 	465,782 	1,858,650 	2,049,520 اإجمايل دخل العمليات 

1,824,960 	- 	69,692 	371,867 	1,383,401 اإجمايل م�ساريف العمليات 

57,947 	57,947 	- 	- 	- اأرباح فـي ال�سركات الزميلة، �سافـي 

2,606,939 	57,947 	396,090 	1,486,783 	666,119 �سافـي الدخل  

وميثل �سافـي الأرباح من ال�سركات الزميلة ح�سة البنك فـي اأرباح ال�سركات التالية: 

�سركة	HSBC	العربية	ال�سعودية	املحدودة

ميتلك البنك ح�سة قدرها 40% من راأ�س مال ال�سركة، البالغ 50 مليون ريال �سعودي، وتقدم ال�سركة خدمات متويل ال�ستثمارات امل�سرفية فـي 

اململكة العربية ال�سعودية، بالإ�سافة اإىل خدمات متويل ال�ستثمارات واأن�سطة الكتتابات الأولية والندماج وال�ستحواذ والإ�سدارات اخلا�سة.

�شركة �شاب تكافل

وهي �سركة م�ساهمة مدرجة فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودي، وميتلك البنك ح�سة قدرها 32.5% من راأ�س مال ال�سركة املكون من 10 مليون �سهم 

بقيمة ا�سمية وقدرها 10 ريال لكل �سهم، وتقدم خدمات تاأمني متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، بالإ�سافة اإىل منتجات التكافل العائلي 

والتكافل العام.

�أجو�ء �لأعمال

الناجت املحلي  اإجمايل  اأن يحقق  التوايل، ومن املتوقع  لل�سنة الرابعة على  2007 منوه القوي  ال�سعودية فـي عام  وا�سل اقت�ساد اململكة العربية 

للمملكة منوًا بن�سبة 3.7% خالل العام، كما يتوقع اأن ترتفع الأ�سول الأجنبية  اإىل ما يقارب 942 بليون ريال �سعودي )251 بليون دولر اأمريكي( 

كما فـي 31 دي�سمرب 2007م، بينما يتوقع اأن يتجاوز هذا الرقم مبلغ 1,000 بليون ريال �سعودي )267 بليون دولر اأمريكي( فـي عام 2008م.

كما يتوقع اأن يكون الت�سخم، الذي يقا�س ن�سبة اإىل موؤ�سر تكلفة املعي�سة، قد ارتفع بن�سبة 3.6% خالل العام من اأقل من 2% فـي ال�سنة فـي   

عام 2006م. ويعزى هذا الرتفاع ب�سكل اأ�سا�سي اإىل ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية والإيجارات العقارية مقرونة بالرتفاع القوي ملعظم العمالت 

العاملية مقابل الدولر الأمريكي وارتفاع م�ستوى واردات ال�سلع ال�ستهالكية. وعلى الرغم من هذا الرتفاع فـي م�ستوى الت�سخم اإل اأنه يبقى اأقل 

ن�سبيًا من م�ستوى الت�سخم الذي جتاوز 10% فـي بع�س البلدان اخلليجية املجاورة.

احلكومية  الإيرادات  تكون  اأن  املتوقع  من  فاإن  ال�سنة  خالل  العاملية  الأ�سواق  فـي  البرتول  اأ�سعار  فـي  واملتوا�سل  الكبري  لالرتفاع  ونظرًا   

 للمملكة قد ارتفعت اإىل م�ستوى غري م�سبوق لتبلغ 618.7 بليون ريال �سعودي )165 بليون دولر اأمريكي( وهو ما اأدى اإىل املزيد من اخلف�س

 فـي م�ستوى الدين العام اإىل 309 بليون ريال �سعودي )82.4 بليون دولر اأمريكي( وتعادل ن�سبة 24.2% من اإجمايل الناجت املحلي لغاية نهاية

خالل يتوا�سل  اأن  يتوقع  والذي   -  2007 عام  فـي  الإيرادات  ارتفاع   .)2006 عام  فـي  املحلي  الناجت  اإجمايل  من   %28 بن�سبة  )مقارنة   العام 

 عام 2008 - مكن احلكومة من زيادة خم�س�سات الإنفاق فـي امليزانية اإىل 444.6 بليون ريال �سعودي )118.6 بليون دولر اأمريكي( لفرتة الثني

ع�سر �سهرًا القادمة مقارنة مبخ�س�سات اإنفاق بلغت 390 بليون ريال �سعودي )104 بليون دولر اأمريكي( لعام 2007م.

وقد اأعطى رفع م�ستوى خم�س�سات الإنفاق احلكومي دفعة قوية اأخرى للقطاع اخلا�س فـي اململكة العربية ال�سعودية مبا فـي ذلك قطاع   

البنوك املتنامي، حيث �سكلت م�ساركة القطاع امل�سرفـي املتوا�سلة فـي م�ساريع البنية التحتية العديدة وامل�ساريع ال�سناعية التي يجري تنفيذها، 

ال�سكك احلديدية  واملياه وخطوط  الطاقة  اململكة ومرافق  فـي خمتلف مناطق  ت�سييدها  �سيتم  التي  ال�ست  الرئي�سية  املدن القت�سادية  �ساملة 

اجلديدة عرب اململكة واملجموعة الوا�سعة من م�سانع البرتوكيماويات �سكلت جزءًا مهمًا من اأن�سطة هذا القطاع.



14

تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�أجو�ء �لأعمال - )تتمة(

هذا ولقد انعك�ست قوة القت�ساد الوطني مرة اأخرى اإيجابيًا على اأداء القطاع امل�سرفـي على الرغم من الآثار ال�سلبية التي تركها الرتاجع   

احلاد فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول( فـي اأوائل ال�سنة على ثقة امل�ستثمرين وبالتايل على م�ستوى اأعمال ال�ستثمار عن طريق البنوك. اإل 

اأن �ساب، وبالرغم من انخفا�س اأرباحه لأول مرة خالل اأكرث من عقد من الزمن، حقق منوًا كبريًا فـي قطاع ودائع العمالء والقرو�س وال�سلف 

واإجمايل الأ�سول. وتعود هذه الإجنازات ب�سكل كبري اإىل تركيز البنك على منو �سحي فـي قطاع ال�سركات معززًا بالنجاح املتوا�سل فـي اأعمال 

املنتجات  البنك وخا�سة  اإقباًل وا�سعًا من جانب عمالء  للبنك  ال�سخ�سية. لقد لقت اخلدمات واملنتجات املطورة  قطاع اخلدمات امل�سرفية 

واخلدمات املتوافقة مع ال�سريعة حتت مظلة »�ساب اأمانة«. وعلى جانب اآخر، لقد اأدى التدريب املتطور الذي وفره البنك ملوظفيه على جميع 

امل�ستويات فـي البنك اإىل اكت�سابهم املزيد من املهنية املتخ�س�سة العالية و�سقل مهاراتهم مما يعزز و�سع �ساب كرائد فـي القطاع امل�سرفـي 

ال�سعودي وي�سع البنك فـي املوقع الذي ي�سمن فيه موا�سلة النمو على مدى ال�سنوات القادمة.

�لأرباح

العائد على اأو  اأرباحه  اأنه مل يتمكن من موا�سلة رفع  اإل  2007 جناحًا متوا�ساًل على م�ستوى كافة القطاعات والأعمال،   �سهد �ساب فـي عام 

حقوق امل�ساهمني كما فعل على مدار الثنى ع�سر عامًا املا�سية.

هذا ولقد بلغت الأرباح التي حققها البنك خالل ال�سنة 2,607 مليون ريال �سعودي )695 مليون دولر اأمريكي( بانخفا�س قدره 433 مليون   

3,040 مليون ريال �سعودي  ال�سنة املا�سية والتي بلغت  التي حققها فـي  الأرباح  14% عن  اأو بن�سبة  اأمريكي(  ريال �سعودي )116 مليون دولر 

 2.16 اأو  ريال   8.11 اأمريكي( )مقارنة مببلغ  دولر  �سعودي )1.85  ريال   6.95 الواحد  ال�سهم  ربح  يكون  وبذلك  اأمريكي(.  دولر  مليون   811(

4,374 مليون ريال  اإىل  2007م  31 دي�سمرب  2006م(. وانخف�س دخل العمليات التي حققها البنك لل�سنة املنتهية فـي  اأمريكي  فـي عام  دولر 

5.3% عما اأي بن�سبة  243 مليون ريال �سعودي)65 مليون دولر اأمريكي(،  اأمريكي( وميثل ذلك انخفا�سًا قدره   �سعودي )1,166 مليون دولر 

كانت عليه فـي نف�س الفرتة من عام 2006م والتي بلغت 4,617 مليون ريال �سعودي)1,231 مليون دولر اأمريكي(.

وعلى الرغم من النخفا�س الكبري فـي خطوط الدخل املرتبطة بالأ�سهم، اإل اأن البنك متكن من تخفيف حدة تراجع الأرباح مقارنة بال�سنة   

املا�سية وذلك من خالل تعزيز الرتكيز على الأعمال الأ�سا�سية وتطوير منتجات وخدمات جديدة وبناء عالقات عمالء جديدة. ومع هذا الرتاجع 

فـي الأرباح فاإن جمل�س الإدارة يو�سي بتوزيع ربح عال، اإ�سافة اإىل منح اأ�سهم جمانية للم�ساهمني.

1.8% مقارنة مبا كانت عليه فـي ال�سنة املا�سية والتي �سهدت ا�ستثمارات متتالية متثلت فـي تغيري �سعار  لقد انح�سر منو التكلفة بن�سبة   

البنك والتوظيف وتطوير الأنظمة. كما اأن م�ستويات الديون امل�سكوك فـي حت�سيلها تتما�سى مع منو الأ�سول وزيادة اأعمال البطاقات الئتمانية 

والتمويل ال�ستهالكي فـي ال�سوق. هذا وقد حافظت النوعية الئتمانية للبنك على قوتها املتوا�سلة وخا�سة فـي قطاع ال�سركات والذي يوا�سل 

ال�ستفادة من قوة القت�ساد ال�سعودي. كما حافظت ن�سب ال�سيولة والكفاية الراأ�سمالية على قوتها املتوا�سلة.

مقارنة   %21 بن�سبة  بارتفاع  اأمريكي(  دولر  مليون   19,159( �سعودي  ريال  مليون   71,848 ال�سنة  بنهاية  العمالء  ودائع  اإجمايل  بلغ  وقد   

مببلغ 59,258 مليون ريال �سعودي )15,802 مليون دولر اأمريكي( كما  فـي 31 دي�سمرب من عام 2006، وارتفعت قرو�س و�سلف العمالء بن�سبة 

 46% اأو مببلغ 19,551 مليون ريال �سعودي )5,214 مليون دولر اأمريكي( اإىل 62,001 مليون ريال �سعودي )16,534 مليون دولر اأمريكي( من

نهاية فـي  كما  الأ�سول  اإجمايل  بلغ  وقد  املا�سية.  ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  فـي  اأمريكي(  دولر  مليون   11,320( �سعودي  ريال  مليون   42,450 

دولر مليون   5,606( �سعودي  ريال  مليون   21,024 بلغت  بزيادة  اأمريكي(  دولر  مليون   26,190( �سعودي  ريال  مليون   98,213 2007م،   عام 

اأمريكي( وتعادل ن�سبة 27% عما كانت عليه فـي نف�س الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت 77,198 مليون ريال �سعودي )20,584 مليون دولر 

اأمريكي( كما بنهاية ال�سنة املا�سية. ويعود هذا النمو ال�سحي فـي الأ�سول ب�سكل رئي�سي اإىل التقدم امل�سجع فـي قطاعي اخلدمات ال�سخ�سية 

وقطاع ال�سركات وخا�سة خدمات البطاقات والتمويل العقاري.

توزيع �أرباح نقدية و�إ�سد�ر �أ�سهم منحة

مع مراعاة اأي اإلتزامات طارئة ل ميكن التنبوؤ بها، وبافرتا�س ن�سبة منو �سنوي تقدر بـ 12% فـي �سافـي الأرباح، فاإن البنك ي�ستهدف احلفاظ 

على ن�سبة توزيع لالأرباح وقدرها 60% من �سافـي الأرباح لالإبقاء على منط ثابت ومتزايد لتوزيع الأرباح للم�ساهمني.

لل�سهم  اأمريكي(  دولر   0.59( �سعودي  ريال   2.22 وقدره  نهائي  �سافـي  ربح  بتوزيع  يو�سي  الإدارة  جمل�س  فاإن  املحققة  النتائج  على  بناًء   

 الواحد، وباإ�سافة الربح املقرتح توزيعه عن الن�سف الثاين ل�سافـي الربح املوزع عن الن�سف الأول من عام 2007 والذي بلغ 1.54 ريال �سعودي

)0.41 دولر اأمريكي( ي�سبح اإجمايل �سافـي الربح املوزع عن عام 2007م، 3.76 ريال �سعودي )1.00 دولر اأمريكي( لل�سهم الواحد.
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توزيع �أرباح نقدية و�إ�سد�ر �أ�سهم منحة - )تتمة(

 كما يو�سي جمل�س الإدارة اأي�سًا باإ�سدار اأ�سهم جمانية بواقع 3 اأ�سهم جديدة لكل 5 اأ�سهم حالية وذلك بعد موافقة جمل�س الإدارة واحل�سول

والتي للم�ساهمني  العادية  العامة  اجلمعية  ملوافقة  املجانية  والأ�سهم  النهائية  الأرباح  �سرف  ويخ�سع  الالزمة.  الر�سمية  املوافقات   على 

�ستنعقد فـي اأوائل عام 2008م.

الزكاة و�رشيبة الدخل

بلغت الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني لعام 2007م حوايل 55.1 مليون ريال �سعودي، اأما �سريبة الدخل املقررة على ح�سة ال�سريك 

الأجنبي من الدخل لنف�س ال�سنة بلغت حوايل 215,6 مليون ريال �سعودي، و�سوف يقوم البنك ب�سرف الأرباح املذكورة اأعاله بعد خ�سم مقرر 

الزكاة و�سريبة الدخل املدفوعة مقدمًا وقدرها 184,5 مليون ريال �سعودي خالل العام.

قائمة التغري فـي اأ�شهم كبار امل�شاهمني

تلقى البنك خالل العام اإ�سعارات من كبار امل�ساهمني والأ�سخا�س ذوي العالقة بخ�سو�س التغريات فـي ملكية راأ�س املال امل�ساهم للبنك وذلك 

طبقًا ملتطلبات املادة 30 من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية، ويو�سح اجلدول التايل ن�سب ملكية الأ�سهم بالإ�سافة 

لأع�ساء جمل�س اإدارة البنك وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني فـي �ساب وزوجاتهم واأولدهم الق�سر كالتايل:

�سافـي التغري        

اإجمايل ن�سبة اإجمايل  فـي عدد   ن�سبة امللكية  عدد الأ�سهم       

التملك كما فـي الأ�سهم  ن�سبة التغري  الأ�سهم خالل  فـي بداية  فـي بداية       

نهاية العام نهاية العام  خالل العام  العام  العام  العام  ال�سم    

%40 	150,000,000 	0 	0 	%40 	150,000,000 ال�سريك الأجنبي	

كبار امل�ساهمني

%26.60 	99,744,990 	%0.12 	115,057 	%26.57 	99,629,933 خالفًا لل�سريك الأجنبي	  

اأع�ساء جمل�س الإدارة

%0.0595 	2,230,377 	%0.39 	8,760 	%0.592 	2,221,617 وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني	  

وميثل كبار امل�ساهمني الآخرين )عدا امل�ساهمني غري ال�سعوديني( ن�سبة م�ساهمة تزيد عن 5% من اأ�سهم راأ�س املال ال�سادرة.

�ملمتلكات و�لفروع

�سهد البنك خالل عام 2007 فرتة اأخرى مليئة بالن�ساط على نطاق اإدارة املمتلكات والفروع حيث مت النتهاء من اأعمال تو�سعة مبنى الإدارة 

العامة اجلديد ومتت زيادة عدد فروع البنك اإىل 63 فرعًا و12 ق�سمًا خا�سًا بال�سيدات واأي�سًا زيادة عدد اأجهزة ال�سراف الآيل واأجهزة اإيداع 

كل من حي  فـي  وافتتاحهما  بناء فرعني جديدين  ال�سنة  كما مت خالل  املا�سية.  ال�سنة  120 جهازًا عن  قدرها  بزيادة  398 جهازًا  اإىل  النقد 

ال�سحافة بالريا�س وحفر الباطن، بينما مت نقل اأربعة فروع اإىل مقرات جديدة م�سممة لذلك الغر�س، اإ�سافة اإىل فرع اآخر يتوقع ت�سغيله فـي 

بداية عام 2008م. وهناك �ستة فروع اأخرى قيد الإن�ساء كما فـي 31 دي�سمرب 2007م بالإ�سافة اإىل خطة لتنفيذ 7 فروع اأخرى حول اململكة خالل 

ال�سنة املقبلة. وتوا�سلت اأي�سًا اأعمال تعديل فروع البنك لتتوافق مع ال�سورة اجلديدة. وهناك 14 فرعًا اآخر يجري العمل فيها و�سيتم النتهاء 

منها خالل الثني ع�سر �سهرًا القادمة.

ومن اأجل تقدمي خدمات عالية امل�ستوى للعمالء من ذوي املراكز املالية املرموقة فقد مت النتهاء من بناء �سالة متميزة لعمالء خدمة الربمييري 

فـي الريا�س وهي الأوىل من نوعها فـي ال�سرق الأو�سط التي ت�ستوفـي بالكامل معايري جمموعة HSBC . ومن املتوقع بناء املزيد من �سالت خدمة 

الربمييري فـي مواقع خمتلفة عرب اململكة، كما مت افتتاح مركزي ا�ستثمار جديدين خالل ال�سنة.

ومن الأن�سطة الأخرى للممتلكات، نقل ق�سم التح�سيل اإىل مبنى جمدد حديثًا واأي�سًا جتديد »مركز خدمة العمالء« فـي �ساب وتوفري مقر   

جديد ل�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، اإ�سافة اإىل بيع جممع الريا�س ال�سكني ونقل �سكانه اإىل جممعات اأخرى فـي املدينة، وقد بيع 

املجمع رغبة من البنك فـي توفري حماية كافية ملوظفيه وعمالئه على حد �سواء، و�سملت هذه اخلطوة اأي�سًا تركيب نظام مراقبة اأمنية متطور 

تقنيًا فـي املركز الرئي�سي.



16

تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�خلدمات �مل�سرفية لل�سركات و�خلدمات �مل�سرفية �لتجارية وخدمات �ل�ستثمار

اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واخلدمات امل�رشفية التجارية:

وا�سلت اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واخلدمات التجارية لعب دور ناجح فـي اأ�سواق املال والتمويل الإ�سالمي، وقد �سملت م�ساركات الق�سم 

قيمتها البالغ  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  �سكوك  لإ�سدار  الكتتاب  و�سامن  الكتتاب  مدفوعات  ومن�سق  وحيد  كمنظم  العمل  العام   هذا 

قيمتها البالغ  �سابك  �سركة  ل�سكوك  الكتتاب  و�سامن  الكتتاب  مدفوعات  ومن�سق  امل�سرتك  املنظم  واأي�سًا  �سعودي،  ريال  مليون   500,000 

�ساب لعب  كما  ل�سابك.  الإ�سالمية  احلماية  مبادلت  ت�سهيالت  ملعامالت  الكتتاب  و�سامن  الوحيد  واملنظم  �سعودي،  ريال  مليون   8,000 

قر�س واأي�سًا  املبتكرة،  للبال�ستيك  �سابك  �سركة  مل�سروع  �سنوات   7 لفرتة  دولر  بليون   5.4 البالغ  امل�سرتك  القر�س  فـي  الرئي�سي  املنظم   دور 

م�سرتك بقيمة 5.4 بليون ريال �سعودي ملدة 22 �سنة ل�سركة مرافق.

�سملت:  التي  الأخرى  املعامالت  من  العديد  فـي  العام  خالل  التجارية  امل�سرفية  واخلدمات  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  �ساركت  كما   

اأوجيه،  �سعودي  ل�سركة  اأمريكي  دولر  مليون   500 بقيمة  م�سرتك  متويل  قر�س  القاب�سة،  اململكة  ل�سركة  الأويل  لالكتتاب  امل�سرتك  ال�سامن 

وت�سهيالت متويل م�سرتكة بقيمة 250 مليون دولر اأمريكي ل�سركة �سعد للتجارة واملقاولت، واأي�سًا ت�سهيالت اإ�سالمية ل�سركة الواحة، وت�سهيالت 

اإعادة متويل اإ�سالمية ل�سركة امليثانول العاملية، وت�سهيالت جتارية ملجمع م�ساريع ال�سيتيل باجلبيل، بالإ�سافة لت�سهيالت اإعادة متويل ل�سركة 

تهامة وت�سهيالت ملدة 5 �سنوات و 364 يومًا ل�سركة اأرامكو ال�سعودية.

كما �ساهمت اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واخلدمات التجارية م�ساهمة فعالة فـي برنامج ال�سمان املايل الذي ترعاه البنوك ال�سعودية   

املحلية ويديره �سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي.

�خلدمات �مل�سرفية �ل�ستثمارية

�رشكة �ساب للأوراق املالية املحدودة )حتت اإدارة �سركة HSBC ال�سعودية املحدودة(

و�شاطة الأ�شهم

املالية الأوراق  وتداول  اأعمال و�ساطة  نقل  املالية فقد مت  ال�سوق  ال�سادرة عن هيئة  لهم  الأ�سخا�س املرخ�س  6/و من لئحة  املادة   مت�سيًا مع 

ل�ساب اإىل �سركة جديدة وهي �سركة �ساب لالأوراق املالية املحدودة، وهي �سركة تابعة ل�ساب والذي ميتلك غالبية راأ�سمالها امل�سجل والبالغ 52.4 

اإدارة ال�سركة من خالل اتفاقية  اإىل رئي�س للمجل�س. وتتم  اإدارة م�ستقل معني من قبل �ساب بالإ�سافة  مليون ريال �سعودي. ولل�سركة جمل�س 

اخلدمات  وت�سمل  اململكة.  اأنحاء  كافة  فـي  الفروع  من  وا�سعة  �سبكة  خالل  من  وتعمل  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  مع  ر�سمية 

الأ�سا�سية لل�سركة ما يلي:

اأ( خدمات الو�شاطة

توفر �سركة »�ساب لالأوراق املالية املحدودة« للعمالء خدمات و�ساطة اأ�سهم حملية وعاملية م�سممة للوفاء مبتطلباتهم وت�سهيالت متويل تداول 

)مقدمة من �ساب( وتعمل كو�سيط خلدمات العقود الآجلة واخليارات املنفذة فـي اأ�سواق املال العاملية.

وتوفر ال�سركة خدمات التداول للعمالء من خالل قنوات خمتلفة ت�سمل خدمتني عن طريق الإنرتنت هما »�ساب تداول« و »�ساب مبا�سر«   

والهاتف امل�سرفـي املجاين اإ�سافة اإىل �سبكة وا�سعة من مراكز ال�ستثمار.

اآ�سيا ودول  اأوروبا  الأمريكتني،  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  ذلك  فـي  مبا  العاملية  لالأ�سواق  مدخاًل  العاملية  الو�ساطة  خدمات  وتوفر    

واملحيط الهادئ.

وقد �سجلت ح�سة �سركة �ساب لالأوراق املالية املحدودة من اأعمال ال�سوق منوًا ثابتًا فـي عام 2007 حيث ارتفعت من 8.55% بنهاية �سهر   

دي�سمرب 2006 اإىل 13.46% كما فـي 31 دي�سمرب 2007م مما رفع ترتيب �سركة »�ساب لالأوراق املالية املحدودة« فـي ال�سوق من املرتبة ال�ساد�سة 

اإىل املرتبة الثانية خالل ال�سنة.
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�خلدمات �مل�سرفية �ل�ستثمارية - )تتمة(

ب( خدمات الأوراق املالية

توفر وحدة احلفظ واملقا�سة فـي �سركة »�ساب لالأوراق املالية املحدودة« جمموعة وا�سعة من خدمات احلفظ للم�ستثمرين من ال�سركات واملوؤ�س�سات 

املحلية والعاملية. وت�سمل هذه اخلدمات احلفظ الآمن لالأوراق املالية، ا�ستالم وت�سليم الأوراق املالية، حتويل �سهادات الأ�سهم، تقارير املحافظ 

ال�ستثمارية، اإجراءات ال�سركات وحت�سيل الدفعات. كما تن�سط ال�سركة فـي جمال اإدارة الكتتابات الأولية واإ�سدارات احلقوق. وت�سوق ال�سركة 

خدمات �سناديق ا�ستثمار املوؤ�س�سات اإىل مدراء ال�سناديق اخلارجيني بالإ�سافة اإىل توفري خدمات الئتمان لل�سركات وتوكيالت القرو�س.

وقد حققت خدمات الأوراق املالية فـي عام 2007 جناحًا كبريًا ومنت الإيرادات والأ�سول حتت الإدارة وعالقات العمالء منوًا جيدًا. وقد   

وا�سلت الوحدة �سيا�سة تنويع املنتجات حيث اأدخلت خدمات مالية غري بنكية فـي عام 2007م. وبف�سل ا�سرتاتيجيتها الت�سويقية املدعومة باأنظمة 

تقنية متطورة وفريق عمل موؤهل فقد حققت خدمات الأوراق املالية منوًا فاق ن�سبة 600% فـي اأ�سول احلفظ والتي بلغت اأكرث من 18.5 بليون ريال 

�سعودي كما فـي نهاية عام 2007م. اإن املركز القوي ل�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة فـي اأ�سواق التمويل والأ�سهم مقرونًا بالرتباط 

الوثيق مع اأعمال الأوراق املالية ملجموعة HSBC على امل�ستوى العاملي يعطي ال�سركة ميزة بارزة وميكنها من تقدمي خدمات حفظ عالية اجلودة 

مع الأعمال الأخرى املرتبطة بها لعمالئنا املحليني والدوليني. وجدير بالذكر اأن جمموعة HSBC متلك اأكرب �سبكة حفظ فـي ال�سرق الأو�سط 

واآ�سيا وهي ذات امتداد عاملي فعلي. كما جتدر الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن ال�سركة فازت بجائزة »اأف�سل اأمني حفظ فرعي على م�ستوى منطقة ال�سرق 

الأو�سط«، من جملة غلوبال فاينان�س مما يعك�س ال�سمعة واملركز العاليني لأعمالنا فـي اململكة العربية ال�سعودية.

�سركة HSBC �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة

ال�سعودية. العربية  اململكة  فـي   HSBC وملجموعة  »�ساب«  لـ  امل�سرفـي  ال�ستثماري  الذراع  هي  املحدودة،  ال�سعودية  العربية   HSBC  �سركة 

الأن�سطة  كل  ملمار�سة  ال�سعودية،  املالية  ال�سوق  هيئة  قبل  من  الن�ساط  مبزاولة  ترخي�س  على  وح�سلت   ،2006 عام  فـي  ال�سركة  تاأ�س�ست  وقد 

  HSBC لـ    %60 لـ »�ساب« و   %40 اخلم�سة امل�سموح بها وهي: التداول، الإدارة، الرتتيب، ال�ست�سارات، واحلفظ. وهي �سركة مملوكة بن�سبة 

القاب�سة بي اإل �سي من خالل �سركة HSBC اآ�سيا القاب�سة بي فـي.

وت�سمل اخلدمات الرئي�سية لل�سركة ما يلي:  

اإدارة الأ�سول

املحلية  ال�ستثمار  �سناديق  من  وا�سعة  جمموعة  احلايل  الوقت  فـي  املحدودة  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  فـي  الأ�سول  اإدارة  ق�سم  يوفر 

والعاملية. وقد ارتفعت الأ�سول حتت الإدارة فـي �سناديق ال�ستثمار خالل ال�سنة بن�سبة 77% لت�سل اإىل 17.7 بليون ريال �سعودي كما فـي نهاية 

�سهر دي�سمرب 2007م مقارنة مببلغ 9.9 بليون ريال �سعودي كما فـي نهاية عام 2006م.

وكانت اإدارة �سناديق �ساب ال�ستثمارية قد انتقلت اإىل �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، ومت اإبالغ جميع امل�ستثمرين بهذا التغيري   

من خالل خطابات فردية ور�سائل عرب موقعنا على �سبكة الإنرتنت.

وفـي الربع الأول من العام مت طرح �سندوق اأ�سهم اأوروبية متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية وهو �سندوق الأمانة لالأ�سهم الأوروبية، وفـي �سهر   

دي�سمرب وبالنظر للقوة الكبرية لالقت�ساد ال�سعودي فقد مت طرح �سندوقي ا�ستثمار مرتبطني بالأ�سهم هما �سندوق موؤ�سر الأ�سهم ال�سعودية 

و�سندوق البرتوكيماويات ال�سعودي وذلك بهدف زيادة ال�ستثمارات الأجنبية من قبل املوؤ�س�سات الدولية فـي �سوق الأ�سهم ال�سعودية. كما يجري 

التح�سري لطرح �سندوق جديد هو �سندوق الأ�سواق العاملية النا�سئة فـي اأوائل عام 2008م.

متويل ال�رشكات

فـي حقل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  فـي  الرائد  مركزهم  على  ال�سنة  املحدودة خالل  ال�سعودية  العربية   HSBC و�سركة  �ساب  من  كل  حافظ 

ال�ست�سارات املالية واإدارة الإ�سدارات واأن�سطة الكتتابات، وفـي اإ�سدارات الأ�سهم والتمويالت خالل عام 2007، بينما عزز البنك مركزه فـي 

اململكة.  فـي  ال�سكوك  واإ�سدارات  الإ�سالمية  التمويالت  معظم  وتنظيم  واإدارة  امل�سورة  تقدمي  فـي  رائدًا  ليكون  الإ�سالمية  التمويل  معامالت 

كما و�سع البنك على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية اإمكانياته حتى يحقق مركزًا رائدًا فـي ال�سوق فـي جمال اإدارة اإ�سدارات التمويل التقليدية 

والإ�سالمية على امل�ستويني املحلي والعاملي، وفـي قطاعات البرتوكيماويات والطاقة واملياه مع الحتفاظ مبركز قوي فـي قطاعات البنية التحتية 

والت�سالت والنقل والعقارات والقطاع املايل وقطاع التجزئة.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�خلدمات �ل�ست�سارية �ل�ستثمارية

حافظت �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة خالل ال�سنة على مركزها كاأن�سط بنك فـي اململكة العربية ال�سعودية فـي حقل ال�ست�سارات 

املالية واإدارة الإ�سدارات واأن�سطة الكتتابات وفـي اإ�سدارات الأ�سهم. ومقابل هذا الأداء املتميز فـي حقل ال�ستثمارات امل�سرفية فازت ال�سركة 

بجائزة » اأف�سل موؤ�س�سة فـي اأن�سطة الندماج وال�ستحواذ فـي اململكة العربية ال�سعودية لعام 2007« من جملة يورموين. هذا وقد جتاوز اإجمايل 

قيمة �سفقات ال�ستثمار امل�سرفية املنفذة من قبل ال�سركة حتى تاريخه �سواء على نطاق اأ�سواق املال اأو على نطاق اأن�سطة الندماج وال�ستحواذ 

مبلغ 13,000 مليون ريال �سعودي. وقد �سملت اأبرز املعامالت التي اأجنزتها ال�سركة فـي عام 2007 ما يلي:

امل�ست�سار املايل ومدير الإ�سدار وال�سامن الوحيد لالكتتاب الأويل بقيمة 142.4 مليون ريال �سعودي ل�سركة مالذ للتاأمني التعاوين  •
امل�ست�سار املايل ل�سركة املراعي لالألبان بالن�سبة لعملية ا�ستحواذ �سركة املخابز الغربية املحدودة وال�سركة العاملية خلدمات املخابز بقيمة   •

705 مليون ريال �سعودي

�سركة على  ال�ستحواذ  عملية  بخ�سو�س  »ت�سنيع«  الوطنية  الت�سنيع  ل�سركة  تابعة  �سركة  وهي  كري�ستال  ل�سركة  املايل  امل�ست�سار   • 
Millennium Inorganic Chemicals التابعة ل�سركة ليونديل الكيميائية الأمريكية مببلغ 1.2 بليون دولر اأمريكي

امل�ست�سار املايل ومدير الإ�سدار وال�سامن الوحيد لالكتتاب الأويل ل�سركة »�ساب تكافل« بقيمة 35 مليون ريال �سعودي  •
امل�ست�سار املايل ومدير الإ�سدار و�سامن الكتتاب لإ�سدارات احلقوق لل�سركة الوطنية لل�سحن البحري بقيمة 1,440 مليون ريال �سعودي  •

ال�سامن واملدير امل�سرتك لالكتتاب الأويل ل�سركة كيان ال�سعودية بقيمة 6,750 مليون ريال �سعودي  •
ال�سامن واملدير امل�سرتك لالكتتاب الأويل ل�سركة اململكة القاب�سة مببلغ 3,228 مليون ريال �سعودي  •

ال�سامن ومدير الكتتاب امل�سرتك لالكتتاب الأويل بقيمة 874 مليون ريال �سعودي ل�سركة عبد اللطيف لال�ستثمار ال�سناعي  •
متويل �ل�ستثمار�ت �مل�سرفية

HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، ل�سركة الكهرباء ال�سعودية ا�ست�سارة حول احل�سول على التقييم الئتماين  فـي اأوائل العام قدمت �سركة 

البتدائي من وكالتي �ستاندارد اأند بوورز  وفيت�س وهما وكالتا التقييم الرائدتان على امل�ستوى العاملي واللتان �ساهمتا فـي ح�سول ال�سركة على 

اأعلى ت�سنيف حت�سل عليه اأي �سركة فـي اململكة. ثم قامت ال�سركة باإدارة اأكرب قر�س دويل م�سرتك تقوده �سركة �سعودية على الإطالق.

وبعد جناح الإ�سدار الأول ل�سكوك �سابك املحلية فـي عام 2006، قامت ال�سركة باإدارة اإ�سدارات �سكوك فـي ال�سوق املحلية لكل من ال�سركة   

ال�سعودية للكهرباء و�سركة �سابك خالل ال�سنة وكالهما ميثالن رقمًا قيا�سيًا لأكرب اإ�سدارات �سكوك بالريال ال�سعودي واأكرب اإ�سدارات �سكوك 

غري املرتبطة بالأ�سهم فـي دول جمل�س التعاون اخلليجي. وكانت �سكوك �سابك اأي�سًا اأول اإ�سدارات �سكوك عامة تديرها �سركة �سعودية وي�سمح 

للم�ستثمرين اخلليجيني بال�ستثمار فيها. وقد اأدارت �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة عملية اإ�سدار ال�سكوك مبهارة تامة ومت النتهاء 

منها بنجاح على الرغم من اأزمة التمويل العقاري التي برزت فـي الأ�سواق العاملية.

كما لعبت HSBC اأي�سًا دور املدير الرئي�سي ملعاملة التمويل بقيمة 9,200 مليون دولر اأمريكي ملجموعة �سابك لتمكينها من ال�ستحواذ على   

قطاع ال�سناعات البال�ستيكية فـي �سركة )جرنال اإلكرتيك(، والتي اأطلق عليها ا�سم �سركة �سابك للبال�ستيك املبتكرة، ولعبت ال�سركة اأي�سًا  

دورًا رئي�سيًا فـي توزيع �سندات ال�سركة اجلديدة ذات املردود العايل.

متويل �مل�ساريع و�ل�سادر�ت

و�سوق  ال�ستثمارية  ال�ست�سارات  �سوق  قيادة  وال�سادرات  امل�ساريع  بتمويل  املتعلقة  املحدودة  ال�سعودية  العربية   HSBC �سركة  اأعمال  ووا�سلت 

تنظيم املعامالت املعقدة لتمويل امل�ساريع. فقد ُكلف هذا الق�سم موؤخرًا بالعمل كم�ست�سار لوزارة املياه والكهرباء بخ�سو�س برنامج خ�سخ�سة 

قطاع مياه ال�سرف ال�سحي وتقدمي ال�ست�سارات ل�سركة »مرافق« بالن�سبة مل�سروعها العاملي الثاين امل�ستقل للمياه والكهرباء. وبالإ�سافة لذلك 

وا�سل ق�سم متويل امل�ساريع وال�سادرات تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية ل�سركة املاء والكهرباء مل�سروعها الثالث �سمن برناجمها الناجح )الإنتاج 

امل�ستقل للمياه والطاقة »IWPP«(، ول�سركة �سبكيم مل�سروع املجمعني البرتوكيماويني العامليني.

من  ملزيد  الطريق  ميهد  مما  اأمريكية  برتوكيماويات  �سركة  على  ال�سعودي  اخلا�س  القطاع  ا�ستحواذ  فـي  رئي�سيًا  دورًا  الق�سم  لعب  كما   

التعامالت امل�ستقبلية مع ال�سركات الرائدة فـي القطاع اخلا�س ال�سعودي. وقد عزز كل من �ساب و�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، 

موقعهما كمنظم رئي�سي لتمويل امل�ساريع، حيث كلفت  الأخرية بدور املنظم الرئي�سي  لتمويل م�سروع كيان ال�سعودية لإن�ساء جممع برتوكيماويات 

اأمريكي، م�سروع  5 بليون دولر  10 بليون دولر اأمريكي واأي�سًا مل�سروع املجمع الكيميائي ل�سركة �سيفرون فيليب�س الوطنية البالغ قيمته  بقيمة 

ال�سقيق بقيمة 1.8 بليون دولر اأمريكي، م�سروع �سركة مرافق مببلغ 3.3 بليون دولر اأمريكي واإعادة متويل حمطة تهامة لتوليد الطاقة وم�ساريع 

ال�سركة ال�سعودية العاملية للميثانول، واأي�سًا م�ست�سارًا ماليًا لأكرب برنامج خ�سخ�سة فـي اململكة والذي يتوقع املبا�سرة فيه فـي عام 2008م.
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�خلال�سة

توا�سل املعامالت املذكورة اأعاله تعزيز الدور الرائد ل�سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، فـي جمال ال�ستثمارات امل�سرفية فـي اململكة 

وتوفر قاعدة �سلبة متكن ال�سركة من حتقيق املزيد من التعزيز ملكانتها فـي اململكة فـي ال�سنوات املقبلة.

�خلدمات �مل�سرفية �ل�سخ�سية

منا الإقبال على اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية خالل عام 2007 منوًا كبريًا وخا�سة على نطاق اخلدمات املهيكلة اإ�سالميًا حتت �سعار الأمانة 

واخلدمات املتطورة التي تقدم ملزيد من العمالء من ذوي املراكز املالية العالية مبوجب خدمة برمييري العاملية.

ومن اخلدمات التي لقت اإقباًل �سديدًا على وجه اخل�سو�س خدمة الأمانة لتمويل املنازل حيث رفع �ساب من ح�سته فـي ال�سوق وذلك على   

48 فرعًا  خلفية تو�سيع نطاق تغطية هذه اخلدمة لت�سمل الإن�ساء واإعادة التمويل وزيادة عدد الفروع التي تعمل حاليًا حتت �سعار الأمانة اإىل 

بزيادة 33 فرعًا عما كانت عليه فـي نهاية ال�سنة املا�سية. كما حظي اإ�سدار البطاقة الئتمانية اجلديدة – املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية – قبوًل 

وا�سعًا فـي اأو�ساط العمالء.

وبالن�سبة لعمالء خدمة برمييري، فقد افتتح �ساب ثالثة مراكز برمييري عاملية حتت اإدارة موظفني متخ�س�سني من ذوي الكفاءات العالية   

والتدريب، ومن املزمع اإن�ساء 5 مراكز اأخرى فـي ال�سنة القادمة. وبذلك فقد اأ�سبح باإمكان �ساب، بالتعاون مع جمموعة HSBC، اأن يقدم لعمالء 

املبا�سر بخدمات  والت�سال  اإىل ح�ساباتهم  الإنرتنت  الو�سول عرب  فـي ذلك  العامل مبا  اأي مكان من  فـي  الربمييري م�ستوى عال من اخلدمة 

العمالء فـي بلدهم الأ�سلي. ومع الأخذ بعني العتبار م�ستوى اخلدمة الفريد الذي توفره خدمة الربمييري، فاإن من املتوقع اأن ت�سهد هذه اخلدمة 

منوًا كبريًا فـي قاعدة عمالئها فـي ال�سنوات القادمة.

ال�سادرة  البطاقات  حجم  من   %25 تبلغ  ال�سوق  من  كبرية  ح�سة  لتحتل  منوها  �ساب  فـي  التقليدية  الئتمان  بطاقات  اأعمال  وا�سلت   

 واأي�سًا ح�سة كبرية من �سوق ال�سرف بوا�سطة البطاقات الئتمانية. ولت�سهيل عملية �سداد م�ستحقات البطاقات ودفعات برنامج »اإيزي باي«

اآخذين  النطاق،  الذكر على هذا  ت�ستحق  التي  الأمور  �سداد. ومن  ال�سداد من خالل خدمة  العمالء  باإمكان  اأ�سبح  ال�سرائية فقد  للت�سهيالت 

فـي العتبار تزايد م�ستوى الإنفاق بوا�سطة البطاقات الئتمانية خارج اململكة، التح�سن الكبري الذي حققه البنك فـي اأنظمة مراقبة الحتيال 

بالبنك خالل ال�سنة والذي من �ساأنه توفري اأق�سى حد من احلماية للعمالء. كما قام البنك اأثناء العام بتطوير كافة وحدات ال�سداد لدى املتاجر 

امل�ساركة اإىل �سبكة INET بهدف ت�سهيل وت�سريع اإنهاء املعامالت، بينما مت قبيل نهاية ال�سنة بقليل طرح خدمة التجارة الإلكرتونية، وخدمة 

مقدمي خدمات الت�سديد والدفع الإلكرتوين.

و�سهدت اخلدمات امل�سرفية املبا�سرة من خالل �سبكة »�ساب نت« منوًا قويًا خالل ال�سنة كما هو احلال بالن�سبة للخدمات امل�سرفية عرب   

الهاتف من خالل مركز خدمات العمالء بالبنك. ويعود هذا النمو ب�سكل كبري اإىل التعزيز املتوا�سل فـي اخلدمات املقدمة مبا فـي ذلك خدمة 

»�سداد« لدفع الفواتري وجتزئة املحافظ والزيادة الكبرية التي بلغت 29% فـي عدد اأجهزة ال�سرف الآيل واأجهزة اإيداع النقد التي مت تركيبها 

فـي خمتلف مناطق اململكة. ومما يدل على هذا النجاح الذي حتقق فـي جمال تطوير اخلدمات امل�سرفية املبا�سرة خالل ال�سنة ح�سول �ساب 

على جائزة »اأف�سل بنك فـي خدمات اإدارة ال�ستثمار عرب الإنرتنت« فـي اململكة من جملة غلوبال فاينان�س واأي�سًا جائزة »اأف�سل بنك فـي خدمات 

متويل مبيعات امل�ستهلك« فـي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمايل اأفريقيا.

�خلدمات �مل�سرفية �خلا�سة

�سهدت اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة املزيد من النمو خالل عام 2007 حيث مت اإن�ساء مكاتب متثيلية لها فـي املناطق الثالث باململكة العربية 

العالقات وهو ما �سمن  املدربة من مدراء  الكوادر  باأف�سل  الريا�س وجميعها مزودة  فـي  لل�سيدات  فـي ذلك وحدة متخ�س�سة  ال�سعودية مبا 

احتالل اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة مركزًا رائدًا من ناحية ح�ستها من ال�سوق.

ولتعزيز موقع اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة فقد مت تطوير عالقة وثيقة مع HSBC  برايفت بنك )�سوي�س( فـي جنيف، ومن املتوقع تو�سيع   

تعيني عدد من  اأجل  العام من  اأواخر  فـي  الالزمة  الرتتيبات  اتخاذ  القريب. كما مت  امل�ستقبل  فـي  الأخرى  املراكز  لتغطي جميع  العالقة  هذه 

املوظفات لتمثيل اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة فـي املنطقتني ال�سرقية والغربية خالل ال�سنة املقبلة، هذا مع العلم باأن عمالء اخلدمات امل�سرفية 

اخلا�سة اأ�سبح باإمكانهم الآن ال�ستفادة من اخلدمات املقدمة من قبل جمموعة HSBC العاملية فـي عدد من املراكز على امل�ستوى العاملي.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لتاأمني و�لتكافل

تاأمني جديدة اإجراء درا�سة وافية لإن�ساء �سركة  ال�سنة العمل على  العام، كما مت خالل  2007 طرح �سركة »�ساب تكافل« لالكتتاب   �سهد عام 

تابعة ل�سركة �ساب تكافل.

�لعمليات

وفعالية العمالء  خدمات  وتطوير  تعزيز  �ساأنها  من  التي  والأعمال  امل�ساريع  لتنفيذ  كبريًا  اهتمامًا   2007 عام  خالل  العمليات  اإدارة   اأولت 

العمليات خماطر  مهام  ا�ستكمال  الإجراءات  هذه  على  الهامة  الأمثلة  ومن  الإيرادات.  وزيادة  كبري  مايل  وفر  حتقيق  ي�سمن  مبا   العمليات 

الرئي�سية مبوجب بروتوكول بازل 2 ومبوجب ذلك فقد اأ�سبح بالإمكان الآن الإبالغ املبا�سر عن اخل�سائر من خالل خدمة الإنرتنت واأي�سًا تعزيز 

رفع التقارير املنتظمة اإىل جلنة اإدارة املخاطر وهيئات مراجعة املخاطر اخلارجية. كما مت خالل العام اإعطاء اأهمية كبرية ملو�سوع اللتزام 

باأنظمة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

�لتقدير �لعاملي

خالل ال�سنة مت اختيار �ساب من قبل جملة غلوبال فاينان�س، اأف�سل بنك فـي خدمات اإدارة ال�ستثمار عرب الإنرتنت، واأف�سل بنك يف خدمات 

متويل مبيعات امل�ستهلك، كما فاز البنك بجائزة »اأف�سل مراكز خدمة العمالء« فـي اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا لعام 2007، علمًا باأن �ساب 

هو ال�سركة ال�سعودية الوحيدة التي تفوز بجوائز مراكز خدمة العمالء لأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا لعام 2007، والتي اأقيمت فـي لندن، 

وناف�س فيها اأف�سل مائة مركز خدمة عمالء على م�ستوى العامل. وقد فار �ساب بامليدالية الف�سية لأف�سل مركز خدمة عمالء للعمليات املتو�سطة 

وجائزة اأف�سل حملة خارجية، وبذلك يكون �ساب قد ح�سل على ت�سع جوائز تقدير رئي�سية منذ عام 2005.

اأما �سركة HSBC العربية ال�سعودية فقد ح�سلت – خالل عام 2007 – على جائزتني تقديريتني فـي التميز من قبل جملة يوروموين وهما:   

»اأف�سل موؤ�س�سة متويل« و »اأف�سل موؤ�س�سة فـي اأن�سطة الندماج وال�ستحواذ«.

�لعالقات �لعامة

خالل العام قام �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأندرو البن الثاين ل�ساحبة اجلاللة امللكة اإليزابيث الثانية بزيارة مبنى الإدارة العامة اجلديد 

للبنك. وتاأتي زيارة �سموه اإىل اململكة دعمًا لال�ستثمارات الربيطانية فـي اململكة العربية ال�سعودية، وتر�سيخًا لاللتزام طويل املدى الذي اأكده 

تطوير  فـي  بامل�ساهمة  ال�سعوديني  احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  مع  حمادثاته  خالل  غرين  �ستيفن  ال�سيد   HSBC جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

القت�ساد ال�سعودي من قبل جمموعة HSBC التي متلك 40% من اأ�سهم �ساب.

�مل�ساركة �لجتماعية

يوا�سل �ساب دوره الرائد والبارز فـي جمال خدمة املجتمع، ففي عام 2007، وكجزء من �سيا�سته: »�ساب فـي خدمة املجتمع«، قام البنك بالعديد 

من الأعمال الإن�سانية مبا فـي ذلك على �سبيل املثال ل احل�سر: م�ساعدة الأ�سر الفقرية والتربع ملركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة، التربع 

للجمعية اخلريية لرعاية الأيتام بالريا�س »اإن�سان«، واجلمعية اخلريية ملتالزمة داون.

و�سمن �سعيه لتعزيز هذه ال�سيا�سة والدور الرائد للبنك ك�سديق للبيئة فقد �سمم البنك بطاقات معايدة اإلكرتونية للتوزيع خالل العام بدًل   

عن البطاقات الورقية التي كانت توزع فـي ال�سنوات املا�سية بالإ�سافة اإىل بع�س املبادرات املتعلقة برت�سيد ا�ستهالك املياه والكهرباء وتدوير 

الأوراق امل�ستخدمة فـي البنك وذلك بهدف رفع الوعي البيئي بني املوظفني. و�سمن هذه املبادرات كانت رعاية �ساب فـي اأواخر ال�سنة ملعر�س 

التغري  مواجهة  على  منها احلث  الهدف  �سور  فوتوغرافـي مت خالله عر�س  معر�س  وهو  �سرق، غرب«  »�سمال، جنوب،  الفوتوغرافية  ال�سور 

املناخي الذي ي�سهده العامل.

وانطالقًا من �سيا�سته – طويلة املدى – لت�سجيع ال�سباب ال�سعودي على موا�سلة تعليمهم العايل فقد وا�سل البنك منح ال�سباب ال�سعودي   

فر�سة احل�سول على درجة املاج�ستري فـي اإدارة الأعمال من اأرقى اجلامعات الربيطانية، بالإ�سافة اإىل ا�ستمراره فـي متويل كر�سي الدرا�سات 

املالية بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن فـي الظهران، كما قام برعاية ودعم » ق�سم الدرا�سات امل�سرفية والتمويل« فـي كلية دار احلكمة للبنات 

فـي جدة وهو اأول برنامج فـي اململكة العربية ال�سعودية يتوىل تدريب ال�سيدات ال�سعوديات فـي جمالت الإدارة املالية والأعمال امل�سرفية.

القت�سادي  ال�ستقالل  على  ال�سعودي،  ال�سباب  مل�ساعدة  تاأ�س�س  برنامج  وهو  املئوية«  »�سندوق  لربنامج  القوي  دعمه  البنك  وا�سل  اأي�سًا   

اأثرية ملعرفة نوعية احلياة فـي  اإجراء بحوث  اإىل  واأي�سًا دعم م�سروع »جزيرة فر�سان« الذي يهدف  اإن�ساء م�ساريعهم اخلا�سة،  الذاتي، عرب 

منطقة �ساحل البحر الأحمر خالل حقبة من الزمن تزيد على مليون �سنة حتت اإ�سراف بعثة اأثرية بريطانية، وذلك بالتعاون مع جامعة امللك 

�سعود بالريا�س، وجامعة يورك فـي اململكة املتحدة.
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�ملو�رد �لب�سرية

اإدراكًا من �ساب لأهمية التطوير ال�سامل جلميع موظفي �ساب من اأجل جناح وتطور البنك م�ستقباًل، فقد حظي التدريب فـي عام 2007 باهتمام 

اإىل ا�ستغالل طاقاتهم الكامنة بالكامل  كبري من البنك بهدف �سمان توفري املعرفة ال�سرورية واخلربة الالزمة جلميع املوظفني مبا يف�سي 

وحتقيق م�ستوى غري م�سبوق من املهنية والتخ�س�س لديهم. وفـي هذا اخل�سو�س مت تطوير جمموعة وا�سعة من برامج التدريب الأخرى بهدف 

خمتلفة  موا�سيع  الربامج  هذه  وت�سمل  الإداريني.  امل�سوؤولني  كبار  اإىل  اجلدد  امللتحقني  من  بدءًا  ككل  البنك  م�ستوى  على  للموظفني  توفريها 

كاملبيعات واخلدمات والتاأهيل، �سهادة ال�ستثمار الأ�سا�سية، الإدارة، الأنظمة والعمليات وتقنية املعلومات، التكافل والتدريب فـي جمال ال�سركات 

�سعيه  وفـي  املبيعات.  واإدارة  القيادة  على  اجلماعي  التدريب  تقدمي  فقد مت  لذلك  وبالإ�سافة  الجنليزية.  اللغة  تدريب  على  والئتمان عالوة 

لإبراز خمتلف املقايي�س فقد تبنى البنك مبداأ التطوير ال�سامل جلميع املوظفني احلا�سرين للدورات التدريبية وذلك من خالل تعزيز معرفتهم 

ومهاراتهم وفـي نف�س الوقت تعزيز اأدوارهم فـي البنك.

كما توا�سل الهتمام خالل ال�سنة على حتفيز املوظفني بتقدمي برامج التدريب فـي جمال التطوير والتعاقب الوظيفي للتنفيذيني من خالل   

ا�ستخدام برنامج الأهداف املتوازنة للتقييم على نطاق الوظائف التي ي�سغلها املوظفني عرب البنك وذلك من اأجل متكينهم من تويل مهام تنطوي 

على م�سوؤولية و�سالحيات عالية. كما وا�سل البنك تعزيز برنامج مكافاآت ومدفوعات املوظفني حيث مت خالل العام اإجراء ا�ستبيان التعوي�سات 

واملزايا للتحقق من ح�سول جميع املوظفني بالبنك على م�ستوى من التعوي�س واملكافاأة يعادل ما يح�سل عليه موظفي البنوك الأخرى هذا اإ�سافة 

اإىل برنامج الأداء املتفوق.

و�سمن �سعيه لتعزيز برنامج �سعودة الوظائف فـي البنك فقد وا�سل البنك املزيد من  حمالت التوظيف عرب اململكة خالل عام 2007 بحثًا   

عن �سباب �سعودي موؤهل لاللتحاق بالبنك من خمتلف اخللفيات الثقافية والتعليمية. وبالإ�سافة لذلك  �سارك البنك فـي العديد من اأيام املهنة 

التي تنظمها اجلامعات ال�سعودية والكليات واأي�سًا فـي دعم اجلامعات واملعاهد مبوجب برنامج التدريب التعاوين الذي يتم بالتن�سيق مع العديد 

من املعاهد واجلامعات ال�سعودية، لتزويد الطالب بالتدريب العملي الذي يعترب جزءًا من متطلبات برامج تخرجهم. كما ي�سارك »�ساب« اأي�سًا 

ال�سعوديني  اإىل متكني اخلريجني  الربنامج  ويهدف هذا  ال�سعودي،  العربي  النقد  موؤ�س�سة  عليه  ت�سرف  الذي  امل�سرفـي اجلامعي  برنامج  فـي 

من اكت�ساب املهارات ال�سرورية التي ت�ساعدهم على العمل ب�سورة فاعلة فـي القطاع امل�سرفـي املحلي وت�سجيع الطالب على اللتحاق لبع�س 

الوقت بالبنك خالل العطلة ال�سيفية. هذا بالإ�سافة اإىل برنامج تطوير املدراء اجلدد وطرح خدمة تقدمي طلبات التوظيف عرب الإنرتنت. ومن 

الأن�سطة الهامة الأخرى كان ال�سعي املتوا�سل لتعيني م�سوؤولني تنفيذيني للوظائف الإدارية املتو�سطة ممن ي�ستطيعون اإ�سافة املزيد من املعرفة 

واخلربة غري امل�سرفية اإىل البنك.

وكنتيجة لهذه الأن�سطة التدريبية املتعددة فقد متكن »�ساب« خالل العام من تدريب ما جمموعه 6,844 موظفًا، ح�سروا 33,643 يومًا من   

التدريب، واأي�سًا �سهد البنك زيادة فـي ن�سبة املوظفني ال�سعوديني لتبلغ ن�سبة املوظفني ال�سعوديني بالبنك كما فـي نهاية ال�سنة 87% اأي 2,623 

موظفًا �سعوديًا من اإجمايل عدد موظفيه البالغ  3,005 منهم 392 موظفة �سعودية.

�خلطط �مل�ستقبلية

يقوم »�ساب« حاليًا بتنفيذ العديد من اخلطط والربامج امل�ستقبلية ت�سمل ما يلي:

زيادة وتطوير فروع البنك فـي خمتلف اأنحاء اململكة  •
العمل على حتديث اأنظمة املعلومات والت�سالت  •

تطبيق املتطلبات اجلديدة لكفاءة راأ�س املال وفقًا لن�سو�س اإتفاقية بازل – 2  •
�إد�رة �ملخاطر

يقوم البنك فـي دورة اأعماله العتيادية باإدارة خماطر العمليات بو�سع اأنظمة رقابية فعالة كما يقوم اأي�سًا باإدارة خماطر الئتمان الناجتة عن 

عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية، وذلك بقيام البنك مبراقبة 

خماطر الئتمان وو�سع حدود للمعامالت مع الأطراف الأخرى املحددة، وتقومي مالءمة هذه الأطراف ب�سورة م�ستمرة.

كما تقوم اإدارة اخلزينة باإدارة خماطر ال�سيولة وتقلبات اأ�سعار العمالت والعمولت والقيم العادلة لالأ�سول واخل�سوم املالية.  
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

جمل�س �لإد�رة و�للجان �لتابعة

�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

ال�سعوديني،  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  كل  انتخاب  اإعادة  مت  2007م،  دي�سمرب   10 بتاريخ  عقد  والذي  العادية،  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خالل 

كممثلني للم�ساهمني ال�سعوديني، وملدة ثالث �سنوات اأخرى، تبداأ اعتبارًا من 1 يناير 2008م وحتى 31 دي�سمرب 2010م.

فـي 2007/5/15م مت تعيني الأ�ستاذ/ يو�سف اأ�سعد ن�سر، ع�سوًا فـي جمل�س اإدارة �ساب ليحل حمل ال�سيد نيال بوكر، وبتاريخ 2007/11/1م   

مت تعيني ال�سيد/ ريت�سارد جروف�س ع�سوًا فـي جمل�س اإدارة البنك خلفًا لل�سيد/ جون ريت�ساردز.

وعلى �سوء هذه التغريات، فاإن جمل�س الإدارة كما فـي 31 دي�سمرب 2007م يتكون من ال�سادة الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:  

�لأ�ستاذ/ عبد �هلل حممد �حلقيل، رئي�س جمل�س الإدارة - م�ستقل - )�سعودي(

الأمري جمعية  ع�سو  الإعاقة؛  لأبحاث  �سلمان  الأمري  مبركز  امل�سادر  تنمية  جلنة  ع�سو  والتجارة؛  لالإعمار  الت�سامنية  ال�سركة   رئي�س 

فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية مر�سى الف�سل الكلوي؛ ع�سو �سابق مبجل�س ال�سورى؛ ع�سو جمعية الأطفال املعاقني.

�لأ�ستاذ/ فوؤ�د عبد �لوهاب بحر�وي، ع�سو جمل�س اإدارة - م�ستقل - )�سعودي(

�سريك فـي �سركة البحراوي التجارية؛ رئي�س جمل�س اإدارة �سركة وطني التجارية؛ ع�سو جمل�س اإدارة �سركة »�ساب تكافل«.

�ملهند�س/ خالد عبد �هلل �مللحم، ع�سو جمل�س اإدارة - م�ستقل - )�سعودي(

 ع�سو اللجنة القت�سادية ال�سعودية؛ ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سري؛ مدير عام �سركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية )�سركة حكومية(؛

القت�سادية خالد  امللك  مدينة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  حكومية(؛  )�سركة  ال�سعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  اإدارة  جمل�س   ع�سو 

)منذ اإن�ساء ال�سركة وحتى الآن(.

�لأ�ستاذ/ خالد �سليمان �لعليان، ع�سو جمل�س اإدارة - م�ستقل - )�سعودي(

 ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الزامل لال�ستثمار ال�سناعي؛ رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العليان للتمويل؛ رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العليان العقارية؛

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كوكاكول ال�سعودية؛ رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كوجليت باملوليف العربية؛ رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العليان كيمربيل 

 كالرك العربية؛ رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العليان كيمربيل كالرك )البحرين(؛ رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية ملنتجات العناية بالأطفال؛

�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سناعية؛  دي�سكون  العليان  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الهند�سية؛  دي�سكون  العليان  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الورق؛ العربية ملنتجات  ال�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  العلب؛  لت�سنيع  املتحدة  العربية  ال�سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  العربية املحدودة؛   نابي�سكو 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة خدمات املطاعم )البحرين(؛ رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العامة خلدمات الوكالت التجارية القاب�سة )البحرين(؛ 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العليان لال�ستثمار )فادو�س، لي�سن�ستاين(.

�لأ�ستاذ/ �سليمان عبد�لقادر �ملهيدب، ع�سو جمل�س اإدارة - م�ستقل - )�سعودي(

اإدارة جمل�س  رئي�س  للمقاولت؛  العاملية  جوبار  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأولده؛  املهيدب  عبدالقادر  �سركات  جمموعة  اإدارة  جمل�س   رئي�س 

اإدارة  رئي�س جمل�س  اإدارة �سركة دار الكيميائية املحدودة؛  رئي�س جمل�س  اإدارة �سركة ال�سرق الأو�سط للورق؛  رئي�س جمل�س  حلول الت�سالت؛ 

اإدارة ال�سركة الأوىل  للتنمية؛ رئي�س جمل�س  رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سامية للتطوير العمراين؛  اأنوال اخلليج لال�ستثمار التجاري؛   �سركة 

اليمامة  �سركة  اإدارة  ع�سو جمل�س  الريا�س؛  كابالت  اإدارة جمموعة  ع�سو جمل�س  بالريا�س؛  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  اإدارة  ع�سو جمل�س 

لالأنابيب؛ العربية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  املحدودة؛  التجاري  لال�ستثمار  العزيزية  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  احلديدية؛   لل�سناعات 

ع�سو جمل�س اإدارة مركز الأمري �سلمان  ع�سو جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعاقني؛  اإدارة �سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة؛  ع�سو جمل�س 

لأبحاث الإعاقة؛ ع�سو جمل�س اإدارة جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية للعناية مبر�سى الف�سل الكلوي؛ ع�سو جمل�س �سندوق املئوية.

�لأ�ستاذ/ �أحمد �سليمان باناجه، ع�سو جمل�س اإدارة - م�ستقل - )�سعودي(

ع�سو جلنة املراجعة ب�سركة �سيدكو؛ ع�سو جمل�س اإدارة �سركة منتجات الأملنيوم )األوبكو(؛ ع�سو جمل�س اإدارة �سركة »اإعمار املدينة القت�سادية« 

ورئي�س جلنة املراجعة.



23

�ل�سيد/ ديفيد هو�رد هودجكين�سون، ع�سو جمل�س اإدارة - غري م�ستقل - )بريطاين(

)دبي(؛ املحدودة  املالية  الأو�سط  ال�سرق   HSBC �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املحدود؛  الأو�سط  لل�سرق   HSBC بنك  اإدارة  جمل�س   ع�سو 

ع�سو جمل�س اإدارة البنك الربيطاين العربي التجاري؛ ع�سو جمل�س اإدارة بنك HSBC م�سر.

�لأ�ستاذ/ يو�سف �أ�سعد ن�سر، ع�سو جمل�س اإدارة - غري م�ستقل - )اأمريكي(

الرئي�س نائب  بنك )�سوي�س( بجنيف؛  برايفت   HSBC اإدارة  ع�سو جمل�س  لندن؛  فـي  التجاري  العربي  الربيطاين  البنك  اإدارة   ع�سو جمل�س 

وع�سو جمل�س اإدارة بنك HSBC م�سر.

�ل�سيد/ جون �إدو�رد كفرديل، ع�سو جمل�س اإدارة تنفيذي - غري م�ستقل - )بريطاين(

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة؛ ع�سو جمل�س اإدارة �سركة HSBC م�سر؛ ع�سو جمل�س اإدارة بنك HSBC ال�سرق 

الأو�سط؛ ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �ساب تكافل.

�ل�سيد/ ريت�سارد جروف�س، ع�سو جمل�س اإدارة تنفيذي - غري م�ستقل - )بريطاين(

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة »�ساب لالأوراق املالية املحدودة«.
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تقرير جمل�س �لإد�رة - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�للجنة �لتنفيذية

مغادرة وبعد  اإجتماعًا.  ع�سر  اثني   2007 عام  خالل  عقدت  حيث  اآخرين،  اأع�ساء  واأربعة  املنتدب  الع�سو  من  للبنك  التنفيذية  اللجنة   تتاألف 

ال�سيد/ جون ريت�سارد ملجل�س اإدارة »�ساب«، فاإن اأع�ساء اللجنة التنفيذية كما فـي 31 دي�سمرب 2007م هم: جون كفرديل رئي�سًا، وع�سوية كل من 

الأ�ستاذ/ فوؤاد عبد الوهاب بحراوي، املهند�س/ خالد عبد اهلل امللحم، الأ�ستاذ/اأحمد �سليمان باناجه، ال�سيد/ ريت�سارد جروف�س.

جلنة �ملر�جعة

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 كما فـي 2007/12/31م مكونة من ثالثة 

اأع�ساء هم: الأ�ستاذ/ اأحمد �سليمان باناجه )رئي�سًا( وع�سوية كل من ال�سيد/ بيرت بولند وال�سيد/ حممد عمران العمران.

جلنة �ملمتلكات

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

والتزامات البنك فيما يتعلق بالعقارات من اإيجارات وتكاليف م�ساريع وم�ساريف امل�ساندة مثل الأمن وال�سالمة.  عليه فاإن اأع�ساء اللجنة بتاريخ 

31 دي�سمرب 2007 هم: الأ�ستاذ/ عبداهلل حممد احلقيل رئي�سًا وع�سوية كل من  الأ�ستاذ/ �سليمان عبدالقادر املهيدب، وال�سيد/ جون اإدوارد 

كفرديل، وال�سيد/ عادل مرزوق النا�سر، وال�سيد/ ريت�سارد جروف�س.

لئحة حوكمة �ل�سركات

التزم البنك ال�سعودي الربيطاين »�ساب« بنظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات وتطبيق كافة الأحكام والإر�سادات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املالية فيما يتعلق بالئحة حوكمة ال�سركات فيما عدا و�سع اللوائح اخلا�سة بتعار�س امل�سالح وتعوي�س اأ�سحاب امل�سالح واإيجاد الآليات املنا�سبة 

اخلا�سة بعالقات العمالء واملوردين، وجاري العمل على و�سعها. كما يجري درا�سة تنفيذ مو�سوع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واأي�سًا مو�سوع 

الت�سويت الرتاكمي لأع�ساء جمل�س الإدارة.

�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

البنك  بني  املربمة  الفنية  اتفاقية اخلدمات  ومتخ�س�سة مبوجب  اإدارية  فـي خربة  بي  القاب�سة  امل�سرفية  و�سنغهاي  كونغ  هونغ  �سركة  تقدم 

واملجموعة. وقد مت جتديد هذه التفاقية فـي 30 �سبتمرب 2007 ملدة خم�س �سنوات ميالدية.

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة وجمل�س الإدارة باأن هذه املعامالت تتم بنف�س ال�سروط   

املطبقة على املعامالت مع الأطراف الأخرى. تخ�سع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للحدود املن�سو�س عليها فـي نظام مراقبة البنوك 

والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

وقد كانت اأر�سدة نهاية ال�سنة املدرجة فـي القوائم املالية املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل :  

2007 	 	 	 	 	 	
باآالف	الرياالت 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية 	 	 	 	 	 	 	 	 	

جمموعة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية:

744,086 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى     

733,238 ا�ستثمارات       

313,133 م�ستقات )بالقيمة العادلة(     

3,792,098 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى     

20,659 مطلوبات اأخرى      

846,789 تعهدات والتزامات حمتملة     
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�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة - )تتمة(

ت�ستمل ال�ستثمارات اأعاله على ا�ستثمار فـي �سركات زميلة مببلغ قدره 110.4 مليون ريال �سعودي.

2007 	 	 	 	 	 	
باآالف	الرياالت 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية 	 	 	 	 	 	 	 	 	

اأع�شاء جمل�س الإدارة، وجلنة املراجعة، وكبار امل�شاهمني وال�شركات التابعة لهم:

2,356,137 قرو�س و�سلف      

3,714,385 ودائع العمالء      

4,990 م�ستقات – )بالقيمة العادلة(     

213,524 تعهدات والتزامات طارئة     

ي�سنف امل�ساهمون الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س مال البنك �سمن كبار امل�ساهمني.

2007 	 	 	 	 	 	
باآالف	الرياالت 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية 	 	 	 	 	 	 	 	 	

�شناديق البنك امل�شرتكة:

43,494 قرو�س و�سلف      

607,314 ودائع العمالء      

ميثل كبار امل�ساهمني الآخرين م�ساهمات )ت�ستثني امل�ساهمني غري ال�سعوديني( تزيد عن 5% من اأ�سهم راأ�س املال ال�سادرة.

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

2007 	 	 	 	 	 	
باآالف	الرياالت 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية 	 	 	 	 	 	 	 	 	

68,170 دخل عمولت خا�سة     

)425,923( م�ساريف عمولت خا�سة     

11,575 اأتعاب خدمات بنكية     

)17,886( اتفاقية ترتيبات امل�ساركات فـي اأرباح الن�ساطات البنكية ال�ستثمارية    

57,947 احل�سة فـي اأرباح ال�سركات الزميلة     

2,829 مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة     

فيما يلي حتلياًل باإجمايل التعوي�سات املدفوعة لكبار موظفي الإدارة خالل ال�سنة:

2007 	 	 	 	 	 	
باآالف	الرياالت 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية 	 	 	 	 	 	 	 	 	

35,935 تعوي�سات املوظفني ق�سرية الأجل )رواتب وبدلت(     

5,130 تعوي�سات نهاية اخلدمة )مكافاأة نهاية اخلدمة والتاأمينات الجتماعية(   

يق�سد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�سخا�س، مبن فيهم اأي مدير تنفيذي، الذين لهم ال�سلطة وامل�سوؤولية للقيام باأعمال التخطيط والتوجيه 

والإ�سراف على اأن�سطة البنك ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

مينح البنك ترتيبات برنامج دفع على اأ�سا�س الأ�سهم لبع�س كبار امل�سوؤولني التنفيذيني فـي الإدارة واملوظفني. وقد كان هناك برناجمان   

املبالغ لأن  نظرًا  املوحدة  املالية  الك�سوف  فـي  م�ستقل  ب�سكل  الربناجمني  بيانات هذين  الإف�ساح عن  يتم  ومل   .2007 دي�سمرب   31 بنهاية   كما 

غري مادية.
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الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لقرت��س و�سند�ت �لدين �مل�سدرة

2007 	 	 	 	 	 	
باآالف	الرياالت 	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2,248,399 �سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي   

1,789,968 �سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 325 مليون يورو    

187,500 قر�س بعمولة عائمة     

4,225,867 الإجمايل       

�سندات بعمولة عائمة ملدة خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي

فـي وت�ستحق  باليورو،  الأجل  متو�سطة  ال�سندات  ب�ساأن  بالبنك  اخلا�س  الربنامج  مبوجب   2005 مار�س  �سهر  خالل  ال�سندات  هذه  اإ�سدار   مت 

8 مار�س 2010. اإن هذه ال�سندات غري م�سمونة، وحتمل عمولة خا�سة نافذة ب�سعر ليبور ملدة ثالثة اأ�سهر زائدًا 40.76 نقطة اأ�سا�س، وت�ستحق 

ال�سداد كل ثالثة اأ�سهر. اإن هذه ال�سندات غري قابلة للتحويل، ومدرجة فـي بور�سة لوك�سمبورغ.

هذا ولقد متت، وب�سكل جزئي، تغطية خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة املتعلقة بهذه ال�سندات با�ستخدام مبادلت اأ�سعار العمولت اخلا�سة   

ترتاوح بني عائمة اإىل ثابتة ومببلغ 50 مليون دولر اأمريكي. وت�سكل مبادلت اأ�سعار العمولت اخلا�سة جزءًا من عالقة تغطية م�سممة وفعالة، 

وتدرج كتغطية خماطر التدفقات النقدية فـي هذه القوائم املالية.

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 325 مليون يورو

فـي وت�ستحق  باليورو،  الأجل  متو�سطة  ال�سندات  ب�ساأن  بالبنك  اخلا�س  الربنامج  مبوجب   2006 عام  خالل  ال�سندات  هذه  اإ�سدار   مت 

13 اأبريل 2011. حتمل هذه ال�سندات عمولة خا�سة نافذة ب�سعر يوريبور )ال�سعر ال�سائد بني البنوك فـي لندن باليورو( لفرتة ثالثة اأ�سهر زائد 

34.68 نقطة اأ�سا�س، وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة اأ�سهر. اإن هذه ال�سندات غري قابلة للتحويل، وغري م�سمونة، ومدرجة فـي بور�سة لوك�سمبورغ.

لقد قام البنك بتحويل خماطر العمالت الأجنبية اخلا�سة بهذه ال�سندات اإىل الدولر الأمريكي، وذلك من خالل معاملة مبادلة عمالت   

خمتلفة. وهذه املبادلة ل تعترب جزءًا من عالقة التغطية، وتقيد كم�ستقات فـي �سجل العمليات.

القرو�س

وا�ستحقاق اأ�سا�س،  نقطة   65 زائد  ليبور  خا�س،  عمولة  ب�سعر  �سنة   12 مدته  عائمة  بعمولة  قر�س  على  2005م  يوليو   7 فـي  البنك   ح�سل 

15 يونيو 2017.
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�أتعاب �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لجتماعات

بلغت اأتعاب ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عام 2007م، مبلغ 2,829,000 ريال �سعودي �ساملة مبلغ 292,500 ريال �سعودي بدل ح�سور 

اجتماعات جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية.

كما بلغت اأتعاب اأع�ساء املجل�س ب�سفتهم من موظفي البنك خالل العام 3,798,809 رياًل �سعوديًا.  

عقد جمل�س الإدارة خم�سة اجتماعات دورية خالل عام 2007م.  فيما يلي �سجل ح�سور هذه الجتماعات:  

الجتماع الأول - 26 مار�س 2007	)احل�سور(

باناجه؛ �سليمان  اأحمد  املهيدب؛  عبدالقادر  �سليمان  امللحم؛  عبداهلل  خالد  بحراوي؛  عبدالوهاب  فوؤاد  العليان؛  �سليمان   خالد 

ديفيد هودجكين�سون؛ نيال بوكر؛ جون كفرديل؛ جون ريت�ساردز.

الجتماع الثاين - 28 مايو 2007	)احل�سور(

باناجه؛ �سليمان  اأحمد  املهيدب؛  عبدالقادر  �سليمان  امللحم؛  عبداهلل  خالد  بحراوي؛  عبدالوهاب  فوؤاد  العليان؛  �سليمان   خالد 

ديفيد هودجكين�سون؛ جون كفرديل؛ جون ريت�ساردز.

الجتماع الثالث - 25 يوليو 2007	)احل�سور(

املهيدب؛ عبدالقادر  �سليمان  العليان؛  �سليمان  خالد  امللحم؛  عبداهلل  خالد  بحراوي؛  عبدالوهاب  فوؤاد  احلقيل؛  حممد   عبداهلل 

ديفيد هودجكين�سون؛ يو�سف ن�سر؛ جون كفرديل.

الجتماع الرابع - 29 اأكتوبر 2007	)احل�سور(

املهيدب؛ عبدالقادر  �سليمان  العليان؛  �سليمان  خالد  امللحم؛  عبداهلل  خالد  بحراوي؛  عبدالوهاب  فوؤاد  احلقيل؛  حممد   عبداهلل 

ديفيد هودجكين�سون؛ يو�سف ن�سر؛ جون كفرديل.

الجتماع اخلام�س - 10 دي�سمرب 2007	)احل�سور(

املهيدب؛ عبدالقادر  �سليمان  العليان؛  �سليمان  خالد  امللحم؛  عبداهلل  خالد  بحراوي؛  عبدالوهاب  فوؤاد  احلقيل؛  حممد   عبداهلل 

اأحمد �سليمان باناجه؛ ديفيد هودجكين�سون؛ يو�سف ن�سر؛ جون كفرديل؛ ريت�سارد جروف�س.

مز�يا وبر�مج �ملوظفني

طبقًا لنظام العمل والعمال النافذ فـي اململكة العربية ال�سعودية و�سيا�سات البنك الداخلية تدفع مزايا وتعوي�سات املوظفني خالل اأو فـي نهاية 

مدة خدمة املوظف. وقد بلغت تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني كما فـي نهاية عام 2007م، 231.4 مليون ريال �سعودي.

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

ب�سعر عر�س حمدد م�سبقًا قريب من �سعر ال�سوق لالأ�سهم ذات العالقة كما فـي تاريخ منحها للموظف، حيث بلغت القيمة الدفرتية لهذه الربامج 

57.1 مليون ريال �سعودي.
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تاأكيد�ت �أع�ساء جمل�س �لإد�رة

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  •
اأن البنك ميلك نظام رقابة داخلية قوي، وقد متت مراجعة ذلك النظام من قبل اإدارة املراجعة الداخلية والتي ترفع تقاريرها اإىل جلنة   •

التدقيق واملراجعة بالبنك

لي�س لدى املجل�س اأية اأدلة على وجود اأية �سكوك حول مقدرة البنك على ال�ستمرار كمن�ساأة ناجحة  •
�لتربعات

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

للمجتمع ال�سعودي لالأغرا�س اخلريية فاإن جمل�س الإدارة يو�سي بتخ�سي�س مبلغ 6,000,000 ريال �سعودي من ميزانية البنك لهذا الغر�س فـي 

ال�سنة املقبلة.

مر�جعو ح�سابات �لبنك

واإرن�ست ويونغ  الفوزان وال�سدحان  اإم جي  ال�ســادة كي بي  2007م تعيني  26 مار�س  العادية فـي اجتماعها املنعقد فـي  العامة  اأعادت اجلمعية 

كمراجعني حل�سابات البنك.

�ملعايري �ملحا�سبية

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة 

اأي  هناك  توجد  ول  للبنك،  الأ�سا�سي  والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  فـي  البنوك  مراقبة  ونظام  ال�سركات  نظام  واأحكام  املالية  بالتقارير 

اختالفات جوهرية عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

�سكر وتقدير

اإن النجاح الذي حققه »�ساب« خالل عام 2007م، مل يكن ليتحقق لول الدعم الكامل للعديد من الأفراد واملوؤ�س�سات فـي اململكة العربية ال�سعودية. 

وينطبق ذلك اأي�سًا على موظفي البنك الذين لول ولوؤهم والتزامهم ومهنيتهم العالية ملا حقق �ساب هذه النجاحات امل�ستمرة.

كما يود جمل�س الإدارة انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن �سكره وتقديره لعمالء البنك وم�ساهميه لثقتهم الدائمة وم�ساندتهم، واإىل اأع�ساء   

اللجنة ال�سرعية بالبنك مل�ساندتهم وتوجيهاتهم امل�ستمرة  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 القت�سادي الذي ت�سهده اململكة حتت رعاية وتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني.

واهلل املوفق،،
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�إىل: �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين - �ملوقرين )�سركة م�ساهمة �سعودية(

املايل  املركز  قائمة  على  ت�ستمل  والتي  له،  التابعة  وال�سركة  )البنك(  الربيطاين  ال�سعودي  للبنك  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  راجعنا  لقد 

املوحدة كما فـي 31 دي�سمرب 2007م والقوائم املوحدة للدخل والتغريات فـي حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ 

وملخ�سًا لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ساحات التف�سريية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة حول القوائم املالية املوحدة

ال�سادرة عن  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبة  وفقًا ملعايري  املوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة  املالية  القوائم  اإعداد هذه  الإدارة م�سوؤولة عن  تعترب 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية واأحكام نظام ال�سركات ونظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية 

ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك. تت�سمن هذه امل�سوؤولية ت�سميم وتطبيق والحتفاظ بنظام رقابة داخلي خا�س باإعداد القوائم املالية املوحدة 

اأو اخلطاأ، واختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية مالئمة،  وعر�سها ب�سورة عادلة وخالية من الأخطاء اجلوهرية �سواًء كانت ناجتة عن الغ�س 

واإجراء تقديرات حما�سبية معقولة وفقًا للظروف.

م�سوؤولية مراجعي احل�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء الراأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستنادٍا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة 

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

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

تعتمد  املالية.  القوائم  تت�سمنها  التي  والإف�ساحات  للمبالغ  املوؤيدة  الأدلة  على  للح�سول  باإجراءات  القيام  على  املراجعة  اأعمال  ت�ستمل   

الإجراءات التي يتم اختيارها على تقدير مراجعي احل�سابات وت�ستمل على تقومي خماطر الأخطاء اجلوهرية فـي القوائم املالية، �سواًء  كانت 

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

القوائم املالية للمن�ساأة وعر�سها ب�سورة عادلة لغر�س ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة وفقًا للظروف، ولي�س لغر�س اإبداء الراأي حول فعالية 

نظام الرقابة الداخلي للمن�ساأة. كما ت�ستمل اأعمال املراجعة على تقومي مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات 

املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة، وتقومي العر�س العام للقوائم املالية.

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لأن تكون اأ�سا�سًا لإبداء راأينا.  
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كي بي اإم جي الفوزان وال�شدحان اإرن�شت ويونغ

�إىل: �ل�سادة م�ساهمي �لبنك �ل�سعودي �لربيطاين - �ملوقرين )�سركة م�ساهمة �سعودية( - )تتمة(

الراأي

فـي راأينا اأن القوائم املالية املوحدة ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للبنك وال�سركة التابعة له كما فـي 31 دي�سمرب 2007، والأداء املايل املوحد   •
النقد موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  التاريخ  ذلك  فـي  املنتهية  لل�سنة  لهما  املوحدة  النقدية   والتدفقات 

العربي ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية

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

عن كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان عن اإرن�ست ويونغ 

�ض. ب. 92876 �ض. 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 : 14 حمـرم 1429هـ 

)22 ينايــر 2008 م(
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قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

كما فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  اإي�شاح       

	املوجودات

 7,795,020  16,643,746  3 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

 3,137,510  1,723,576  4 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

 21,702,420  14,858,747  5 ا�ستثمارات   

 42,450,243  62,000,858  6 قرو�س و�سلف، �سافـي 

 72,209  110,447  7  ا�ستثمار فـي �سركات زميلة 

 541,235  551,840  8 ممتلكات ومعدات، �سافـي 

 1,490,741  2,323,696  9 موجودات اأخرى 

 77,189,378  98,212,910 اإجمايل املوجودات  

املطلوبات وحقوق امل�شاهمني

املطلوبات

 2,171,835  8,045,047  11 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

 59,257,642  71,847,852  12 ودائع العمالء  

 3,853,194  4,038,367  13 �سندات دين م�سدرة 

 187,500  187,500  14 اقرتا�س   

 2,314,608  3,669,211  15 مطلوبات اأخرى  

 67,784,779  87,787,977 اإجمايل املطلوبات  

حقوق امل�شاهمني

 3,750,000  3,750,000  16 راأ�س املال   

 3,750,000  3,750,000  17 احتياطي نظامي 

 70,385  )16,220(  احتياطيات اأخرى  

 943,589  2,050,528 اأرباح مبقاة    

 890,625  890,625  25 اأرباح مقرتح توزيعها 

 9,404,599  10,424,933 اإجمايل حقوق امل�شاهمني  

77,189,378  98,212,910 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني  

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 40 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة �لدخل �ملوحدة

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  اإي�شاح       

4,436,721  5,219,955  19 دخل العمولت اخلا�سة 

1,852,899  2,161,258  19 م�ساريف العمولت اخلا�سة 

2,583,822  3,058,697 �شافـي دخل العمولت اخلا�شة  

1,650,483  861,924  20 اأتعاب خدمات بنكية، �سافـي 

 91,405  107,236  اأرباح حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي  

133,317  63,777  21 دخل الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل، �سافـي 

85,807  189,968  22 دخل املتاجرة، �سافـي 

5,042  4,433 توزيعات اأرباح   

64,721  83,319  23 مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة، �سافـي 

2,093  4,598 دخل العمليات الأخرى  

4,616,690  4,373,952 دخل العمليات   

778,907  760,029 رواتب وما فـي حكمها  

58,857  64,214 اإيجار وم�ساريف مباين  

97,604  102,895  8 ا�ستهالك   

466,675  500,045 م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى  

224,563  396,264  6 خم�س�س خ�سائر الئتمان، �سافـي   

2,013  1,513 م�ساريف العمليات الأخرى  

1,628,619  1,824,960 م�شاريف العمليات  

2,988,071  2,548,992 الدخل من الأن�شطة الت�شغيلية  

52,209  57,947  7 احل�سة فـي اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافـي 

3,040,280  2,606,939 �شافـي دخل ال�شنة   

8.11  6.95  24 الربح الأ�شا�شي واملعدل لل�شهم )بالريال ال�شعودي( 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 40 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة �لتغري�ت فـي حقوق �مل�ساهمني �ملوحدة

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006

2007 	 	 	 	 	

الأرباح املقرتح الأرباح  الحتياطيات  الحتياطي  راأ�س املال        

الإجمايل توزيعها  املبقاة  الأخرى  النظامي         

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	 	

ال�شعودية ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  اإي�شاح       

9,404,599 	890,625 	943,589 	70,385 	3,750,000 	3,750,000 	 الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

�سافـي التغريات فـي القيمة

العادلة لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية  

4,349 	- 	- 	4,349 	- 	- 	 )اإي�ساح 10(   

�سافـي التغريات فـي القيمة

العادلة لال�ستثمارات  

)8,879( 	- 	- 	)8,879( 	- 	- 	 املتاحة للبيع   

حمول اإىل قائمة

)82,075( 	- 	- 	)82,075( 	- 	- 	 الدخل املوحدة    

�سافـي الدخل املدرج مبا�سرة

)86,605( 	- 	- 	)86,605( 	- 	- 	 فـي حقوق امل�ساهمني   

2,606,939 	- 	2,606,939 	- 	- 	- 	 �سافـي دخل ال�سنة  

اإجمايل الدخل وامل�ساريف

 2,520,334 	- 	2,606,939 	)86,605( 	- 	- 	 املدرجة لل�سنة     

توزيعات اأرباح نهائية

)890,625(							)890,625( 	- 	- 	- 	- 	 مدفوعة لعام 2006	   

توزيعات اأرباح مرحلية

 )609,375( 	- 	)609,375( 	- 	- 	- 	25 مدفوعة لعام 2007   

اأرباح نهائية مقرتح

- 	890,625 	)890,625(																				- 	- 	- 	25 توزيعها لعام 2007    

10,424,933 	890,625 	2,050,528 	)16,220(						3,750,000 	3,750,000 	 الر�سيد فـي نهاية ال�سنة  
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لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006 - )تتمة(

2006      

الأرباح املقرتح الأرباح  الحتياطيات  الحتياطي  راأ�س املال        

الإجمايل توزيعها  املبقاة  الأخرى  النظامي         

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  اإي�ساح       

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

�سافـي التغريات فـي القيمة

العادلة لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية  

5,391  -  -  5,391  -  - )اإي�ساح 10(    

�سافـي التغريات فـي القيمة

العادلة لال�ستثمارات  

)112,084(  -  -  )112,084(  -  - املتاحة للبيع    

حمول اإىل قائمة

)125,765(  -  -  )125,765(  -  - الدخل املوحدة      

�سافـي الدخل املدرج مبا�سرة

)232,458(  -  -  )232,458(  -  - فـي حقوق امل�ساهمني    

3,040,280  -  3,040,280  -  -  - �سافـي دخل ال�سنة   

اإجمايل الدخل وامل�ساريف

2,807,822  -  3,040,280  )232,458(  -  - املدرجة لل�سنة      

-  -  )1,250,000(  -  -  1,250,000 اإ�سدار اأ�سهم جمانية  

-  -  )1,250,000(  -  1,250,000  - حمول اإىل الحتياطي النظامي   

توزيعات اأرباح نهائية

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

توزيعات اأرباح مرحلية

)609,375(  -  )609,375(  -  -  -  25 مدفوعة لعام 2006    

اأرباح نهائية مقرتح

  -  890,625  )890,625(  -  -  -  25 توزيعها لعام 2006 	  

9,404.599  890,625  943,589  70,385  3,750,000  3,750,000       

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 40 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

لل�سنتني �ملنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  اإي�شاح       

الأن�سطة الت�سغيلية

3,040,280  2,606,939 �شافـي دخل ال�شنة  

التعديالت لت�شوية �شافـي الدخل اإىل

�شافـي النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية:  

2,546  )582( اإطفاء العالوة واخل�سم على ال�ستثمارات املقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة  

)7,663(             11,523  21 خ�سائر )مكا�سب( الأدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل 

)64,721(            )83,319( مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة  

97,604  102,895  8 ا�ستهالك   

 268  )4,598( خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات، �سافـي  

)52,209(            )57,947(  7 احل�سة فـي اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافـي 

 224,563  396,264  6 خم�س�س خ�سائر الئتمان، �سافـي 

)126,816(           238,101 التغري فـي القيمة العادلة  

 3,113,852  3,209,276       

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

)473,870(          )971,848(  3 وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

)64,218(           114,622 ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة  

)1,828,214(     )19,946,879( قرو�س و�سلف   

)447,677(          )832,955(  موجودات اأخرى  

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

)1,877,790(        5,873,212 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى  

 10,724,384  12,590,210 ودائع العمالء   

)1,105,204(        1,339,354 مطلوبات اأخرى   

 8,041,263  1,374,992 �شافـي النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية  

الأن�سطة ال�ستثمارية

11,025,608  11,996,325 متح�سالت من بيع وا�ستحقاق ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة  

)16,466,850(       )5,314,720( �سراء ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة  

)20,000(                       - ا�ستثمار فـي �سركة زميلة  

)112,114(          )113,682( �سراء ممتلكات ومعدات  

732  4,780 متح�سالت من بيع ممتلكات ومعدات  

)5,572,624(        6,572,703 �شافـي النقدية الناجتة من )امل�شتخدمة فـي( الأن�شطة ال�شتثمارية  

الأن�سطة التمويلية

1,604,480  - �سندات دين م�سدرة  

)878,097(       )1,484,751( توزيعات اأرباح مدفوعة  

 726,383  )1,484,751( �شافـي النقدية )امل�شتخدمة فـي( الناجتة من الأن�شطة التمويلية  

3,195,022  6,462,944 الزيادة فـي النقدية و�شبه النقدية  

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

 8,583,113  15,046,057  26 النقدية و�شبه النقدية فـي نهاية ال�شنة 

 4,380,737  5,201,815 عمولة خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة  

 1,841,861  2,137,319 عمولة خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة  

معلومات اإ�سافية غري نقدية

 )232,458(            )86,605( �سافـي التغريات فـي القيمة العادلة وتغطية خماطر التدفقات النقدية  

 52,209  57,947  7 احل�سة فـي اأرباح ال�سركات الزميلة، �سافـي 

-  32,500 ال�ستثمار فـي �سركات زميلة  

تعترب الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 40 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

عام 	.1

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

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

لل�سرق الأو�سط العاملة فـي اململكة العربية ال�سعودية. يعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010025779 بتاريخ 22 ذي القعدة 1399هـ 

وعددها بال�سيدات  واأق�سام خا�سة  فرعًا(   61  : فرعًا )2006   63 وعددها  فروعه  �سبكة  كبنك جتاري من خالل  1979م  اأكتوبر   13  املوافق 

:2006( 2007م  دي�سمرب   31 فـي  كما  موظفًا   3,005 البنك  موظفي  عدد  بلغ  ال�سعودية.  العربية  اململكة  فـي  ق�سمًا(   12  :2006( ق�سمًا   12 

2,717 موظف(. اإن عنوان املركز الرئي�سي هو كما يلي:

البنك ال�سعودي الربيطاين  

�ض.ب. 9084  

الريا�س 11413  

اململكة العربية ال�سعودية  

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

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

ميتلك البنك 100% )2006: ل �سيء( من راأ�س مال ال�سركة التابعة/ �سركة �ساب لالأوراق املالية، �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة   

تاأ�س�ست مبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية  رقم 2007 - 35 - 7 وتاريخ 11 جمادي الثاين 1428هـ املوافق 25 يونيو 2007، وم�سجلة فـي اململكة 

 العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم 1010235982 وتاريخ 8 رجب 1428هـ )22 يوليو 2007(. كما ميتلك البنك ب�سورة مبا�سرة %98

و 2% ب�سورة غري مبا�سرة من احل�س�س فـي راأ�س مال ال�سركة التابعة )احل�سة غري املبا�سرة مملوكة من خالل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

م�سجلة فـي اململكة العربية ال�سعودية(. تتمثل ن�ساطات ال�سركة التابعة فـي القيام باأعمال احلفظ والعمل كوكيل با�ستثناء عمليات التاأمني.

�أ�س�س �لإعد�د 	.1.1

بيان اللتزام  ) اأ  

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

باململكة  ال�سركات  البنوك ونظام  لتتما�سى مع نظام مراقبة  املالية املوحدة  البنك قوائمه  املالية. كما يعد  بالتقارير  الدولية اخلا�سة 

العربية ال�سعودية.

اأ�س�س القيا�س  ب(   

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

اإىل ذلك، تقيد املوجودات واملطلوبات مغطاة املخاطر  الدخل، وال�سندات املتاحة للبيع، حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. بالإ�سافة 

)املغطاة بالقيمة العادلة( بقيمتها العادلة بقدر املخاطر التي يتم تغطيتها.

– الإف�ساحات املتعلقة بالأدوات   )7( 2007، بتطبيق املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم  1 يناير  قام البنك، اعتبارًا من   

املالية، ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )1( املعدل – عر�س القوائم املالية - الإف�ساحات املتعلقة براأ�س املال، والتف�سري رقم )10( ال�سادر 

عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية – التقارير املالية الأولية والنخفا�س فـي القيمة، باأثر رجعي، حيثما ينطبق 

ذلك. لقد قدم املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )7( اإف�ساحات جديدة تتعلق مبعلومات نوعية وكمية عن املخاطر الناجتة عن 

الأدوات املالية، وحد اأدنى من الإف�ساح عن خماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة، وحتليل احل�سا�سية جتاه خماطر ال�سوق. لقد حل هذا 

املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم 30 – الإف�ساحات فـي القوائم املالية للبنوك واملوؤ�س�سات امل�سابهة، ومتطلبات الإف�ساح املذكورة 

فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 – العر�س والإف�ساح املتعلق بالأدوات املالية. كما اأن التعديالت اخلا�سة مبعيار املحا�سبة الدويل 

رقم )1( ا�ستحدثت اإف�ساحات عن م�ستوى راأ�س املال وكيفية اإدارته. يتطلب التف�سري رقم )10( ال�سادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية 

اخلا�سة بالتقارير املالية باأن ل يقوم البنك بعك�س خ�سائر النخفا�س التي مت اإثباتها فـي اأي فرتة مرحلية �سابقًا واملتعلقة بال�ستثمارت 

فـي الأ�سهم اأو املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة لعـدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به.

اإن اتباع املعايري اأعاله لي�س له اأي اأثر على القوائم املالية املوحدة.  
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�أ�س�س �لإعد�د - )تتمة( 	.1.1

العملة الرئي�سية ج(   

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

اأ�س�س توحيد القوائم املالية  ) د  

ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك ال�سعودي الربيطاين، وال�سركة التابعة له / �سركة �ساب لالأوراق املالية. يتم 

اإعداد القوائم املالية لل�سركة التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك، با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة.

ال�سركة التابعة هي تلك املن�ساأة التي ي�سيطر البنك على �سيا�ساتها املالية والت�سغيلية للح�سول على منافع من ن�ساطاتها، وميتلك   

فيها ح�سة تزيد عن ن�سف راأ�س املال الذي يحق له الت�سويت. يتم توحيد ال�سركة التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال ال�سيطرة على تلك 

ال�سركة اإىل البنك ويتم التوقف عن التوحيد اعتبارًا من تاريخ تخلي البنك عن مثل هذه ال�سيطرة.

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

الفرتا�سات والتقديرات املحا�سبية الهامة هـ(   

والفرتا�سات  التقديرات  بع�س  ا�ستخدام  املالية،  بالتقارير  اخلا�سة  الدولية  للمعايري  طبقًا  املوحدة،  املالية  القوائم  اإعداد  يتطلب 

املحا�سبية الهامة التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سجلة. كما يتطلب من الإدارة ممار�سة الأحكام والتقدير عند تطبيق 

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

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

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

خ�شائر انخفا�س قيمة القرو�س وال�شلف  )1

ال�سروري  اإذا كان من  لتحديد فيما  العاملة  وال�سلف غري  القرو�س  املوحدة، مبراجعة  املالية  القوائم  اإعداد  بتاريخ  البنك،  يقوم 

التقديرات عند تقدير  ت�سجيل خم�س�س خا�س خل�سائر الئتمان فـي قائمة الدخل املوحدة. وب�سكل خا�س، تقوم الإدارة بابداء 

حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية من اأجل حتديد حجم املخ�س�س املطلوب. يتم اإجراء هذه التقديرات بناًء على العديد 

من الفرتا�سات التي ت�ستمل على العديد من العوامل، واأن النتائج الفعلية قد تختلف، مما يرتتب على ذلك اإجراء تغريات م�ستقبلية 

فـي املخ�س�س اخلا�س.

  يقوم البنك، بتاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة، مبراجعة حمافظ الإقرا�س اخلا�سة به لتقومي خم�س�س املحفظة الإ�سافـي. 

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

للمالحظة ت�سري اإىل وجود انخفا�س قابل للقيا�س فـي التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ناجت عن حمفظة القرو�س. 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 اأو فـي 

الظروف القت�سادية املحلية املرتبطة بحالت الإخفاق املتعلقة بالقرو�س. تقوم الإدارة با�ستخدام التقديرات  بناًء على اخلربات 

ال�سابقة ب�ساأن خ�سائر القرو�س بعد الأخذ بعني العتبار خ�سائ�س خماطر الئتمان والدليل املو�سوعي على وجود انخفا�س مماثل 

لتلك القرو�س وال�سلف التي ت�سمنتها املحفظة عند تقدير التدفقات النقدية. يتم، ب�سورة منتظمة، تقومي املنهجية والفرتا�سات 

امل�ستخدمة فـي تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية لتقليل اأية فروقات بني اخل�سائر املقدرة والفعلية.

القيمة العادلة لالأدوات املالية غري املتداولة فـي �شوق مايل ن�شط  )2

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 دوريًا من قبل موظفني موؤهلني م�ستقلني عن 

اجلهة التي قامت با�ستحداثها. يتم امل�سادقة على كافة طرق الت�سعري قبل ا�ستخدامها، ويتم معايرتها للتاأكد باأن املخرجات تعك�س 

البيانات الفعلية واأ�سعار ال�سوق املقارنة. وبقدر امل�ستطاع، ت�ستخدم طرق الت�سعري البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي 

املتعلقة مبخاطر الئتمان )اخلا�سة بالبنك والطرف الآخر( والتقلبات والأمور املتداخلة تتطلب من الإدارة اإجراء التقديرات. اإن 

تغري الفرتا�سات املتعلقة بهذه العوامل ميكن اأن يوؤثر على القيمة العادلة امل�سجلة لالأدوات املالية.
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�أ�س�س �لإعد�د - )تتمة( 	.1.1

انخفا�س قيمة ا�شتثمارات الأ�شهم املتاحة للبيع  )3

يقوم البنك مبمار�سة الفرتا�سات عند مراجعة النخفا�س فـي قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع. وي�سمل ذلك التاأكد فيما اإذا 

كان النخفا�س اجلوهري اأو امل�ستمر فـي القيمة العادلة يقل عن التكلفة. يتم اإبداء التقدير للتاأكد فيما اإذا كان النخفا�س فـي القيمة 

العادلة »جوهري« اأو »م�ستمر«، وفـي هذا ال�سدد، يقوم البنك بتقومي، من بني عوامل اأخرى، التغري العادي فـي اأ�سعار الأ�سهم. اإ�سافة 

اإىل ذلك، يقوم البنك بالتاأكد فيما اإذا كان النخفا�س فـي القيمة مالئمًا وذلك عند وجود تدهور فـي املركز املايل للجهة امل�ستثمر 

فيها، واأداء ال�سناعة والقطاع، والتغريات فـي التقنية، والتدفقات النقدية الناجتة من الأن�سطة الت�سغيلية والتمويلية.

  ونظرًا للتقلبات احلالية فـي ال�سوق، يتم ا�ستخدام ما ن�سبته 25% اأو اأكرث كقيا�س معقول ب�ساأن النخفا�س اجلوهري الذي يقل 

عن التكلفة، ب�سرف النظر عن مدة النخفا�س، ويتم اإدراجه فـي قائمة الدخل املوحدة حتت بند خم�س�س النخفا�س فـي قيمة 

الأدوات املالية الأخرى.

  اإن النخفا�س امل�ستمر ميثل النخفا�س دون التكلفة الذي ي�ستمر ملدة �سنة واحدة اأو اأكرث ب�سرف النظر عن املبلغ، ويتم اإدراجه 

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

ت�شنيف ال�شتثمارت املقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق  )4

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

املمكن حتديدها اأو الثابتة، والتي لها تاريخ ا�ستحقاق حمدد كــ “ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق”. وللقيام بذلك، يقوم 

البنك بتقومي نيته ومقدرته على الحتفاظ بهذه ال�ستثمارات حتى تاريخ ال�ستحقاق.

ت�شنيف ال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  )5

يتبع البنك الأ�س�س املن�سو�س عليها فـي معيار املحا�سبة الدويل رقم )39( عند ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية اإىل “ا�ستثمارات 

مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل”. وللقيام بذلك، يقوم البنك بتقومي مدى التزاماته بال�سروط املن�سو�س عليها فـي معيار 

املحا�سبة الدويل رقم )39(.

ملخ�س لأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية 	.2

تتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك امل�ستخدمة فـي اإعداد القوائم املالية لل�سنة املا�سية.

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

تاريخ التداول  ) اأ  

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

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

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

الأدوات املالية امل�ستقة وتغطية املخاطر ب(   

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

)املكتتبة  اخلا�سة  والعمولت  العمالت  اأ�سعار  وخيارات  اخلا�سة،  والعمولت  العمالت  اأ�سعار  ومقاي�سات  الآجلة،  الأ�سعار  واتفاقيات 

وامل�سرتاة( 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، ح�سبما النقدية وطرق  التدفقات  بال�سوق وطرق خ�سم  املتداولة  الأ�سعار  اإىل  بالرجوع  العادة  فـي  العادلة  القيمة  حتدد    

هو مالئم.

لل�سنة، ويف�سح عنها للم�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة مبا�سرة فـي قائمة الدخل املوحدة  العادلة  القيمة  التغريات فـي  تدرج    

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

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

التغريات فـي القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات التي مت اإثباتها، و)ب( تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي التغريات فـي 

التدفقات النقدية �سواء كانت متعلقة بخطر حمدد مرتبط باملوجودات اأو املطلوبات املغطاة اأو العمليات املتوقعة ب�سكل كبري والتي ميكن 

اأن توؤثر على �سافـي الدخل اأو اخل�سارة املعلن.

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

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

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

يجب توثيق ا�سرتاتيجية واأهداف اإدارة املخاطر مبا فـي ذلك حتديد اأداة تغطية املخاطر والبند الذي �سيتم تغطيته وطبيعة املخاطر 

املغطاة وطريقة تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر. وتبعًا لذلك، يتم تقومي مدى فعالية تغطية املخاطر ب�سورة م�ستمرة.

يتم التوقف عن اإثبات حما�سبة تغطية املخاطر عند انتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو اإنهائها اأو عندما مل تعد تلك الأداة موؤهلة   

ملحا�سبة تغطية املخاطر.

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

تغطية  متت  الذي  بالبند  املتعلق  اجلزء  اإثبات  يتم  املوحدة.  الدخل  قائمة  فـي  مبا�سرة  العادلة  بقيمتها  املخاطر  تغطية  اأدوات  قيا�س 

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

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

املتبقي لالأداة املالية. وعند التوقف عن اإثبات البند الذي متت تغطية خماطره، يتم اإدراج ت�سوية القيمة العادلة غري املغطاة مبا�سرة 

فـي قائمة الدخل املوحدة.

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

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

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

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

نف�س الفرتة التي توؤثر فيها املعاملة املغطاة على قائمة الدخل املوحدة.

وعند التوقف عن اتباع حما�سبة تغطية املخاطر، يتم الحتفاظ بالربح اأو اخل�سارة املرتاكمة �سمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث   

العملية املتوقعة. وفـي احلالت التي مل يعد فيها توقع حدوث العملية املغطاة، يتم حتويل �سافـي الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة – املثبت 

�سمن الحتياطيات الأخرى – اإىل قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.

العملت الأجنبية ج(   

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

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

املايل. يتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية فـي قائمة الدخل املوحدة، 

فيما عدا تلك املدرجة �سمن حقوق امل�ساهمني واخلا�سة بتغطية خماطر التدفقات النقدية.

املقا�سة  ) د  

 تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�سافـي فـي قائمة املركز املايل املوحدة 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.
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اإثبات الإيرادات هـ(   

يتم اإثبات دخل وم�ساريف العمولت اخلا�سة لكافة الأدوات املالية املرتبطة بعمولة خا�سة – فيما عدا تلك املدرجة قيمتها العادلة فـي 

قائمة الدخل – وكذلك الأتعاب التي تعترب جزءًاً ل يتجزاأ من العائد الفعلي لأي اأ�سل مايل فـي قائمة الدخل املوحدة  على اأ�سا�س العائد 

الفعلي �ساماًل العالوة واخل�سم املطفاأ خالل ال�سنة.

تعدل القيمة الدفرتية لأية موجودات اأو مطلوبات مالية ما، فـي حالة قيام البنك بتعديل تقديراته ب�ساأن املدفوعات اأو املقبو�سات.   

حت�سب القيمة الدفرتية املعدلة على ا�سا�س معدل الفائدة الفعلي، ويقيد التغري فـي القيمة الدفرتية كدخل اأو م�ساريف عمولت خا�سة.

ي�ستمل احت�ساب معدل الفائدة الفعلي على كافة الأتعاب والنقاط املدفوعة اأو تكاليف املعامالت امل�ستلمة وكذلك اخل�سم اأو العالوة   

التي تعترب جزءًاً ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي. تعترب تكاليف املعامالت تكاليف عر�سية تتعلق مبا�سرة ب�سراء اأو اإ�سدار اأو ا�ستبعاد 

موجودات اأو مطلوبات مالية ما.

عند اإثباتها  فيتم  الأرباح  توزيعات  اأما  التعاقدية.  لالتفاقيات  وفقًا  حتققها  عند  الأجنبية  العمالت  حتويل  اأرباح  اإثبات  يتم    

الإعالن عنها.

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

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

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

الأخرى املماثلة  واخلدمات  والو�ساية  احلفظ  وخدمات  املايل  التخطيط  وخدمات  والأموال  املوجودات  اإدارة  عن  امل�ستلمة   الأتعاب 

التي يتم تقدميها على مدى فرتة معينة، فيتم اإثباتها ب�سكل ن�سبي على مدى فرتة اخلدمة املقدمة.

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

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

القيمة، فـي  النخفا�س  خ�سارة  ب�سبب  املت�سابهه  املالية  املوجودات  من  جمموعة  اأو  مايل  لأ�سل  امل�سجلة  القيمة  انخفا�س  وحال    

فاإنه ي�ستمر فـي اإثبات دخل العمولة اخلا�سة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي الذي ينطبق على القيمة الدفرتية اجلديدة.

العمولت  م�ساريف  اأو  ودخل  العادلة  القيمة  تغريات  عن  الناجتة  واخل�سائر  الأرباح  كافة  على  التجارية  الأن�سطة  نتائج  ت�ستمل   

التغطية عمليات  ذلك  وي�سمل  املتاجرة،  لأغرا�س  املقتناة  املالية  واملطلوبات  املالية  باملوجودات  اخلا�سة  الأرباح  وتوزيعات   اخلا�سة، 

غري الفعالة املدرجة فـي عمليات التغطية.

اتفاقيات البيع واإعادة ال�رشاء       ) و  

ي�ستمر البنك فـي اإثبات املوجودات املباعة مع اللتزام باإعادة �سرائها فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد )اتفاقيات اإعادة ال�سراء( فـي قائمة 

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

وال�ستثمارات املتاحة للبيع، وال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق وال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة. يتم اإظهار 

اللتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�ستلمة منه مبوجب هذه التفاقيات فـي الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى اأو ودائع 

العمالء، ح�سبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�سراء كم�ساريف عمولت خا�سة، ويطفاأ على مدى فرتة اتفاقية 

اإعادة ال�سراء با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

ل يتم اإظهار املوجودات امل�سرتاة مع وجود التزام لإعادة بيعها فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد )اتفاقية اإعادة بيع( فـي قائمة املركز املايل   

اإىل البنك. تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه التفاقيات فـي النقدية والأر�سدة  املوحدة لعدم انتقال ال�سيطرة على تلك املوجودات 

مالئم. هو  ح�سبما  وال�سلف،  القرو�س  اأو  الأخرى  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الأر�سدة  اأو  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة   لدى 

ويتم اعتبار الفرق بني �سعر ال�سراء واإعادة البيع كدخل عمولت خا�سة، ويطفاأ على مدى فرتة اتفاقية اإعادة البيع با�ستخدام طريقة 

العائد الفعلي.
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ال�ستثمارات  ) ز  

يتم، فـي الأ�سل، اإثبات كافة ال�سندات ال�ستثمارية بالتكلفة التي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع، �ساملة م�ساريف ال�سراء املتعلقة 

بال�ستثمارات، فيما عدا ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل والتي ل يتم اإ�سافتها اإىل التكلفة عند الإثبات الأويل لها، 

وحتمل على قائمة الدخل املوحدة. تطفاأ العالوة واخل�سم على اأ�سا�س العائد الفعلي، وتدرج فـي دخل العمولت اخلا�سة.

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

انتهاء العمل فـي تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. حتدد القيمة العادلة للموجودات املدارة وال�ستثمارات فـي ال�سناديق ال�ستثمارية 

على اأ�سا�س �سافـي قيمة املوجودات املعلن.

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

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

املوجودات ذات ال�سلة.

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

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

ال�شتثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل   )1   

اأو »ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة  ت�سنف ال�ستثمارات �سمن هذه الفئة كـ »ا�ستثمارات مقتناة لأغرا�س املتاجرة« 

الدخل«. وذلك عند ن�ساأتها اأو عند تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 املعدل. يتم �سراء ال�ستثمارات امل�سنفة كـ “ا�ستثمارات 

“ا�ستثمارات  اإعادة ال�سراء ملدد ق�سرية الأجل. ت�سنف ال�ستثمارات كـ  اأو  اأ�سا�سي لغر�س البيع  مقتناة لأغرا�س املتاجرة” ب�سكل 

مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل” من قبل الإدارة فـي حالة الوفاء باملعايري والأ�س�س املذكورة اأدناه، )فيما عدا ا�ستثمارات 

الأ�سهم غري املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به(:

اأو اأكرث من امل�ستقات التي تعدل ب�سورة جوهرية التدفقات النقدية الناجتة اأداة مالية ت�ستمل على نوع واحد  اأنها عبارة عن   • 
عن الأداة املالية، اأو    

39، ولكن البنك اأدوات مالية  ت�ستمل على م�ستقات يجب ف�سلها عن العقد الرئي�سي طبقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  اأنها   • 
القوائم اإعداد  تاريخ  بعد  تاريخ لحق  فـي  اأو  ال�سراء  عند  به  موثوق  وب�سكل  منف�سلة  ب�سورة  امل�ستقات  قيا�س  على  قادر  غري    

املالية املوحدة  

يتم ت�سنيف »القيمة العادلة« طبقًا ل�سرتاتيجية اإدارة املخاطر املعتمدة من جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك، وهذا الت�سنيف    

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

التوقف عن اإثباتها عند بيعها.

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

فـي القيمة العادلة فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�ساأ فيها تلك التغريات. يدرج فـي قائمة الدخل املوحدة دخل العمولت 

املالية  الأدوات  من  »دخل  كـ  الدخل  قائمة  فـي  العادلة  قيمتها  املدرجة  املالية  املوجودات  عن  امل�ستلمة  الأرباح  وتوزيعات  اخلا�سة 

املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل«.

ال�شتثمارات املتاحة للبيع  )2   

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

ملواجهة التغريات فـي اأ�سعار الفائدة، اأو اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية، اأ�سعار الأ�سهم.

  تقا�س ال�ستثمارات امل�سنفة كـ »ا�ستثمارات متاحة للبيع« لحقًا بالقيمة العادلة. بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مل يتم 

تغطية خماطرها، تدرج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغريات فـي قيمتها العادلة مبا�سرة فـي »الحتياطيات الأخرى« �سمن 

حقوق امل�ساهمني. وعند انتفاء اأ�سباب اإثبات تلك ال�ستثمارات، يتم اإظهار الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة – املثبتة �سابقًا �سمن حقوق 

امل�ساهمني - فـي قائمة الدخل املوحدة للفرتة.

  تقيد ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع، التي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به، بالتكلفة.
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ال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق   )3   

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

كا�ستثمارات   – املطفاأة  بالتكلفة  املقتناة  ال�ستثمارات  تعريف  مبتطلبات  تفي  التي  تلك  عدا   – ا�ستحقاقها  تاريخ  حتى  لقتنائها 

فـي النخفا�س  خم�س�س  ناق�سًا  املطفاأة  بالتكلفة  اقتنائها  بعد  ال�ستثمارات  هذه  قيا�س  يتم  ال�ستحقاق.  تاريخ  حتى   مقتناة 

الفعلي،  الفائدة  معدل  با�ستخدام  ال�سراء  عند  العالوة  اأو  العتبار اخل�سم  بعني  الأخذ  بعد  املطفاأة  التكلفة  يتم ح�ساب  قيمتها. 

 وتدرج اأية مكا�سب اأو خ�سائر ناجمة عن هذه ال�ستثمارات فـي قائمة الدخل املوحدة عند انتفاء اأ�سباب اإثبات تلك ال�ستثمارات

اأو انخفا�س قيمتها.

اأن تتاأثر مقدرة  – دون  اإعادة ت�سنيفها  اأو    اإن ال�ستثمارات امل�سنفة كـ »مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق«، ل ميكن عادة بيعها 

املبكر،  ال�سداد  اأو  العمولة اخلا�سة  اأ�سعار  ب�ساأن  املخاطر  كبند مغطى  ت�سنيفها  ول ميكن  الت�سنيف،  ا�ستخدام هذا  البنك على 

وبالتايل اإظهار النية لالحتفاظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق.

املقتناة بالتكلفة املطفاأة  )4   

ت�سنف ال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة اأو املمكن حتديدها وغري املتداولة فـي �سوق مايل ن�سط، كـ »ا�ستثمارات مقتناة بالتكلفة 

املطفاأة«. ال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة والتي مل يتم تغطية خماطر قيمتها العادلة تظهر بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�س 

تغطية  يتم  التي  املخاطر  بقدر  العادلة  القيمة  تغريات  فـي  العادلة  قيمتها  املغطاة  التغريات  ت�سوية  يتم  قيمتها.  فـي  النخفا�س 

تلك  اإثبات  اأ�سباب  انتفاء  عند  املوحدة  الدخل  قائمة  فـي  ال�ستثمارات  هذه  عن  ناجمة  خ�سائر  اأو  مكا�سب  اأية  تدرج  خماطرها. 

ال�ستثمارات اأو انخفا�س قيمتها ويتم الإف�ساح عنها كاأرباح اأو )خ�سائر( ا�ستثمارات مقتناة لغري اأغرا�س املتاجرة. حت�سب التكلفة 

املطفاأة بعد الأخذ بعني العتبار اخل�سم اأو العالوة عند ال�سراء با�ستخدام طريقة العائد الفعلي. 

ال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة ح(   

يتم حما�سبة ال�ستثمار فـي ال�سركة الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية وذلك طبقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )28( املتعلق بـ »ال�ستثمار 

فـي ال�سركات الزميلة«. ال�سركة الزميلة هي من�ساأة ميار�س عليها البنك تاأثريًا هامًا، ول تعترب �سركة تابعة اأو م�سروعًا م�سرتكًا.

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

تطراأ على ح�سة البنك فـي �سافـي موجودات ال�سركة الزميلة ملا بعد ال�سراء. يقيد ال�ستثمار فـي ال�سركات الزميلة فـي قائمة املركز 

املايل املوحدة على اأ�سا�س طريقة حقوق امللكية اأو بالقيمة القابلة لال�سرتداد، اأيهما اأقل.

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

مع تلك املتبعة من قبل البنك فيما يتعلق بنف�س املعامالت والأحداث التي تقع فـي ظروف م�سابهة.

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

ط( القرو�س وال�سلف        

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

تداولها فـي �سوق مايل ن�سط.

املتعلقة  ال�سراء  م�ساريف  �ساملة  املدفوع،  للمبلغ  العادلة  القيمة  متثل  والتي  بالتكلفة  الأ�سل،  فـي  وال�سلف،  القرو�س  كافة  تقا�س   

بالقرو�س وال�سلف.

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

وخم�س�س م�سطوبة  مبالغ  اأية  ناق�سًا  املطفاأة،  بالتكلفة  مقتناة  و�سلف  كقرو�س  بالبنك  اخلا�سة  وال�سلف  القرو�س  ت�سنف    

النخفا�س فـي قيمتها.

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

القيمة الدفرتية.
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الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ي(   

اإن الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى هي موجودات مالية تتكون اأ�سا�سًا من اإيداعات اأ�سواق املال، وذات دفعات ثابتة اأو 

ممكن حتديدها، ول يتم تداولها فـي الأ�سواق املالية الن�سطة. ل يتم اإبرام اإيداعات اأ�سواق املال بنية اإعادة بيعها مبا�سرًة اأو خالل فرتة 

ق�سرية. يتم، فـي الأ�سل، قيا�س الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة، والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ املدفوع.

وبعد الإثبات الأويل لها، تظهر الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة ناق�سًا اأية مبالغ م�سطوبة وخم�س�سات   

النخفا�س فـي القيمة، اإن وجدت.

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية        ك(   

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجـراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأي من اأ�سل مايل اأو جمموعة 

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

على اأ�سا�س �سافـي القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة، ويتم اإثبات اأية خ�سارة ناجمة عن ذلك النخفا�س فـي التغريات 

فـي قيمتها الدفرتية كالتايل:

وفـي حالة عدم اإمكانية حت�سيل اأي اأ�سل مايل، فاإنه يتم �سطبه من خم�س�س خ�سائر النخفا�س فـي القيمة. ل يتم �سطب املوجودات   

املالية اإل بعد ا�ستنفاذ كافة و�سائل التح�سيل املمكنة وحتديد مبلغ اخل�سارة.

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

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

واأن هذا  للبيع  واإذا ما حدث لحقًا انخفا�س فـي مبلغ خ�سارة النخفا�س فـي قيمة ال�ستثمارات عدا ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة   

النخفا�س يتعلق، ب�سورة مو�سوعية، بوقوع حدث بعد اإثبات النخفا�س )مثل حت�سن درجة ت�سنيف الئتمان للجهة املقر�سة(، يتم 

عك�س قيد خ�سارة النخفا�س التي مت اإثباتها �سابقًا وذلك بتعديل ح�ساب املخ�س�س. يتم اإثبات عك�س القيد فـي قائمة الدخل املوحدة 

�سمن خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالتكلفة املطفاأة:  )1   

ُت�سنف املوجودات املالية كموجودات منخف�سة القيمة عند وجود دليل مو�سوعي على وقوع النخفا�س املتعلق بالئتمان نتيجًة لوجود 

خ�سائر حدث اأو اأكرث بعد الإثبات الأويل لتلك املوجودات، واأن خل�سائر احلدث اأثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة لالأ�سل 

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

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

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

اإن  على حت�سيل املبالغ امل�ستحقة. ميثل مبلغ املخ�س�س اخلا�س الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد. 

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 اخلا�سة الفعلية الأ�سلية.

اإ�سافة للمخ�س�س اخلا�س، يجنب خم�س�س جماعي لالنخفا�س فـي القيمة على اأ�سا�س املحفظة لقاء خ�سائر الئتمان وذلك   

فـي حالة وجود دليل مو�سوعي على وجود خ�سائر غري حمددة بتاريخ اإعداد القوائم املالية. اإن املخ�س�س اجلماعي مبني على اأ�سا�س 

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

هذا املخ�س�س بناًء على عدة عوامل تت�سمن ت�سنيفات الئتمان املحددة للجهة / اجلهات املقرت�سة، والظروف القت�سادية احلالية 

وخربة البنك فـي التعامل مع اجلهة / اجلهات املقرت�سة، واأية معلومات اأخرى متاحة عن حالت الإخفاق ال�سابقة.

يتم ت�سوية القيمة الدفرتية لالأ�سل من خالل ح�ساب املخ�س�س، ويتم اإدراج مبلغ الت�سوية فـي قائمة الدخل املوحدة.  
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انخفا�س قيمة املوجودات املالية املقتناة  بالقيمة العادلة:  )2   

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 املوحدة عندما يعترب الأ�سل منخف�سًا. 

بالن�سبة ل�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع، فاإن النخفا�س اجلوهري اأو امل�ستمر فـي القيمة العادلة عن التكلفة يعترب دلياًل مو�سوعيًا   

على النخفا�س فـي القيمة. وعلى عك�س �سندات الديون، ل ي�سمح با�سرتداد مبلغ اخل�سارة الناجتة عن انخفا�س القيمة �سمن قائمة 

الدخل املوحدة طاملا ظل الأ�سل قائمًا بال�سجالت، وعليه فاإن اأي زيادة فـي القيمة العادلة بعد اإدراج النخفا�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 املوحدة للفرتة.

يقوم البنك ب�سطب موجوداته املالية عندما تقرر وحدات العمل املعنية واإدارة املخاطر بعدم اإمكانية حت�سيلها، ويتم اإتخاذ هذا   

القرار بعد الأخذ بعني العتبار بع�س املعلومات مثل حدوث تغريات هامة فـي املركز املايل للجهة املقرت�سة / امل�سدرة ت�سري اإىل عدم 

مقدرتها على �سداد التزاماتها اأو اأن متح�سالت ال�سمان غري كافـية ل�سداد كامل املخاطر. ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد 

ا�ستنفاذ كافة الو�سائل املمكنة لتح�سيلها. وبالن�سبة للقرو�س ال�سخ�سية، ت�سدر قرارات ال�سطب فـي العادة بناًء على حالت التاأخر 

املتعلقة ب�سداد منتج معني. وفـي حالة عدم اإمكانية حت�سيل اأي اأ�سل مايل، فاإنه يتم �سطبه من خم�س�س النخفا�س فـي القيمة، اإن 

وجد، وحتمل اأية مبالغ بالزيادة عن املخ�س�س املتوفر مبا�سرة على قائمة الدخل املوحدة.

ل تعترب القرو�س التي اأعيد التفاو�س ب�ساأن �سروطها قرو�سًا متاأخرة ال�سداد، بل يتم اعتبارها قرو�سًا جديدة. حتدد ال�سيا�سات   

واملمار�سات املتبعة ب�ساأن اإعادة جدولة القرو�س وفق معايري اأو موؤ�سرات توحي باأن عملية ال�سداد قد ت�ستمر فـي الغالب. وي�ستمر فـي 

اإخ�ساع القرو�س للتقومي للتاأكد من وجود انخفا�س على اأ�سا�س فردي اأو جماعي والذي يتم احت�سابه با�ستخدام معدل العمولة الفعلي 

الأ�سلي للقر�س.

املمتلكات واملعدات  ل(   

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم ال�ستهالك املرتاكم. ل يتم ا�ستهالك الأرا�سي اململوكة.

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

للموجودات وكما يلي:

20 �سنة  املباين   

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

3 اإىل 4 �شنوات الأثاث واملعدات وال�سيارات   

حتدد مكا�سب وخ�سائر ال�ستبعاد وذلك مبقارنة متح�سالت ال�ستبعاد مع القيمة الدفرتية، ويتم اإدراجها فـي قائمة الدخل املوحدة،   

ويف�سح عنها �سمن دخل )م�ساريف( الأن�سطة غري الت�سغيلية الأخرى.

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

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

لال�سرتداد، فـي حالة زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل عن القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة له.
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املطلوبات  م(   

يتم، فـي الأ�سل، اإثبات كافة اإيداعات اأ�سواق املال وودائع العمالء، والقرتا�س، و�سندات الدين امل�سدرة بالتكلفة والتي متثل القيمة 

العادلة للمبلغ امل�ستلم.

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

يتم ح�سابها بعد الأخذ بعني العتبار اخل�سم اأو العالوة عند ال�سراء. تطفاأ العالوات واخل�سومات على اأ�سا�س العائد الفعلي، وترحل 

اإىل م�ساريف العمولت اخلا�سة.

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

الأرباح اأو اخل�سائر الناجمة عن ذلك فـي قائمة الدخل املوحدة.

املخ�س�سات  ن(   

واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات  اأحداث �سابقة  البنك ناجمة عن  اأو متوقعة على  التزامات قانونية  جتنب املخ�س�سات عند وجود 

حمتملة وميكن تقديرها ب�سكل موثوق به.

�س( ال�سمانات   

والقبولت.  وال�سمانات  امل�ستندية،  ت�ستمل على العتمادات  بالئتمان  تتعلق  التزامات  العادية، مبنح  اأعماله  البنك، خالل دورة  يقوم 

يتم، فـي الأ�سل، اإثبات ال�سمانات املالية �سمن املطلوبات الأخرى فـي القوائم املالية بالقيمة العادلة والتي متثل قيمة العالوة امل�ستلمة. 

وبعد الإثبات الأويل لها، يتم قيا�س التزام البنك جتاه كل �سمان العالوة املطفاأة اأو اأف�سل تقدير للم�ساريف املطلوبة ل�سداد اللتزامات 

املالية الناجتة عن ال�سمانات، اأيهما اأكرب. تدرج اأية زيادة فـي اللتزامات املتعلقة بال�سمانات املالية فـي قائمة الدخل �سمن »م�ساريف 

اإثبات العالوة امل�ستلمة فـي قائمة الدخل �سمن »�سافـي دخل الأتعاب والعمولت« بطريقة الق�سط الثابت على  خ�سائر الئتمان«. يتم 

مدى فرتة ال�سمان.

حما�سبة عقود الإيجار  ع(   

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

الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار. 

ف( النقدية و�سبه النقدية          

العربي  النقد  موؤ�س�سة  لدى  والأر�سدة  النقدية  من  النقدية  و�سبه  النقدية  تتكون  املوحدة،  النقدية  التدفقات  قائمة  اإعداد  لأغرا�س 

ال�سعودي واتفاقيات اإعادة البيع مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، با�ستثناء الوديعة النظامية. كما ت�ستمل على الأر�سدة لدى البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية الأخرى التي ت�ستحق خالل ت�سعني يومًا بعد �سرائها. 

�س( التوقف عن اإثبات الأدوات املالية          

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

املتعلقة بالتدفقات النقدية اخلا�سة بهذه املوجودات.

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

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

املوجودات املالية، 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 واللتزامات الناجتة عن هذه العمليات.

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

اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء مدته.
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الأموال املودعة لدى البنك ب�سفته و�سياً اأو موؤمتناً عليها  ق(   

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

املالية املوحدة املرفقة.

الزكاة و�رشيبة الدخل   ) ر  

حت�سب الزكاة على ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني فـي حقوق امللكية اأو �سافـي الدخل وفقًا لالأ�س�س املن�سو�س عليها فـي الأنظمة 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 املوحدة لأنها لي�ست التزامات على امل�ساهمني، وبالتايل يتم خ�سمها من   

توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني.

املنتجات البنكية القائمة على مبداأ جتنب الفوائد �س(   

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

الهيئة ال�سرعية.

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

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

�لنقدية و�لأر�سدة لدى موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي 	.3

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

757,506  747,610 نقد فـي ال�سندوق  

2,349,417  3,321,265 وديعة نظامية   

4,442,200  12,356,627 اتفاقيات اإعادة بيع  

245,897  218,244 اأر�سدة اأخرى   

7,795,020  16,643,746 الإجمايل    

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

النقد العربي ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب، ولأجل، والدخار، والودائع الأخرى ـ حت�سب فـي نهاية كل �سهر.

�لأر�سدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لأخرى 	.4

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

608,153 	771,401 ح�سابات جارية   

2,529,357 	952,175 اإيداعات اأ�سواق املال     

3,137,510 	1,723,576 الإجمايل    
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ت�سنف ال�سندات ال�ستثمارية كما يلي:  ) اأ  

الإجمايل خارج اململكة  داخل اململكة       

2006 	2007  2006 	2007  2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت  باآلف الريالت  باآالف	الرياالت  باآلف الريالت  باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

ال�شتثمارات املدرجة  )1   

قيمتها العادلة فـي     

قائمة الدخل     

88,760  99,551  18,804  18,637  69,956  80,914 �سندات بعمولة ثابتة      

2,027,861  277,112  1,788,807  194,396  239,054  82,716 �سندات بعمولة عائمة      

ال�شتثمارات املدرجة    

قيمتها العادلة فـي     

2,116,621  376,663  1,807,611  213,033  309,010  163,630 قائمة الدخل        

مليون  327.8  :2006( �سعودي  ريال  مليون   211.9 قدرها  املتاجرة  لأغرا�س  مقتناة  ا�ستثمارات  على  اأعاله  ال�ستثمارات   ت�ستمل 

ريال �سعودي(، و�سندات بعمولة عائمة مت ت�سنيفها كـ »اأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل« فـي البداية اأو عند 

التباع املبكر للمعيار املحا�سبي الدويل رقم )39( املعدل كما فـي 1 يناير 2005 قدرها 164.8 مليون ريال �سعودي )2006: 1,788.8 

مليون ريال �سعودي(.

ال�شتثمارات املتاحة للبيع  )2   

7,757,107  3,560,285  2,118,901  2,586,360  5,638,206  973,925 �سندات بعمولة ثابتة      

4,741,576  4,568,623  1,597,372  2,553,873  3,144,204  2,014,750 �سندات بعمولة عائمة      

165,006  131,047  18,836  31,249  146,170  99,798 اأ�سهم      

45,826  -  -  -  45,826 	- اأخرى      

12,709,515  8,259,955  3,735,109  5,171,482  8,974,406  3,088,473 ال�شتثمارات املتاحة للبيع      

ال�شتثمارات املقتناة  )3   

بالتكلفة املطفاأة     

5,142,585  4,492,077  -  -  5,142,585  4,492,077 �سندات بعمولة ثابتة      

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

ال�شتثمارات املقتناة    

6,363,585  5,713,077  -  -  6,363,585  5,713,077 بالتكلفة املطفاأة       

ال�شتثمارات املقتناة  )4   

حتى تاريخ ال�شتحقاق     

512,699  509,052  -  -  512,699  509,052 �سندات بعمولة ثابتة      

ال�شتثمارات املقتناة حتى    

512,699  509,052  -  -  512,699  509,052 تاريخ ال�شتحقاق       

21,702,420  14,858,747  5,542,720  5,384,515  16,159,700  9,474,232 ال�شتثمارات      
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فيما يلي حتليلً ملكونات املحفظة ال�ستثمارية: ب(   

2006 	2007 	 	 	 	 	
الإجمايل غري متداولة  متداولة  الإجمايل  غري متداولة  متداولة        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

13,501,151  11,382,250  2,118,901  8,660,966 	6,111887 	2,549,079 	 �سندات بعمولة ثابتة    

7,990,437  7,123,025  867,412  6,066,734 	2,572,810 	3,493,924 	 �سندات بعمولة عائمة    

165,006  60,662  104,344  131,047 	42,145 	88,902 	 اأ�سهم     

45,826  -  45,826  - 	- 	- 	 اأخرى      

21,702,420  18,565,937  3,136,483  14,858,747 	8,726,842 	6,131,905 	 ال�شتثمارات    

ت�ستمل ال�ستثمارات غري املتداولة على �سندات مببلغ 7,677.3 مليون ريال �سعودي )2006 : 15,787.5 مليون ريال �سعودي( �سادرة من 

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

وال�ستثمارات  املطفاأة  بالتكلفة  املقتناة  لل�ستثمارات  العادلة  والقيمة  اإثباتها  يتم  مل  التي  واخل�سائر  للأرباح  حتليلً  يلي  فيما  ج(   

املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق:

2006 	2007 	 	 	 	 	
اإجمايل  اإجمايل  اإجمايل     اإجمايل        

القيمة  اخل�سائر التي  الأرباح التي  القيمة  القيمة  اخل�سائر التي  الأرباح التي  القيمة       

العادلة مل يتم اإثباتها  مل يتم اإثباتها  الدفرتية  العادلة  مل يتم اإثباتها  مل يتم اإثباتها  الدفرتية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

املقتناة بالتكلفة املطفاأة  )1   

�سندات بعمولة    

5,171,427  )64,446(       93,288  5,142,585  4,643,608 	- 	151,531 	4,492,077 ثابتة      

�سندات بعمولة    

1,223,635  )1,223(         3,858  1,221,000  1,224,014 	- 	3,014 	1,221,000 عائمة      

6,395,062  )65,669(       97,146  6,363,585  5,867,622 	- 	154,545 	5,713,077 الإجمايل     

ال�شتثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�شتحقاق  )2   

�سندات بعمولة    

521,707  )3,425(       12,433  512,699  531,129 	- 	22,077 	509,052 ثابتة       

521,707  )3,425(       12,433  512,699  531,129 	- 	22,077 	509,052 الإجمايل     
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�ل�ستثمار�ت - )تتمة( 	.5

فيما يلي حتليلً لل�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى:  ) د  

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

17,581,767  11,763,987 حكومية و�سبه حكومية     

2,569,037  454,667 �سركات     

1,476,621  2,599,478 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى    

74,995  40,615 اأخرى     

21,702,420  14,858,747 الإجمايل    

�سعودي ريال  مليون   42.1 قدرها  متداولة  غــري  اأ�سهم  على  للبيع  املتاحة  ال�ستثمارات  �سمن  عنها  امل�سرح  الأ�سهم   ت�ستمل 

)2006 : 61.7 مليون ريال �سعودي( م�سجلة بالتكلفة لعدم اإمكانية قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق به.

جودة الئتمان املتعلقة بال�ستثمارات: هـ(   

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

15,557,303  7,595,366 �سندات احلكومة ال�سعودية    

ا�ستثمارات من الفئة اأ ) اأ اأ اأ اإىل ب ب ب( ح�سب ت�سنيف   

5,934,285  6,999,183 وكالة �ستاندرد اآند بور    

-  20,763 ا�ستثمارات دون الفئة اأ ح�سب ت�سنيف وكالة �ستاندرد اآند بور    

210,832  243,435 ا�ستثمارات غري م�سنفة    

21,702,420  14,858,747 الإجمايل    

تتكون ال�سندات احلكومية ال�سعودية من �سندات التنمية احلكومية ال�سعودية، و�سندات بعمولة عائمة، و�سندات خزينة.

ت�ستمل ال�ستثمارات من الفئة »اأ« على ا�ستثمارات تتعر�س ملخاطر الئتمان تعادل تلك املو�سوعة من قبل �ستاندرد اآند بور وذلك من   

»اأاأاأ« اإىل »ب ب ب«.

تتكون ال�ستثمارات غري امل�سنفة من اأ�سهم خا�سة و�سندوق حتوط، واأ�سهم متداولة.  
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�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي 	.6

ت�سنف القرو�س وال�سلف على النحو التايل:  ) اأ  

2007 	 	 	 	 	
قرو�س جتارية        

وح�سابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �سخ�سية  ائتمان       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

62,374,816 	49,458,783 	11,063,570 	1,852.463 القرو�س وال�سلف العاملة، اإجمايل    

197,090 	175,752 	21,338 	-				 القرو�س وال�سلف غري العاملة، �سافـي      

62,571,906 	49,634,535 	11,084,908 	1,852,463 اإجمايل القرو�س وال�شلف     

خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان )خا�س وجماعي(           )98,881(												)131,702(										)340,465(										)571,048(   

62,000,858 	49,294,070 	10,953,206 	1,753,582 القرو�س وال�شلف، �شافـي    

2006      
قرو�س جتارية        

وح�سابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �سخ�سية  ائتمان       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

42,782,825  31,547,563  9,862,385  1,372,877 القرو�س وال�سلف العاملة، اإجمايل    

165,098  145,107  19,991  - القرو�س وال�سلف غري العاملة، �سافـي      

42,947,923  31,692,670  9,882,376  1,372,877 اإجمايل القرو�س وال�سلف     

خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان )خا�س وجماعي(            )100,068(          )94,873(            )302,739(          )497,680(   

42,450,243  31,389,931  9,787,503  1,272,809 القرو�س وال�سلف، �سافـي    

ت�ستمل القرو�س وال�سلف، �سافـي على منتجات م�سرفية قائمة على مبداأ جتنب الفوائد قدرها 27,530 مليون ريال �سعودي )2006: 

21,547.0 مليون ريال �سعودي(، مت اإظهارها بعد خ�سم خم�س�س خ�سائر الئتمان قدره 252.1 مليون ريال �سعودي )2006: 146.8 

مليون ريال �سعودي(.

الفوائد  القائمة على مبداأ جتنب  امل�سرفية  باملنتجات  واملتعلق  املوحدة  الدخل  قائمة  املحمل على  الئتمان  بلغ خم�س�س خ�سائر   

119.4 مليون ريال �سعودي )2006: 16.6 مليون ريال �سعودي(.

ت�ستمل القرو�س وال�سلف على قرو�س مغطاة خماطرها على اأ�سا�س املحفظة قدرها 743.0 مليون ريال �سعودي )2006: 1,220.4   

مليون ريال �سعودي(. بلغت القيمة ال�سوقية الإيجابية لهذه القرو�س 3.4 مليون ريال �سعودي )2006: بلغت القيمة ال�سلبية 6.3 مليون 

ريال �سعودي(.

مت الإف�ساح عن القرو�س وال�سلف غري العاملة بعد خ�سم العمولت اخلا�سة املرتاكمة املعلقة وقدرها 126.0 مليون ريال �سعودي   

)2006: 103.0 مليون ريال �سعودي(.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة( 	.6

احلركة يف خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان: ب(   

2007 	 	 	 	 	
قرو�س جتارية        

وح�سابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �سخ�سية  ائتمان       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

497,680 	302,739 	94,873 	100,068 الر�سيد فـي بداية ال�سنة     

ديون م�سطوبة                                                                            )122,909(										)195,391(										)4,596(														)322,896(   

418,425 	64,483 	232,220 	121,722 جمنب خالل ال�سنة       

)22,161(												)22,161( 	- 	- مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابقًا     

571,048 	340,465 	131,702 	98,881 الر�شيد فـي نهاية ال�شنة     

2006      
قرو�س جتارية        

وح�سابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �سخ�سية  ائتمان       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

385,920  299,792  54,986  31,142 الر�سيد فـي بداية ال�سنة     

ديون م�سطوبة                                                                            )45,565(            )59,044(            )8,194(              )112,803(   

249,732  36,310  98,931  114,491 جمنب خالل ال�سنة       

)25,169(            )25,169(                        -  - مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابقًا     

 497,680  302,739  94,873  100,068 الر�سيد فـي نهاية ال�سنة     

ي�ستمل خم�س�س خ�سائر الئتمان اأعاله على خم�س�س جماعي قدره 150.5 مليون ريال �سعودي )2006: 127 مليون ريال �سعودي( 

يتعلق باملحفظة العاملة.

بلغ �سافـي املبلغ املحمل على الدخل على ح�ساب خم�س�س خ�سائر الئتمان وقدره 396.2 مليون ريال �سعودي )2006: 224.5 مليون   

ريال �سعودي(، والذي مت اإظهاره بعد خ�سم املبالغ امل�سرتدة املجنبة �سابقًا طبقًا ملا هو مبني اأعاله.

جودة الئتمان اخلا�سة بالقرو�س وال�سلف: ج(   

حتليل باأعمار القرو�س وال�شلف )املتاأخرة ال�شداد والتي مل تنخف�س قيمتها(  )1   

2007 	 	 	 	 	
قرو�س جتارية        

وح�سابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �سخ�سية  ائتمان       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

1,475,339 	342,286 	879,000 	254,053 خالل 3 اأ�سهر     

161,276 	9,696 	91,031 	60,549 ما بني 3 - 6 اأ�سهر     

1,636,615 	351,982 	970,031 	314,602 اإجمايل القرو�س وال�شلف     
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�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة( 	.6

2006 	 	 	 	 	
قرو�س جتارية        

وح�سابات قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جارية مدينة  �سخ�سية  ائتمان       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

1,372,168 	348,381 	835,029 	188,758 خالل 3 اأ�سهر     

132,855 	3,352 	67,333 	62,170 ما بني 3 - 6 اأ�سهر     

1,505,023  351,733  902,362  250,928 اإجمايل القرو�س وال�سلف     

فيما يلي حتلياًل مبخاطر تركزات القرو�س وال�شلف وخم�ش�س خ�شائر الئتمان ح�شب القطاعات القت�شادية:  )2   

2007 	 	 	 	 	
خم�س�س القرو�س  القرو�س       

القرو�س خ�سائر  وال�سلف  وال�سلف       

وال�سلف الئتمان  غري العاملة  العاملة       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

2,131,850 	- 	- 	2,131,850 حكومية و�سبه حكومية    

56,250 	- 	- 	56,250 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى    

918,859 	- 	- 	918,859 زراعة واأ�سماك    

6,989,432 	)41,132(														43,760 	6,986,804 ت�سنيع     

22,926 	- 	- 	22,926 مناجم وتعدين    

118,471 	)7,128(																7,128 	118,471 كهرباء، ماء، غاز، وخدمات �سحية     

2,716,390 	)38,715(														38,638 	2,716,467 بناء واإن�ساءات    

15,858,639 	)42,109(														56,667 	15,844,081 جتارة     

1,214,596 	)2,729(																1,729 	1,215,596 نقل وات�سالت    

3,820,253 	)1,190(																1,188 	3,820,255 خدمات     

12,479,160 	)230,583(														20,942 	12,688,801 قرو�س �سخ�سية وبطاقات ائتمان    

15,824,534 	)56,960(														27,038 	15,854,456 اأخرى     

)150,502(										)150,502(																							- 	- املخ�س�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة    

62,000,858 	)571,048(												197,090 	62,374,816 الإجمايل    
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة( 	.6

2006      
خم�س�س القرو�س  القرو�س       

القرو�س خ�سائر  وال�سلف  وال�سلف       

وال�سلف الئتمان  غري العاملة  العاملة       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

  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 وات�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 ائتمان    

7,209,383  )59,603(                9,272  7,259,714 اأخرى     

)127,000(          )127,000(                        -  - املخ�س�س اجلماعي لقاء النخفا�س فـي القيمة    

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

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

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

درجات خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء والظروف القت�سادية العامة.

ال�سمانات  ) د  

هذه ت�ستمل  وال�سلف.  بالقرو�س  املتعلقة  الئتمان  خماطر  لتقليل  ب�سمانات  به،  اخلا�سة  الإقرا�س  عمليات  خالل  البنك،   يحتفظ 

وعقارات  ودولية،  حملية  واأ�سهم  مالية،  و�سمانات  اأخرى،  نقدية  وودائع  الطلب،  وحتت  لأجل،  ودائع  على  الغالب،  فـي  ال�سمانات، 

وموجودات ثابتة اأخرى.

القرو�س غري املتاأخرة ال�سداد والتي مل تنخف�س قيمتها هـ(   

2007 	 	 	 	 	
قرو�س قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جتارية  �سخ�سية  ائتمان       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

60,177,342 	47,712,187 	10,789,143 	1,676,012 مقبولة     

2,197,474 	1,973,828 	127,439 	96,207 حتت املالحظة    

62,374,816 	49,686,015 	10,916,582 	1,772,219 الإجمايل    
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�لقرو�س و�ل�سلف، �سافـي - )تتمة( 	.6

2006      
قرو�س قرو�س  بطاقات       

الإجمايل جتارية  �سخ�سية  ائتمان       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

41,160,825  30,134,412  9,749,846  1,276,567 مقبولة     

1,622,000  1,413,151  112,539  96,310 حتت املالحظة    

42,782,825  31,547,563  9,862,385  1,372,877 الإجمايل    

�ل�ستثمار�ت فـي �ل�سركات �لزميلة 	.7

 ميتلك �ساب ح�سة قدرها 40% من راأ�س مال �سركة HSBC العربية ال�سعودية املحدودة، �سركة تقوم بتقدمي اخلدمات البنكية ال�ستثمارية

فـي اململكة العربية ال�سعودية.

كما ميتلك البنك ح�سة قدرها 32.5% من راأ�س مال �سركة �ساب تكافل، �سركة تقوم بتقدمي خدمات تاأمني متوافقة مع اأحكام ال�سريعة   

الإ�سالمية، وتطرح منتجات تكافل عائلية وعامة.

2006  2007 	 	 	 	 	
HSBC    HSBC      
العربية العربية         

�ساب ال�سعودية  �ساب   ال�سعودية       

الإجمايل تكافل  املحدودة  الإجمايل  تكافل  املحدودة       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	      

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

-  -  -  72,209 	- 	72,209 الر�سيد فـي بداية ال�سنة 

20,000  -  20,000  32,500 	32,500 	- تكلفة ال�ستثمار خالل ال�سنة 

-  -  - 	)52,209(																							- توزيعات اأرباح م�ستلمة                 )52,209(	

احل�سة فـي الأرباح

52,209  -  52,209  57,947 	)12,464(													70,411 )اخل�سائر( غري املوزعة   

72,209  -  72,209  110,447 	20,036 	90,411 	الإجمايل   

ح�سة البنك يف القوائم املالية لل�رشكات الزميلة:

2006  2007 	 	 	 	 	
HSBC   HSBC        
العربية العربية          

�ساب ال�سعودية  �ساب  ال�سعودية         

تكافل املحدودة  تكافل  املحدودة         

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	 	 	

-  109,143  27,987 	130,051 اإجمايل املوجودات 

-  36,934  7,951 	39,640 اإجمايل املطلوبات 

-  72,209  20,036 	90,411 اإجمايل حقوق امللكية 

-  77,735  2,461 	114,212 اإجمايل الدخل  

-  25,526  14,925 	43,801 اإجمايل امل�شاريف 
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2006 	2007 	 	 	 	 	
املعدات حت�سينات         

والأثاث املباين  الأرا�سي        

الإجمايل الإجمايل  وال�سيارات  امل�ستاأجرة  واملباين        

باآلف الريالت باآالف	الرياالت  باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	       

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	 	

التكلفة:

1,236,036  1,339,250  464,382 	223,902 	650,966 الر�سيد فـي 1 يناير  

112,114  113,682  79,857 	29,387 	4,438 الإ�سافات    

ال�ستبعادات                               )69,073(												)13(																			)3,343(			            )72,429(            )8,900(

1,339,250  1,380,503  540,896 	253,276 	586,331 فـي 31	دي�سمرب  

ال�شتهالك املرتاكم:

708,311  798,015  330,835 	163,781 	303,399 فـي 1 يناير    

97,604  102,895  63,133 	15,532 	24,230 لل�سنة     

ال�ستبعادات                               )69,073(												)6(																					)3,168(	             )72,247(            )7,900(

 798,015  828,663  390,800 	179,307 	258,556 فـي 31	دي�سمرب  

�شافـي القيمة الدفرتية:

551,840 	150,096 	73,969 	327,775 فـي 31	دي�سمرب	2007  

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

ت�ستمل الأرا�سي واملباين، وحت�سينات املباين امل�ستاأجرة على اأعمال حتت التنفيذ قدرها 57.3 مليون ريال �سعودي كما فـي 31 دي�سمرب 2007 

)2006: 55.8 مليون ريال �سعودي( و 29.0 مليون ريال �سعودي )2006: 10.8 مليون ريال �سعودي( ول �سيء )2006: 6.7 مليون ريال �سعودي(، 

على التوايل.

�ملوجود�ت �لأخرى 	.9

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة

3,225  1,477 – بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى      

221,359  220,787 – ا�ستثمارات       

469,432  579,998 – قرو�س و�سلف        

694,016  802,262 اإجمايل العمولت اخلا�سة امل�ستحقة املدينة    

128,306  198,186 مدينون        

13,449  12,929 عقارات اأخرى      

337,704  983,432 القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات )اإي�ساح 10(    

153,422  184,451 �سريبة مدفوعة مقدمًا     

163,844  142,436 اأخرى        

1,490,741  2,323,696 الإجمايل       
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يقوم البنك، خالل دورة اأعماله العادية، با�ستخدام الأدوات املالية امل�ستقة التالية لأغرا�س املتاجرة ولتغطية املخاطر:

العقود الآجلة وامل�شتقبلية اأ( 

وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ل�سراء اأو بيع عملة اأو ب�ساعة اأو اأداة مالية معينة ب�سعر وتاريخ حمددين فـي امل�ستقبل. اإن العقود الآجلة 

هي عقود يتم ت�سميمها خ�سي�سًا لتلبية احتياجات حمددة والتعامل بها خارج الأ�سواق املالية النظامية. اأما عقود ال�سرف الأجنبي 

والعقود امل�ستقبلية املتعلقة باأ�سعار العمولت اخلا�سة فيتم التعامل بها وفق اأ�سعار حمددة فـي الأ�سواق املالية النظامية، ويتم ت�سديد 

التغريات فـي قيمة العقود امل�ستقبلية يوميًا.

اخليارات ب( 

لبيع  باخليار(  )املكتتب  للم�سرتي  اللتزام،  ولي�س  البائع )م�سدر اخليار( احلق،  تعاقدية، مينح مبوجبها  اتفاقيات  وهي عبارة عن 

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

ذلك التاريخ.

املقاي�شات  ج( 

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

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

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

اتفاقيات الأ�شعار الآجلة د( 

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

�سعر العمولة اخلا�سة املتعاقد عليه و�سعر ال�سوق فـي تاريخ م�ستقبلي حمدد وذلك عن اأ�سل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.

امل�ستقات املقتناة لأغرا�س املتاجرة

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

لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�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 وال�ستفادة من الفروقات فـي اأ�سعار 

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

امل�ستقات املقتناة لأغرا�س تغطية املخاطر

يتبع البنك نظامًا �ساماًل لقيا�س واإدارة املخاطر – )انظر الإي�ساح رقم 28 – خماطر الئتمان، والإي�ساح رقم 30 – خماطر ال�سوق، والإي�ساح 

اأ�سعار ال�سرف الأجنبي  – والتي يتعلق جزء منها باإدارة املخاطر التي يتعر�س لها البنك نتيجة التقلبات فـي  – خماطر ال�سيولة(   33 رقم 

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 العمالت وذلك بو�سع حدود ملخاطر 

مراكز العمالت. تراقب مراكز العمالت يوميًا وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�سمان بقاء مراكز العمالت �سمن احلدود املقررة. كما 

و�سع جمل�س الإدارة م�ستوى معينًا ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة وذلك بو�سع حدود للفجوات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة للفرتات املقررة. 

يتم دوريًا مراجعة الفجوات بني اأ�سعار العمولت اخلا�سة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وت�ستخدم ا�سرتاتيجيات تغطية املخاطر ل�سمان بقاء 

الفجوات بني اأ�سعار العمولت اخلا�سة �سمن احلدود املقررة.

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

والعمولت اخلا�سة. ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وبا�ستخدام ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر املتعلقة بقائمة املركز 

املايل ككل. اإن التغطية ال�سرتاتيجية للمخاطر، عدا تغطية خماطر املحفظة، ل تخ�سع ملحا�سبة تغطية املخاطر، وتقيد امل�ستقات ذات العالقة 

كم�ستقات مقتناة لأغرا�س املتاجرة.
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ي�ستخدم البنك عقود ال�سرف الأجنبي الآجلة ومقاي�سات العمالت فـي تغطية خماطر عمالت حمددة. كما ي�ستخدم البنك مقاي�سات   

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

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.

تعك�س اجلداول اأدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية لالأدوات املالية امل�ستقة مع حتليل باملبالغ ال�سمية كما فـي 31 دي�سمرب وذلك على   

اأ�سا�س الفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�ستحقاق واملعدل ال�سهري. اإن املبالغ ال�سمية، التي تعترب موؤ�سرًا على حجم املعامالت القائمة فـي نهاية 

اأو  الئتمان  تعك�س خماطر  ال�سمية ل  املبالغ  فاإن هذه  وبالتايل،  بها.  املتعلقة  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  بال�سرورة مبالغ  تعك�س  ال�سنة، ل 

خماطر ال�سوق التي يتعر�س لها البنك والتي تقت�سر عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات.

املبالغ ال�شمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�شتحقاق 	

اإجمايل  القيمة  القيمة       

املعدل  اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل  املبالغ  العادلة  العادلة       

ال�سهري 5 �شنوات  �شنوات  �سهراً  3 اأ�سهر  ال�سمية  ال�سلبية  الإيجابية       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

2007

امل�شتقات املقتناة

لأغرا�س املتاجرة:  

مقاي�سات اأ�سعار

27,130,361 	26,612,148 	5,587,033 	1,471,686 	917,554 	34,588,421 	)456,580(						540,149 العمولت اخلا�سة    

العقود امل�ستقبلية اخلا�سة

باأ�سعار العمولت  

400,000 	- 	- 	400,000 	- 	400,000 	)8(																	8 اخلا�سة واخليارات   

عقود ال�سرف الأجنبي

14,757,459 	- 	53,591 	4,478,532 	7,092,407 	11,624,530 	)128,594(								85,574 الفورية والآجلة   

597,669 	- 	1,876,000 	98,820 	163,879 	2,138,699 	)6,828(										6,984 خيارات العمالت   

1,475,297 	- 	1,475,297 	- 	- 	1,475,297 	- 	322,790 مقاي�سات العمالت 

امل�شتقات املقتناة لتغطية

خماطر القيمة العادلة:  

مقاي�سات اأ�سعار

2,153,311 	483,250 	743,014 	74,327 	224,000 	1,524,591 	)13,278(								17,696 العمولت اخلا�سة    

امل�شتقات املقتناة

لتغطية خماطر  

التدفقات النقدية:  

مقاي�سات اأ�سعار

749,896 	- 	731,250 	190,000 	100,000 	1,021,250 	)2,990(								10,231 العمولت اخلا�سة   

27,095,398 	10,466,185 	6,713,365 	8,497,840 	52,772,788 	)608,278(						983,432 الإجمايل   
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املبالغ ال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ ال�ستحقاق  

اإجمايل  القيمة  القيمة       

املعدل  اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل  املبالغ  العادلة  العادلة       

ال�سهري 5 �شنوات  �شنوات  �سهراً  3 اأ�سهر  ال�سمية  ال�سلبية  الإيجابية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

2006

امل�شتقات املقتناة

لأغرا�س 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  

421,875  -  400,000  -  -  400,000  )396(             396 اخلا�سة 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�شتقات 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    

امل�شتقات 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   

تعك�س اجلداول اأدناه ملخ�سًا بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة واأداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة.

2007 	
القيمة القيمة  القيمة            

العادلة  العادلة  عند بدء      القيمة       

ال�سلبية الإيجابية  اأداة التغطية    املخاطر  التغطية  العادلة       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 	 	 	 	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

و�شف البنود املغطاة:

)13,278(								14,492 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  القيمة العادلة   481,671 	479,549  ا�ستثمارات بعمولة ثابتة  

 - 	2,614 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  القيمة العادلة   739,550 	742,971  قرو�س بعمولة ثابتة 

 - 	590 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  القيمة العادلة   298,327 	297,704  ودائع بعمولة ثابتة 

)1,805(								10,231 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  التدفق النقدي   832,760 	830,602  ا�ستثمارات بعمولة عائمة  

�سندات دين م�سدرة

)1,185(													- مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  التدفق النقدي   187,306 	187,149 بعمولة عائمة   
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�مل�ستقات - )تتمة( 	.10

2006  
القيمة القيمة  القيمة            

العادلة  العادلة  عند بدء      القيمة       

ال�سلبية الإيجابية  اأداة التغطية    املخاطر  التغطية  العادلة       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت      باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية      ال�سعودية       

و�سف البنود املغطاة:

)12,271(         6,749 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  القيمة العادلة   446,497  451,417  ا�ستثمارات بعمولة 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 

)3,818(         1,776 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة   التدفق النقدي   540,276  541,200  ا�ستثمارات بعمولة عائمة  

�سندات دين م�سدرة

-  4,935 مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة  التدفق النقدي   187,306  186,720 بعمولة عائمة    

بلغت خ�سائر اأدوات التغطية املتعلقة بتغطية خماطر القيمة العادلة 3.4 مليون ريال �سعودي )2006: 0.99 مليون ريال �سعودي(، بينما بلغت 

اأرباح البند الذي متت تغطية خماطره واملتعلق باملخاطر املغطاة 9.2 مليون ريال �سعودي )2006: خ�سائر مببلغ 5.9 مليون ريال �سعودي(. بلغ 

�سافـي القيمة العادلة للم�ستقات 4.4 مليون ريال �سعودي )2006: 11.6 مليون ريال �سعودي(.

ت�شوية احلركات فـي الحتياطي الآخر اخلا�س بتغطية خماطر التدفقات النقدية

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

)3,232(               2,159 ر�سيد بداية ال�سنة      

 5,391  4,349  الأرباح الناجتة عن التغريات فـي القيمة العادلة املدرجة مبا�سرًة �سمن حقوق امل�ساهمني  

-  1,244 )اخل�سائر( الأرباح امل�ستبعدة من حقوق امل�ساهمني واملدرجة فـي �سافـي دخل العمولت اخلا�سة 

2,159  7,752 ر�شيد نهاية ال�شنة     

مت اإبرام ما ن�سبته 54% )2006: 83%( تقريبًا من عقود القيمة العادلة الإيجابية للم�ستقات اخلا�سة بالبنك مع موؤ�س�سات مالية، بينما اأبرم 

59%( من اإجمايل عقود القيمة العادلة الإيجابية مع طرف واحد من الأطراف الأخرى كما فـي تاريخ قائمة املركز  :2006( %46  اأقل من 

املايل املوحدة.

�لأر�سدة للبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لأخرى 	.11

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

965,132  2,161,736 ح�سابات جارية      

1,206,703  5,883,311 ودائع اأ�سواق املال     

2,171,835  8,045,047 الإجمايل       

مليون  510.0  :2006( �سعودي  ريال  مليون   420.0 قدرها  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  لدى  ودائع  على  املال  اأ�سواق  ودائع  ت�ستمل   كما 

ريال �سعودي(.
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ود�ئع �لعمالء 	.12

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

20,797,507  27,162,175 حتت الطلب      

2,362,130  2,781,835 اإدخار        

35,568,576  41,287,322 لأجل        

529,429  616,520 اأخرى        

59,257,642  71,847,852 الإجمايل       

�سعودي ريال  مليون   26,490.6 قدرها  الفوائد  جتنب  مبداأ  على  قائمة  م�سرفية  منتجات  عقود  مبوجب  ودائع  على  لأجل  الودائع   ت�ستمل 

)2006: 19,871.4 مليون ريال �سعودي(.

526.4 مليون ريال �سعودي( ك�سمانات حمتجزة لقاء  613.8 مليون ريال �سعودي )2006:  ت�ستمل ودائع العمالء الأخرى على مبلغ قدره   

اللتزامات غري القابلة للنق�س.

ت�شتمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية تفا�شيلها كالآتي:

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

1,141,293  2,208,386 حتت الطلب      

124,826  155,568 اإدخار        

12,294,164  7,356,175 لأجل        

254,138  247,966 اأخرى        

13,814,421  9,968,095 الإجمايل       

�سند�ت �لدين �مل�سدرة 	.13

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

2,247,666  2,248,399 �سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي  

1,605,528  1,789,968 �سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 325 مليون يورو   

3,853,194  4,038,367 الإجمايل       

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 600 مليون دولر اأمريكي

فـي وت�ستحق  باليورو،  الأجل  متو�سطة  ال�سندات  ب�ساأن  بالبنك  اخلا�س  الربنامج  مبوجب   2005 مار�س  �سهر  خالل  ال�سندات  هذه  اإ�سدار   مت 

8 مار�س 2010. اإن هذه ال�سندات غري م�سمونة، وحتمل عمولة خا�سة فعلية ملدة ثالثة اأ�سهر ح�سب املعدلت التجارية ال�سائدة بني البنوك فـي 

لندن زائدًا 40.76 نقطة، وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة اأ�سهر. اإن هذه ال�سندات غري قابلة للتحويل، ومدرجة فـي بور�سة لوك�سمبورغ.

لقد مت، ب�سكل جزئي، تغطية خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة املتعلقة بهذه ال�سندات با�ستخدام مقاي�سات اأ�سعار العمولت اخلا�سة من   

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

التدفقات النقدية فـي هذه القوائم املالية.
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�سند�ت �لدين �مل�سدرة - )تتمة( 	.13

�سندات بعمولة عائمة مدتها خم�س �سنوات مببلغ 325 مليون يورو

فـي وت�ستحق  باليورو،  الأجل  متو�سطة  ال�سندات  ب�ساأن  بالبنك  اخلا�س  الربنامج  مبوجب   2006 عام  خالل  ال�سندات  هذه  اإ�سدار   مت 

باليورو لندن  فـي  البنوك  ال�سائدة بني  التجارية  املعدلت  اأ�سهر ح�سب  ملدة ثالثة  فعلية  ال�سندات عمولة خا�سة  2011. حتمل هذه  اأبريل   13 

زائدًا 34.68 نقطة، وت�ستحق ال�سداد كل ثالثة اأ�سهر. اإن هذه ال�سندات غري قابلة للتحويل، وغري م�سمونة، ومدرجة فـي بور�سة لوك�سمبورغ.

لقد قام البنك بتحويل خماطر العمالت الأجنبية اخلا�سة بهذه ال�سندات اإىل الدولر الأمريكي وذلك مبقاي�سة اأ�سعار العمولت اخلا�سة   

بعمالت خمتلفة. اإن هذه املقاي�سة ل تعترب جزءًاً من عملية التغطية، وتقيد كم�ستقات فـي العمليات التجارية. 

�لقرت��س 	.14

65 نقطة. مت  12 �سنة، ويحمل عمولة خا�سة ح�سب املعدلت ال�سائدة بني البنوك فـي لندن زائدًا  ميثل هذا البند قر�سًا بعمولة عائمة مدته 

احل�سول على هذا القر�س فـي 7 يوليو 2005، وي�ستحق ال�سداد فـي 15 يونيو 2017.

�ملطلوبات �لأخرى 	.15

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

عمولت خا�سة م�ستحقة دائنة:

43,778  43,934 – بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى      

259,370  278,611 – ودائع العمالء       

22,127  27,137 – �سندات دين م�سدرة       

920  452 – اقرتا�س        

326,195  350,134 اإجمايل العمولت اخلا�سة  امل�ستحقة الدائنة    

615,688  631,256 دائنون        

243,505  745,981 �سحوبات م�ستحقة     

149,355  608,278 القيمة العادلة ال�سلبية للم�ستقات )اإي�ساح 10(    

979,865  1,333,562 اأخرى        

2,314,608  3,669,211 الإجمايل       

ر�أ�س �ملال 	.16

يتكون راأ�س املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل من 375 مليون �سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي )2006 : 375 مليون �سهم، قيمة 

كل �سهم 10 ريال �سعودي(. اإن ملكية راأ�س مال البنك موزعة على النحو التايل:

2006 	2007 	 	 	 	 	

 %60  %60  م�ساهمون �سعوديون     

 %40  %40  �سركة هونغ كونغ و�سنغهاي امل�سرفـية القاب�سة بي فـي   

 )�سركة تابعة مملوكة بالكامل ملوؤ�س�سة هونغ كونغ �سنغهاي امل�سرفية القاب�سة بي اإل �سي( 

بتاريخ 18 �سوال 1428هـ )30 اأكتوبر 2007(، اقرتح جمل�س الإدارة اإ�سدار 225 مليون �سهم جماين بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي اإىل 

امل�ساهمني احلاليني وذلك بواقع 3 اأ�سهم لكل 5 اأ�سهم مملوكة وذلك بر�سملة الأرباح املبقاة، �سريطة موافقة امل�ساهمني على ذلك خالل اجلمعية 

العمومية غري العادية وال�سلطات النظامية املعنية.
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�لحتياطي �لنظامي 	.17

يقت�سي نظام مراقبة البنوك فـي اململكة العربية ال�سعودية، حتويل ما ل يقــل عن 25% من �سافـي دخل ال�سنة اإىل الحتياطي النظامي اإىل 

اأن ي�ساوي ر�سيد هذا الحتياطي راأ�س املال املدفوع. عليه، مت حتويل مبلغ قدره ل �سيء )2006 : 1,250 مليون ريال �سعودي( اإىل الحتياطي 

النظامي. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة  	.18

الدعاوى الق�سائية  ) اأ  

فـي 31 دي�سمرب 2007، 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.

اللتزامات الراأ�سمالية ب(   

بلغت اللتزامات الراأ�سمالية لدى البنك 45.02 مليون ريال �سعودي )2006: 51.5 مليون ريال �سعودي( تتعلق ب�سراء مباٍن ومعدات.

التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان  ج(   

تتكون التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان ب�سكل اأ�سا�سي من العتمادات امل�ستندية وال�سمانات والقبولت واللتزامات ملنح 

الئتمان. اإن خطابات ال�سمان والعتمادات امل�ستندية – التي تعترب �سمانات غري قابلة للنق�س من قبل البنك بال�سداد فـي حالة عدم 

متكن العميل من الوفاء بالتزاماته جتاه الأطراف الثالثة – حتمل نف�س خماطر الئتمان التي حتملها القرو�س وال�سلف. اإن العتمادات 

امل�ستندية  – التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك، نيابة عن العميل، ت�سمح للطرف الثالث ب�سحب الأموال وفق �سروط واأحكام 

اأقل. متثل القبولت تعهدات البنك ل�سداد  – م�سمونة عادة بالب�ساعة التي تخ�سها، وبالتايل فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر  حمددة 

اأما املتطلبات النقدية مبوجب خطابات ال�سمان والعتمادات امل�ستندية فتقل كثريًا عن املبلغ  الكمبيالت امل�سحوبة من قبل العمالء. 

امللتزم لأن البنك يتوقع باأن يفي العمالء بالتزاماتهم الأ�سا�سية.

متثل اللتزامات ملنح الئتمان اجلزء غري امل�ستخدم من الئتمان املمنوح على �سكل قرو�س و�سلف و�سمانات واعتمادات م�ستندية.   

وبالن�سبة ملخاطر الئتمان املتعلقة باللتزامات ملنح الئتمان، فمن املحتمل اأن يتعر�س البنك خل�سارة مببلغ يعادل اإجمايل اللتزامات 

غري امل�ستخدمة، اإل اأن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ل ميكن حتديده فورًا، يتوقع اأن يكون اأقل كثريًا من اإجمايل اللتزام غري امل�ستخدم 

لأن معظم اللتزامات ملنح الئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة. اإن اإجمايل اللتزامات القائمة ملنح الئتمان 

ل متثل بال�سرورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية لأن العديد من هذه اللتزامات يتم انهاوؤها اأو انتهاوؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب. 

فيما يلي حتليلً بال�ستحقاقات لقاء التعهدات واللتزامات املحتملة املتعلقة بالئتمان:  ) د  

اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر        

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	2007 	 	

8,126,496 	- 	908,059 	1,733,191 	5,485,246 اعتمادات م�ستندية     

13,429,588 	23,302 	2,839,202 	5,464,673 	5,102,411 خطابات �سمان     

3,060,584 	- 	63,475 	1,229,852 	1,767,257 قبولت      

5,022,624 	- 	3,308,468 	1,706,896 	7,260 التزامات غري قابلة للنق�س ملنح الئتمان    

29,639,292 	23,302 	7,119,204 	10,134,612 	12,362,174 الإجمايل     
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اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية     2006   

5,284,930  -  131,261  1,414,655  3,739,014 اعتمادات 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      

 1,693,860  -  760,172  783,648  150,040 التزامات غري قابلة للنق�س ملنح الئتمان    

19,099,924  44,572  3,267,804  6,887,173  8,900,375 الإجمايل     

35,019.4 مليون ريال �سعودي اإلغاوؤها فـي اأي وقت، ما جمموعه   بلغ اجلزء غري امل�ستخدم من اللتزامات غري املوؤكدة، والتي ميكن 

)2006: 27,940.1 مليون ريال �سعودي(.

فيما يلي حتليلً للتعهدات واللتزامات املحتملة ح�سب الأطراف الأخرى:  ) هـ  

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

346,260 	146,948 حكومية و�سبه حكومية        

15,731,020  25,763,087 �سركات         

2,759,774  3,639,020 بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى       

262,870  90,237 اأخرى         

19,099,924  29,639,292 الإجمايل        

اللتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�سغيلية:  ) و  

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء، التي قام بها البنك كم�ستاأجر:

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

29,345  33,007 اأقل من �سنة        

145,635  154,965 من �سنة اإىل خم�س �سنوات       

66,740  70,356 اأكرث من خم�س �سنوات        

241,720  258,328 الإجمايل        
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�سافـي دخل �لعمولت �خلا�سة 	.19

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

دخل العمولت اخلا�شة:

ا�ستثمارات:

395,351  502,954 – متاحة للبيع       

357,995  322,211 – مقتناة بالتكلفة املطفاأة       

29,645  29,645 – مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق      

782,991  854,810          

556,308  620,209 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

3,097,422  3,744,936 قرو�س و�سلف      

4,436,721  5,219,955 الإجمايل       

م�شاريف العمولت اخلا�شة:

115,094  119,906 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

1,563,082  1,811,616 ودائع العمالء      

164,440  219,453 �سندات دين م�سدرة     

10,283  10,283 اقرتا�س       

1,852,899  2,161,258 الإجمايل       

2,583,822  3,058,697 �شافـي دخل العمولت اخلا�شة     

�أتعاب �خلدمات �لبنكية، �سافـي 	.20

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

دخل الأتعاب

1,223,018  339,825 – تداول الأ�سهم واإدارة ال�سناديق ال�ستثمارية      

167,672  215,688 – متويل جتاري       

79,831  99,106 – متويل �سركات وا�ست�سارات      

233,233  313,944 – خدمات بنكية اأخرى       

1,703,754  968,563 اإجمايل دخل الأتعاب     

م�شاريف الأتعاب:

– بطاقات                                  )28,008(            )17,478(  

– خدمات احلفظ والأمانة                                 )840(                 )712(  

– خدمات بنكية اأخرى                                 )77,791(            )35,081(  

اإجمايل م�شاريف الأتعاب                                  )106,639(          )53,271(

1,650,483  861,924 اأتعاب اخلدمات البنكية، �شافـي     



66

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لدخل من �لأدو�ت �ملالية �ملدرجة قيمتها �لعادلة فـي قائمة �لدخل، �سافـي 	.21

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

7,663 تغريات القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل                             )11,523( 

125,654  75,300 دخل عمولة خا�سة على ال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل  

133,317  63,777 الإجمايل       

 يبلغ احلد الأق�سى ملخاطر الئتمان املتعلقة بال�ستثمارات املدرجة قيمتها العادلة فـي قائمة الدخل كما فـي 31 دي�سمرب 2007 171.1 مليون

ريال �سعودي )2006: 1,795.96 مليون ريال �سعودي(، لقد كان اأثر التغري فـي خماطر الئتمان على قائمة الدخل املوحدة غري جوهري.

دخل �ملتاجرة، �سافـي 	.22

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

69,139  125,976 حتويل عمالت اأجنبية، �سافـي     

9,867  49,106 م�ستقات       

3,409  17,839 �سندات دين      

3,392 اأخرى                                   )2,953( 

85,807  189,968 الإجمايل       

مكا�سب �ل�ستثمار�ت �ملقتناة لغري �أغر��س �ملتاجرة، �سافـي 	.23

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

64,721  83,319 ا�ستثمارات متاحة للبيع     

�لربح �لأ�سا�سي و�ملعدل لل�سهم 	.24

مت احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني فـي 31 دي�سمرب 2007 و 2006 وذلك بتق�سيم �سافـي دخل ال�سنة العائد على امل�ساهمني 

على 375 مليون �سهم.

ال�سهم ربح  على  توؤثر  اأن  ميكن  اأدوات  اأية  باإ�سدار  البنك  قيام  لعدم  لل�سهم  الأ�سا�سي  الربح  متامًا  ي�ساوي  لل�سهم  املعدل  الربح  اإن    

عند ممار�سته.

�إجمايل توزيعات �لأرباح، و�لزكاة �ل�سرعية و�سريبة �لدخل 	.25

يبلغ اإجمايل توزيعات الأرباح لل�سنة 1,500 مليون ريال �سعودي )2006: 1,500 مليون ريال �سعودي(. وت�ستمل على توزيعات اأرباح مرحلية قدرها 

609.4 مليون ريال �سعودي )2006: 609.4 مليون ريال �سعودي(، وتوزيعات اأرباح نهائية قدرها 890.6 مليون ريال �سعودي )2006: 890.6 مليون 

ريال �سعودي(. توزع الأرباح على امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني بعد خ�سم الزكاة و�سريبة الدخل، على التوايل وكما يلي:

امل�ساهمون	ال�سعوديون

بلغت الزكاة ال�سرعية على امل�ساهمني ال�سعـوديني لل�سنة 55.1 مليون ريال �سعودي تقريبًا )2006 : 56.2 مليون ريال �سعودي(، و�سيتم خ�سمها 

�سعودي متثل  ريال  مليون   844.9 ال�سعوديني  للم�ساهمني  لل�سنة  املوزع  الربح  اإجمايل  �سافـي  ي�سبح  بحيث  املوزعة،  الأرباح  من ح�ستهم من 

3.76 ريال �سعودي لل�سهم )2006: 843.8 مليون ريال �سعودي، متثل 3.50 ريال �سعودي لل�سهم(، منها 1.54 ريال �سعودي )2006: 1.50 ريال 

�سعودي( لل�سهم مت دفعها مرحليًا.
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�إجمايل توزيعات �لأرباح، و�لزكاة �ل�سرعية و�سريبة �لدخل - )تتمة( 	.25

امل�شاهم غري ال�شعودي

بلغت �سريبة الدخل على امل�ساهم غري ال�سعودي عن ح�سته من الدخل لل�سنة احلالية 215.6 مليون ريال �سعودي )2006: 276.5 مليون ريال 

�سعودي( تقريبًا، و�سيتم خ�سمها من ح�سته من الأرباح املوزعة. يبلغ �سافـي اإجمايل الربح املوزع لل�سنة اإىل امل�ساهم غري ال�سعودي 384.4 

مليون ريال �سعودي )2006: 323.5 مليون ريال �سعودي( وميثل 3.08 ريال �سعودي لل�سهم )2006: 2.16 ريال �سعودي لل�سهم( منها 1.12 ريال 

�سعودي )2006: 0.56 ريال �سعودي( لل�سهم مت دفعه مرحليًا.

وطبقًا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 10 املعدل، توقف البنك عن الإف�ساح عن الأرباح النهائية املقرتح توزيعها كمطلوبات حلني   

م�سادقة اجلمعية العمومية ال�سنوية على ذلك. عليه، مل يتم اإظهار الأرباح النهائية املقرتح توزيعها كمطلوبات، واأدرجت �سمن حقوق امل�ساهمني.

�لنقدية و�سبه �لنقدية 	.26

تتكون النقدية و�سبه النقدية املدرجة فـي قائمة التدفقات النقدية من الآتي:

2006 	2007 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

5,445,603  13,322,481 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فـيما عدا الوديعة النظامية )اإي�ساح 3( 

3,137,510  1,723,576 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ت�سعني يومًا من �سرائها  

8,583,113  15,046,057 الإجمايل       

قطاعات �لأعمال 	.27

يعترب قطاع الأعمال القطاع الرئي�سي الذي يعد البنك على اأ�سا�سه تقاريره. اإن 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. 

تتم املعامالت بني قطاعات الأعمال وفقًا لالأحكام وال�سروط التجارية العادية. يتم، فـي العادة، اإعادة توزيع الأموال بني قطاعات الأعمال،   

وبالتايل اإعادة توزيع تكلفتها. حتمل عمولة خا�سة على هذه الأموال وفقًا للمعدلت ال�سائدة بني البنوك.

يتاألف البنك من قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:  ) اأ  

قطاع الأفراد:

ويلبي ب�سكل اأ�سا�سي الحتياجات البنكية ال�سخ�سية لالأفراد.

قطاع ال�شركات:

وهو م�سوؤول عن املنتجات واخلدمات التي تطلبها ال�سركات.

قطاع اخلزينة:

اأنه م�سوؤول عن متويل عمليات البنك واإدارة املحفظة ال�ستثمارية  اأ�سعار العمالت والعمولت اخلا�سة. كما  ويدير ال�سيولة، وخماطر 

وقائمة املركز املايل.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

قطاعات �لأعمال - )تتمة( 	.27

اأ�سعار احلوالت بالبنك. نورد فيما يلي حتلياًل لإجمايل موجودات ومطلوبات البنك  تتم املعامالت بني القطاعات اأعاله وفقًا لنظام 

2006، واإجمايل دخل وم�ساريف العمليات والنتائج لل�سنتني املنتهيتني فـي هذين التاريخني لكل قطاع 2007 و  31 دي�سمرب   كما فـي 

من قطاعات الأعمال اأعاله:

قطاع قطاع  قطاع        

الإجمايل اأخـرى  اخلزينة  ال�سركات  الأفراد        

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	2007 	 	

98,212,910 	110,447 	34,533,288 	42,043,291 	21,525,884 اإجمايل املوجودات     

87,787,977 	- 	23,918,340 	34,231,719 	29,637,918 اإجمايل املطلوبات     

4,373,952 	- 	465,782 	1,858,650 	2,049,520 اإجمايل دخل العمليات     

1,824,960 	- 	69,692 	371,867 	1,383,401 اإجمايل م�ساريف العمليات    

57,947 	57,947 	- 	- 	- اأرباح فـي ال�سركات الزميلة، �سافـي    

2,606,939 	57,947 	396,090 	1,486,783 	666,119 �سافـي الدخل     

113,682 	- 	1,595 	5,906 	106,181 م�ساريف راأ�سمالية     

102,895 	- 	1,443 	5,346 	96,106 ا�ستهالك     

قطاع قطاع  قطاع        

الإجمايل اأخـرى  اخلزينة  ال�سركات  الأفراد        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية    2006   

77,189,378  72,209  32,830,221  26,998,786  17,288,162 اإجمايل املوجودات     

67,784,779  -  10,544,920  27,912,528  29,327,331 اإجمايل املطلوبات     

4,616,690  -  431,359  1,391,060  2,794,271 اإجمايل دخل العمليات     

1,628,619  -  55,002  225,302  1,348,315 اإجمايل م�ساريف العمليات    

52.209  52,209  -  -  - اأرباح فـي ال�سركات الزميلة، �سافـي    

3,040,280  52,209  376,357  1,165,758  1,445,956 �سافـي الدخل     

112,114  -  1,961  5,343  104,810 م�ساريف راأ�سمالية     

97,604  -  1,706  4,652  91,246 ا�ستهالك     

فيما يلي حتليلً ملخاطر الئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من قطاعات الأعمال اأعله:  ب(   

قطاع قطاع  قطاع         

الإجمايل اخلزينة  ال�سركات  الأفراد         

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	2007 	 	

94,589,764 	32,478,459 	41,505,158 	20,606,147 املوجودات املدرجة داخل قائمة املركز املايل      

10,606,446 	- 	10,481,018 	125,428 التعهدات واللتزامات املحتملة     

2,481,164 	2,481,164 	- 	- امل�ستقات      

107,677,374 	34,959,623 	51,986,176 	20,731,575 الإجمايل      
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قطاعات �لأعمال - )تتمة( 	.27

قطاع قطاع  قطاع         

الإجمايل اخلزينة  ال�سركات  الأفراد         

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية    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 واللتزامات املحتملة     

1,530,379  1,530,379  -  - امل�ستقات       

82,735,229  33,407,823  33,289,711  16,037,695 الإجمايل      

تتكون خماطر الئتمان من القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل املوحدة با�ستثناء النقدية، واملمتلكات واملعدات، 

واملوجودات الأخرى، واملعادل الئتماين بالن�سبة للتعهدات واللتزامات املحتملة وامل�ستقات.

خماطر �لئتمان 	.28

يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان والتي متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر 

خل�سارة مالية. تن�ساأ خماطر الئتمان ب�سكل اأ�سا�سي عن عمليات الإقرا�س التي تنتج عنها القرو�س وال�سلف، وعن الأن�سطة ال�ستثمارية. كما 

تن�ساأ خماطر الئتمان عن الأدوات املالية خارج قائمة املركز املايل مثل اللتزامات املتعلقة بالقرو�س.

يقوم البنك بتقومي احتمال اإخفاق الأطراف الأخرى با�ستخدام نظام ت�سنيف داخلي. كما ي�ستخدم البنك اأنظمة ت�سنيف خماطر خارجية   

متبعة من قبل وكالة ت�سنيف رئي�سية، عند توفرها.

وتقومي مالءة هذه  املحددة،  الأخرى  الأطراف  للمعامالت مع  وو�سع حدود  الئتمان وذلك مبراقبتها،  بالتقليل من خماطر  البنك  يقوم   

املخاطر  ومراقبة  لها  املالئمة  وو�سع احلدود  املخاطر،  لتحديد  بالبنك  املخاطر اخلا�سة  اإدارة  �سيا�سات  الأطراف ب�سورة م�ستمرة. ت�سمم 

واللتزام بحدودها. كما يتم مراقبة حدود املخاطر الفعلية التي يتعر�س لها البنك يوميًا. اإ�سافة ملراقبة حدود خماطر الئتمان، يقوم البنك 

باإدارة خماطر الئتمان املتعلقة باأن�سطته التجارية وذلك باإبرام اتفاقيات مقا�سة رئي�سية والدخول فـي ترتيبات �سمان مع الأطراف الأخرى فـي 

ظروف مالئمة واحلد من فرتات التعر�س للمخاطر. كما يقوم البنك اأحيانًا باإقفال املعامالت اأو التنازل عنها ل�سالح الأطراف الأخرى لتقليل 

خماطر الئتمان.

متثل خماطر الئتمان املتعلقة بامل�ستقات التكلفة املحتملة ل�ستبدال عقود امل�ستقات فـي حالة اإخفاق الأطراف الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها.   

وملراقبة م�ستوى خماطر الئتمان التي اآلت للبنك، يقوم البنك بتقومي الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الطرق والأ�ساليب املتبعة ب�ساأن تقومي 

عمليات الإقرا�س اخلا�سة به.

ينتج الرتكز فـي خماطر الئتمان عند مزاولة عدد من الأطراف الأخرى لأن�سطة مماثلة اأو ممار�سة اأعمالهم فـي نف�س املنطقة اجلغرافية   

الظروف  فـي  تغريات  حدوث  عند  التعاقدية  بالتزاماتهم  الوفاء  على  مقدرتهم  فـي  �ستوؤثر  التي  القت�سادية  اخل�سائ�س  نف�س  لهم  يكون  اأو 

القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف الأخرى.

ي�سري الرتكز فـي خماطر الئتمان اإىل تاأثر اأداء البنك جتاه التطورات التي حتدث ب�سناعة ما اأو تطراأ على منطقة جغرافية معينة.  

يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان وذلك بتنويع حمفظة الإقرا�س لتفادي الرتكز فـي املخاطر اخلا�سة باأفراد اأو جمموعة من العمالء فـي 

اأماكن اأو اأن�سطة معينة، كما يقوم البنك اأي�سًا باأخذ ال�سمانات، ح�سبما هو مالئم. كما يعمل البنك على احل�سول على �سمانات اإ�سافية من 

الأطراف الأخرى عند وجود موؤ�سرات على وقوع انخفا�س فـي القرو�س وال�سلف املعنية.

لل�سمانات ال�سوقية  القيمة  وتراقب  املربم  للعقد  وفقًا  اأخرى  اإ�سافية  وتطلب �سمانات  لل�سمانات،  ال�سوقية  القيمة  الإدارة مبراقبة  تقوم    

التي مت احل�سول عليها عند مراجعتها ملدى كفاية خم�س�س خ�سائر انخفا�س الئتمان.



70

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي
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املمار�سات.  اأف�سل  واتباع  بال�سوق  املنتجات  فـي  التغريات  لتعك�س  اإدارة املخاطر  واأنظمة  �سيا�سات  البنك ب�سورة منتظمة مبراجعة  يقوم   

الأطراف  ح�سب  ال�ستثمارات  حتليل  تبيان  مت  �سيادية.  ديون  مبخاطر  اأ�سا�سي،  ب�سكل  ال�ستثمارات،  فـي  املدرجة  الديون  �سندات  تتعلق   

 الأخرى فـي الإي�ساح )5(. ملزيد من التفا�سيل حول الإي�ساح )6(. مت تبيان املعلومات املتعلقة مبخاطر الئتمان اخلا�سة بالأدوات امل�ستقة فـي

الإي�ساح )10(، بينما مت تبيان املعلومات املتعلقة بالتعهدات واللتزامات املحتملة فـي الإي�ساح )18(. وقد مت اإظهار املعلومات املتعلقة باحلد 

الأق�سى ملخاطر الئتمان التي يتعر�س لها البنك لكل قطاع من قطاعات الأعمال فـي الإي�ساح رقم )27(، بينما يتم تبيان املعلومات املتعلقة 

باحلد الأق�سى ملخاطر الئتمان واأوزان خماطرها الن�سبية فـي الإي�ساح )36(.

�لرتكز �جلغر�فـي للموجود�ت و�ملطلوبات و�لتعهد�ت و�للتز�مات �ملحتملة وخماطر �لئتمان 	.29

فيما يلي بيانًا مبخاطر الئتمان الرئي�سية التي يتعر�س لها البنك ح�سب املنطقة اجلغرافية :

2007 	 	 	 	 	
دول جمل�س       

التعاون       

اخلليجي اململكة       

اأمريكا ومنطقة   العربية       

الإجمايل  دول اأخرى  ال�سمالية  اأوروبا  ال�سرق الأو�سط  ال�سعودية       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة

16,643,746 	- 	- 	- 	- 	16,643,746 النقد العربي ال�سعودي   

اأر�سدة لدى البنوك

1,723,576 	30,003 	614,347 	925,115 	151,435 	2,676 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

14,858,747 	236,459 	2,025,404 	1,632,573 	1,211,740 	9,752,571  ا�ستثمارات   

62,000,858 	- 	- 	24,492 	11,250 	61,965,116  قرو�س و�سلف، �سافـي 

110,447 	- 	- 	- 	- 	110,447  ا�ستثمار فـي �سركات زميلة 

 95,337,374 	266,462 	2,639,751 	2,582,180 	1,374,425 	88,474,556 الإجمايل   

	املطلوبات        

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات

8,045,047 	73,024 	1,034,235 	1,370,852 	2,331,694 	3,235,242 املالية الأخرى    

71,847,852 	18,274 	- 	4,400 	1,691 	71,823,487  ودائع العمالء  

 4,038,367 	- 	- 	4,038,367 	- 	- �سندات دين م�سدرة 

187,500 	- 	- 	187,500 	- 	- اقرتا�س   

84,118,766 	91,298 	1,034,235 	5,601,119 	2,333,385 	75,058,729 الإجمايل   

التعهدات واللتزامات

 29,639,292 	726,584 	27,662 	347,001 	370,946 	28,167,099 املحتملة     

خماطر الئتمان )مبينة

باملعادل الئتماين لها(        	

املوجودات املدرجة داخل

94,589,764 	266,462 	2,639,751 	2,582,180 	1,374,425 	87,726,946 قائمة املركز املايل   

 10,606,446 	198,803 	13,448 	129,317 	97,978 	10,166,900 التعهدات واللتزامات املحتملة 

2,481,164 	47,517 	308,558 	773,395 	4,295 	1,347,399 امل�ستقات   

107,677,374 	512,782 	2,961,757 	3,484,892 	1,476,698 	99,241,245 اإجمايل خماطر الئتمان 
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2006      
دول جمل�س       

التعاون       

اخلليجي اململكة       

اأمريكا ومنطقة   العربية       

الإجمايل دول اأخرى  ال�سمالية  اأوروبا  ال�سرق الأو�سط  ال�سعودية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

 املوجودات        

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة

7,795,020  -  -  -  -  7,795,020 النقد العربي ال�سعودي    

اأر�سدة لدى البنوك

3,137,510  16,818  2,342,032  585,661  14,042  178,957 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

21,702,420  281,494  1,473,131  2,787,004  700,823  16,459,968  ا�ستثمارات   

42,450,243  -  -  114,914  -  42,335,329  قرو�س و�سلف، �سافـي 

 72,209  -  -  -  -  72,209  ا�ستثمار فـي �سركات 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  -  -  اقرتا�س   

65,470,171  244,288  720,035  4,217,327  226,605  60,061,916  الإجمايل   

التعهدات واللتزامات

 19,099,924  471,048  46,149  335,115  257,425  17,990,187 املحتملة    

خماطر الئتمان )مبينة

باملعادل الئتماين لها(         

املوجودات املدرجة داخل

 74,399,896  298,312  3,815,163  3,487,579  714,865  66,083,977 قائمة 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 الئتمان 

تتعلق كافة القرو�س وال�سلف غري العاملة بالعمالء فـي اململكة العربية ال�سعودية.
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متثل املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة للتغريات فـي الأ�سعار ال�سائدة فـي ال�سوق 

مثل اأ�سعار العمولت، واأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية، واأ�سعار الأ�سهم. ي�سنف البنك خماطر ال�سوق كمخاطر عمليات جتارية اأو غري جتارية 

اأو م�سرفية.

اإدارة ومراقبة  “القيمة املعر�سة للمخاطر”، بينما يتم  ال�سوق املتعلقة بالعمليات التجارية با�ستخدام طريقة  اإدارة ومراقبة خماطر  يتم   

خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية با�ستخدام جمموعة من الطرق التي ت�ستمل على »القيمة املعر�سة للمخاطر«، واختبار �سغوط 

ال�سيولة النقدية، والأحداث غري العادية، وحتليل احل�سا�سية.

خماطر ال�سوق - العمليات التجارية  ) اأ  

يقوم جمل�س الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة عند اإدارة العمليات التجارية. يقوم البنك با�ستخدام طريقة “القيمة املعر�سة 

والفرتا�سات  املوؤ�سرات  من  عدد  على  بناًء  املحتملة  القت�سادية  اخل�سائر  وتقدير  القائمة  ال�سوق  خماطر  مراكز  لتقومي  للمخاطر” 

املتعلقة بتغري الظروف ال�سائدة فـي ال�سوق.

ومبوجب طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر«، يتم تقدير التغري ال�سلبي املحتمل فـي القيمة ال�سوقية للمحفظة عند م�ستوى معني من   

الثقة وعلى مدى فرتة زمنية حمددة. ي�ستخدم البنك مناذج حماكاة عند تقومي التغريات املحتملة فـي القيمة ال�سوقية للعمليات التجارية 

بناًء على البيانات التاريخية. ت�سمم طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر«، فـي العادة، لقيا�س خماطر ال�سوق خالل ظروف اعتيادية، 

وبالتايل يوجد ق�سور فـي ا�ستخدام طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر« لأنها ترتكز على العالقات التاريخية املتداخلة والتغريات فـي 

اأ�سعار ال�سوق. كما تفرت�س هذه الطريقة باأن تكون التغريات امل�ستقبلية على �سكل توزيع اإح�سائي.

ان طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر« املتبعة من قبل البنك متثل تقديرًا وذلك با�ستخدام م�ستوى ثقة قدره 99% من اخل�سائر   

%99 بن�سبة  الثقة  م�ستوى  ا�ستخدام  ان  واحد.  يوم  ملدة  بال�سوق  ال�سائدة  الظروف  ثبات  حالة  فـي  جتاوزها  يتوقع  ل  التي   املحتملة 

 على مدى يوم واحد يو�سح باأن اخل�سائر التي جتاوزت مبلغ »القيمة املعر�سة للمخاطر« يجب األ حتدث، فـي املتو�سط، اأكرث من مرة

كل مائة يوم.

متثل »القيمة املعر�سة للمخاطر« خماطر املحفظة عند انتهاء يوم عمل ما، ول تاأخذ بعني العتبار اخل�سائر التي ل حتدث خارج فرتة   

الثقة املحددة، لكن نتائج العمليات التجارية الفعلية ميكن اأن تختلف عن عمليات احت�ساب القيمة املعر�سة للمخاطر خا�سة واأن عمليات 

الحت�ساب هذه ل تعطي موؤ�سرًا ذا معنى عن الأرباح اأو اخل�سائر خالل اأو�ساع ال�سوق غري العادية.

وللتغلب على الق�سور اأعاله املتعلق با�ستخدام طريقة »القيمة املعر�سة للمخاطر«، يقوم البنك باإجراء اختبارات اجلهد للمحفظة   

بانتظام باخل�سائر  بالبنك  اإبالغ جلنة املوجودات واملطلوبات  الثقة العتيادية، ويتم  التي حتدث خارج فرتات  للوقوف على الظروف 

املحتملة التي حتدث خالل اختبارات اجلهد ملراجعتها.

فيما يلي البيانات املتعلقة بالقيمة املعر�سة للمخاطر اخلا�سة بالبنك:  

�سعر العمولة حتويل العمالت          

الإجمايل اخلا�سة  الأجنبية          

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	2007 	 	

694 	405 	649 القيمة املعر�سة للمخاطر كما فـي 31 دي�سمرب 2007     

791 	514 	486 متو�سط القيمة املعر�سة للمخاطر لعام 2007     

�سعر العمولة حتويل العمالت          

الإجمايل اخلا�سة  الأجنبية          

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت          

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية       2006 	 	

904  734  294 القيمة املعر�سة للمخاطر كما فـي 31 دي�سمرب 2006     

936  806  347 متو�سط القيمة املعر�سة للمخاطر لعام 2006     
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خماطر ال�سوق – املتعلقة بالعمليات غري التجارية اأو بالعمليات امل�رشفية ب(   

تن�ساأ خماطر ال�سوق املتعلقة بالعمليات التجارية اأو بالعمليات امل�سرفية، ب�سكل اأ�سا�سي، عن التغريات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة اأو 

اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية، اأو اأ�سعار الأ�سهم.

خماطر اأ�شعار العمولت اخلا�شة  )1

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة لحتمال تاأثري التغريات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية لالأدوات املالية. يقوم جمل�س الإدارة بو�سع حدود للفجوات فـي اأ�سعار العمولت خالل فرتات زمنية معينة. يقوم البنك 

مبراقبة املراكز يوميًا، وي�ستخدم ا�سرتاتيجية تغطية املخاطر ل�سمان بقاء املراكز �سمن حدود الفجوات املقررة.

يو�سح اجلدول اأدناه مدى اأثر التغريات املحتملة املقبولة فـي اأ�سعار العمولة، وكذلك التغريات الأخرى التي بقيت ثابتة، على   

اأ�سعار العمولة على �سافـي دخل  اأثر التغريات املفرت�سة فـي  اإن الأثر على الدخل ميثل  قائمة الدخل املوحدة وحقوق امل�ساهمني. 

العمولة اخلا�سة ملدة �سنة، �ساماًل اأثر اأدوات التغطية. يتم احت�ساب الأثر على حقوق امل�ساهمني وذلك باعادة تقومي املوجودات املالية 

املتاحة للبيع بعمولة ثابتة مبا فـي ذلك اأثر التغطية كما فـي 31 دي�سمرب 2007 على اأثر التغريات املفرت�سة فـي اأ�سعار العمولة. فيما 

يلي حتلياًل بالأثر على حقوق امل�ساهمني ح�سب تاريخ ا�ستحقاق الأ�سل اأو املقاي�سة:

2007 	 	 	 	 	
الأثر على الزيادة فـي   

الأثر على حقوق امل�ساهمني الدخل  نقطة الأ�سا�س  العملة 

اأكرث من �سنة اإىل 5  �سنة  6 اأ�سهر     

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل     

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	

)34,634(																)844(											)23,220(													)5,014(													)5,556(													85,505 	100	+ ريال �سعودي	

)86,692(													)1,714(											)68,497(													)7,997(														)8,484(															7,915 	100	+ دولر اأمريكي	

- 	- 	- 	- 	- 	)13,735(														100	+ يورو	

- 	- 	- 	- 	- 	779 	100	+ اأخرى	

2007 	 	 	 	 	
الأثر على النق�س فـي   

الأثر على حقوق امل�ساهمني الدخل  نقطة الأ�سا�س  العملة 

اأكرث من �سنة اإىل 5  �سنة  6 اأ�سهر     

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل     

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	

	34,634 	844 	23,220 	5,014 	5,556 	)85,505(															100	- ريال �سعودي	

86,692 	1,714 	68,497 	7,997 	8,484 	)7,915(															100	- دولر اأمريكي 	

- 	- 	- 	- 	- 	13,735 	100	- يورو  	

- 	- 	- 	- 	- 	)779(															100	- اأخرى 	
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر �ل�سوق - )تتمة( 	.30

2006      
الأثر على الزيادة فـي   

الأثر على حقوق امل�ساهمني الدخل  نقطة الأ�سا�س  العملة 

اأكرث من �سنة اإىل 5  �سنة  6 اأ�سهر     

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل     

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية   

)41,647(             )1,904(           )19,217(             )7,967(           )12,559(             94,216  100 +  ريال �سعودي	

)50,087(             )4,785(           )32,127(             )6,230(             )6,945(            )10,338(               100 +  دولر اأمريكي 	

-  -  -  -  -  )12,836(               100 + يورو  	

-  -  -  -  -  582  100 + اأخرى 	

2006      
الأثر على الزيادة فـي   

الأثر على حقوق امل�ساهمني الدخل  نقطة الأ�سا�س  العملة 

اأكرث من �سنة اإىل 5  �سنة  6 اأ�سهر     

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات اأو اأقل  اأو اأقل  اأو اأقل     

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت   

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية   

41,647  1,904  19,217  7,967  12,559  )94,216(               100 -  ريال �سعودي	

46,009  3,475  29,359  6,230  6,945  10,338  100 -  دولر اأمريكي 	

-  -  -  -  -  12,836  100 - يورو  	

-  -  -  -  -  )582(               100 - اأخرى 	

خماطر العمالت  )2

ومتثل املخاطر الناجتة عن التغري فـي قيمة الأدوات املالية ب�سبب التقلبات فـي اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية. ل يحتفظ البنك 

العمليات  اإىل  التجارية  غري  العمليات  عن  النا�سئة  الأجنبية  العمالت  خماطر  حتول  هامة.  جتارية  غري  مفتوحة  عمالت  مبراكز 

التجارية، وتدار كجزء من املحفظة التجارية. تعك�س القيمة املعر�سة للمخاطر املتعلقة مبخاطر حتويل العمالت الأجنبية املف�سح 

عنها فـي الإي�ساح )30 - اأ( اإجمايل خماطر العمالت التي يتعر�س لها البنك.
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خماطر �لعمالت 	.31

يتعر�س البنك ملخاطر اآثار التقلبات فـي اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية. يقوم جمل�س الإدارة بو�سع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة 

وب�سكل اإجمايل ملراكز العمالت، لياًل وخالل اليوم، ويتم مراقبتها يوميًا. فـيما يلي حتلياًل باملخاطر اجلوهرية اخلا�سة بالبنك فـي نهاية ال�سنة 

ب�ساأن العمالت الأجنبية التالية:

2006 	2007 	 	 	 	 	
مركز دائن مركز دائن        

)مدين( )مدين(        

باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

)681,345(           135,444 دولر اأمريكي      

)600(               6,154 يورو         

176 جنيه ا�سرتليني                                 )728( 

8,419  14,751 اأخرى        

خماطر �أ�سعار �لعمولت �خلا�سة 	.32

خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة املتعلقة باملوجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املايل

يتعر�س البنك للمخاطر امل�ساحبة للتقلبات فـي اأ�سعار العمولت اخلا�سة ال�سائدة بال�سوق. ي�ستمل اجلدول اأدناه على ملخ�س ملخاطر اأ�سعار 

اأو  الأ�سعار  تاريخ جتديد  الدفرتية م�سنفة ح�سب  بالقيمة  امل�سجلة  البنك  ومطلوبات  موجودات  على  ي�ستمل اجلدول  كما  اخلا�سة.  العمولت 

تاريخ ال�ستحقاق، اأيهما يحدث اأوًل. يتعر�س البنك ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات فـي قيم املوجودات 

واملطلوبات والأدوات خارج قائمة املركز املايل التي ت�ستحق اأو �سيتم جتديد اأ�سعارها فـي فرتة حمددة. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر وذلك 

مبطابقة تواريخ جتديد اأ�سعار املوجودات واملطلوبات من خالل ا�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر �أ�سعار �لعمولت �خلا�سة - )تتمة( 	.32

2007 	 	 	 	 	
�سعر غري مرتبطة   اأكرث من   5 - 1 	12 - 3 خالل   

العمولة الإجمايل  بعمولة خا�سة  5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3	اأ�سهر   

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	

الفعلي % ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية  ال�شعودية     

	 	 	 	 	 	 	 	 	املوجودات 

نقدية واأر�سدة لدى

موؤ�س�سة النقد  

4.0 	16,643,746 	4,068,875 	- 	- 	- 	12,574,871 العربي ال�سعودي	  

اأر�سدة لدى البنوك

واملوؤ�س�سات املالية  

4.2 	1,723,576 	771,401 	- 	- 	- 	952,175 الأخرى	  

5.3 	14,858,747 	524,198 	1,735,138 	4,405,038 	1,226,301 	6,968,072 ا�ستثمارات	

4.7 	62,000,858 	290,107 	- 	17,897,900 	10,499,052 	33,313,799 قرو�س و�سلف، �سافـي	

ا�ستثمار فـي

110,447 	110,447 	- 	- 	- 	- �سركات زميلة	  

ممتلكات

551,840 	551,840 	- 	- 	- 	- ومعدات، �سافـي	  

2,323,696 	2,323,696 	- 	- 	- 	- موجودات اأخرى	

98,212,910 	8,640,564 	1,735,138 	22,302,938 	11,725,353 	53,808,917 اإجمايل املوجودات	

املطلوبات

	 	 	 	 	 	 	 وحقوق امل�شاهمني 		  	

اأر�سدة للبنوك

واملوؤ�س�سات املالية  

4.2 	8,045,047 	2,161,736 	- 	437,628 	- 	5,445,683 الأخرى	  

2.4 	71,847,852 	30,674,786 	- 	3,452,300 	8,010,676 	29,710,090 ودائع العمالء	

5.4 	4,038,367 	- 	- 	- 	- 	4,038,367 �سندات دين م�سدرة	

5.1 	187,500 	- 	187,500 	- 	- 	- اقرتا�س 

3,669,211 	3,669,211 	- 	- 	- 	- مطلوبات اأخرى	

10,424,933 	10,424,933 	- 	- 	- 	- حقوق امل�ساهمني	

اإجمايل املطلوبات

98,212,910 	46,930,666 	187,500 	3,889,928 	8,010,676 	39,194,140 وحقوق امل�شاهمني	  

الفجوة للبنود داخل

- 	)38,290,102(						1,547,638 	18,413,010 	3,714,677 	14,614,777 قائمة املركز املايل	  

الفجوة للبنود خارج

- 	- 	)1,229,424(								)238,478(						1,356,569 	111,333 قائمة املركز املايل	  

اإجمايل الفجوة

اخلا�شعة ملخاطر  

اأ�شعار العمولت  

- 	)38,290,102(									318,214 	18,174,532 	5,071,246 	14,726,110 اخلا�شة	  

املوقف الرتاكمي

اخلا�شع ملخاطر  

اأ�شعار العمولت  

- 	- 	38,290,102 	37,971,888 	19,797,356 	14,726,110 اخلا�شة	  
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خماطر �أ�سعار �لعمولت �خلا�سة - )تتمة( 	.32

2006      
�سعر غري مرتبطة   اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل   

العمولة الإجمايل  بعمولة خا�سة  5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر   

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت     

الفعلي % ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية     

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى

موؤ�س�سة النقد  

4.4  7,795,020  3,106,923  -  -  -  4,688,097 العربي ال�سعودي   

اأر�سدة لدى البنوك

واملوؤ�س�سات املالية  

5.2  3,137,510  608,153  -  -  -  2,529,357 الأخرى   

5.4  21,702,420  404,428  2,093,948  4,972,441  7,124,491  7,107,112 ا�ستثمارات 

5.2  42,450,243  268,271  -  14,602,575  7,203,116  20,376,281 قرو�س و�سلف، �سافـي 

ا�ستثمار فـي

72,209  72,209  -  -  -  - �سركة زميلة   

ممتلكات ومعدات،

541,235  541,235  -  -  -  - �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 واملوؤ�س�سات  

5.2  2,171,835  831,740  -  607,500  -  732,595 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  -  -  - اقرتا�س 

2,314,608  2,314,608  -  -  -  - مطلوبات اأخرى 

9,404,599  9,404,599  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني 

اإجمايل املطلوبات

77,189,378  33,877,883  187,500  813,748  5,130,735  37,179,512 وحقوق امل�ساهمني   

الفجوة للبنود داخل

-  )27,385,923(      1,906,448  18,761,268  9,196,872 قائمة املركز املايل  	)2,478,665(   

الفجوة للبنود خارج

-  -  )298,154(     )1,064,194(     )1,213,055(      2,575,403 قائمة املركز املايل   

اإجمايل الفجوة

اخلا�سعة ملخاطر  

اأ�سعار العمولت  

-  )27,385,923(      1,608,294  17,697,074  7,983,817  96,738 اخلا�سة   

املوقف الرتاكمي

اخلا�سع ملخاطر  

اأ�سعار العمولت  

-  -  27,385,923  25,777,629  8,080,555  96,738 اخلا�سة   

متثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل �سافـي املبالغ ال�سمية لالأدوات املالية خارج قائمة املركز املايل التي ت�ستخدم فـي اإدارة خماطر 

اأ�سعار العمولت اخلا�سة.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

خماطر �ل�سيولة 	.33

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزامات ال�سداد اخلا�سة به عند ا�ستحقاقها خالل الظروف العتيادية وغري العتيادية. 

حتدث خماطر ال�سيولة عند وجود ا�سطراب فـي ال�سوق اأو انخفا�س م�ستوى الئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفر بع�س م�سادر التمويل. وللتقليل 

من هذه املخاطر، قامت اإدارة البنك بتنويع م�سادر التمويل وقاعدة الودائع الأ�سا�سية، واإدارة املوجودات بعد الأخذ بعني العتبار توفر ال�سيولة، 

واحلفاظ على ر�سيد مالئم من النقدية و�سبه النقدية والأوراق املالية املتداولة، ومراقبة التدفقات النقدية وال�سيولة يوميًا. كما يوجد لدى 

البنك خطوط ائتمان ملتزم بها ميكن الو�سول اإليها ملواجهة متطلبات ال�سيولة.

وطبقًا لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يحتفظ البنك لدى املوؤ�س�سة بوديعة نظامية   

تعادل 9% من اإجمايل الودائع حتت الطلب و2% من ودائع الإدخار ولأجل. كما يحتفظ البنك باحتياطي �سيولة ل يقل عن 20% من التزامات 

ودائعه. ويكون هذا الحتياطي من النقد اأو الذهب اأو �سندات التنمية احلكومية اأو املوجودات التي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ل تزيد عن 

ثالثني يومًا. كما ميكن للبنك الحتفاظ مببالغ اإ�سافية من خالل ت�سهيالت اإعادة ال�سراء لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مقابل �سندات 

التنمية احلكومية ولغاية 75% من القيمة ال�سمية لل�سندات املقتناة. 

ت�ستمل اجلداول اأدناه على ملخ�س بال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية والتي مت حتديدها على اأ�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ قائمة   

املركز املايل املوحدة حتى تاريخ ال�ستحقاق التعاقدي ول تاأخذ بعني العتبار تاريخ ال�ستحقاق الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع لالحتفاظ بالودائع 

من قبل البنك وتوفر ال�سيولة. متثل املبالغ املبينة فـي اجلدول التدفقات النقدية غري املخ�سومة املتعاقد عليها، بينما يقوم البنك باإدارة خماطر 

ال�سيولة املتاأ�سلة بناًء على التدفقات النقدية الواردة غري املخ�سومة املتوقعة.

اختبارات جهد  اإجراء  ويتم  يوميًا،  ال�سيولة  يتم مراقبة مراكز  الكافية.  ال�سيولة  توفر  ل�سمان  ال�ستحقاق  الإدارة مبراقبة حمفظة  تقوم   

ال�سيا�سات  كافة  تخ�سع  ال�سوق.  فـي  العتيادية  وغري  العتيادية  الظروف  تغطي  متعددة  �سيناريوهات  با�ستخدام  ال�سيولة  ب�ساأن  منتظمة 

مركز  تغطي  يومية  تقارير  اإ�سدار  يتم  بالبنك.  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  قبل  من  واملوافقة  للمراجعة  بال�سيولة  املتعلقة  والإجراءات 

ال�ستثناءات كافة  على  ي�سمل  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  اإىل  موجزًا  تقريرًا  بانتظام  يقدم  كما  العاملة.  التابعة  وال�سركة  للبنك   ال�سيولة 

والإجراءات املتخذة.
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فيما يلي حتليلً للمطلوبات املالية ح�سب تواريخ ال�ستحقاق املتبقية:  ) اأ  

2007 	 	 	 	 	
اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر        

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	 	

املطلوبات املالية:   

اأر�سدة للبنوك   

8,084,715 	- 	- 	397,988 	7,686,727 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى     

 72,585,934 	5,772 	3,694,086 	8,669,621 	60,216,455 ودائع العمالء     

4,638,370 	- 	4,424,310 	160,545 	53,515 �سندات دين م�سدرة      

253,122 	158,835 	84,546 	9,741 	- اقرتا�س     

امل�ستقات:   

14,880,623 	- 	2,867,620 	4,615,101 	7,397,902 – ذمم دائنة متعاقد عليها     

– ذمم مدينة متعاقد عليها                   )7,374,240(							)4,642,239(							)3,281,254(							)12,440(												)15,310,173(    

اإجمايل املطلوبات املالية   

85,132,591 	152,167 	7,789,308 	9,210,757 	67,980,359 غري املخ�شومة      

2006      
اأكرث من  5 - 1  12 - 3 خالل        

الإجمايل 5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر        

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت        

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية        

املطلوبات املالية:   

اأر�سدة للبنوك   

2,204,528  -  -  446,484  1,758,044 واملوؤ�س�سات املالية الأخرى     

59,753,274  6,829  302,640  5,717,950  53,725,855 ودائع العمالء      

4,841,878  -  4,638,370  155,563  47,945 �سندات دين م�سدرة      

262,837  198,609  54,514  9,714  - اقرتا�س     

امل�ستقات:   

 23,703,580  1,162  2,546,170  9,391,613  11,764,635 – ذمم دائنة متعاقد عليها     

– ذمم مدينة متعاقد عليها                  )11,756,852(     )9,422,072(       )2,704,290(       )7,639(              )23,890,853(    

اإجمايل املطلوبات املالية   

66,875,244  198,961  4,837,404  6,299,252  55,539,627 غري املخ�سومة      
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حتليل ال�ستحقاقات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات ب(   

ي�ستمل اجلدول اأدناه على حتليل باملوجودات واملطلوبات م�سنفة ح�سب تواريخ ال�سرتداد اأو ال�سداد املتوقعة لها. )اأنظر الإي�ساح اأ( 

اأعاله ب�ساأن املطلوبات املالية غري املخ�سومة التعاقدية اخلا�سة بالبنك:

2007 	 	 	 	 	
بدون تاريخ          

ا�ستحقاق اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل       

الإجمايل حمدد  5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر       

باآالف	الرياالت باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

املوجودات   

نقدية اأر�سدة لدى   

موؤ�س�سة النقد    

 16,643,746 	3,321,265 	- 	- 	- 	13,322,481 العربي ال�سعودي     

اأر�سدة لدى البنوك   

واملوؤ�س�سات املالية    

 1,723,576 	- 	- 	- 	- 	1,723,576 الأخرى     

 14,858,747 	243,433 	3,298,888 	9,403,722 	1,352,761 	559,943 ا�ستثمارات    

 62,000,858 	- 	8,189,220 	13,211,157 	10,952,936 	29,647,545 قرو�س و�سلف، �سافـي    

ا�ستثمار فـي �سركات   

110,447 	110,447 	- 	- 	- 	- زميلة، �سافـي      

ممتلكات ومعدات،   

551,840 	551,840 	- 	- 	- 	- �سافـي     

2,323,696 	2,323,696 	- 	- 	- 	- موجودات اأخرى    

 98,212,910 	6,550,681 	11,488,108 	22,614,879 	12,305,697 	45,253,545 اإجمايل املوجودات    

املطلوبات وحقوق   

امل�ساهمني 	 	 	

اأر�سدة للبنوك   

واملوؤ�س�سات املالية    

8,045,047 	- 	- 	- 	384,800 	7,660,247 الأخرى     

 71,847,852 	- 	5,784 	3,533,628 	8,335,257 	59,973,183 ودائع العمالء    

4,038,367 	- 	1,789,968 	2,248,399 	- 	- �سندات دين م�سدرة    

187,500 	- 	187,500 	- 	- 	- اقرتا�س    

3,669,211 	3,669,211 	- 	- 	- 	- مطلوبات اأخرى    

 10,424,933 	10,424,933 	- 	- 	- 	- حقوق امل�ساهمني    

اإجمايل املطلوبات   

وحقوق    

98,212,910 	14,094,144 	1,983,252 	5,782,027 	8,720,057 	67,633,430 امل�ساهمني  	 	 	
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2006      
بدون تاريخ          

ا�ستحقاق اأكرث من   5 - 1  12 - 3 خالل       

الإجمايل حمدد  5 �سنوات  �سنوات  �سهراً  3 اأ�سهر       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت  باآلف الريالت       

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية  ال�سعودية       

املوجودات   

نقدية واأر�سدة لدى   

موؤ�س�سة النقد    

7,795,020  2,349,417  -  -  -  5,445,603 العربي ال�سعودي     

اأر�سدة لدى البنوك   

واملوؤ�س�سات املالية    

3,137,510  -  -  -  -  3,137,510 الأخرى     

21,702,420  210,832  3,170,603  7,715,710  9,175,010  1,430,265 ا�ستثمارات    

42,450,243  -  965,048  14,462,172  8,512,155  18,510,868 قرو�س و�سلف، �سافـي    

ا�ستثمار فـي   

 72,209  72,209  -  -  -  - �سركة زميلة     

ممتلكات ومعدات،   

541,235  541,235  -  -  -  - �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   

واملوؤ�س�سات املالية    

2,171,835  -  -  -  424,100  1,747,735 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  -  -  - اقرتا�س    

2,314,608  2,314,608  -  -  -  - مطلوبات اأخرى    

9,404,599  9,404,599  -  -  -  - حقوق امل�ساهمني    

اإجمايل املطلوبات   

77,189,378  11,719,207  187,500  4,147,258  5,905,272  55,230,141 وحقوق امل�ساهمني     

ت�ستمل املوجودات املتوفرة للوفاء بكافة اللتزامات وتغطية اللتزامات منح قرو�س قائمة وت�ستمل على النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

تبيان  للعمالء. مت  املمنوحة  وال�سلف  والقرو�س  للبنوك،  املمنوحة  وال�سلف  والقرو�س  التح�سيل،  والبنود قيد  ال�سعودي،  العربي  النقد 

تواريخ ال�ستحقاق املرتاكمة للتعهدات واللتزامات املحتملة فـي الإي�ساح )18 - د( حول القوائم املالية.



82

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة )31 دي�سمرب 2007( - )تتمة(

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية 	.34

اأو �سداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة فـي ذلك ب�سروط تعامل عادل.  اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما 

وبالتايل ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة املقدرة. 

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل، با�ستثناء ال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة، وال�ستثمارات املقتناة   

حتى تاريخ ال�ستحقاق، والقرو�س وال�سلف، وودائع العمالء، ل تختلف جوهريًا عن القيمة الدفرتية املدرجة فـي القوائم املالية. 

الأ�سعار  اأ�سا�س  ال�ستحقاق، على  تاريخ  املقتناة حتى  وال�ستثمارات  املطفاأة،  بالتكلفة  املقتناة  املقدرة لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  حتدد   

فـي ال�ستثمارات  لهذه  العادلة  القيمة  عن  الإف�ساح  مت  ثابتة.  بعمولة  ال�سندات  لبع�س  الت�سعري  اأنظمة  اأو  توفرها  عند  بال�سوق   املتداولة 

الإي�ساح )5(. واإنه غري ممكن من الناحية العملية، حتديد القيمة العادلة للقرو�س وال�سلف وودائع العمالء بطريقة يعتمد عليها ب�سكل موثوق. 

حتدد القيمة العادلة للم�ستقات والأدوات املالية خارج قائمة املركز املايل الأخرى على اأ�سا�س الأ�سعار املتداولة فـي ال�سوق اأو طرق الت�سعري   

املالئمة. بلغ اإجمايل التغريات فـي القيمة العادلة املدرجة فـي قائمة الدخل – التي مت تقديرها با�ستخدام طرق التقومي – 39.4 مليون ريال 

�سعودي )2006: 7.3 مليون ريال �سعودي(.

�ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة 	.35

اإدارية ومتخ�س�سة مبوجب اتفاقية  – خربات  – �سركة هونغ كونغ و�سنغهاي امل�سرفية القاب�سة بي فـي  تقدم ال�سركة الأم لأحد امل�ساهمني 

خدمات فنية. وقد جددت هذه التفاقية فـي 30 �سبتمرب 2007 ملدة خم�س �سنوات ميالدية.

يتعامل البنك، خالل دورة اأعماله العادية، مع اأطراف ذات عالقة. وترى الإدارة وجمل�س الإدارة باأن هذه املعامالت قد متت 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 املوحدة والناجتة عن هذه املعامالت على النحو التايل:  

2006 	2007 	 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

جمموعة هونغ كونغ و�شنغهاي امل�شرفية:

2,433,918  744,086 اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

622,635  733,238 ا�ستثمارات       

22,076  - موجودات اأخرى     

179,021  313,133 م�ستقات )بالقيمة العادلة(     

986,599  3,792,098 اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    

7,656  20,659 مطلوبات اأخرى      

618,917  846,789 تعهدات والتزامات حمتملة     

ت�ستمل ال�ستثمارات اأعاله على ا�ستثمار فـي �سركات زميلة مببلغ قدره 110.40 مليون ريال �سعودي )2006: 72.2 مليون ريال �سعودي(.

اأع�شاء جمل�س الإدارة، وجلنة املراجعة،

وكبار امل�شاهمني وال�شركات املنت�شبة لهم:  

1,345,568  2,356,137 قرو�س و�سلف      

3,474,176  3,714,385 ودائع العمالء      

2,247  4,990 م�ستقات – )بالقيمة العادلة(     

195,675  213,524 تعهدات والتزامات حمتملة     
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مت ت�سنيف امل�ساهمني الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س املال للبنك كم�ساهمني رئي�سيني.

2006 	2007 	 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

�شناديق البنك امل�شرتكة

45,826  - ا�ستثمارات       

10,701  43,494 قرو�س و�سلف      

1,316,218  607,314 ودائع العمالء      

يق�سد بكبار امل�ساهمني الآخرين )عدا امل�ساهم غري ال�سعودي( اأولئك الذين ميتلكون اأكرث من 5% من راأ�س املال امل�سدر للبنك.

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

2006 	2007 	 	 	 	 	 	
باآلف الريالت باآالف	الرياالت        

ال�سعودية ال�سعودية  	      

52,658  68,170 دخل عمولت خا�سة     

م�ساريف عمولت خا�سة                                )425,923(          )263,235(

6,849  11,575 اأتعاب خدمات بنكية     

اتفاقية ترتيبات امل�ساركات فـي اأرباح الن�ساطات البنكية ال�ستثمارية                              )17,886(            )37,562(

52,209  57,947 احل�سة فـي اأرباح ال�سركات الزميلة    

1,584  2,829 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة     

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

29,182  35,935 مزايا موظفني ق�سرية الأجل )رواتب وبدلت(    

6,460  5,130 مزايا ما بعد التوظيف )مكافاأة نهاية اخلدمة والتاأمينات الإجتماعية(   

يق�سد بكبار موظفي الإدارة اأولئك الأ�سخا�س، مبا فيهم اأي مدير تنفيذي، الذين لهم ال�سلطة وامل�سوؤولية للقيام باأعمال التخطيط والتوجيه 

والإ�سراف على اأن�سطة البنك ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

مينح البنك ملوظفيه وبع�س موظفي الإدارة العليا برامج حوافز حم�سوبة على اأ�سا�س الأ�سهم. وقد كان هناك اإثنان من الربامج القائمة كما   

فـي 31 دي�سمرب 2007. مل يتم الإف�ساح عن تفا�سيل هذه الربامج ب�سكل م�ستقل فـي هذه القوائم املالية املوحدة لأن مبالغها غري جوهرية.
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كفاية ر�أ�س �ملال 	.36

تتمثل اأهداف البنك، عند اإدارة راأ�س املال فـي اللتزام مبتطلبات راأ�س املال املو�سوعة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودية، واحلفاظ على 

مقدرة البنك على العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية املحا�سبي، واحلفاظ على وجود راأ�س مال قوي.

اإدارة البنك. تتطلب التعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد  يتم، مراقبة كفاية راأ�س املال وا�ستخدام راأ�س املال النظامي يوميًا من قبل   

العربي ال�سعودي الحتفاظ بحد اأدنى من راأ�س املال النظامي، واأن تكون ن�سبة اإجمايل راأ�س املال النظامي اإىل املوجودات املرجحة املخاطر عند 

اأو تزيد عند احلد الأدنى املتفق عليه وهي %8.

يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية راأ�سماله وذلك با�ستخدام املنهجية واملعدلت املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ومبوجبها   

يتم قيا�س مدى كفاية راأ�س املال وذلك مبقارنة بنود راأ�س املال املوؤهل مع املوجودات املدرجة فـي قائمة املركز املايل والتعهدات واللتزامات 

املحتملة واملبالغ ال�سمية للم�ستقات با�ستخدام الأر�سدة املرجحة لإظهار خماطرها الن�سبية.

2006  2007 	 	 	 	 	
ن�سبة كفاية راأ�س  ن�سبة كفاية  راأ�س       

راأ�س املال املال  راأ�س املال  املال       

باآلف الريالت 	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	 	 	

% ال�سعودية	 	% ال�سعودية	 	 	 	 	 	 	 	

17.9  9,404,599  13.5  10,424,933 راأ�س املال الأ�سا�سي   

18.2  9,552,271  13.5 	10,478,432 راأ�س املال الأ�سا�سي + راأ�س املال امل�ساند  

املوجودات املرجحة املخاطر

2006  2007 	 	 	 	 	
املوجودات القيمة   املوجودات  القيمة        

املرجحة املعادل  الدفرتية /  املرجحة  املعادل  الدفرتية /       

املخاطر الئتماين  املبالغ ال�سمية  املخاطر  الئتماين  املبالغ ال�سمية       

باآلف الريالت باآلف الريالت  باآلف الريالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 باآالف	الرياالت	 	 	 	 	 	

ال�سعودية ال�سعودية  ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 ال�سعودية	 	 	 	 	 	

املوجودات املدرجة فـي

قائمة املركز املايل  

 -   24,182,796  - 	 	25,281,561      %0 

 1,649,441   8,247,202  1,408,494 	 	7,042,474     %20

44,753,704   44,759,380  65,888,875 	 	65,888,875     %100

46,403,145   77,189,378  67,297,369 	 	98,212,910 الإجمايل   

التعهدات واللتزامات

املحتملة  

-  211,916  1,571,348  - 	254,191 	2,466,677      %0

254,670  1,273,349  2,816,319  267,791 	1,338,952 	3,176,587     %20

5,319,688  5,319,688  14,712,257  9,013,301 	9,013,301 	23,996,028     %100

5,574,358  6,804,953  19,099,924  9,281,092 	10,606,444 	29,639,292 الإجمايل   

امل�شتقات

-  -  2,812,447  - 	- 	903,339      %0

188,077  940,385  29,015,979  299,744 	1,498,717 	30,271,726     %20

233,032  466,064  9,796,292  491,223 	982,447 	21,597,723     %50

421,109  1,406,449  41,624,718  790,967 	2,481,164 	52,772,788 الإجمايل   

اإجمايل املوجودات

52,398,612    77,369,428 	 	 املرجحة املخاطر   
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�لأحد�ث �لالحقة لتاريخ قائمة �ملركز �ملايل 	.37

الإطار العملي لتو�سيات جلنة بازل رقم 2

اعتبارًا من 1 يناير 2008 وطبقًا ملا اعتمدته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يعتزم البنك تطبيق الإطار العملي اجلديد لتو�سيات جلنة بازل 

ب�ساأن كفاية راأ�س املال واملعروف بـ »الإطار العملي لتو�سيات جلنة بازل« ب�ساأن الإ�سراف البنكي. وميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل تعديل ن�سب كفاية راأ�س 

املال امل�سار اإليها فـي الإي�ساح رقم 36. يعتزم البنك تطبيق »الطريقة القيا�سية املن�سو�س عليها فـي تو�سيات جلنة بازل«.

�لتغيري�ت �مل�ستقبلية فـي �ملعايري �ملحا�سبية 	.38

لقد مت ن�سر بع�س املعايري الدولية اجلديدة اخلا�سة بالتقارير املالية ومعايري املحا�سبة الدولية ب�سيغتها النهائية، ويتعني على البنك اللتزام 

بها خالل ال�سنة املحا�سبية التي تبداأ فـي اأو بعد 1 يناير 2008. وقد ارتاأى البنك عدم تطبيق هذه املعايري ب�سورة مبكرة. ت�ستمل هذه املعايري 

على ما يلي:

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 8 – القطاعات الت�سغيلية

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 بعد 1 يناير 

2009. يتطلب املعيار اجلديد اإجراء تغيريات على الطريقة التي يتبعها البنك ب�ساأن الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بقطاعاته الت�سغيلية.

ل تتوقع الإدارة باأن يكون لهذه التف�سريات اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك عند تطبيقه خالل عام 2008.  

معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( – عر�س القوائم املالية

لقد قرر البنك عدم اتباع معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( املعدل »عر�س القوائم املالية« والذي �سي�سري مفعوله اعتبارًا من ال�سنة املنتهية فـي 

31 دي�سمرب 2009. �سيوؤدي تطبيق هذا املعيار اإىل تعديل طريقة عر�س القوائم املالية املوحدة.

�أرقام �ملقارنة 	.39

اأعيد تبويب بع�س اأرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة كي تتما�سى مع تبويب ال�سنة احلالية.

�عتماد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من جمل�س �لإد�رة 	.40

اعتمد جمل�س الإدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 14 حمرم 1429هـ املوافق 22 يناير 2008.



 حقوق الن�سر حمفوظة للبنك ال�سعودي الربيطاين©

كل احلقوق حمفوظة

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 

 اإلكرتونية 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�س.

 ,Addison Corporate Marketing Ltd سمم الغالف من قبل�

لندن. �سممت �سفحات الن�س  من قبل جمموعة العالقات 

العامة ب�سركة هونغ كونغ و�سنغهاي امل�سرفية املحدودة، 

هونغ كونغ.

مطبعة النا�سر العربي

الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
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�لعناوين و�أرقام �لت�سال

الــبنك الــ�ســـعـــودي الـــبـريــطـــانــي

�لإد�ر�ت �لإقليمية:

املنطقة الو�سطى

الريا�س

�سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�ض.ب 9084، الريا�س 11413

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 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�س: 2816 653 2 966+

املنطقة ال�سرقية

اخلرب

�سارع امللك عبدالعزيز

�ض.ب 394، اخلرب 31952

هاتف: 6000 882 3 966+

فاك�س: 1669 882 3 966+

�لبنك �ل�سعودي �لربيطاين )�ساب(

اململكة العربية ال�سعودية

الإدارة العامة

�سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�ض.ب 9084، الريا�س 11413

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 0660 405 1 966+

برقيًا: �سابريط الريا�س

�خلزينة:

هاتف: 0020 405 1 966+

فاك�س: 8652 405 1 966+

مركز خدمة �لعمالء:

رقم الهاتف املجاين: 8888 124 800

www.sabb.com :موقعنا على الإنرتنت


