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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ا�ستمر بنك الريا�ض خالل عام 2012م يف م�سريته الد�ؤوبة نحو حتقيق املزيد من الإجنازات النوعية
لإثراء م�سريته امل�رصفية بالت�أكيد على �أهمية تطبيق م�ستويات متقدمة يف التقنية امل�رصفية
من حيث تنويع اخلدمات واملنتجات
ال�سادة م�ساهمي البنك وعمالئه ومرا�سليه الكرام /املوقرين

ي�رسين �أن اقدم لكم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س واخلم�سني
عن ن�شاط بنك الريا�ض و�أدائه عن ال�سنه املالية 2012م.

�إنه ملن دواعي �رسوري م�شاركة م�ساهمي البنك
وعمالئه ومرا�سليه الإجنازات التي حققها بنك
الريا�ض ،واجلهود التي يبذلها لتح�سني وتطوير �أدائه
وخدماته.
ا�ستمر بنك الريا�ض خالل عام 2012م يف م�سريته
الد�ؤوبة نحو حتقيق املزيد من الإجنازات النوعية لإثراء
م�سريته امل�رصفية بالت�أكيد على �أهمية تطبيق
م�ستويات متقدمة يف التقنية امل�رصفية من
حيث تنويع اخلدمات واملنتجات ،وكفاءة الت�شغيل،
واتباع معايري اجلودة يف ا�ستحداث �أف�ضل اخلدمات
امل�رصفية لعمالئه ،واالهتمام بت�أهيل العنا�رص
الوطنية الالزمة لتنفيذ خططه اال�سرتاتيجية الأمر
الذي انعك�س على جناح البنك يف تعزيز معدالت �أدائه
وحت�سني م�ؤ�رشاته املالية وتعظيم حقوق م�ساهميه.
فقد متكن بنك الريا�ض من تعزيز قدرته التناف�سية
من خالل تطوير برامج الإقرا�ض والتمويل
واال�ستثمار ،ف�ضالًعن م�ضاعفة جهوده الت�سويقية
لزيادة قاعدة عمالئه ،معتمدا ً يف ذلك على البنية
التحتية القوية واملتينة التي يتمتع بها ،و�شبكة
فروعه املنت�رشة يف جميع �أنحاء اململكة ،وكذلك
كفاية ر�أ�س املال العالية .وكان من نتائج هذه اجلهود
�أن ا�ستطاع البنك حتقيق منو ملحوظ يف ن�شاطه
التمويلي ،حافظ من خالله على ريادته يف جمال
التمويل ال�شخ�صي والعقاري على حد �سواء.

ويف جمال م�رصفية ال�رشكات� ،ضاعف بنك الريا�ض
من جهوده لتفعيل منتجاته وخدماته امل�رصفية
املتنوعة ،عرب تقدميه �سل�سلة من الربامج التمويلية
وامل�رصفية الهادفة �إىل تلبية االحتياجات املتنامية
يف هذا املجال احليوي ،وعلى النحو الذي ميكنه من
احلفاظ على موقعه الريادي ك�أحد �أكرب الداعمني
للن�شاط التمويلي يف اململكة .كما ا�ستطاع بنك
الـريـا�ض �أي�ضـا ً �أن يحـافـظ عـلى مـكـانـتـه يف
الـ�صدارة بـني الـبـنوك الـنـا�شطـة يف برنامج
“كفالة” لتمويل املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وذلك
انطالقا ً من ر�ؤية البنك لهذا الربنامج الواعد ودوره
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وانطالقا ً من ر�ؤية جمل�س الإدارة و�أهدافه ،فقد تبنى البنك
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة لل�سنوات القادمة جوهرها الأ�سا�سي هو
تطوير “جتربة العميل” يف جميع مراحل توا�صله وا�ستخدامه
خلدمات ومنتجات البنك� ،إلكرتونية كانت �أو عن طريق الفروع �أو
االت�صال ال�شخ�صي ،والت�أكد من تقدمي خدمة ذات جودة عالية
امل�ستوى.

و�إذ ن�سدل ال�ستار على عام �آخر من �أعوام م�سرية بنك الريا�ض،
ف�إننا نتعهد مبتابعة رحلة النجاح والتقدم �إىل الأمام ملوا�صلة
حتقيق ما ي�صبو �إليه عمال�ؤنا وم�ساهمونا ومن�سوبو البنك من
خالل مواردنا الب�رشية الهائلة ومركزنا املايل القوي املتني.
ونيابة عن �أخواين يف جمل�س الإدارة ،ي�رسين �أن �أعرب عن جزيل �شكري
مل�ساهمي البنك وعمالئه ومرا�سليه على دعمهم وثقتهم .كما
يطيب يل �أن �أعرب عن تقديري وثنائي ملن�سوبي ومن�سوبات البنك
على جهودهم املخل�صة لتحقيق ر�ؤيتنا ب�أن ي�صبح بنك الريا�ض
البنك الرائد يف اململكة.

احلقيقي يف دعم االقت�صاد الوطني ،خا�صة يف خلق
فر�ص عمل جديدة ،وم�ساهمته يف �إحداث التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة املن�شودة.
وال �شك �أن هذه النجاحات والإجنازات قد حتققت
بف�ضل اجلهود املخل�صة ملن�سوبي بنك الريا�ض الذين
�أثروا بخرباتهم وكفاءاتهم م�سرية البنك .ولقد �أدرك
بنك الريا�ض �أهمية تنمية القوى الب�رشية والت�أكد
من رفع كفاءاتها عن طريق التدريب والت�أهيل
امل�ستمر ملوظفيه وموظفاته ،والت�أكيد على النوعية
بدال ً من الكمية ،والعمل على بناء كوادر م�رصفية
وطنية م�ؤهلة وقادرة على االبتكار والتجديد ،و�إتاحة
الفر�صة مل�شاركة املر�أه يف جميع الأعمال امل�رصفية
التخ�ص�صية يف بيئة وطنية حمافظة وملتزمة
بعاداتنا وتقاليدنا .وقد �أثبتت املر�أه ال�سعودية ،خالل
عملها امل�رصيف ،مهارة فائقة وقدرة مميزة على الإجناز
والتفوق والنجاح ،ومتكنت من ت�أكيد ح�ضورها عرب
�شغل خمتلف املنا�صب واملواقع الوظيفية التي
ا�ضطلعت بها عرب كافة �إدارات البنك ،والتي ت�ستحوذ
املر�أة ال�سعودية �ضمنها على ن�سبة  %20من �إجمايل
عدد العاملني يف البنك .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البنك قد
حقق تقدما ً كبريا ً يف جمال توطني الوظائف ،حيث
و�صلت الن�سبة الكلية للموظفني ال�سعوديني ،%93
وبلغت ن�سبة القيادات العليا امل�رصفية ن�سبة ،%100
ون�سبة ال�سيدات ال�سعوديات .%100

مع �أطيب حتياتي
را�شـد العبدالعزيز الرا�شـد
رئيــــ�س جملــــ�س الإدارة

ويلعب بنك الريا�ض دورا ً رائدا ً وفاعال ً يف جمال
التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف اململكة،
انطالقا ً من واجبه باعتباره جزءا ً ال يتجز�أ من وطننا
الغايل .فنحن ملتزمون بتحقيق التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة من خالل توفري منتجات م�رصفية
وفق �أعلى املعايري وامل�ستويات ،ف�ضال ً عن اتخاذ
العديد من املبادرات والربامج الالزمة والطموحة
لدعم امل�ؤ�س�سات االجتماعية واخلريية والعالجية
والتعليمية والت�أهيلية والثقافية والإن�سانية ،ف�ضال ً
عن دور البنك الفاعل وم�شاركته يف دعم ورعاية
البيئة ،وكذلك دعم الفعاليات والندوات العلمية.
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را�شد العبدالعزيز الرا�شد
رئي�س جمل�س الإدارة

خالد حمزة نحا�س

ع�ضو جمل�س الإدارة

عبدالرحمن ح�سن �رشبتلي
ع�ضو جمل�س الإدارة

اللجنة التنفيذية

را�شد العبدالعزيز الرا�شد (رئي�س)

عبد الله �إبراهيم العيا�ضي

د .فار�س عبد الله �أبا اخليل

حممد عبد العزيز العفالق

وليد عبد الرحمن العي�سى
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عبد العزيز �صالح اجلربوع
ع�ضو جمل�س الإدارة

عبد الله �إبراهيم العيا�ضي
ع�ضو جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة

عبد الله حممد العي�سى
ع�ضو جمل�س الإدارة

فار�س عبد الله �أبا اخليل
ع�ضو جمل�س الإدارة

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

حممد عبد العزيز العفالق
ع�ضو جمل�س الإدارة

د .خالد حمزة النحا�س (رئي�س)

د .ابراهيم العلي اخل�ضري

حممد عبد العزيز العفالق

عبدالرحمن ح�سن �رشبتلي

وليد عبدالرحمـن العي�سى

م .عبد الله حممد العي�سى

م .عبدالله حممد العي�سى

د .عبدالله ح�سن العبد القادر

م .عبد الله عبد اللطيف ال�سيف

نادر �إبراهيم الوهيبي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

جمموعة التخطيط الإ�سرتاتيجي

عبد الله �إبراهيم العيا�ضي (رئي�س)
د .فار�س عبد الله �أبا اخليل

نادر �إبراهيم الوهيبي

وليد عبدالرحمـن العي�سى

را�شد العبدالعزيز الرا�شد (رئي�س)
د .خالد حمزة نحا�س

د .عبد العزيز �صالح اجلربوع

جمل�س الإدارة
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امل�رصفية اخلا�صة واخلدمة الذهبية:

يقوم بنك الريا�ض ب�شكل رئي�س بجميع الأعمال امل�رصفية واال�ستثمارية �سواء حل�سابه �أو حل�ساب
الغري يف اململكة العربية ال�سعودية وخارجها

تقرير جمل�س الإدارة:

ي�رس جمل�س الإدارة �أن يتقدم بتقريره ال�سنوي عن �أداء
البنك (بنك الريا�ض و�رشكاته التابعة) و�إجنازاته وقوائمه
املالية للعام 2012م .يقدم هذا التقرير معلومات عن
�أن�شطة البنك ،و�أهم �إجنازاته ،وا�سرتاتيجياته ونتائجه املالية،
ومعلومات عن جمل�س الإدارة وجلانه املختلفة ومعلومات
�أخرى مكملة تهدف �إىل تلبية حاجات م�ستخدم هذا
التقرير من املعلومات.

�أن�شطة البنك الرئي�سة:

يقوم بنك الريا�ض ب�شكل رئي�س بجميع الأعمال امل�رصفية
واال�ستثمارية �سواء حل�سابه �أو حل�ساب الغري يف اململكة
العربية ال�سعودية وخارجها ،حيث يقوم بتقدمي جمموعة
متكاملة من اخلدمات امل�رصفية والتجارية لل�رشكات والأفراد
ومتويل كافة الأن�شطة وامل�شاريع التجارية وال�صناعية،
وم�شاريع البنية التحتية ،من خالل �شبكة فروعه البالغ
عددها  252داخل اململكة وفرع لندن باململكة املتحدة
ووكالة هيو�سنت بالواليات املتحدة ومكتب متثيلي يف
�سنغافورة .كما يقوم البنك من خالل �رشكته “الريا�ض
املالية” بتقدمي جمموعة متنوعة من خدمات �إدارة الأ�صول،
وتلبية احتياجات الأفراد بتوفري خدمات الو�ساطة يف �أ�سواق
املال ،وجمموعة وا�سعة من خدمات اال�ستثمار و�صناديق
اال�ستثمار .وتت�ضمن قائمة الدخل بالقوائم املالية عر�ضا ً
للدخل ح�سب �أن�شطة البنك الرئي�سة ،وكذلك االي�ضاحات
ذات الأرقام  20و .21كما مت عر�ض نتائج �أعمال وقطاعات
البنك بالإي�ضاح رقم  26املرفق بالقوائم املالية اخلتامية
للعام 2012م .وقد ورد و�صف تف�صيلي للمخاطر التي
يواجهها �أو قد يواجهها البنك يف امل�ستقبل يف الإي�ضاحات
ذات الأرقام  27و 28و 29و 30وهي تعد جزءا ً مكمال ً لتقرير
جمل�س الإدارة.

�أهم الإجنازات:

متكن البنك يف نهاية عام 2012م من حتقيق عدد من الإجنازات
للأهداف التي تبناها ليكمل م�سريته ويدعم جهوده يف الرتكيز
على تطوير اخلدمات واملنتجات امل�رصفية الرئي�سة ،وذلك
با�ستحداث منتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجات عمالء
البنك وتعزز من دوره الريادي يف العديد من الأن�شطة امل�رصفية.
وقد تنوعت �إجنازات البنك يف خمتلف قطاعاته و�أن�شطته،
و�سيتم التطرق �إىل عدد من �أهم هذه الإجنازات فيما يلي:
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امل�رصفية للأفراد:
اخلدمات
ّ

امل�رصفية للأفراد ،ركز البنك يف عام
فيما يتعلق باخلدمات
ّ
2012م جهده على دعم مكانته يف ال�سوق وتنميتها
من خالل تطوير منتجاته وخدماته امل�رصفية ،بالإ�ضافة
�إىل �إدخال منتجات وخدمات جديدة ،ممّا �ساهم يف دعم
املوقف التناف�سي للبنك يف ال�سوق .ولتحقيق ذلك ،ركزت
ا�سرتاتيجية املنتجات البنكية على تطوير جودة اخلدمة
و�رسعة تنفيذها ،وكذلك �إطالق برنامج تطوير املنتجات
التمويلية (بطاقات االئتمان والتمويل ال�شخ�صي ومتويل
ال�سيارات والتمويل العقاري) ،بهدف تطوير جودة اخلدمة
وفاعلية عملية الت�سويق والبيع والتمويل ،وقد مت ذلك من
خالل جهد متوا�صل من ذوي اخلربة لدرا�سة و�إعادة هند�سة
جميع مراحل طلبات املنتجات التمويلية.

وا�ستكماال ً ملا مت �إجنازه من خالل ا�سرتاتيجية م�رصفية
الأفراد على مر ال�سنوات املا�ضية ،فقد مت حتقيق تقدم
وا�سع يف العديد من املجاالت ومن ذلك زيادة ح�صة البنك
يف ال�سوق والدخل وجودة الأ�صول .ويتم قيا�س �أداء تطبيق
اال�سرتاتيجية �سنويا وب�شكل م�ستمر من �أجل حتقيق
�أف�ضل معايري النجاح.

ويف نف�س العام ،قام البنك بتطوير برنامج منتج ت�أجري
ال�سيارات حيث مت العمل على تطوير نظام �إلكرتوين
ميكن العمالء من احل�صول على املوافقة املبدئية ملنتج
ت�أجري ال�سيارات خالل دقائق .كما مت بناء وتوطيد عالقات
ا�سرتاتيجية مع اهم وكاالت ال�سيارات يف اململكة.

ّ
احتل
وخالل عام 2012م ويف جمال البطاقات االئتمانية،
بنك الريا�ض املرتبة الأوىل فيما يتع ّلق ب�إ�صدار بطاقات فيزا
الذهبية يف اململكة العربية ال�سعودية .كما �أطلق البنك
بطاقه بالتينيوم اجلديدة املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة
مبزاياها الفريدة .وكرمت �رشكة ما�سرتكارد بنك الريا�ض
لبيعها �أكرث من  50الف بطاقة تيتانيوم ما�سرت كارد خالل
ت�سعة �أ�شهر منذ طرحها مما حقق �أف�ضل منو يف حمفظة
بطاقات االئتمان على نطاق جميع البنوك يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.
ويف جمال امل�رصفية الإلكرتونية ،حقق بنك الريا�ض املركز
الأول يف توفري �شبكات ال�رصاف الآيل امل�ستقلة عن مواقع
الفروع .كما قامت �إدارة عالقات العمالء ،بطرح �رشيحة
عمالء جديدة حتت م�سمى “عمالء اخلدمة الف�ضية” والتي
�صممت لتلبي تطلعات واحتياجات هذه ال�رشيحة ،وقد
حتققت زيادة منو لعمالء اخلدمة الف�ضية.

وا�صل بنك الريا�ض تقدمي �أف�ضل اخلدمات اجلديدة واملتطورة
لعمالء امل�رصفية اخلا�صة واخلدمة الذهبية ،وقد كان هناك
زيادة جيدة يف عدد عمالء امل�رصفية اخلا�صة واخلدمة
الذهبية مقارنة بال�سنة املا�ضية ،وقد بلغ العدد الإجمايل
ملراكز اخلدمة الذهبية  55مركزا ،بالإ�ضافة ايل ا�ستمرار
مراكز امل�رصفية اخلا�صة يف تقدمي خدماتها مبا يتنا�سب مع
تطلعات وظروف عمالئنا.

ومن �أهم �أهداف البنك تقدمي �أف�ضل اخلدمات واملزايا
لعمالئنا ،وحر�صا ً منا على تطوير خدماتنا والرقي بها
�إىل م�ستوى تطلعاتهم ،ولتحقيق ذلك ،متت �إعادة هيكلة
ّ
متكنت من تفعيل التوا�صل
“وحدة رقابة اجلودة” ،التي
مع العمالء بخ�صو�ص اخلدمات التي يح�صلون عليها
ّ
ومتكنت هذه الوحدة من
يف الفروع والقنوات الإلكرتونية.
�إطالق ممار�سة تهدف �إىل تلقّ ي �إفادات مبا�رشة من العمالء
بخ�صو�ص اخلدمات التي يح�صلون عليها من الفروع
وخدمات �أجهزة ال�رصف الفوري.

م�رصفية ال�رشكات:

حتتل م�رصفية ال�رشكات يف بنك الريا�ض مركزا مرموقا ومتقدما ً
يف ال�سوق ال�سعودي ،ويعد قطاع م�رصفية ال�رشكات �أحد �أهم
ركائز الأداء املايل يف بنك الريا�ض ،ويقدم جمموعة متكاملة
ومتنوعةمناملنتجاتالتجاريةواخلدماتامل�رصفيةاملتخ�ص�صة
للم�ؤ�س�سات وال�رشكات الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية وذلك
على ال�صعيد املحلي ،وكذلك للعمالء ال�سعوديني والدوليني
املرتبطني بعالقات جتارية خارجية �أو حملية يف اململكة.

ويف عام 2012م ،ان�صبت توجهات م�رصفية ال�رشكات على
رفع م�ستوى خدمة العمالء ،بهدف حتويلها �إىل جتربة م�رصفية
مميزة متكاملة .وا�ستثمر القطاع يف جمال تقنية املعلومات
حيث �أطلق قناة �إلكرتونية مطورة “ريا�ض �أون الين لل�رشكات”.
وتفاعل العمالء ب�إيجابية مع هذه القناة للقيام بتعامالتهم
البنكية بال�شكل املطلوب ،وقد هي�أ هذا احلل التقني ال�رسعة
يف تنفيذ املعامالت امل�رصفية بفاعلية وكفاءة �أكرث من احللول
التقليدية .وا�ستمر البنك يف اال�ستثمار يف التقنية البنكية
لدعم م�رصفية ال�رشكات بحلول تتواكب مع متغريات ال�سوق
وتوجهات العمالء.

كما قام القطاع ب�إطالق الن�سخة املطورة من احللول البنكية
االلكرتونية املتعلقة بالتمويل التجاري .الأمر الذي �أدى ايل زيادة
�إقبال العمالء على القناة.
وا�ستمر البنك يف دوره الريادي يف متويل ودعم عدد من امل�شاريع
الكربى يف خمتلف املجاالت االقت�صادية حيث قام القطاع
بامل�ساهمة يف متويل �صناعة التعدين يف اململكة العربية
ال�سعودية مثل �أول م�صفاة “ملادة الأملنيوم و�أول منجم
“بوك�سايت” يف ال�رشق الأو�سط.

كما لعب القطاع دورا ً �أ�سا�سيا يف اال�ست�شارات املالية� ،إذ
ا�ستمر البنك يف دوره كم�ست�شار م�شارك لأ�ضخم م�رشوع
برتوكيماويات يتم �إن�شا�ؤه يف مرحلة واحدة يف العامل وهو
م�رشوع “�صدارة للبرتوكيماويات” .وفيما يتعلق بقطاع
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة اثبت برنامج “كفالة” التزام
البنك ،ب�شكل مت�سق ،يف متويل وخدمة هذا القطاع النامي
ب�شكل م�ضطرد.

قطاع اخلزانة:

وا�صل قطاع اخلزانة الرتكيز على تطوير وتنويع اخلدمات
املقدمة للعمالء من خالل توفري منتجات الو�ساطة
ومنتجات �أخرى جديدة .وقد و�سعت اخلزانة قاعدة عمالئها
خالل العام ب�شكل كبري .وتوفر اخلزانة حلوال ً مبتكرة
اخلا�صة مبا يف ذلك
وم�صممة وفقا ً الحتياجات العمالء
ّ
ّ
املنتجات املركبة املرتبطة ب�أ�ساليب التحوط لأ�سعار اخلدمة
البنكية و�أ�سعار ال�رصف الأجنبي .و�سوف ي�سعى البنك
يف املرحلة القادمة لتنويع قاعدة العمالء من خالل توفري
منتجات مطورة ذات عوائد جمزية .كما �ستقوم اخلزانة
خالل العام املقبل ب�إ�ضافة منتجات جديدة لتلبية حاجات
العمالء املتزايدة من املنتجات املتوافقة مع ال�رشيعة
الإ�سالمية.
وبالرغم من ظروف اال�سواق املالية ،قامت وحدة �أ�سواق
املال ب�إدارة ال�سيولة وتغطية الثغرات الربحية بكفاءة .كما
ا�ستفادت وحدة �إدارة �رصف العموالت من الفر�ص املتاحة
يف ال�سوق لدعم املوقف التناف�سي ورفع م�ستوى الربحية،
وتعد املحافظ اال�ستثمارية للبنك يف و�ضع متميز على
�ضوء �أدائها الإيجابي خالل العام.

وقامت وحدة �إدارة املوازنة ،والتي تعمل حتت �إ�رشاف جلنة
اال�صول واملوجودات ،بو�ضع خطة عمل مطورة لأ�سعار
متويل الأموال الداخلي ،و�سوف تقوم وحدة �إدارة املوازنة،
بتوجيه من جلنة اال�صول واملوجودات ،بالرتكيز على تعزيز
ال�سيولة و�إدارة خماطر �أ�سعار اخلدمة البنكية للبنك.

امل�رصفية الإ�سالمية:

وعلى �صعيد امل�رصفية الإ�سالمية ،توا�صل �إدارة امل�رصفية
امل�رصفية
الإ�سالمية �إجناز اخلدمات وتطوير املنتجات
ّ
مبنهجية وا�ضحة معتمدة
املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة
ّ
من الهيئة ال�رشعية للم�رصفية الإ�سالمية يف البنك،
و�إطالق املزيد من املنتجات املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة
املتعلقة باخلزانة وم�رصفية ال�رشكات.

وقد حر�ص البنك على توفري باقة متكاملة من املنتجات
املتوافقة مع ال�رشيعة بنوعيها اال�ستثماري والتمويلي،
وا�ستمر البنك من خالل �إدارة امل�رصفية الإ�سالمية يف
ن�رش الوعي امل�رصيف املتوافق مع ال�رشيعة من خالل عقد
وتنظيم العديد من الندوات وور�ش العمل لعمالء البنك،
الأفراد وال�رشكات على حد �سواء ،حيث مت عقد ثالثة
منتديات للهيئة ال�رشعية يف املنطقة الغربية وال�رشقية
والو�سطى ،كما مت تنفيذ عدد  20ور�شة عمل للم�رصفية
اال�سالمية.

وتتمثل ا�سرتاتيجية البنك يف هذا املجال يف التعرف
على احتياجات العمالء املختلفة واملتجددة وتقدمي احللول
امل�رصفية الناجحة واملتوافقة مع ال�رشيعة ،ووفق �أف�ضل
املمار�سات امل�رصفية املعتمدة من قبل الهيئة ال�رشعية.
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الفروع اخلارجية:

من خالل �شبكة البنك اخلارجية املتمثّلة بفرع لندن ووكالة
هيو�سنت واملكتب التمثيلي يف �سنغافورة ،ي�سعى بنك
الريا�ض لتوفري احللول امل�رصفية لعمالئه .وتخدم ال�شبكة
يقدم
قاعدة عمالء م�رصفية ال�رشكات ،وتتيح للبنك �أن
ّ
خ�صي�صا ً لتلبية احتياجاتهم
م�صممة
لعمالئه خدمات
ّ
ّ
يقدم البنك امل�شورة فيما
املتنوعة .وف�ضال ً عن ذلك،
ّ
ّ
يتع ّلق باال�ستثمارات والأعمال التجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،مما ي�ؤ ّدي �إىل تعزيز التجارة يف اململكة وي�ساهم يف
رعاية م�صالح عمالء البنك اال�ستثمارية يف اخلارج.

النمو املتزايد
وي�ؤ ّدي فرع البنك يف لندن دورا ً فاعال ً يف دعم
ّ
للأن�شطة التجارية التي متار�سها �أبرز ال�رشكات الأوروبية
اجلن�سيات مع اململكة .ويرتاوح ذلك الدعم بني
متعددة
ّ
ّ
�إ�صدار الكفاالت واالعتمادات امل�ستندية وامل�ساهمة يف
متويل �أن�شطة هذه ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوفّر فرع لندن لعمالئه يف اململكة
خ�صي�صا ً
م�صممة
ولفروعهم اخلارجية خدمات م�رصفية
ّ
ّ
لدعم ا�ستثماراتهم الأوروبية يف جمال ال�صناعة والقطاعات
الأخرى.
ويُعترب بنك الريا�ض النافذة الوحيدة للم�صارف ال�سعودية يف
أمريكيتني ،حيث ت�ؤ ّدي وكالة هيو�سنت دورا ً
مهما ً يف جذب
ال
ّ
ّ
اال�ستثمارات �إىل املنطقة ،و�أي�ضا ً يف م�ساعدة ال�رشكات
اجلن�سيات على دعم �أن�شطتها التجارية
ومتعددة
الأمريكية
ّ
ّ
يف اململكة العربية ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل م�ساندة
ال�رشكات ال�سعودية يف �أعمالها يف �أمريكا ال�شمالية.

كما يتواجد بنك الريا�ض يف ال�رشق الأق�صى حيث يتولىّ
املكتب التمثيلي يف �سنغافورة م�ساعدة عمالء بنك الريا�ض
على ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية يف �آ�سيا ،وكذلك تطوير
العالقات مع املرا�سلني وال�رشكات الآ�سيوية التي متار�س
�أن�شطة جتارية يف اململكة العربية ال�سعودية.

تقنية املعلومات وحوكمتها:

ا�ستكمل قطاع تقنية املعلومات خالل العام 2012م
تطبيق تقنية �شبكة االت�صاالت االفرتا�ضية املعروفة
بـ�إ�سم ( )IPVPNومب�ستوى عال من اجلودة لدى املكاتب
والفروع والتي تلعب دورا كبريا يف حت�سني كفاءة االت�صال
وا�ستمراريته ب�صورة �أكرث موثوقية.

وقد اتخذ بنك الريا�ض قرارا ً ا�سرتاتيجيا ً للتحول �إىل
ا�ستخدام نظام الت�شغيل “لينك�س” على الأجهزة
املركزية ،وقام بتهيئة البيئة التقنية املركزية لدى البنك
ال�ستيعاب نظام “لينك�س” ونقل التطبيقات احلالية من
خالل بيئات “لينك�س” �إىل الكمبيوتر الرئي�سي .ومن
املتوقع �أن ي�ؤدي هذا التغيري �إىل توحيد بيئة الت�شغيل
التي �سوف ت�ؤدي بدورها �إىل ال�سيطرة على تكاليف
ال�صيانة وتكاليف الرتاخي�ص الت�شغيلية بالإ�ضافة �إىل
توحيد البيئة الت�شغيلية ملا لها من اثر كبري يف �رسعة
الأداء وحت�سني اخلدمة.
كما قام القطاع بتغيري �آلية نقل املعلومات �إىل مركز
الطواريء خارج الريا�ض وا�ستخدام تطبيقات عالية
اجلودة وال�رسعة والقدرة على توفري ن�سخ احتياطية قابلة
للت�شغيل يف الظروف الطارئة ،كما مت تبديل نظام
االت�صال بني مركز الريا�ض وخارجه بنظام حديث ذي
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جودة و�رسعة عاليتني ،والذي �أدى �إىل حت�سن كبري وا�ستقرار
عملية نقل املعلومات.

ويف خالل عام 2012م ،مت البدء بت�شغيل م�رشوع اخلادمات
االفرتا�ضية لت�شغيل عدة �أنظمة على خادم فعلي واحد.
كما ميكن لهذا اخلادم الفعلي ت�شغيل �أنظمة وتطبيقات
متعددة يف بيئات تقنية منف�صلة ،حيث ت�شرتك يف
موارد اخلادم الفعلي وذلك لت�سهيل عملية �إدارة وتنظيم
والتحكم يف اخلوادم االفرتا�ضية و�ضمان ا�ستمرارية
العمل ب�شكل �أ�رسع و�أدق من حيث توفري متطلبات
امل�شاريع اجلديدة ،وكذلك ال�سيطرة على تكاليف ال�رشاء
وال�صيانة.

وقررت �إدارة البنك ال�رشوع يف تنفيذ برنامج طموح
لتح�سني �أداء العمليات من خالل مراقبتها �آليا ً ويف كافة
مراحلها التنفيذية ،مع زيادة الت�شغيل الآيل ،والكفاءة،
ور�ضا العمالء.

حوكمة تقنية املعلومات:

قامت �إدارة حوكمة تقنية املعلومات يف بنك الريا�ض بعمل
درا�سة “الت�أثري على ا�ستمرارية بيئة العمل”� ،شملت جميع
الأعمال التي تقوم بها وحدات و�إدارات بنك الريا�ض ،ومتثل
هذه الدرا�سة اخلطوة الأ�سا�سية ل�ضمان ا�ستمرارية خدمة
العمالء يف احلاالت الطارئة وغري املتوقعة.

كما نفذت حوكمة تقنية املعلومات العديد من عنا�رص
التحكم واملتابعة والر�صد وذلك للت�صدي للمخاطر
الأمنية اجلديدة ،وبد�أ العمل يف برنامج متخ�ص�ص ملعاجلة
املخاطر الناجمة عن التهديدات املتوا�صلة واملتغرية .ومت
تطبيق �ضوابط توثيق قوية با�ستخدام البطاقات الذكية
والرمزية لت�أمني و�صول �آمن� ،سوا ًء من داخل البنك �أو من
خارجه ،للت�أكد من هوية العمالء .كما نفذت االدارة برامج
احلماية ملنع التعطيل على اخلدمات البنكية يف حاالت
حماوالت الدخول غري امل�رصح به من اخلارج.
وقد قامت �إدارة حوكمة املعلومات بتقييم “الت�أهب” يف
بنك الريا�ض ب�إن�شاء وحدة التحليل الرقمي ت�سمى “وحدة
حتريات �أمن املعلومات” ،و�ستكون الوحدة م�س�ؤولة عن
�إجراء التحقيقات الرقمية ،وحتقيقات االحتيال الرقمي،
وغريها من حوادث �أمن املعلومات.

�إدارة املخاطر:

لدى البنك قطاع م�ستقل لإدارة املخاطر يتبع مبا�رشة للرئي�س
الأول لإدارة املخاطر ،وي�شمل املخاطر االئتمانية وخماطر
ال�سوق وخماطر العمليات .وتندرج م�س�ؤوليات و�أن�شطة هذه
الوحدات �ضمن �أطر و�سيا�سات املخاطر التي متت املوافقة
عليها من قبل جمل�س الإدارة .وتقوم هذه الإدارات برفع
تقارير دورية ملجل�س الإدارة واللجان املنبثقة منه حول جودة
الأ�صول والقيمة ال�سوقية املعر�ضة للمخاطر وخماطر
ال�سيولة و�صايف دخل اخلدمة البنكية املعر�ض للمخاطر.
وخالل العام مت اقرار العديد من املعايري والأنظمة الدولية
يف جمال حوكمة املخاطر وممار�سات �إدارة املخاطر .ووفقا ً
لذلك ،قام البنك بتطوير وتعزيز �أنظمته و�سيا�ساته ،مبا يعزز
�إدارة خماطر البنك بطريقة �شاملة ومتكاملة وم�ستقلة عن
الأق�سام الأ�سا�سية امل�س�ؤولة عن �إن�شاء العمليات امل�رصفية.

وت�شمل �أطر عمل �إدارة خماطر االئتمان بالبنك ،املباديء
والبنى التحتية والأدوات والأن�شطة املطلوبة لإدارة املخاطر
االئتمانية على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات داخل البنك.
كما تهدف �إدارة املخاطر �إىل دعم اجلهود التي يبذلها البنك
لتعزيز جودة الأ�صول مبا يتما�شى مع القواعد والأنظمة
املو�ضوعة من قبل اجلهات التنظيمية الر�سمية التي يتم
ر�صدها ب�شكل دوري من قبل البنك.
وي�ستخدم البنك نظاما ً �آليا متقدما لإدارة العملية
االئتمانية مما ي�ساعد البنك على �إدارة احلدود االئتمانية
وال�رشوط وال�ضمانات املتعلقة بها ب�شكل فاعل .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يطبق البنك نظام ت�صنيف ائتماين متقدما ً ح�سب
املعايري املتعارف عليها دوليا ً لت�صنيف عمالء االئتمان ح�سب
درجات الت�صنيف االئتماين املعتمدة من جمل�س �إدارة البنك.

كما قام البنك بتطبيق ن�سخة مطورة من نظام مكافحة
غ�سيل الأموال الذي يهدف �إىل �إدارة العمليات يف وقت
�أق�رص ،وتطوير دقة وجودة البالغات املقدمة بخ�صو�ص حاالت
اال�شتباه يف غ�سيل الأموال والإ�رساع يف عملية التحقيق
املتعلقة بها.
عالوةً على ذلك ،قام البنك بتطوير نظام �إدارة املخاطر
الت�شغيلية الأ�سا�سي �إىل نظام التحليل الإح�صائي ونظام
املخاطر وااللتزام واللذين ميثالن مرجعا ً �شامال ً لتوحيد معايري
�إدارة املخاطر الت�شغيلية و�أ�سلوب �إدارتها.

�إدارة �ضمان اجلودة:

تهدف �إدارة �ضمان اجلودة �إىل تطبيق �أ�ساليب متقدمة
ل�ضمان اجلودة والتح�سني والتطوير امل�ستمر ،وحتقيق �أعلى
امل�ستويات املمكنة يف املمار�سات والعمليات التي من خاللها
ينطلق البنك لتلبية احتياجات العمالء بكل دقة و�إتقان.

وخالل عام 2012م ،جنحت وحدة البحوث يف تنفيذ �أكرث
من  120بحثا ً ما بني درا�سات خارجية وتقارير داخلية تخدم
�إدارات البنك املختلفة ،و�أجرت وحدة امل�سح امليداين عددا ً
كبريا ً من االت�صاالت بعمالء البنك ال�ستطالع �آرائهم يف
اخلدمات املقدمة من البنك وقيا�س جتاربهم مع قنوات البنك
عملياتهم امل�رصفية.
املختلفة ودرجة ر�ضاهم عن
ّ

�إدارة االلتزام:

تتبع ادارة االلتزام مبا�رشة لرئي�س جمل�س الإدارة ،وتقوم
برفع تقاريرها مبا�رشة �إىل جلنة املراجعة وجلنة �إدارة املخاطر
الت�شغيلية وااللتزام ب�شكل دوري ملراقبة م�ستوى االلتزام
يف البنك .وكجزء من �إدارة خماطر االلتزام ،تقوم الإدارة
بالت�أكد من �أن جميع قطاعات البنك ملتزمة بكل قوانني
االلتزام املنطبقة عليها ،والعمل على حت�سني تقييم البنك
بالتزامه باملتطلبات النظامية ،بالإ�ضافة لتعزيز ثقافة
االلتزام من خالل تنظيم دورات تدريبية وتوعوية متعددة
ومنتظمة جلميع املوظفني بالبنك .وقد قام البنك باالنتهاء
من م�رشوع تطوير االلتزام بالتعاون مع �إحدى ال�رشكات
اال�ست�شارية العاملية املرموقة ،والذي �سيعزز من فاعلية
وكفاءة االلتزام طبقا ً لأف�ضل املمار�سات يف هذا املجال.

الت�صنيف االئتماين للبنك:

بالرغم من التقلبات يف املراكز املالية للبنوك عامليا ً وما
ع�صف بها من خماطر �أثر على م�ستوى ومتانة مراكزها
املالية ودعا وكاالت الت�صنيف �إىل �إعادة بناء �أ�س�س التقييم،
فقد جنح بنك الريا�ض يف احلفاظ على ت�صنيفه االئتماين
ب�شكل ثابت وم�ستمر ،حيث حافظ البنك على ت�صنيف
( )A+من وكالة �ستاندرد �آند بورز بالن�سبة لاللتزامات
طويلة الأجل ،و�أعلى ت�صنيف متاح ( )A-1بالن�سبة
لاللتزامات ق�صرية الأجل .كما �أبقت وكالة الت�صنيف
الدولية فيت�ش ت�صنيف ( )A+لاللتزامات طويلة الأجل
ودرجة ( )F1ك�أعلى ت�صنيف متاح بالن�سبة لاللتزامات
ق�صرية الأجل .كذلك حافظ البنك على ت�صنيف ()AA-
بالن�سبة لاللتزامات طويلة الأجل و�أعلى ت�صنيف متاح
( )A1+بالن�سبة لاللتزامات ق�صرية الأجل من وكالة
كابيتال انتلجن�س .كما اتفقت هذه الوكاالت جميعها
على عدم تغيري تقييمها الثابت وامل�ستمر للبنك نتيجة
تطلعاتها امل�ستقرة مل�ستقبل البنك مما يعك�س قوة ومتانة
املركز املايل لبنك الريا�ض.

القرو�ض على البنك:
ال يوجد قرو�ض على البنك.

الإ�سرتاتيجية والأهداف:

تهدف �إ�سرتاتيجية بنك الريا�ض �إىل تنمية �أ�صول البنك
بالرتكيز على الأن�شطة الرئي�سة مع املحافظة على جودة
هذه الأ�صول ومتانتها ،واال�ستحواذ على الن�صيب الأكرب
من قطاعات ال�سوق امل�ستهدفة لتحقيق عوائد جمزية
للم�ساهمني من خالل التطوير امل�ستمر يف اخلدمات واملنتجات
املقدمة والتميز يف �إدارة املخاطر.

ا�ستمر البنك يف مراجعة خطته اال�سرتاتيجية وفق املنهجية
املتبعة منذ �سنوات والتي تعتمد �أ�سلوب التخطيط
اال�سرتاتيجي املنهجي لثالثة �أعوام يتم حتديثها كل عام
وفق املعطيات املهمة ومنها خ�صائ�ص ال�سوق ،التنظيمات
والتوقعات الت�شغيلية االقت�صادية وغريها ،ويتم عر�ض ذلك
على جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي املنبثقة من جمل�س
الإدارة ومن ثم العر�ض على جمل�س الإدارة للمناق�شة واالعتماد.

وقد ات�سمت اال�سرتاتيجية املعتمدة برتكيزها على عدد من
املحاور �أولها اال�ستمرار يف الرتكيز على ال�سوق املحلي وخدمته
من خالل كافة فروعه املحلية ,والتواجد الدويل لبنك الريا�ض
يف كل من لندن ،وهيو�سنت (الواليات املتحدة الأمريكية)،
وكذلك مكتب �سنغافورة.

وتوجه البنك� ،ضمن ا�سرتاتيجيته ل�سنوات قادمة ،اىل �إيجـــاد
توازن بني منـــو قطـــاعات الأعمال ،ومبا ي�ساعد على حت�سني
جهود ونتائج البيع املتقاطع بني خمتلف �رشائح قطاع
الأعمال والعمالء.

كما ت�ضمنت اال�سرتاتيجية توجها ً متزايدا ً لغر�ض الرتكيز
على تنمية وحت�سني اخلدمة وجتربة العمالء مبا يحقق وال ًء �أكربا ً
وخدمة �أف�ضل ،حيث مت و�ضع ت�صور تف�صيلي مرتبط بعدة
مبادرات حمددة يف قطاعات خمتلفة للو�صول بهذا الهدف
�إىل غايته املر�سومة يف �إطار زمني حمدد.
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وا�ستمرت اال�سرتاتيجية يف �إعطاء البنية التحتية لتقنية
املعلومات ن�صيبها من االهتمام لتكون رافدا ً هاما ً لتحقيق
التطلعات اال�سرتاتيجية للبنك.

خدمة املجتمع:

تنبثق امل�س�ؤولية االجتماعية يف بنك الريا�ض من مفهوم
التكافل االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل التزامنا باملفهوم
العاملي للم�س�ؤولية االجتماعية لي�صبح قائما على �أ�سا�س
برامج وخطط وا�سرتاتيجيات ،مهتما بالتفرقة بني العمل
اخلريي والتنمية امل�ستدامة ،حيث �إن امل�سئولية االجتماعية
�أعمق من �أن تكون جمرد تربعات.
ومن هذا املنظور ،حر�ص البنك على و�صول اخلدمة
االجتماعية �إىل جميع مناطق اململكة لت�شمل مظلة
م�ساهماته االجتماعية واخلريية خمتلف القطاعات
والن�شاطات التي تتوزع بني القطاع ال�صحي والأكادميي
والتعليمي والثقايف� ،إىل جانب القطاع الريا�ضي والرتفيهي،
والدعم املعهود للم�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية .ومن �أبرز
ما مت دعمه ورعايته خالل العام 2012م ما يلي:

يف جمال ال�صحة ،متت �رشاكة بنك الريا�ض يف �إطالق احلملة
التطوعية “ومن احياها” للتربع بالأع�ضاء والتي نظمها
طالب وطالبات كلية الطب يف جامعة امللك �سعود لن�رش
الوعي وتثقيف املجتمع ب�أهمية التربع بالأع�ضاء.

كما مت ،وللعام اخلام�س على التوايل ،رعاية حملة جمعية
زهرة للم�ساهمة يف ن�رش التوعية الالزمة عن �أخطار
مر�ض �رسطان الثدي .وامتدادا للجهود املبذولة يف جمال
ال�صحة فقد قدم بنك الريا�ض �أجهزة طبية مل�ست�شفى
الوالدة والأطفال يف منطقة الق�صيم ل�سد احتياجات
امل�ست�شفى من م�ستلزمات الرعاية الطبية باملر�ضى
واملراجعني من ال�سيدات احلوامل والأطفال .كما مت دعم
عدد كبري من اجلمعيات اخلريية يف قرى تابعة ملنطقة حائل
بالأجهزة الطبية لكبار ال�سن واملر�ضى يف املنطقة .وقدم
البنك العديد من الهدايا مب�ست�شفى امللك عبد العزيز
مبدينة جدة ،ورعاية م�ؤمتر يوم ال�سكر العاملي يف م�ست�شفى
الوالدة والأطفال مبكة املكرمة.
كما ي�ساهم بنك الريا�ض يف رعاية عدد من ذوي االحتياجات
اخلا�صة املوهوبني يف الأعمال اليدوية وذلك من خالل �رشاء
جميع منتوجاتهم اليدوية و�إهدائها لعدد من عمالء
ورجال الأعمال املعروفني بالتعاون مع جمعية النه�ضة
الن�سائية و�رشكة فنون الرتاث اخلريية يف برنامج “يدوي”.
ونظرا ً لنجاح برنامج التدريب الزراعي الأول لذوي الإعاقة
العقلية باملنطقة ال�رشقية ،حتت رعاية البنك ،ا�ستمر
البنك يف رعايته لربنامج التدريب الزراعي الثاين لذوي
الإعاقة العقلية الب�سيطة رعاية كاملة لتدريب عدد �أكرب
من خريجي معهد الرتبية الفكرية يف املنطقة ال�رشقية
للفائدة الكبرية التي تعود عليهم من الربنامج.
ومن �أهم امل�شاريع التي بادرت بها �إدارة خدمة املجتمع هو
م�رشوع النقل اخلريي ،ولل�سنة الثالثة على التوايل ،حيث
يقوم البنك بتوفري و�سائل نقل للجمعيات اخلريية يف جميع
مناطق اململكة وجتهيزها ح�سب احتياجات م�ستخدميها.
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كما تبنى بنك الريا�ض جائزة الكتاب منذ انطالقها قبل
خم�س �سنوات ،بالتعاون مع نادي الريا�ض الأدبي ،والتي
تهدف اىل تكرمي الإبداع الأدبي والثقايف على م�ستوى
اململكة.

ويحر�ص بنك الريا�ض على دعم اجلمعيات اخلريية ال�ستمرار
ر�سالتهم من خالل امل�ساهمة يف �إن�شاء مواقع �إلكرتونية
جلمعية النه�ضة اخلريية وجمعية مودة اخلريية مل�ساعدتهم
على االنت�شار ب�شكل �أو�سع يف املجتمع واالنت�شار �إعالميا ً
واعالنياً.

ال�رشكات التابعة

�رشكة الريا�ض املالية:

�رشكة الريا�ض املالية هي �رشكة �سعودية ذات م�س�ؤولية
حمدودة ،تابعة لبنك الريا�ض وم�سجلة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ويبلغ ر�أ�سمالها  200مليون ريال �سعودي
وميلكها البنك بالكامل ،ومقرها الرئي�سي بالريا�ض ،ور ُ ّخ�ص
لها من قبَل هيئة ال�سوق املالية لتقدمي خدمات التعامل
ب�صفة �أ�صيل ووكيل ومتعهد بالتغطية والرتتيب والإدارة
وتقدمي امل�شورة واحلفظ للأوراق املالية.
وتعمد الريا�ض املالية على ابتكار وتطوير العديد من
تلبي احتياجات �رشائح خمتلفة
املنتجات اال�ستثمارية التي ّ
من عمالئها امل�ستثمرين ،وذلك من خالل “�إدارة الأ�صول”
بال�رشكة والتي عملت خالل عام  2012على تو�سيع
اخلا�صة”
خدماتها يف جمال “�إدارة املحافظ اال�ستثمارية
ّ
ؤ�س�سات
لت�شمل عددا ً من كبار العمالء الأفراد وال�رشكات وامل� ّ
لتتبو�أ �صناديق
العامة .كما وا�صلت �إدارة الأ�صول جهودها
ّ
ّ
متقدمة بني �أف�ضل ال�صناديق �أدا ًء يف
الريا�ض املالية مرتبة
ّ
ح�صة ال�رشكة
ال�سوق ال�سعودية ،وبالتايل املحافظة على
ّ
الرائدة يف �سوق ال�صناديق اال�ستثمارية ال�سعودية .ويف هذا
اجلانب ،ا�ستطاعت الريا�ض املالية زيادة ح�صتها يف قطاع
�صناديق الأ�سهم ال�سعودية وقطاع �صناديق الأ�سهم
الدولية ،وهي الأكرب من بني جميع ال�رشكات العاملة يف
هذا املجال يف ال�سوق ال�سعودي .كما �أخذت �إدارة الأ�صول
على عاتقها عددا ً من املبادرات الهادفة �إىل تو�سيع وتنويع
نطاق �أعمالها وا�ستثماراتها ،وكان من �ضمن ذلك ت�صميم
عدد من املنتجات املركبة التي تتنا�سب مع احتياجات كل
عميل على حدة� ،سوا ًء من ناحية املحافظة على ر�أ�س املال
�أو ا�ستهداف عائد حمدد.

ويف جمال امل�رصفية اال�ستثمارية لل�رشكات ،ف�إن الريا�ض
املالية تعتز ب�أن لديها طاقما ً من املوظفني ذوي الكفاءات
واخلربات العالية يف جمال تقدمي اال�ست�شارات املالية
امل�رصفية
املتخ�ص�صة ،والتي تغطي كافّة ن�شاطات
ّ
اال�ستثمارية ،ومنها �إدارة طرح ال�صكوك و�أ�سهم ال�رشكات،
بالإ�ضافة �إىل اخلدمات اال�ست�شارية يف جمال اال�ستحواذ
والدمج وعمليات التمويل املُهيكلة .ويف عام 2012م،
ّ
متكنت الريا�ض املالية من ترتيب وطرح �إ�صداري �صكوك
ل�رشكتي �آجل للخدمات املالية بقيمة  500مليون ريال
و�رشكة �أوريكو (�إحدى �رشكات جمموعة العليان) بقيمة
 650مليون ريـال .كما قامت الريا�ض املالية بدور امل�ست�شار
املايل ومتعهد بالتغطية ومدير االكتتاب للطرح العام
ل�رشكة �إ�سمنت املدينة بقيمة  946مليون ريال �سعودي.
ويعمل طاقم امل�رصفية اال�ستثمارية حاليا ً على عدد من

عمليات الطرح الأويل لأ�سهم �رشكات وترتيب �إ�صدارات دين
ل�رشكات �أخرى �سعودية.

وفيما يتع ّلق بخدمات الو�ساطة ،فقد ّ
متكنت الريا�ض املالية
ح�صتها يف �سوق تداول الأ�سهم
يف عام 2012م من زيادة
ّ
ال�سعودية ،وذلك من خالل اال�ستمرار يف حت�سني خدمات
العمالء وتطوير قنوات التداول الإلكرتونية التي تتيحها
ال�رشكة لعمالئها ،وي�أتي يف مقدمتها خدمات التداول
عرب �شبكة الإنرتنت ،حيث �أ�ضافت ال�رشكة خدمة التداول
يف خمتلف �أ�سواق الأ�سهم الدولية عرب الإنرتنت ،ومن
خالل ح�ساب دويل موحد ،وخدمة تداول �إك�سرتا املتطورة
لتلبية احتياجات كبار العمالء.
وامل�صممة
ّ
كما عملت الريا�ض املالية خالل عام 2012م على تفعيل
دور �إدارة الرثوات لديها من �أجل خدمة عمالء ال�رشكة
بال�شكل الأمثل وتقدمي اال�ست�شارات اال�ستثمارية ذات
القيمة امل�ضافة ،حيث يرتكز مفهوم “�إدارة الرثوات” يف
الريا�ض املالية على تعزيز الثقافة اال�ستثمارية لدى العمالء
وتقدمي اال�ست�شارات الالزمة لهم ،عرب فريق متخ�ص�ص
يف �إدارة الأموال والتخطيط املايل ،لتمكينهم من حتديد
خياراتهم اال�ستثمارية بدقة وعناية .وتقوم �إدارة الرثوات
بخدمة عمالئها من خالل �شبكة وا�سعة من املراكز
اال�ستثمارية املنت�رشة يف �أرجاء اململكة والتي يبلغ عددها
 29مركزاً ،منها �أربعة مراكز خم�ص�صة لكبار العمالء.

وقد قامت الريا�ض املالية بال�رشوع يف برنامج طموح لإعادة
هيكلة “�إدارة الرثوات” وتعزيز خدماتها وتو�سيعها مبا ميكن
من ا�ستغالل الفر�ص املتاحة ب�صورة اف�ضل.

ال�رشكة العاملية للت�أمني التعاوين:

�أ�س�س البنك ال�رشكة العاملية للت�أمني التعاوين� ،رشكة
م�ساهمة عامة ،ويتم تداول �أ�سهمها يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية (تداول) ،بر�أ�س مال مدفوع قدره  200مليون
ريال �سعودي ،بال�رشاكة مع �رشكة رويال �صن املتحدة
(ال�رشق الأو�سط) بالبحرين .وتخ�ضع هذه ال�رشكة لأنظمة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومتار�س ن�شاطها
الرئي�سي باململكة .وميتلك بنك الريا�ض نحو  %30من ر�أ�س
مال ال�رشكة ب�شكل مبا�رش وغري مبا�رش حيث تبلغ ن�سبة
امللكية املبا�رشة  %19.92كما ميتلك البنك ن�سبة %21.42
من �أ�سهم �رشكة رويال �صن املتحدة (ال�رشق الأو�سط).
وترجع عالقة بنك الريا�ض ب�رشكة رويال �صن (الربيطانية)
لأكرث من ثالثني عاماً .ومت طرح  %30من �أ�سهم ال�رشكة
العاملية للت�أمني لالكتتاب العام.

�رشكة الريا�ض لوكالة الت�أمني:

�رشكة الريا�ض لوكالة الت�أمني هي �رشكة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ميلكها بنك الريا�ض بالكامل ،ويبلغ ر�أ�سمالها
م�سجلة
� 500ألف ريال �سعودي ،مدفوعة بالكامل ،وهي
ّ
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومقرها الرئي�سي الريا�ض،
وتهدف �إىل االنخراط يف عمليات وكاالت الت�أمني يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ومن املتوقّع �أن تبا�رش ال�رشكة
�أن�شطتها يف القريب العاجل.

�رشكة �آجل للخدمات املالية:

�رشكة �آجل للخدمات املالية هي �رشكة م�ساهمة
ؤ�س�سة النقد العربي
�سعودية مغلقة وتخ�ضع لأنظمة م� ّ
ال�سعودي ،وبر�أ�س مال مدفوع مقداره  500مليون ريال
�سعودي .وقد �ساهم بنك الريا�ض بن�سبة  %35يف ر�أ�س
مال ت�أ�سي�س �رشكة �آجل للخدمات املالية ،باال�شرتاك مع
�رشكة ميت�سوبي�شي وبع�ض ال�رشكات التجارية املح ّلية.
أجريي.
وقد �أطلِقت �رشكة �آجل مبثابة �رشكة متويل ت�
ّ
وتتولىّ ال�رشكة متويل الأ�صول الر�أ�سمالية يف العديد من
القطاعات االقت�صادية يف اململكة العربية ال�سعودية،
ومركزها الرئي�سي يف مدينة جدة.

�رشكة �إثراء الريا�ض العقارية:

�رشكة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة بالكامل لبنك
الريا�ض ،م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية ،بر�أ�سمال
مدفوع مقداره  10ماليني ريال �سعودي .وتتوىل هذه
ال�رشكة القيام بخدمات �إدارة الأ�صـول العائدة للمالك
وللغري ،كما يحق لها بيع و�رشاء العقارات وغريها للأغرا�ض
التمويلية التي �أن�ش�أت من �أجلها.
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النتائج املالية:

ملخ�ص نتائج �أعمال البنك للخم�س �سنوات املا�ضية:
مليون ريال
بيـــــان

2012

2010

2011

2009

2008

املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى البنوك وم�ؤ�س�سة النقد

29,462

23,708

27,867

32,124

17,335

القرو�ض وال�سلف� ،صايف

117,471

112,973

106,035

106,515

96,430

الإ�ستثمارات� ،صايف

36,254

36,616

33,822

32,308

40,329

ممتلكات ومعدات وعقارات �أخرى

2,606

2,588

2,294

2,236

2,144

موجودات �أخرى

4,388

5,002

3,538

3,216

3,415

�إجمايل املوجودات

190,181

180,887

173,556

176,399

159,653

املطلوبات
�أر�صدة لدى البنوك

6,163

6,242

10,637

16,163
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�إجمايل املوجودات �ألف مليون ريال

ودائع العمالء

146,215

139,823

126,945

125,278

105,056

مطلوبات �أخرى

5,840

4,664

6,741

6,723

7,694

حقوق امل�ساهمني

31,963

30,158

29,233

28,235

25،690

181

وقد حققت الأن�شطة امل�رصفية الرئي�سة ممثلة يف حمفظة
الإقرا�ض منوا ً جيدا ً على الرغم من التقلبات االقت�صادية
واملالية خالل العام املايل 2012م.
وبالرغم من التغريات والتحديات التي يواجهها القطاع
امل�رصيف ،وا�صل البنك العمل باال�سرتاتيجيات التي انتهجها
جمل�س �إدارة البنك لتحقيق عوائد جمزية للم�ساهمني من
حيث الرتكيز على الأن�شطة امل�رصفية الرئي�سة وا�ستقرار
�أ�صوله مع املحافظة على جودة ومتانة هذه الأ�صول.

200
174

176
160

170
140
110
80

مليون ريال

جمل�س الإدارة

وبلغت املوجودات كما يف 2012/12/31م  190,181مليون
ريال مقابل  180,887مليون ريال للعام ال�سابق وذلك
بارتفاع ن�سبته  ،%5.1وبلغت القرو�ض وال�سلف كما يف
2012/12/31م  117,471مليون ريال مقابل 112,973
مليون ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع ن�سبته  ،%4كما
بلغت اال�ستثمارات  36,254مليون ريال مقارنة مببلغ
 36,616مليون ريال وذلك بانخفا�ض ن�سبته  ،%1وبلغت
ودائع العمالء كما يف 2012/12/31م  146,215مليون ريال
مقابل  139,823مليون ريال للعام ال�سابق وذلك بارتفاع
ن�سبته .%4.6

190

21,213

بيـــــان

حقق البنك �أرباحا ً �صافية لعام 2012م بلغت 3,466
مليون ريال ،مقابل  3,149مليون ريال للفرتة املماثلة من
العام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره  ،%10.1كما بلغت �أرباحه
ال�صافية خالل الربع الرابع  810مليون ريال مقابل 778
مليون ريال للربع املماثل من العام ال�سابق وذلك بزيادة
ن�سبتها .%4.1

وت�شري نتائج البنك ب�أن �أن�شطة البنك امل�رصفية الرئي�سة
قد حققت منوا ً م�ستمراً ،حيث ارتفعت �أ�صول البنك
بن�سبة جيدة� ،صاحبها منو �إجمايل ربح العمليات خالل
االثني ع�رش �شهرا ً مبلغ  6,786مليون ريال ،مقابل 6,276
مليون ريال للفرتة املماثلة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع
ن�سبته  ،%8.1بالإ�ضافة �إىل جناح البنك يف زيادة ح�صته
ال�سوقية من ودائع العمالء .وقد بلغت ربحية ال�سهم
للعام احلايل  2.31ريال ،مقابل  2.10ريال للعام ال�سابق .ومما
�ساهم يف ارتفاع ربحية البنك لالثني ع�رش �شهرا ً املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م ،الزيادة يف �صايف العموالت اخلا�صة
والتح�سن يف دخل اخلدمات البنكية والدخل من حتويل
العمالت ،وكذلك ا�ستقرار �إجمايل م�صاريف العمليات.

2012

2010

2011

2009

2012

2011

2010

2009

2008

50

2008

�إجمايل دخل العمليات و�صايف ح�صة البنك
يف �أرباح ال�رشكات الزميلة

6,866

6,321

5,980

5,960

5,248

�إجمايل م�صاريف العمليات

3,400

3,172

3,156

2,930

2,610

�صايف الربح

3,466

3,149

2,825

3,030

2,639

ربح ال�سهم (ريال �سعودي)

2.31

2.10

1.88

2.02

2.03
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التحليل اجلغرايف لإجمايل �إيرادات البنك:

�إجمايل دخل العمليات مليون ريال
6,866
6500

6,321
5,980

5,960

2010

2009

بلغ �إجمايل الدخل للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م من عمليات داخل اململكة مبلغ  8,462مليون ريال ،ومن خارج
اململكة مبلغ  1,238مليون ريال .ويو�ضح اجلدول التايل التحليل اجلغرايف لإجمايل الإيرادات:

5800
5,248

داخل اململكة العربية ال�سعودية

5100
4400
3700

2012

2011

2008

ماليني الرياالت

ال�سنة

خارج اململكة

املنطقة الغربية

(الو�سطى)*

املنطقة

ا ملنطقة
(ال�رشقية)

1,346

6,062

1,054

2012م

1,238

�إجمايل

الإيرادات**

9,700

3000
* يت�ضمن املبلغ املحدد للمنطقة الو�سطى �إيرادات ا�ستثمارات مركزية تخ�ص قطاع اال�ستثمار واخلزانة بلغت  3,287مليون ريال ولي�ست مرتبطة بقطاع
جغرايف حمدد داخل اململكة ،كما يت�ضمن �إيرادات ذات �صلة مبناطق �أخرى ال ميكن ف�صلها.

** تظهر الإيرادات �أعاله �إجماالً ،ويتم معاجلة ما يخ�ص كل بند من الإيرادات ح�سب طبيعتها يف القوائم املالية للو�صول �إىل ال�صايف.

التحليل اجلغرايف لإجمايل �إيرادات البنك من خارج اململكة:

الإ�ستثمارات� ،صايف �ألف مليون ريال

خارج اململكة

50

36

37

2012

2011

40
34

ال�سنة

دول جمل�س
التعاون ومنطقة
ال�رشق الأو�سط

2012م

203

40

32
30

ماليني الرياالت

�أوروبا

545

�أمريكا ال�شمالية
والالتينية
406

جنوب �رشق
�آ�سيا
20

مناطق �أخرى

64

�إجمايل الإيرادات من خارج
اململكة
1,238

20

2010

2009

2008

10

توزيعات الأرباح:

يلتزم البنك بالأنظمة ال�سارية ذات العالقة ،ويتبع ال�سيا�سات التالية عند توزيع الأرباح على امل�ساهمني:

�أ) يقتطع ما ن�سبته  %25من الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز وقف االقتطاع متى ما بلغ جمموع
االحتياطي مقدار ر�أ�س املال املدفوع.

ب) بنا ًء على تو�صيات جمل�س الإدارة و�إقرار اجلمعية العامة توزع الأرباح املقررة على امل�ساهمني من الأرباح ال�صافية كل
ح�سب عدد �أ�سهمه.

ج) حتدد توجهات البنك اال�سرتاتيجية توزيعات الأرباح املرحلية وال�سنوية وتظهر الأرباح املقرتحة للن�صف الثاين �ضمن
حقوق امل�ساهمني� ،إىل �أن تقر اجلمعية العامة تو�صيات جمل�س الإدارة.

22
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وقد �أو�صى جمل�س الإدارة ب�أن تكون توزيعات الأرباح كما يلي:

ربح ال�سهم ريال �سعودي
لأقرب �ألف ريال

الأرباح املبقاة من عام 2011م

872,518

�صايف ربح عام 2012م

3,466,049

املجمــوع

4,338,567

2.31
2.10

1.88

2.02

2.03

يتم تخ�صي�صها وتوزيعها كالتايل:
الزكاة ال�رشعية

150,000

الأرباح النقدية املوزعة على امل�ساهمني عن الن�صف الأول لعام 2012م

975,000

الأرباح النقدية املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن الن�صف الثاين لعام 2012م

975,000

املحول �إىل الإحتياطي النظامي

866,512

الأرباح املبقاة لعام 2012م

1,372,055

وكان البنك قد قام بتوزيع �أرباح على امل�ساهمني خالل �شهر يوليو 2012م عن الن�صف الأول بواقع  65هللة لل�سهم
الواحد� .أما اجلزء املتبقي من الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن الن�صف الثاين من عام 2012م بواقــع  65هللة
لل�سهم الواحد ،ف�سيتـم توزيعه بعد �إقراره من اجلمعية العامة ،ليبلغ بذلك �إجمايل مبلغ التوزيعات عن كامل العام
 1,950مليون ريال ،وبواقع  1.30ريال لل�سهم الواحد.

2012

2011

2010

2009

2008

3.30
3.00
2.70
2.40
2.10
1.80
1.50
1.20
0.90
0.60
0.30
0.00

حقوق امل�ساهمني �ألف مليون ريال

32
30

32
29

28
26

26
20
14
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جمل�س �إدارة البنك:

يتوىل �إدارة البنك جمل�س �إدارة م�ؤلف من ع�رشة �أع�ضاء ،تنتخبهم اجلمعية العامة كل ثالث �سنوات ،ويجوز يف كل مرة
�إعادة انتخاب الأع�ضاء الذين انتهت مدة ع�ضويتهم .وي�ضم جمل�س الإدارة يف دورته احلالية �ستة �أع�ضاء م�ستقلني
و�أربعة �أع�ضاء غري تنفيذيني وفقا ً للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة ال�رشكات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق
املالية .وقد مت انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل يف �شهر �أكتوبر 2010م وبلغ عدد جل�سات املجل�س خالل عام 2012م
ثماين جل�سات ،وبلغت ن�سبة ح�ضور جل�سات املجل�س � ،%100أخذا ً باالعتبار من ح�رض وكالة عن غريه ،وتبلغ ن�سبة احل�ضور
�أ�صالة .%94

وميار�س جمل�س �إدارة بنك الريا�ض مهامه من خالل اللجان
الرئي�سة امل�شكلة من �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك ،فيما
عدا جلنة املراجعة التي ت�ضم يف تكوينها ،بالإ�ضافة �إىل
ع�ضوين من جمل�س الإدارة ،ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني من
خارج املجل�س .وفيما يلي تو�ضيحا ً للمهام الرئي�سة للجان
جمل�س �إدارة البنك:

وفيما يلي �سجل ح�ضور كل اجتماع لأع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عام 2012م:

اللجنة التنفيذية:

الإجتماع
الأول

الإجتماع
الثاين

الإجتماع
الثالث

الإجتماع
الرابع

الإجتماع
اخلام�س

الإجتماع
ال�ساد�س

الإجتماع
ال�سابع

الإجتماع
الثامن

الإجمايل

�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

عبد الرحمن ح�سن �رشبتلي (غري تنفيذي)

وكالة

ü

وكالة

ü

ü

وكالة

ü

وكالة

4

د .عبد العزيز �صالح اجلربوع (م�ستقل)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

را�شد العبد العزيز الرا�شد** (م�ستقل)
د .خالد حمزة نحا�س (م�ستقل)

عبد الله �إبراهيم
(غري تنفيذي)

العيا�ضي* **

عبد الله حممد العي�سى** (م�ستقل)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

د .فار�س عبد الله �أبا اخليل** (م�ستقل)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

حممد عبد العزيز العفالق (م�ستقل)

ü

ü

ü

ü

ü

وكالة

ü

ü

7

نادر �إبراهيم الوهيبي* ** (غري تنفيذي)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

وليد عبدالرحمن العي�سى* (غري تنفيذي)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

8

* �أع�ضاء ميثلون �صندوق اال�ستثمارات العامة وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد على التوايل.
** مت ت�شكيل جلنة خا�صة م�ؤقتة من خم�سة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة جلل�سة واحدة.

تقوم اللجنة التنفيذية مبمار�سة ال�صالحيات االئتمانية
وامل�رصفية واملالية والإدارية يف البنك والتي مت حتديدها من
قبل جمل�س الإدارة .وقد بلغ عدد جل�سات اللجنة خالل عام
2012م ت�سع ع�رشة جل�سة ،وبلغت ن�سبة ح�ضور اللجنة
.%100

جلنة املراجعة:

تقوم جلنة املراجعة بالإ�رشاف الرقابي على العمليات اخلا�صة
بالتقارير املالية ،والعمليات اخلا�صة بااللتزام واالمتثال
للقوانني والأنظمة ذات ال�صلة ،ومراقبة مدى فاعلية
وكفاءة نظام الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر والتو�صية
باختيار مراجعي احل�سابات .وقد بلغ عدد جل�سات اللجنة
خالل عام 2012م �سبع جل�سات ،وبلغت ن�سبة ح�ضور
اللجنة  .%100وتتكون جلنة املراجعة يف البنك من خم�سة
�أع�ضاء ،منهم ثالثة �أع�ضاء م�ستقلون من خارج جمل�س
الإدارة وهم ،الدكتور �إبراهيم العلي اخل�ضري ،والدكتور عبد
الله ح�سن العبد القادر ،واملهند�س عبد الله عبد اللطيف
ال�سيف (الذي بد�أت ع�ضويته يف 2012/09/22م).

د� .إبراهيم العلي اخل�ضري
ع�ضو جلنة املراجعة
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جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:

تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بالإ�رشاف على ت�صميم
نظام املكاف�آت وتطبيقه نيابة عن جمل�س الإدارة ،و�إعداد
�سيا�سة املكاف�آت ورفعها ملجل�س الإدارة لالعتماد ،ومراجعة
وتقييم مدى كفاية وفاعلية �سيا�سة املكاف�آت ب�صفة
دورية للت�أكد من حتقيق الأهداف املو�ضوعة من �أجلها،
ورفع تو�صياتها للمجل�س لتحديث �أو تعديل ال�سيا�سة.
كما تقوم اللجنة بتقييم طرق و�أ�ساليب دفع املكاف�آت
ورفع تو�صيات ملجل�س الإدارة عن م�ستوى وتركيبة هيكل
الرواتب واملزايا واملكاف�آت لكبار التنفيذيني بالبنك ،ومراجعة
التزام �سيا�سة املكاف�آت بقواعد م�ؤ�س�سة النقد.

كذلك تقوم اللجنة بالتو�صية لدى جمل�س الإدارة
بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة وفقا لل�سيا�سات
واملعايري املعتمدة ،والت�أكد من ا�ستيفاء جميع الأع�ضاء
للمتطلبات النظامية لع�ضوية املجل�س طبقا لأنظمة
مراقبة البنوك وهيئة ال�سوق املالية ونظام ال�رشكات .وقد
بلغ عدد جل�سات اللجنة خالل عام 2012م �سبع جل�سات،
وبلغت ن�سبة ح�ضور اللجنة .%100

جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي:

تقوم هذه املجموعة بالإ�رشاف على �إعداد التوجهات
اال�سرتاتيجية للبنك ومتابعة وتقييم اخلطوات التي اتُخذْ ْت
لإجناز �أهدافها .كما تقوم املجموعة مبراجعة امل�رشوعات
الرئي�سة التي �رشع البنك يف تنفيذها ،ومراجعة الأداء
املايل والت�شغيلي للبنك مقارنة ب�أهداف اال�سرتاتيجيات
املو�ضوعة .وقد بلغ عدد جل�سات املجموعة خالل عام
2012م ثالث جل�سات ،وبلغت ن�سبة ح�ضور اللجنة .%100

ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك
الريا�ض واللجان املنبثقة منه وع�ضويتهم يف هذه اللجان،
ون�سبة ح�ضور الأع�ضاء الجتماعات املجل�س وجلانه� ،أ�صال ًة
ووكالةً ،والتي بلغ �إجماليها  260اجتماعا ً (مبا فيها اللجنة
امل�ؤقتة) ،وبلغ �إجمايل ن�سبة ح�ضور هذه االجتماعات
 .%100كما يو�ضح اجلدول ال�رشكات امل�ساهمة الأخرى
التي ي�شارك �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك الريا�ض يف جمال�س
�إداراتها:

د .عبد الله ح�سن العبد القادر
ع�ضو جلنة املراجعة

م .عبد الله عبد اللطيف ال�سيف
ع�ضو جلنة املراجعة
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�أع�ضاء جلان جمل�س �إدارة بنك الريا�ض
الإ�سم

الع�ضوية يف اللجان

احل�ضور
%

�أ�سماء ال�رشكات امل�ساهمة الأخرى امل�شاركني يف
ع�ضوية جمال�س �إدارتها

% 100

ال�رشكة العربية ال�سعودية لال�ستثمار “ �سنابل
لال�ستثمار” (مغلقة)

% 100

�رشكة املياه الوطنية (مغلقة)

را�شد العبد العزيز الرا�شد

رئي�س اللجنة التنفيذية

د .خالد حمزة نحا�س

رئي�س جلنة املراجعة

عبد الرحمن ح�سن �رشبتلي

ع�ضو جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي

% 100

د .عبد العزيز �صالح اجلربوع

ع�ضو جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي

% 100

عبد الله �إبراهيم العيا�ضي *

رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

% 100

ال�رشكة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني
“تقنية” (مغلقة)

عبد الله حممد العي�سى

ع�ضو جلنة املراجعة

% 100

�رشكة الأ�سمنت العربية

ورئي�س جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي

ال�رشكة العربية ال�سعودية لال�ستثمار “ �سنابل
لال�ستثمار” (مغلقة)

وع�ضو جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي

�رشكة ح�صانة اال�ستثمارية (مغلقة)

�رشكة امل�صايف العربية ال�سعودية

ال�رشكة ال�سعودية العربية للت�سويق (�ساماكو)
�رشكة ال�صقر للت�أمني

�رشكة جولدن برياميدز بالزا – القاهرة
ال�رشكة ال�سعودية ل�صناعة الورق (ورق)
�رشكة �أميانتيت

�رشكة اخلليج للكيماويات والزيوت ال�صناعية
(مغلقة)
�رشكة الإنارة العامة (مغلقة)

وع�ضو اللجنة التنفيذية

مت دفع مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني خالل العام 2012م كما يلي:
(لأقرب �ألف ريال)

البيـــان

�أع�ضاء املجل�س

كبار التنفيذيني *

الرواتب

-

9,110

البدالت

748

1,277

املكاف�آت الدورية وال�سنوية

3,600

5,165

اخلطط التحفيزية

-

176

تعوي�ضات �أو مزايا �أخرى

مكاف�أة نهاية اخلدمة

التغيري يف ملكية احل�ص�ص الكبرية من الأ�سهم:

يو�ضح اجلدوالن التاليان و�صفا ً لأية م�صلحة تعود لأع�ضاء جمل�س الإدارة ولكبار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم الق�رص
يف �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�رشكة �أو �أية من �رشكاتها التابعة طبقا لأحكام املادة  43من قواعد الت�سجيل والإدراج و�أي تغيري
حدث عليها خالل العام:
امل�ساهمون الرئي�سيون من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم الق�رص

ال�رشكة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية
ال�رشكة الوطنية للرعاية الطبية (مغلقة)

د .فار�س عبد الله �أبا اخليل

ع�ضو اللجنة التنفيذية وع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

% 100

حممد عبد العزيز العفالق

ع�ضو اللجنة التنفيذية وع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

% 100

ال يوجد

نادر �إبراهيـم الوهيبي *

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

% 100

ال يوجد

�صندوق الإ�ستثمارات العامة

وليد عبدالرحمن العي�سى *

ع�ضو اللجنة التنفيذية وع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

% 100

ال�رشكة التعاونية للت�أمني

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

�أع�ضاء من خارج جمل�س �إدارة بنك الريا�ض باللجان املنبثقة منه
الإ�سم

الع�ضوية يف اللجان

احل�ضور
%

�أ�سماء ال�رشكات امل�ساهمة الأخرى امل�شاركني يف
ع�ضوية جمال�س �إدارتها

د� .إبراهيم العلي اخل�ضري

ع�ضو جلنة املراجعة من خارج جمل�س الإدارة

% 100

ال يوجد

د .عبد الله ح�سن العبد القادر

ع�ضو جلنة املراجعة من خارج جمل�س الإدارة

% 100

ال�رشكة ال�سعودية للتنمية واال�ستثمار التقني
“تقنية” (مغلقة)

م .عبد الله عبد اللطيف
ال�سيف *

ع�ضو جلنة املراجعة من خارج جمل�س الإدارة

% 100

بداية العام

اال�سم

�رشكة فواز عبد العزيز احلكري و�رشكاه

* �أع�ضاء ميثلون �صندوق اال�ستثمارات العامة وامل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد على التوايل.

-

4,312

* متثل مكاف�آت كبار التنفيذيني اكرب خم�سة مدراء من الإدارة التنفيذية وت�شمل الرئي�س التنفيذي واملدير املايل للبنك.

ال�رشكة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)

وع�ضو جمموعة التخطيط اال�سرتاتيجي

58

366

نهاية العام العام

عدد الأ�سهم

�أدوات
الدين

ن�سبة
التملك *

عدد الأ�سهم

�أدوات
الدين

�صايف التغيري

ن�سبة التملك
بنهاية العام *

326,304,000

-

21.7536%

326,304,000

-

-

21.7536%

324,378,600

-

21.6252%

324,378,600

-

-

21.6252%

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

38,596,396

-

2.5731%

137,712,337

-

99,115,941

9.1808%

�رشكة النهلة للتجارة
واملقاوالت

139,677,339

-

9.3118%

136,569,006

-

()3,108,333

9.1046%

-

-

-

120,000,000

-

120,000,000

8.0000%

�رشكة ما�سك القاب�ضة

* (لأقرب �أربع خانات ع�رشية)

�رشكة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين
بنك اخلليج الدويل (البحرين)
�رشكة ا�سمنت الق�صيم

�رشكة هريف للخدمات الغذائية

ال�رشكة ال�سعودية للطباعة والتغليف

ال�رشكة ال�سعودية للمختربات اخلا�صة (مقفلة)

* بد�أت ع�ضوية املهند�س /عبد الله عبد اللطيف ال�سيف يف 2012/9/22م.
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العقوبات واجلزاءات والقيود االحتياطية:

رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم الق�رص
بداية العام

اال�سم

نهاية العام العام

عدد الأ�سهم

�أدوات
الدين

ن�سبة
التملك *

عدد الأ�سهم

�أدوات
الدين

�صايف
التغيري

ن�سبة التملك بنهاية
العام *

14,859,314

-

0.9906%

14,892,853

-

33,539.00

0.9929%

2,400

-

0.0002%

2,400

-

-

0.0002%

عبد الرحمن ح�سن �رشبتلي

146,425,747

-

9.7617%

144,736,966

-

()1,688,781

9.6491%

د .عبد العزيز �صالح اجلربوع

1,600

-

0.0001%

1,600

-

-

0.0001%

عبد الله �إبراهيم العيا�ضي

را�شد العبد العزيز الرا�شد
د .خالد حمزه نحا�س

11,000

-

0.0007%

11,000

-

-

0.0007%

عبد الله حممد العي�سى

1,425,000

-

0.0950%

625,000

-

()800,000

0.0417%

د .فار�س عبدالله �أبا اخليل

1,235,300

-

0.0824%

1,230,000

-

()5,300

0.0820%

حممد عبد العزيز العفالق

33,500

-

0.0022%

33,500

-

-

0.0022%

نادر �إبراهيم الوهيبي

-

-

-

-

-

-

-

وليد عبدالرحمن العي�سى

-

-

-

-

-

-

-

طالل �إبراهيم الق�ضيبي

33,432

-

0.0022%

33,432

-

-

0.0022%

�سعيد �سعدي ال�صعريي

61,000

-

0.0041%

61,000

-

-

0.0041%

املدفوعات النظامية امل�ستحقة:

ال توجد على البنك مدفوعات نظامية م�ستحقة ال�سداد عن عام 2012م عدا ما هو وارد بالبيان �أدناه:
(لأقرب �ألف ريال)

البيـــان
الزكاة ال�رشعية – م�صلحة الزكاة والدخل
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2012م

�رضائب حتملها البنك نيابة عن بع�ض اجلهات غري املقيمة (ح�سب �رشوط التعاقد)

6,848

�رضائب م�ستحقة على فروع البنك اخلارجية ل�صالح اجلهات الر�سمية خارج اململكة

7,939

معايري املحا�سبة املتبعة:

يقوم البنك ب�إعداد قوائمه املالية يتم مراجعتها من قبل
املحا�سبني القانونيني وفق الإطار العام الذي �أقرته م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،ويتم تطبيق املعايري املحا�سبية
للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد واملعايري
املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ،كما يعد البنك
قوائمه املالية لتتما�شى مع نظام مراقبة البنوك و�أحكام
نظام ال�رشكات باململكة.

وانطالقا ً من دور جمل�س الإدارة وم�سئولياته يف حماية
موجودات البنك وودائع عمالئه ،ف�إن جمل�س الإدارة ي�ؤكد،
ح�سب املعلومات املتوفرة لديه� ،أنه:
• ال يوجد �أي عقد كان البنك طرفا ً فيه وتوجد �أو كانت
توجد فيه م�صلحة جوهرية لأي من رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س �إدارة البنك �أو للرئي�س التنفيذي �أو نائبه لل�شئون
املالية �أو لأي �شخ�ص ذي عالقة مبا�رشة ب�أي منهم ،عدا
ما ورد بالإي�ضاح رقم  32املرفق بالقوائم املالية فيما
يتعلق باملعامالت مع الأطراف ذوي العالقة.

* (لأقرب �أربع خانات ع�رشية)

150,000

ال يوجد �أي قيد احتياطي مفرو�ض على البنك من هيئة
ال�سوق املالية �أو من اية جهة �إ�رشافية �أو تنظيمية �أو
ق�ضائية ،وقد بلغت قيمة املخالفات والغرامات التي
دفعها البنك من خالل مزاولة ن�شاطاته الت�شغيلية 4,101
�ألف ريال �سعودي وهي تتعلق يف معظمها بالأن�شطة
الت�شغيلية لأجهزة ال�رصف الآيل وغرامات ت�شغيلية �أخرى.

• مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح.

• ال يوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة البنك على موا�صلة
ن�شاطه.

وفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية� ،أخذا ً يف االعتبار
طبيعة �أي نظام رقابة داخلية ،كما هو وارد �أدناه ،ف�إن
املجل�س ي�ؤكد �أن نظام الرقابة الداخلية يعد على �أ�س�س
�سليمة ومت تنفيذه بفاعلية ،و�أن لدى البنك �آلية منتظمة
لت�صميم �أنظمة الرقابة الداخلية املرتبطة ب�أعمال البنك
وو�ضعها مو�ضع التنفيذ .وتت�ضمن العنا�رص الأ�سا�سية
يف نظام الرقابة الداخلية املطبق يف البنك حتديدا ً
لل�صالحيات وامل�سئوليات ،مبا فيها ال�صالحيات املالية،
ملختلف امل�ستويات الإدارية مبا يف ذلك جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية ،والت�أكد من ف�صل املهام وامل�سئوليات مبا يحقق
فاعلية الرقابة.

ويقوم املجل�س ،من خالل جلنة املراجعة املنبثقة منه،
باالطالع على تقارير املراجعة الداخلية وما تو�صلت �إليه
من تقييم لأنظمة الرقابة الداخلية املختلفة ،وكذلك
تقارير �إدارة املخاطر وغريها ب�صورة دورية منتظمة ،مبا ّ
ميكن
من توفري تقييم م�ستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى
فاعليته ،بالإ�ضافة �إىل قيام املراجعة الداخلية مبتابعة
تو�صياتها ب�صورة منتظمة والتقرير للجنة املراجعة مبا مت،
ومل تظهر مالحظات جوهرية مبا ي�ؤثر على عدالة القوائم
املالية .وي�أتي ذلك �ضمن �أهداف جمل�س الإدارة يف احل�صول
على ت�أكيدات معقولة عن مدى �سالمة ت�صميم وفاعلية
تطبيق نظام الرقابة الداخلية ،علما ً �أن �أي نظام رقابة
داخلية  -بغ�ض النظر عن مدى �سالمة ت�صميمه وفعالية
تطبيقه  -ال ميكن �أن يوفر ت�أكيدا ً مطلقا ً عن ذلك.

الئحة حوكمة ال�رشكات:

يقوم البنك بتطبيق الأحكام الواردة يف الئحة حوكمة
ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة
ال�سوق املالية عدا ما مت الإف�صاح عنه يف النموذج ( )8حول
مدى االلتزام بالئحة حوكمة ال�رشكات والتي نلخ�صها
فيما يلي:
املادة ال�ساد�سة  -حقوق الت�صويت – مل يتبع البنك
الت�صويت الرتاكمي حلني اعتماده ب�صورة نهائية من قبل
اجلهات الرقابية ووفق ما ي�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي.
املادة العا�رشة – الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة الفقرة
(د) – �أقر جمل�س الإدارة �سيا�سة الرت�شيح واالختيار لع�ضوية
جمل�س الإدارة ،وجاري العمل على عر�ضها على اجلمعية
العامة يف 2013/03/11م لإقرارها.

املادة الرابعة ع�رشة – الئحة جلنة املراجعة – �أقر جمل�س
الإدارة مهام وم�س�ؤوليات حمدثة للجنة ،وجاري العمل على
عر�ضها على اجلمعية العامة يف 2013/03/11م لإعادة
�إقرارها.
املادة اخلام�سة ع�رش  -جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت – مت
ت�شكيل اللجنة و�أقر جمل�س الإدارة مهام وم�س�ؤوليات
اللجنة ،وجاري العمل على عر�ضها على اجلمعية العامة
يف 2013/03/11م لإقرارها.

وب�صورة عامة كان البنك �سباقا ً يف تطبيق جوانب متعددة
من متطلبات احلوكمة ،كما �أنه يحر�ص على االلتزام
بجميع لوائح احلوكمة ومواكبة ما ي�ستجد حولها ،كما
يوا�صل �إكمال عدد من ال�سيا�سات والإجراءات ذات العالقة.
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املوارد الب�رشية:

ين�صب اهتمام جمل�س �إدارة البنك بالعن�رص الب�رشي
باعتباره �أهم العنا�رص ت�أثريا ً يف جناح منظومة العمل
امل�رصيف ،ويتبلور هذا االهتمام يف و�ضع ا�سرتاتيجيات
ق�صرية وبعيدة املدى تهدف �إىل الرتكيز على ا�ستقطاب
حديثي التخرج من اجلامعات واملعاهد املتخ�ص�صة،
والعمل على ت�أهيلهم ل�شغل الوظائف املنا�سبة بالبنك،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستقطاب الكوادر من ذوي اخلربات املنا�سبة.
كما يهتم جمل�س الإدارة بو�ضع برامج طموحة لتدريب
وتطوير قدرات موظفي البنك احلاليني ودعمهم لتمكينهم
من �أداء وظائفهم احلالية واملخططة لهم.

ويعمل قطاع املوارد الب�رشية ب�شكل متوا�صل لدعم
الأعمال يف جميع قطاعات و�إدارات البنك على الوفاء
ب�أهدافها واملبادرات اال�سرتاتيجية ،وكذلك دعم برنامج
تنمية املهارات القيادية الذي يوا�صل ت�أهيل القيادات
اجلديدة لتتبو�أ املنا�صب العليا.

وي�ستمر قطاع املوارد الب�رشية بدعم جميع قطاعات بنك
ّ
الريا�ض �سعيا ً وراء حتقيق �أهدافه ومبادراته اال�سرتاتيجية
لعام 2012م ،ويحر�ص على تطوير وت�أهيل القيادات الإدارية
يف البنك ،وحت�سني طرق قيا�س و�إدارة الأداء .ويفخر البنك
ب�صدارته يف جمال توطني الوظائف حيث بلغت الن�سبة
الإجمالية  ،%93كما �أ ّن ن�سبة ال�سيدات ت�شكل %100
ّ
ي�شكلن  %20من عدد
من املواطنات ال�سعوديات والالئي
ّ
املوظفني الإجمايل يف البنك ،هذا ف�ضال ً على �أ ّن طاقم
الإدارة التنفيذية بالبنك م�ؤلّف بالكامل من مواطنني
�سعوديني.

(لأقرب �ألف ريال)

البيـــان

الربامج التحفيزية للموظفني 2012م
االدخار اال�ستثماري
ح�صة
املوظف

ح�صة
البنك

الإجمايل

الر�صيد كما يف بداية العام

37,980

13,488

51,468

امل�ضاف خالل عام 2012م

9,080

3,348

12,428

امل�ستبعد خالل عام 2012م

()7,407

()2,523

()9,930

الر�صيد نهاية العام

39,653

14,313

53,966

مراجعو احل�سابات:

�أقرت اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي البنك يف
اجتماعها ال�سنوي الذي انعقد يف  19مار�س 2012م تعيني
ال�سادة ديليوت �آند تو�ش (بكر �أبو اخلري و�رشكاهم) وال�سادة
كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان كمراجعي ح�سابات
البنك لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م.
و�سوف تنظر اجلمعية العامة يف اجتماعها املقبل يف �إعادة
تعيني مراجعي احل�سابات احلاليني �أو ا�ستبدالهم وحتديد
�أتعابهم لقاء مراجعة ح�سابات البنك للعام املايل املنتهي
يف  31دي�سمرب 2013م ،وذلك بعد �إطالعها على تو�صيتي
جلنة املراجعة وجمل�س الإدارة يف هذا ال�ش�أن.

كلمة اخلتام:

نود �أن ننتهز هذه الفر�صة لن�سجل �شكرنا وتقديرنا العميقني خلادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبدالله بن عبد العزيز –
حفظه الله – و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع،
حفظه الله ،وحلكومته الر�شيدة ،ونخ�ص بال�شكـر وزارة املاليـة وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ،ملا
يلقاه قطاع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية من عون ودعم وت�شجيع.
كما ي�رسنا �أن ن�سجل �شكرنا وامتناننا العميق مل�ساهمينا وعمالئنا ومرا�سلينا كافة على دعمهم وثقتهم الغالية التي
تدفعنا �إىل املزيد من البذل والعطاء .كذلك نتقدم ب�شكرنا وتقديرنا ملوظفي البنك على جهودهم الد�ؤوبة واملخل�صة من
�أجل تطوير وحت�سني الأداء وحتقيق �أغرا�ض البنك و�أهدافه.

		

والله من وراء الق�صد،،
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الريا�ض يف  16ربيع الأول 1434هـ

املوافق

 28ينــــــــــــــاير 2013م

كما وا�صل البنك حتفيز وت�أهيل موظفيه عرب �إتاحة الفر�ص
التدريبية والتي تهدف �إيل رفع م�ستوى الأداء املهني عرب
�إتاحة اكرث من  9000فر�صة تدريبية خالل عام 2012م،
داخل وخارج اململكة .واجلدير بالذكر �أنه مت تزويد البنك
بطاقم م�ؤهل من خالل “برنامج بنك الريا�ض” ،كما ا�ستمر
القطاع بتعزيز املهارات يف الفروع من خالل “برنامج
كفاءات”.

وتعمل �إدارة البنك على حث املوظفني وحتفيزهم بهدف
تعزيز ثقتهم وانتمائهم للبنك ،و�ضمانا ً ال�ستقرارهم
يف العمل وتطوير م�سارهم الوظيفي بالبنك من خالل
دعم الربامج الت�شجيعية اخلا�صة باملوظفني مثل برنامج
احلوافز واملكاف�آت الت�شجيعية وبرنامج االدخار اال�ستثماري
للموظفني .وقد ورد يف �إف�صاحات القوائم املالية تفا�صيل
عن هذه الربامج .وفيما يلي �أر�صدة الربامج التحفيزية
للموظفني واحلركة التي ح�صلت على كل منها خالل عام
2012م :
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ملخ�ص �إجنازات العام 2012م
حققت ا�سرتاتيجية م�رصفية الأفراد تقدما ً وا�سعا ً يف العديد من املجاالت مما �أدى �إىل زيادة ح�صة
بنك الريا�ض ال�سوقية والربحية وجودة الأ�صول

اخلدمات امل�رصفية للأفراد:

حققت ا�سرتاتيجية م�رصفية الأفراد تقدما ً وا�سعا ً يف
العديد من املجاالت مما �أدى �إىل زيادة ح�صة بنك الريا�ض
ال�سوقية والربحية وجودة الأ�صول ,ويتم قيا�س �أداء تطبيق
اال�سرتاتيجية �سنويا ً وب�شكل م�ستمر من �أجل حتقيق �أعلى
معايري النجاح.

ففي جمال البطاقات االئتمانية ،كرمت �رشكة ما�سرتكارد
بنك الريا�ض لبيعها �أكرث من � 50ألف بطاقة تيتانيوم
ما�سرتد كارد خالل ت�سعة �أ�شهر منذ طرحها مما حقق
�أف�ضل منو يف حمفظة بطاقات االئتمان على نطاق جميع
البنوك يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
ّ
واحتل بنك الريا�ض املرتبة الأوىل ك�أكرب م�صدر لبطاقات فيزا
الذهبية يف اململكة العربية ال�سعودية .كما �أطلق البنك
بطاقة البالتينيوم اجلديدة ،املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة،
مبزاياها الفريدة حيث تقدم هذه البطاقة ع�ضوية �صاالت
كبار ال�شخ�صيات يف �أغلب املطارات الدولية حول العامل,
وبرنامج ت�أمني ال�سفر والعديد من املزايا.
ويف نف�س العام ،قام البنك بتطوير برنامج منتج ت�أجري
ال�سيارات ،حيث مت العمل على تطبيق �آلية �إلكرتونية
جديدة مت َكن العمالء من احل�صول على املوافقة املبدئية
للتمويل خالل دقائق رغبة يف حت�سني خدمة العمالء.
كما مت بناء وتوطيد عالقات ا�سرتاتيجية مع �أهم وكاالت
ال�سيارات يف اململكة .
كما وا�صل البنك يف عام 2012م تقدمي وتطوير منتجات
التمويل ال�شخ�صي والعقاري وت�سويقها.

ويف جمال امل�رصفية الإلكرتونية ،حقق بنك الريا�ض املركز
الأول يف توفري �شبكات ال�رصاف الآيل خارج مواقع الفروع.

وبغر�ض حت�سني جودة اخلدمة وتقدمي خدمات جديدة مميزة
ل�رشيحة من العمالء حتت م�سمى “اخلدمة الف�ضية” والتي
�صممت لتلبي تطلعات واحتياجات هذه ال�رشيحة .ومن
مزايا هذه اخلدمة احل�صول على �أف�ضل الأ�سعار والعرو�ض
على منتجات التمويل ال�شخ�صي وخ�صومات ترتاوح بني
� %25إىل  %100على ر�سوم بع�ض اخلدمات كاحلواالت
(اخلارجية) ور�سوم بطاقة ال�رصف الآيل ودفاتر ال�شيكات،
بالإ�ضافة �إىل مزايا �أخرى.

التمويل ال�شخ�صي
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اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية:

امل�رصفية
إ�سالمية تطوير املنتجات
امل�رصفية ال
توا�صل �إدارة
ّ
ّ
ّ
مبنهجية وا�ضحة معتمدة،
املتوافقة مع مبادئ ال�رشيعة
ّ
الأمر الذي �أدى �إىل زيادة عدد الفروع الإ�سالمية ويبلغ عددها
حتى الآن  118فرعاً.

كما ا�ستمر البنك يف التعريف بهذه املنتجات حيث �أقيمت
ثالثة لقاءات مع العمالء للهيئة ال�رشعية للم�رصفية
الإ�سالمية بالبنك يف املنطقة الغربية وال�رشقية والو�سطى،
ومت �إطالق بع�ض املنتجات الإ�سالمية املتعلقة باخلزانة ،كما
مت تنفيذ  20ور�شة عمل للم�رصفية الإ�سالمية ،خا�صة
مبوظفي البنك يركز فيها على التعريف باملنتجات امل�رصفية
الإ�سالمية وخطوات تنفيذها و�أف�ضل الطرق لعر�ضها على
العمالء والرد على ا�ستف�ساراتهم ب�شكل �صحيح.

امل�رصفية اخلا�صة واخلدمة الذهبية:

وا�صل بنك الريا�ض تقدمي �أف�ضل اخلدمات اجلديدة واملتطورة
لعمالء امل�رصفية اخلا�صة واخلدمة الذهبية ،وبلغ العدد
الإجمايل ملراكز اخلدمة الذهبية  55مركزاً ،ت�ضم هذه
املراكز جمموعة من مدراء احل�سابات املتخ�ص�صني والذين
يقدمون خدماتهم على مدار ال�ساعة ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة
مراكز للم�رصفية اخلا�صة يف �أنحاء اململكة ،تعمل على
مدار ال�ساعة لتقدمي اخلدمات املميزة والتي تنا�سب تطلعات
عمالئنا.

الفروع اخلارجية:

من خالل �شبكة البنك اخلارجية متمثّلة بفرع لندن
ووكالة هيو�سنت واملكتب التمثيلي يف �سنغافورة ،ي�سعى
بنك الريا�ض لتوفري احللول امل�رصفية لعمالئه يف اخلارج،
نقدم
والتي تخدم قاعدة عمالء ال�رشكات ،وتتيح لنا �أن
ّ
خ�صي�صا ً لتلبية احتياجاتهم
م�صممة
لعمالئنا خدمات
ّ
ّ
يقدم البنك امل�شورة يف ما
املتنوعة .وف�ضال ً عن ذلك،
ّ
ّ
يتع ّلق باال�ستثمارات والأعمال التجارية يف اململكة
العربية ال�سعودية.

ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يوفّر فرع لندن لعمالئه
م�صممة
يف اململكة وفروعهم اخلارجية خدمات م�رصفية
ّ
خ�صي�صا ً لدعم ا�ستثماراتهم الأوروبية يف جمال ال�صناعة
ّ
والقطاعات الأخرى.

ويُعترب بنك الريا�ض النافذة الوحيدة للم�صارف ال�سعودية
مهما ً
أمريكيتني ،حيث ت�ؤ ّدي وكالة هيو�سنت دورا ً
يف ال
ّ
ّ
يف جذب اال�ستثمارات �إىل املنطقة ،و�أي�ضا ً يف م�ساعدة
اجلن�سيات على دعم
ومتعددة
ال�رشكات الأمريكية
ّ
ّ
�أن�شطتها التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية،
خ�صو�صا ً يف جماالت الطاقة والكهرباء والهند�سة
واملقاوالت والطريان ،بالإ�ضافة �إىل م�ساندة ال�رشكات
ال�سعودية يف �أعمالها يف �أمريكا ال�شمالية من خالل منح
الت�سهيالت امل�رصفية وامل�شورة الالزمة.
كما يتواجد بنك الريا�ض يف ال�رشق الأق�صى حيث يتولىّ
املكتب التمثيلي يف �سنغافورة م�ساعدة عمالء بنك
الريا�ض على ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية يف �آ�سيا،
وكذلك تطوير العالقات مع املرا�سلني وال�رشكات الآ�سيوية
التي متار�س �أن�شطة جتارية يف اململكة العربية ال�سعودية.

اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات:

يعد قطاع م�رصفية ال�رشكات من �أكرب امل�ساهمني يف منو
الدخل والأ�صول يف بنك الريا�ض ويف عام 2012م ،ان�صبت
توجهات م�رصفية ال�رشكات �إىل رفع م�ستوى خدمة العمالء
وكذلك التو�سع يف توفري املنتجات اخلا�صة بال�رشكات بحيث
تتحول تلك العالقة �إىل جتربة م�رصفية متكاملة.

وقد تزايد �إقبال العمالء على خدمة الإنرتنت (ريا�ض �أون الين)
التي طورها البنك خ�صي�صا لعمالئه من ال�رشكات ،وقد
كان لتفاعل العمالء مع هذه اخلدمة يف العام 2012م الأثر
الإيجابي على ت�سهيل و تي�سري تعامالتهم امل�رصفية ب�شكل
مبا�رش من مقارهم.

كما قام القطاع ب�إطالق الن�سخة املطورة من احللول
البنكية الإلكرتونية املتعلقة بالتمويل التجاري .الأمر الذي
�أدى �إىل زيادة �إقبال العمالء على ا�ستخدام هذه اخلدمة.

وعلى �صعيد متويل امل�شاريع العمالقة ا�ستمر البنك يف دوره
الريادي يف متويل ودعم عدد من امل�شاريع الكربى يف خمتلف
املجاالت االقت�صادية حيث قامت �إدارة متويل ال�رشكات ببنك
الريا�ض بامل�ساهمة يف متويل �صناعة التعدين يف اململكة
العربية ال�سعودية مثل �أول م�صفاة ملادة الأملنيوم و�أول
منجم “بوك�سايت” يف ال�رشق الأو�سط.

كما ا�ستمر البنك يف دوره كم�ست�شار م�شارك لأ�ضخم
م�رشوع برتو كيماويات يتم �إن�شا�ؤه على مرحلة واحدة يف
العامل وهو م�رشوع �صدارة للبرتوكيماويات.
وفيما يتعلق بقطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،فقد
وا�صل البنك دوره الريادي يف دعم هذا القطاع احليوي الواعد
من خالل فريق العمل املخت�ص وامل�ؤهل لديه ,والذي ميار�س
عمله باحرتافية عالية من خالل عدة مراكز خا�صة بالأعمال
النا�شئة يف مواقع جغرافية ت�شمل كافة مناطق اململكة,
كما �أن البنك م�ستمر يف حتديث كافة الأنظمة وال�سيا�سات
والإجراءات واملنتجات امل�رصفية التي ت�ضمن دعم وتثقيف
�رشيحة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من رواد ورائدات
الأعمال ,بالإ�ضافة �إىل تبني �أف�ضل املمار�سات امل�رصفية
التي تدعم هذه ال�رشيحة الهامة يف االقت�صاد الوطني.

ويف نف�س ال�سياق �شارك البنك بفاعلية يف كافة الدورات
والندوات التي يعقدها برنامج كفالة بالتعاون مع البنوك
املحلية والغرف التجارية املنت�رشة يف �أرجاء اململكة ,لدعم
وتثقيف رواد ورائدات الأعمال ,كما قام البنك بتجديد اتفاقية
التعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية ( )IFCوالتي يتم من
خاللها تقدمي جمموعة من احللول والأدوات امل�رصفية التي
تزود �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة مبا يحتاجونه
من مهارات �إدارية وحما�سبية وت�سويقية وجدوى اقت�صادية,
ليتمكنوا من ممار�سة �أعمالهم التجارية بكفاءة واقتدار.
و�سيوا�صل البنك دعمه لعمالئه يف قطاعات الأعمال
وامل�ساهمة يف تعزيز وتطوير البنية التحتية وم�ساندة
العمالء يف �إجناز امل�رشوعات التي يعملون بها.

قطاع اخلزانة واال�ستثمار:

ا�ستمر قطاع اخلزانة يف عام 2012م ،يف حتقيق نتائج متميزة
وذلك بالرتكيز على درا�سة احتياجات عمالئه ملنتجات اخلزانة
والعمل على تطويرها وتنويعها من خالل توفري منتجات
حديثة وحلول مبتكرة تنا�سب احتياجات العمالء املتنوعة
لإدارة خماطر العمالت والعوائد.

وي�سعى قطاع اخلزانة يف العام القادم� ،إىل اال�ستفادة من
النتائج الإيجابية املتحققة وذلك بتقدمي جمموعة من
املنتجات اجلديدة ت�ستهدف ال�رشائح املختلفة لقاعدة
العمالء ومبا يواكب و يلبي حاجات العمالء املتنوعة.

وعلى الرغم من الظروف االقت�صادية العاملية واملخاطر
املرتبطة بها ،فقد حافظ البنك على مركزه القوي ،وقام
فريق العمل ب�إدارة ال�سيولة بفاعلية ومن خالل �إدارة خماطر
�سليمة ،كما �أن قطاع اخلزانة يعمل ب�شكل متكامل مع
قطاع الأعمال يف م�رصفية ال�رشكات ملقابلة احتياجات
العمالء وتقدمي منتجات تتالءم مع متطلباتهم.

النمو املتزايد
فعال يف دعم
ويقوم فرع البنك يف لندن بدور ّ
ّ
للأن�شطة التجارية التي متار�سها �أبرز ال�رشكات الأوروبية
اجلن�سيات مع اململكة .ويرتاوح ذلك الدعم بني
متعددة
ّ
ّ
�إ�صدار ال�ضمانات واالعتمادات امل�ستندية وامل�ساهمة
يف متويل �أن�شطة هذه ال�رشكات يف اململكة العربية
الفروع اخلارجية
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املحفظة اال�ستثمارية:

يعتمد البنك �سيا�سة ا�ستثمارية تراعي اجلودة والتنوع
وال�سيولة يف توزيع الأ�صول حتت ا�رشاف جلنة اال�ستثمار
بالبنك .وتتكون حمفظة البنك اال�ستثمارية من �أ�صول
متنوعة حملية ودولية ومتثل ال�سندات احلكومية وال�رشكات
اجلزء الأكرب من �أ�صول املحفظة وقد كان �أداء املحفظة مميزا ً
خالل العام 2012م حيث حققت عوائد جمزية.

�إدارة املخاطر:

ي�ؤمن البنك ب�أهمية �إدارة املخاطر ك�أحد الركائز الأ�سا�سية
يف العمل امل�رصيف ،وت�شكل �إدارة املخاطر جهازا ً م�ستقال ً
يتبع مبا�رشة للرئي�س الأول لإدارة املخاطر يندرج حتته �إدارة
املخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق وخماطر العمليات.
تندرج م�س�ؤوليات و�أن�شطة هذه الإدارات �ضمن �أطر
و�سيا�سات املخاطر التي متت املوافقة عليها من قبل
جمل�س الإدارة .تقوم هذه الإدارات برفع تقارير دورية ملجل�س
الإدارة واللجان املنبثقة منه عن جودة الأ�صول والقيمة
ال�سوقية املعر�ضة للمخاطر وخماطر ال�سيولة و�صايف
دخل اخلدمة البنكية املعر�ضة للمخاطر.
وخالل العام �أُقرت العديد من املعايري والأنظمة الدولية

يف جمال حوكمة املخاطر وممار�سات �إدارة املخاطر .ووفقا ً
لذلك ،قام البنك بتطوير وتعزيز �أنظمته و�سيا�ساته،
مبا يعزز �إدارة خماطر البنك بطريقة �شاملة ومتكاملة
وم�ستقلة عن الأق�سام الأ�سا�سية امل�س�ؤولة عن �إن�شاء
العمليات امل�رصفية ،ولتحقيق ذلك يعمل البنك على
تطوير ال�سيا�سات والإجراءات واحلوكمة و�إدارة املخاطر
وحتديثها ب�شكل دوري مبا يواكب التطورات الدولية.

خماطر االئتمان:

ت�شمل �أطر عمل �إدارة خماطر االئتمان بالبنك ،املبادئ والبنية
والأدوات والأن�شطة املطلوبة لإدارة املخاطر االئتمانية على
كافة الأ�صعدة وامل�ستويات داخل البنك .كما تهدف �إدارة
املخاطر �إىل دعم اجلهود التي يبذلها البنك لتعزيز جودة
الأ�صول مبا يتما�شى مع القواعد والأنظمة املو�ضوعة من
قبل اجلهات التنظيمية الر�سمية التي يتم ر�صدها ب�شكل
دوري من قبل البنك.

خماطر ال�سوق
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ي�ستخدم البنك نظاما ً �آليا متقدما ً لإدارة العملية
االئتمانية مما ي�ساعد البنك على �إدارة احلدود االئتمانية
وال�رشوط وال�ضمانات املتعلقة بها ب�شكل فعال .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يطبق البنك نظام ت�صنيف ائتماين متقدما
ح�سب املعايري املعرتف بها دوليا ً لت�صنيف عمالء االئتمان
ح�سب درجات الت�صنيف االئتماين املعتمدة من جمل�س �إدارة
البنك .كما ي�ستخدم البنك نظام ت�صنيف متقدما لإدارة
املخاطر االئتمانية لعمالئه من الأفراد.

ووفقا ً لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يلتزم
بنك الريا�ض بكافة متطلبات اتفاقية بازل  2لقيا�س كفاية
ر�أ�س املال طبقا “للطريقة املعيارية” (Standardized
 )Approachلإدارة خماطر االئتمان.

ويتجه البنك حاليا بخطوات �رسيعة نحو تطبيق “التقييم
الداخلي ملخاطر االئتمان “”Internal Rating based
( )IRB Approachلقيا�س معدل كفاية ر�أ�س املال الالزم
لتغطية خماطر االئتمان.

ويف هذا ال�صدد بد�أ البنك يف حت�سني وتعزيز قدرات �أنظمة
الت�صنيف االئتماين به لكي تتوافق مع متطلبات اتفاقية
بازل 2التقييم الداخلي ملخاطر االئتمان ( )IRBويعترب بنك
الريا�ض يف مرحلة متقدمة نحو تطبيق هذا املعيار بعد
�أن جنح يف تطوير �أنظمة الت�صنيف االئتماين الداخلي من
خالل ت�صنيف العمالء �إىل جمموعات وفقا ً لت�صنيف درجة
املخاطر اخلا�صة بكل منهم ،علما ً ب�أن هذه الأنظمة وكافة
ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بها تخ�ضع لعمليات
مراجعة وتطوير دورية الختبار درجة توافقها ودقتها يف
قيا�س املخاطر االئتمانية وفقا لهذا املعيار.

خماطر ال�سوق:

تتوىل �إدارة املخاطر املالية ،والتي هي جزء من قطاع �إدارة
املخاطر ،م�س�ؤولية قيا�س و�إدارة خماطر ال�سوق والأ�صول
واخل�صوم وال�سيولة املالية التي تنتج عن تذبذب القيمة
العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية
وذلك نتيجة للتغري يف �أ�سعار ال�سوق� ،ضمن �أطر و�سيا�سات
املخاطر التي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة ،كما
ترفع التقارير الدورية وتر�سل للجهات املعنية داخل البنك
ب�شكل دوري.

�إن املعيار الأ�سا�سي الذي ي�ستخدم لقيا�س املخاطر ال�سوقية
املعر�ضة للمخاطر”
يف بنك الريا�ض هو منهجية “القيمة
ّ
( )Value at Riskوالتي تعمل على متابعة تغري وتذبذب
�أ�سعار ال�سوق وعالقة هذه التغريات ببع�ضها .كما قام
البنك بتنفيذ عدد من املعايري والطرق املتقدمة لتعزيز قدرته
التحليلية على �إدارة املخاطر املالية مبا يف ذلك اختبارات اجلهد
(التحمل) واحل�سا�سية.
وخالل العام 2012م ،قام البنك بتنفيذ نظام متقدم لإدارة
خماطر ال�سوق ،وهو نظام متكامل ي�شمل تقييم املخاطر
ال�سوقية و�صايف دخل اخلدمة البنكية وال�سيولة ،وامل�ستخدم
من قبل البنوك و�رشكات الت�أمني واحلكومات وغريها من
امل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�إدارة املخاطر حول العامل.
وكخطوة هادفة لالمتثال ملنهج بازل 2للتقييم الداخلي لإدارة
املخاطر ال�سوقية .قام البنك بتطبيق معايري خماطر انخفا�ض
القيمة ال�سوقية ملنتجات اخلزانة والأن�شطة اال�ستثمارية
للبنك كما مت �إ�سناد عملية التحقق من جودة وفعالية هذه
املعايري من قبل �أطراف خارجية خالل العام.
ترفع �إدارة املخاطر املالية تقارير دورية تلخ�ص مدى التعر�ض
للمخاطر ال�سوقية �ضمن املعايري املعتمدة وقيا�سا ً لل�سيولة
املالية لكل من جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منه بالإ�ضافة
�إىل جلنة املوجودات واملطلوبات (.)ALCO

املخاطر الت�شغيلية:

تتحمل م�س�ؤولية ت�صنيف وتقييم ومراقبة هذا النوع من
املخاطر والعمل مع الإدارات امل�س�ؤولة بالبنك على حتديد
امل�س�ؤوليات ومتابعة تخفي�ض املخاطر الناجتة عن الت�شغيل
والعمل على حت�سني �إجراءات الرقابة الداخلية و�إن�شاء قاعدة
بيانات للمخاطر الت�شغيلية وتطوير الوعي بها يف البنك.

خالل العام 2012م ،قام البنك بتنفيذ م�رشوع تطوير نظام
الفح�ص والتدقيق للمخاطر الت�شغيلية لعمليات الفروع
والإدارات امل�ساندة لها ،والذي يعد نقلة نوعية لإدارة الفح�ص
والتدقيق ،بهدف تعزيز قدراتها احلالية ،وتطوير منهجية مبنية
على قيا�س املخاطر التي تخدم �أغرا�ض الفح�ص والتدقيق.

كما قام البنك ب�إ�صدار ن�سخة مطورة من نظام مكافحة
غ�سيل الأموال ،ويهدف البنك �إىل �إدارة العمليات يف وقت �أق�رص
وتطوير دقة وجودة البالغات املقدمة بخ�صو�ص حاالت ا�شتباه
غ�سيل الأموال والإ�رساع يف عملية التحقيق املتعلقة بها.

عالوةً على ذلك ،قام البنك بتطوير نظام �إدارة املخاطر
الت�شغيلية ,وترقيته لي�صبح �أكرث �شمولية مبا يحقق �أهداف
البنك نحو تطبيق �أف�ضل الأنظمة العاملية لإدارة املخاطر
الت�شغيلية وخماطر االلتزام ب�شكل �شامل.

كما يقوم البنك حاليا ً بن�رش التقارير اخلا�صة بقيا�س كفاية
ر�أ�س املال املتعلق باملخاطر الت�شغيلية من خالل ا�ستخدام
“الطريقة املعيارية” ( )Standardized Approachوالتي
تندرج حتت متطلبات بازل .2كما يت�أهب البنك حاليا ملواكبة
منهج القيا�س املتقدم للمخاطر الت�شغيلية (Advanced
.)Measurement Approach-AMA

اختبارات اجلهد (التحمل):

قام بنك الريا�ض بتطوير ال�سيا�سات ،والأطر وقواعد
احلوكمة اخلا�صة بتطبيق اختبارات اجلهد (التحمل) لكافة
�أنواع املخاطر بكافة نواحي الأن�شطة امل�رصفية التي
يزاولها البنك واعتماد الإ�رشاف عليها من جمل�س �إدارة
البنك �أو �أي من اللجان املنبثقة منه.

الت�صنيف االئتماين:

جنح بنك الريا�ض يف احلفاظ على ت�صنيفه االئتماين ب�شكل
ثابت وم�ستمر ،حيث حافظ البنك على ت�صنيف ( )A+من
وكالة �ستاندرد �آند بورز بالن�سبة لاللتزامات طويلة الأجل
و�أعلى ت�صنيف متاح ( )A-1بالن�سبة لاللتزامات ق�صرية
الأجل .كما �أبقت وكالة الت�صنيف الدولية فيت�ش ت�صنيف
( )A+لاللتزامات طويلة الأجل ودرجة ( )F1ك�أعلى ت�صنيف
متاح بالن�سبة لاللتزامات ق�صرية الأجل .كذلك حافظ
البنك على ت�صنيف ( )AA-بالن�سبة لاللتزامات طويلة
الأجل و�أعلى ت�صنيف متاح ( )A1+بالن�سبة لاللتزامات
ق�صرية الأجل من وكالة كابيتال انتلجن�س .كما اتفقت
هذه الوكاالت جميعها على عدم تغيري تقييمها الثابت
وامل�ستمر للبنك نتيجة تطلعاتها امل�ستقرة مل�ستقبل
البنك مما يعك�س قوة ومتانة املركز املايل لبنك الريا�ض.

البطاقات االئتمانية  -حملة ال�سحب
على � 10سيارات
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تقنية املعلومات:

قام قطاع تقنية املعلومات يف عام 2012م ،ب�إيجاد احللول
التقنية احلديثة لتطوير ورفع م�ستوى اخلدمات بفعالية
�أكرب ،حيث قام القطاع بتطوير �أنظمة االت�صال عرب
ال�شبكات االفرتا�ضية اخلا�صة “ ”IPVPNلدى مكاتب وفروع
البنك ،مب�ستوى عال من التقنية املتوفرة يف الوقت الراهن،
والتي انعك�ست �إيجابيا يف حت�سني �أداء الفروع و�رسعة
خدمة العمالء.

ويف نف�س العام ،اتخذ بنك الريا�ض قرارا ً ا�سرتاتيجيا ً
لالنتقال �إىل ا�ستخدام نظام الت�شغيل “لينك�س” على
الأجهزة املركزية ،حيث مت تهيئة البيئة التقنية املركزية
لدى البنك ال�ستيعاب هذا النظام واالنتقال تدريجيا ً
للعمل حتت هذا النظام ،ومن املتوقع �أن ي�ؤدي هذا التغيري
�إىل توحيد بيئة الت�شغيل ،والتي بدورها �ست�ؤدي �إىل خف�ض
تكاليف ال�صيانة والرتاخي�ص الت�شغيلية ،بالإ�ضافة �إىل
توحيد البيئة الت�شغيلية مما له الأثر الكبري يف حت�سني
�رسعة الأداء واخلدمة.
كما قام القطاع بعمل تطويرات جذرية على مركز
كمبيوتر الطوارئ بالدمام ل�ضبط �آلية نقل املعلومات
وا�ستخدام تطبيقات عالية اجلودة وال�رسعة وتوفري ن�سخ
احتياطية قابلة للت�شغيل يف الظروف ال�صعبة .كما مت
تبديل نظام االت�صال الأ�سا�سي بني مركز كمبيوتر الريا�ض
ومركز كمبيوتر الطوارئ يف الدمام بنظام يدعم م�ضاعفة
ار�سال البيانات وهو Dense Wavelength Division
 ،”Multiplexing” DWDMوالذي �أدى �إىل ا�ستقرار عملية
نقل املعلومات وتقليل امل�شاكل بجودة و�رسعه عالية.

كما مت البدء بت�شغيل م�رشوع اخلادمات االفرتا�ضية
لت�شغيل عدة �أنظمة على خادم فعلى واحد ،حيث يمُ كن
لهذا اخلادم الفعلي ت�شغيل �أنظمة وتطبيقات متعددة
يف بيئات تقنية منف�صلة تت�شارك يف موارد اخلادم الفعلي
كـ (املعالج ،الذاكرة ،الخ  )....وذلك لتخفي�ض تكاليف
اقتناء �أجهزه جديدة وتقليل ال�ضغط على مركز املعلومات
وت�سهيل عملية �إدارة وتنظيم اخلوادم االفرتا�ضية و�ضمان
ا�ستمرارية العمل ب�شكل �أ�رسع و�أدق وفق متطلبات
امل�شاريع اجلديدة.
كما �رشع القطاع ،يف عام 2012م ،يف تنفيذ برنامج
“حت�سني العمليات” والذي يهدف �إىل احلد من املخاطر
الت�شغيلية واجلداول الزمنية اخلا�صة بها ،وذلك لزيادة
كفاءة العمل ور�ضا العمالء.
كما قام قطاع تقنية املعلومات يف عام 2012م ،مب�ساندة
الكثري من قطاعات البنك ،كقطاع م�رصفية ال�رشكات
وذلك بال�رشوع يف خا�صية نظام “�رصف الرواتب” لعمالء
البنك من ال�رشكات ،لتمكنهم من ر�صد وتتبع حالة
طلبات �رصف الرواتب والتعامل مع التحديثات املطلوبة
والإخطارات.

البطاقات االئتمانية  -لأوملبياد
لندن 2012
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ومتا�شيا ً مع �إ�سرتاتيجية م�رصفية الأفراد والبنك ب�شكل
عام ،وهو تغيري نهج الرتكيز على “املنتج” �إيل اجتاه
�أعمق و�أكرب وهو “احتياجات العميل” ،والذي �أحد ركائزه
الرئي�سية حت�سني اخلدمات املقدمة وتطوير خ�صائ�ص
منتجات البنك مبا يتوافق مع احتياجات العميل ،قررت
�إدارة خدمات م�رصفية الأفراد معاجلة امل�شاكل التقنية
بالتعاون مع قطاع العمليات ،من خالل ت�رسيع طلبات
�إدارة متويل املنتجات ال�شخ�صية وذلك بطرح برنامج التميز
يف متويل قرو�ض الأفراد والذي يقوم بدوره على ا�ستخدام
نظام �سيبل وتطويره للعمل مع النظام املخ�ص�ص التخاذ
القرارات االئتمانية.

حوكمة تقنية املعلومات:

قامت �إدارة حوكمة تقنية املعلومات ب�إجراء درا�سة “الت�أثري
على ا�ستمرارية بيئة العمل” �شملت جميع الأعمال التي
تقوم بها وحدات و�إدارات بنك الريا�ض .متثل هذه الدرا�سة
اخلطوة الأ�سا�سية يف �ضمان ا�ستمرارية �أنظمة البنك
خلدمة العمالء يف احلاالت الطارئة وغري املتوقعة.

وملزيد من حماية �أنظمة البنك ومعلومات العمالء نفذت
الإدارة يف عام 2012م ،العديد من عنا�رص التحكم واملتابعة
للت�صدي للمخاطر الأمنية اجلديدة .وبد�أ العمل يف برنامج
متقدم خم�ص�ص للحماية من املخاطر املحتملة .ومت تطبيق
�ضوابط توثيق قوية با�ستخدام امل�شفر والبطاقات الذكية
ل�ضمان �إمتام العمليات امل�رصفية ب�أمان للعمالء وموظفي
البنك.

كما تقوم الإدارة بالتحديث امل�ستمر لأنظمة احلماية ملنع
ا�ستهداف �أنظمة البنك من الإنرتنت ملنع �أي تعطيل يهدد
اخلدمات امل�رصفية التي يقدمها البنك.

ومن جهة �أخرى ،بذلت حوكمة تقنية املعلومات جهودا ً
كبرية لتعزيز بنيتها التحتية الأمنية ،و�أدى ذلك �إىل تخفي�ض
التكلفة الت�شغيلية للجدران النارية .كما قامت ب�ضمان
متاثل جميع التغيريات يف النظم احلالية القائمة للبنك مع
معايري البنية التحتية قبل تنفيذها ،بهدف حت�سني البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات وخلف�ض تكاليف الت�شغيل.
ويف نف�س العام ،مت البدء ب�إن�شاء وحدة جديدة حتت م�سمى
“وحدة حتريات �أمن املعلومات” م�س�ؤولة عن �إجراء التحقيقات
الرقمية ،وحتقيقات االحتيال الرقمي ،وغريها من حوادث �أمن
املعلومات.

�إدارة االلتزام:

�إدارة االلتزام تتبع مبا�رشة رئي�س جمل�س الإدارة ،وتقوم برفع
تقاريرها مبا�رشة �إىل جلنة املراجعة وجلنة �إدارة املخاطر
الت�شغيلية وااللتزام ب�شكل دوري عن م�ستوى االلتزام يف
البنك.

وتقوم الإدارة بالت�أكد من �أن جميع قطاعات البنك ملتزمة
بكل الأنظمة والتعليمات ال�سارية ،والعمل على حت�سني
تقييم البنك بالتزامه باملتطلبات النظامية ،بالإ�ضافة
لتعزيز ثقافة االلتزام داخل البنك من خالل تنظيم دورات
تدريبية وتوعوية متعددة ومنتظمة جلميع املوظفني
بالبنك.
كما قام البنك باالنتهاء من م�رشوع “تطوير االلتزام”
بالتعاون مع �إحدى ال�رشكات اال�ست�شارية العاملية،
والذي �سيعزز من فاعلية وكفاءة االلتزام طبقا ً لأف�ضل
املمار�سات يف هذا املجال.

املوارد الب�رشية:

ي�ستمر قطاع املوارد الب�رشية بدعم جميع قطاعات بنك
ّ
الريا�ض �سعيا ً وراء حتقيق �أهدافه ومبادراته اال�سرتاتيجية
لعام 2012م .حيث ا�ستمر القطاع بالرتكيز على تطوير
وت�أهيل القيادات الإدارية يف البنك ،وحت�سني طرق قيا�س
و�إدارة الأداء.

كما يفخر البنك ب�صدارته يف جمال توطني الوظائف حيث
بلغت الن�سبة الإجمالية  ،%93كما �أ ّن ن�سبة ال�سيدات
ّ
ي�شكلن
ت�شكل  %100من املواطنات ال�سعوديات واللواتي
املوظفني الإجمايل يف البنك ،هذا ف�ضال ً
ّ
 %20من عدد
على �أ ّن طاقم الإدارة التنفيذية بالبنك م�ؤلّف بالكامل من
مواطنني �سعوديني.

كما وا�صل البنك يف حتفيز وت�أهيل موظفيه عرب �إتاحة
الفر�ص التدريبية والتي تهدف �إيل رفع م�ستوى الأداء
املهني عرب �إتاحة �أكرث من  9000فر�صة تدريبية خالل عام
2012م ،داخل وخارج اململكة .ومن اجلدير بالذكر �أنه مت تزويد
البنك بطاقم م�ؤهل من خالل “برنامج بنك الريا�ض” ،كما
ا�ستمر القطاع بتعزيز املهارات يف الفروع من خالل “برنامج
كفاءات”.

الت�سويق واالت�صاالت:

حر�ص قطاع الت�سويق واالت�صاالت يف عام 2012م ،على
تطبيق �أ�ساليب منهجية متميزة يف �إعداد و�إطالق احلمالت
الت�سويقية املبتكرة مما �ساهم يف زيادة احل�صة ال�سوقية
للبنك.

وقد �شهد عام 2012م ،ن�شاطا ً مثمرا ً لقطاع الت�سويق
واالت�صاالت ،حيث عزز توا�صله مع العمالء من خالل �إطالق
حمالت ت�سويقية متميزة من حيث الت�صميم والتنفيذ
يف عدد من املجاالت الرئي�سية مثل :حمالت البطاقات
االئتمانية والتمويل العقاري و القرو�ض ال�شخ�صية وت�أجري
ال�سيارات وامل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وغريها الكثري من
احلمالت الأخرى.

ولتنفيذ هذه احلمالت بفاعلية وكفاءة ا�ستمر القطاع يف
�إتباع ا�سرتاتيجيات و�سائل الإعالم ب�أنواعه مما عزز تواجد
البنك يف �ساحات و�سائل الإعالم و الطرق وال�شوارع ،هذا
ف�ضال ً عن تواجده يف الإعالنات الإلكرتونية عرب الإنرتنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي.

كما د�أب القطاع على تعزيز ح�ضوره يف �أذهان عمالء
امل�رصفية ال�شخ�صية و زيادة انت�شار ا�سمه بن�سبة %4
(من  %14يف الربع الرابع من2011م� ،إىل  %18يف الربع
الثالث من عام 2012م) بف�ضل تطبيق �إ�سرتاتيجية
توا�صل فعالة .كما حافظ البنك على مركزة الت�سويقي
الرائد حيث احتل املركز الثالث �ضمن املراتب املتقدمة يف
�سوق البنوك ال�سعودية.
كما كان حر�ص القطاع على توزيع االنطباع الذهني
الإعالين لبنك الريا�ض على كافة �رشائح العمالء بالت�ساوي
يف املدن الثالث الرئي�سية ويف ال�رشائح العمرية ذاتها ،مع
ارتفاع احل�ضور الذهني لدى الن�ساء بن�سبة � .%30إذ حقق
البنك مركزا ً رياديا ً يف مرحلة الر�سوخ والتف�ضيل وحتقيق
“� ّأول ما يخطر بالبال” لدى ال�رشيحة الن�سائية مقارنة
بكافة البنوك ال�سعودية الأخرى.

حملة جمعية زهرة ل�رسطان الثدي
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�إدارة �ضمان اجلودة:

تهدف �إدارة �ضمان اجلودة �إىل تطبيق �أ�ساليب متقدمة
ل�ضمان اجلودة والتح�سني والتطوير امل�ستمر ،وحتقيق �أعلى
امل�ستويات املمكنة يف املمار�سات والعمليات التي من
خاللها ينطلق البنك لتلبية احتياجات العمالء بكل دقه
و�إتقان.

تت�ألّف �إدارة �ضمان اجلودة من الوحدات اخلم�س :وحدة
العناية بالعميل ،وحدة حت�سني اجلودة ،وحدة مراقبة اجلودة،
وحدة البحوث ،ووحدة امل�سح امليدانية.

وخالل عام 2012م ،جنحت وحدة البحوث يف تنفيذ �أكرث من
 120بحثا ما بني درا�سات خارجية ودرا�سات وتقارير داخلية
تخدم �إدارات البنك املختلفة ،و�أجرت وحدة امل�سح امليداين
�أكرث من  19,000ات�صال بعمالء البنك ال�ستطالع �آرائهم
باخلدمات املقدمة لهم وقيا�س جتاربهم مع قنوات البنك
عملياتهم امل�رصفية،
املختلفة ودرجة ر�ضاهم عن �آخر
ّ
وقامت وحدة التطوير امل�ستمر بـ  7م�شاريع تطويرية تخدم
�إدارات البنك املختلفة ،و�أكملت وحدة مراقبة اجلودة 5
م�شاريع ملراقبة اجلودة كما �شاركت يف  14م�رشوعا من
امل�شاريع الداخلية التطويرية للبنك.

كما �أن هناك العديد من التقارير املهمة التي تقوم �إدارة
�ضمان اجلودة ب�إ�صدارها دوريا ً والتي ت�ساعد متخذي القرار
يف البنك على اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الوقت املنا�سب،
ومن �أمثلة هذه التقارير :تقرير جتارب العمالء ،تقرير حتليل
�شكاوى العمالء ،تقرير ر�ضا العميل الداخلي.

ويف عام 2012م ،مت ت�أ�سي�س جلنة اجلودة والتي تتكون من
مدراء ور�ؤ�ساء القطاعات والذين يعقدون اجتماعات دورية
بهدف مراجعة وتقومي اجلودة يف جميع قطاعات البنك
املختلفة مبا يف ذلك املنتجات واخلدمات املقدمة للعمالء
وذلك من خالل التقارير التحليلية ال�صادرة من �إدارة �ضمان
اجلودة والتي تقوم بتحليل نقاط القوه وال�ضعف والفر�ص
والتحديات ،وذلك للو�صول �إىل �أعلى درجة من اجلودة يف
جميع القطاعات.

خدمة املجتمع:

متثل امل�سئولية االجتماعية لل�رشكات اليوم اللغة
امل�ستخدمة للتعبري عن دور ال�رشكات وقطاع الأعمال
يف املجتمع .حيث يركز هذا املفهوم على �أهمية ترابط
املجتمع مع تنمية القطاع اخلا�ص لي�صبح قائما على
�أ�سا�س برامج وخطط وا�سرتاتيجيات ،مهتما ً بالتفريق بني
العمل اخلريي والتنمية امل�ستدامة ،حيث �أن امل�سئولية
االجتماعية �أعمق من �أن تكون جمرد تربعات.
ومن هذا املنظور يحر�ص بنك الريا�ض على و�صول اخلدمة
االجتماعية �إىل جميع مناطق اململكة ،لت�شمل مظلة
م�ساهماته االجتماعية واخلريية خمتلف القطاعات
والن�شاطات التي تتوزع بني القطاع ال�صحي والأكادميي
والتعليمي� ،إىل جانب القطاع الريا�ضي والرتفيهي ،والدعم
املعهود للم�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية.

ومن �أبرز ما مت دعمه ورعايته خالل العام 2012م:
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يف جمال ال�صحة متت �رشاكة بني بنك الريا�ض وجامعة
امللك �سعود يف �إطالق احلملة التطوعية “ومن �أحياها”
للتربع بالأع�ضاء ،كما قدم بنك الريا�ض �أجهزة طبية

مل�ست�شفى الوالدة والأطفال يف منطقة الق�صيم ،وقرى
تابعة ملنطقة حائل هي :الغزالة وتبعد  170كلم ومركز
احلليفة العليا والذي تبعد  210كلم ل�سد احتياجات
امل�ست�شفى .وك�إ�ضافة جديدة لرباجمنا هذا العام ،قدم
بنك الريا�ض الرعاية الف�ضية للم�ؤمتر ال�سعودي العاملي
لأمرا�ض وزراعة الكلى.

كما حر�صت �إدارة خدمة املجتمع يف تقدمي الدعم ملختلف
امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية ،وللعام اخلام�س على التوايل
برعاية (جمعية زهرة) للم�ساهمة يف ن�رش التوعية الالزمة
عن �أخطار مر�ض �رسطان الثدي وطرق الوقاية منه ؛كما
�أن�ش�أت مواقع �إلكرتونية جلمعية النه�ضة وجمعية مودة
اخلريية مل�ساعدتهم على االنت�شار ب�شكل �أو�سع يف املجتمع
�إعالميا ً و�إعالنياً.
وفيما يخ�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ف�إن بنك الريا�ض
وللمرة ال�ساد�سة على التوايل يرعى النادي ال�صيفي لذوي
االحتياجات اخلا�صة مل�ساعدتهم على ق�ضاء �أوقات مفيدة
وممتعة وتقدمي برامج و�أن�شطة تعليمية وترفيهية تلبي
حاجة هذه الفئة ،كما قام بنك الريا�ض بامل�شاركة يف رعاية
الربنامج الزراعي الأول لذوي الإعاقة العقلية الب�سيطة
جلمعية املعاقني بالأح�ساء يف مبادرة ت�ستهدف تدربيهم
وت�أهيلهم وتنمية مهارتهم على احلرف الزراعية ،و�ساهم
اي�ضا ً يف رعاية عدد من ذوي االحتياجات اخلا�صة املوهوبني
يف الأعمال اليدوية وذلك من خالل �رشاء جميع منتوجاتهم
اليدوية و�إهدائها لعدد من عمالء ورجال الأعمال املعروفني
بالتعاون مع جمعية النه�ضة الن�سائية و�رشكة فنون
الرتاث اخلريية يف برنامج “يدوي”.
ومن �أهم امل�شاريع التي بادرت بها �إدارة خدمة املجتمع هو
م�رشوع النقل اخلريي ولل�سنة الثالثة على التوايل يقوم
البنك بتوفري و�سائل نقل للجمعيات اخلريية يف جميع
مناطق اململكة وجتهيزها بح�سب احتياجات م�ستخدميها.
كما �أطلق البنك حملة “ك�سوة ال�شتاء” هذا العام يف
املناطق ال�شمالية وحتى القرى البعيدة عن املدن الرئي�سية
لت�أمني بطانيات و�أجهزة التدفئة ،للعمل على توزيعها للأ�رس
املحتاجة �إي�صالها لهم على وجهه ال�رسعة.

وت�شجيعا ً للعمل التطوعي بني موظفي البنك ودعما ً لروح
الفريق الواحد� ،أطلق بنك الريا�ض احلملة التطوعية (القافلة
الرم�ضانية) يف �شهر رم�ضان مب�شاركة موظفي البنك يف
توزيع ال�سالل الغذائية للأ�رس املحتاجة يف املناطق ال�شمالية
والغربية واجلنوبية يف اململكة ،بالإ�ضافة �إىل زيارة املر�ضى
من الأطفال يف م�ست�شفيات عدة داخل اململكة ،لتوزيع
الهدايا تطوعا ً منهم لإدخال الفرح وال�رسور على قلوب
الأطفال وهي مبادرة �سنوية يقوم بها موظفو البنك.

الأمرية نورة وحفل تخريج الدفعة  ،19ومعر�ض
خمرجات املعاهد العليا التقنية بالريا�ض ،وامل�شاركة
يف يوم املهنة يف عدد من اجلامعات والكليات .

�رشكة الريا�ض املالية:

الريا�ض املالية هي �رشكة �سعودية تابعة لبنك الريا�ض
ومرخ�صة من قبَل هيئة ال�سوق املالية لتقدمي خدمات
التعامل ب�صفة �أ�صيل ووكيل ومتعهد بالتغطية
والرتتيب والإدارة وتقدمي امل�شورة واحلفظ للأوراق املالية.

تعمد الريا�ض املالية على ابتكار وتطوير العديد
تلبي احتياجات
من املنتجات اال�ستثمارية التي
ّ
�رشائح خمتلفة من عمالئها امل�ستثمرين ،وذلك من
خالل “�إدارة الأ�صول” بال�رشكة والتي عملت خالل
عام 2012م ،على تو�سيع خدماتها يف جمال “�إدارة
اخلا�صة” لت�شمل عددا ً �أكرب من
املحافظ اال�ستثمارية
ّ
العامة.
ؤ�س�سات
ّ
كبار العمالء الأفراد وال�رشكات وامل� ّ

لتتبو�أ �صناديق
كما وا�صلت �إدارة الأ�صول جهودها
ّ
متقدمة بني �أف�ضل ال�صناديق
الريا�ض املالية مرتبة
ّ
�أدا ًء يف ال�سوق ال�سعودية ،وبالتايل املحافظة على
ح�صة ال�رشكة الرائدة يف �سوق ال�صناديق اال�ستثمارية
ّ
ال�سعودية .ويف هذا اجلانب ا�ستطاعت الريا�ض املالية
زيادة ح�صتها يف قطاع �صناديق الأ�سهم ال�سعودية
وقطاع �صناديق الأ�سهم الدولية ،وهي الأكرب من بني
جميع ال�رشكات العاملة يف هذا املجال يف ال�سوق
ال�سعودي.
كما �أخذت �إدارة الأ�صول على عاتقها عددا ً من
املبادرات الهادفة �إىل تو�سيع وتنويع نطاق �أعمالها
وا�ستثماراتها ،وكان من �ضمن ذلك ت�صميم عدد
من املنتجات املركبة التي تتنا�سب مع احتياجات كل
عميل على حدة� ،سوا ًء من ناحية املحافظة على
ر�أ�س املال �أو ا�ستهداف عائد حمدد.
ويف جمال امل�رصفية اال�ستثمارية لل�رشكات ،ف�إن
الريا�ض املالية تعتز ب�أن لديها طاقما من املوظفني
ذوي الكفاءات واخلربات العالية يف جمال تقدمي
اال�ست�شارات املالية املتخ�ص�صة والتي تغطي كافّة
امل�رصفية اال�ستثمارية ،ومنها �إدارة طرح
ن�شاطات
ّ
ال�صكوك و�أ�سهم ال�رشكات ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات
اال�ست�شارية يف جمال اال�ستحواذ والدمج وعمليات
التمويل املُهيكلة.

ويف عام 2012مّ ،
متكنت الريا�ض املالية من ترتيب
وطرح �إ�صداري �صكوك ل�رشكتي �آجل للخدمات
املالية بقيمة  500مليون ريـال و�رشكة �أوريكو
(�إحدى �رشكات جمموعة العليان) بقيمة  650مليون
ريـال ،كما قامت الريا�ض املالية بدور امل�ست�شار املايل
ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب للطرح العام
ل�رشكة ا�سمنت املدينة بقيمة  946مليون ريـال
�سعودي .ويعمل طاقم امل�رصفية اال�ستثمارية حاليا ً
على عدد من عمليات الطرح الأويل لأ�سهم �رشكات
وترتيب �إ�صدارات دين ل�رشكات �أخرى �سعودية.

وفيما يتع ّلق بخدمات الو�ساطة فقد ّ
متكنت الريا�ض
ح�صتها يف �سوق
املالية يف عام 2012م ,من زيادة
ّ
تداول الأ�سهم ال�سعودية من خالل اال�ستمرار يف
حت�سني خدمات العمالء وتطوير قنوات التداول
الإلكرتونية التي تتيحها ال�رشكة لعمالئها ،وي�أتي يف
مقدمتها خدمات التداول عرب �شبكة الإنرتنت ،حيث
�أ�ضافت ال�رشكة خدمة التداول يف خمتلف �أ�سواق
الأ�سهم الدولية عرب الأنرتنت ومن خالل حمفظة
واحدة وخدمة تداول �إك�سرتا املتطورة وامل�صممة
لتلبية احتياجات كبار العمالء.
ّ
كما عملت الريا�ض املالية خالل عام 2012م ،على
تفعيل دور �إدارة الرثوات لديها من �أجل خدمة عمالء
ال�رشكة بال�شكل الأمثل وتقدمي اال�ست�شارات
اال�ستثمارية ذات القيمة امل�ضافة ،حيث يرتكز
مفهوم “�إدارة الرثوات” يف الريا�ض املالية على
تعزيز الثقافة اال�ستثمارية لدى العمالء وتقدمي
اال�ست�شارات الالزمة لهم عرب فريق متخ�ص�ص يف
�إدارة الأموال والتخطيط املايل لتمكينهم من حتديد
خياراتهم اال�ستثمارية بدقة وعناية.

وتقوم �إدارة الرثوات بخدمة عمالئها من خالل �شبكة
وا�سعة من املراكز اال�ستثمارية املنت�رشة يف �أرجاء
اململكة والتي يبلغ عددها  29مركزاً ،منها �أربعة
مراكز خم�ص�صة لكبار العمالء.

�أما على �صعيد املهرجانات الرتاثية والرتفيهية يحر�ص بنك
الريا�ض �سنويا ً على امل�شاركة ،حيث �شارك يف مهرجان
اجلنادرية ال� 27إىل جانب رعايته جلناح منطقة الق�صيم
ومهرجان الدوخلة يف املنطقة ال�رشقية لل�سنة الرابعة على
التوايل.
وي�شارك بنك الريا�ض �أي�ضاً ،كراع ف�ضي ملنتدى الأمري
عبدالرحمن بن �أحمد ال�سديري للدرا�سات ال�سعودية يف
دورتها ال�ساد�سة لإنقاذ الآثار املوجودة يف اململكة.

ويف املجال التعليمي والأكادميي قامت �إدارة خدمة املجتمع
 ،2012بامل�شاركة يف العديد من الن�شاطات منها :رعاية
املوهوبات مبنطقة الباحة ،واحلفل ال�سنوي خلريجي جامعة

الريا�ض املالية
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الآفاق االقت�صادية
واملالية للعام 2012م
ا�ستمرت تداعيات الأزمة املالية العاملية وت�أثريها ال�سلبي على االقت�صاد العاملي يف عام 2011م
وواجه العامل عددا من التحديات والأزمات

املقدمة
�شهد االقت�صاد العاملي بع�ض التطورات الإيجابية خالل عام
2012م �إال �أنه ،يف نف�س الوقت ،واجه العديد من العقبات
التي �أبط�أت وترية التح�سن يف امل�ؤ�رشات االقت�صادية الرئي�سية.
وباملح�صلة ،فما زال الو�ضع االقت�صادي العاملي �ضعيفا ً
و�آفاقه امل�ستقبلية تنبئ بتحديات كبرية ،وذلك بعد �أن �سجلت
معظم االقت�صادات والأقاليم معدالت منو جاءت �أقل مما
كان متوقعاً .ففي االقت�صادات املتقدمة ،كانت معدالت
النمو االقت�صادي بطيئة جداً ،بحيث مل تتمكن من تخفي�ض
معدالت البطالة ،يف حني تباط�أت وترية النمو يف االقت�صادات
النا�شئة بعد �أن كانت قوية يف وقت �سابق ،وذلك يف ظل حالة
عدم اليقني التي �سادت االقت�صادات الرئي�سية وما �أفرزته من
عدم اال�ستقرار يف الأ�سواق املالية و�أ�سواق ال�سلع والتي �أثرت
�سلبا ً على بقية االقت�صادات حول العامل.
ففي عام 2012م بقي االهتمام من�صبا ً على �أزمة الديون
ال�سيادية يف منطقة اليورو؛ حيث ت�صاعدت �آثارها وامتدت
لت�ؤثر �سلبا ً على معظم دول املنطقة مما زاد من املخاوف
�إزاء قدرة وا�ضعي ال�سيا�سات يف �أوروبا لل�سيطرة على تلك
الأزمة .عالوة على ذلك ،واجه �صانعو ال�سيا�سة يف الواليات
املتحدة الأمريكية حتديا ً جديدا ً متثل يف �رضورة التو�صل �إىل
اتفاق لو�ضع خطة مالية لتجنيب االقت�صاد ما ي�سمى
“بالهاوية املالية” .ويق�صد بهذا امل�صطلح خف�ض عجز
امليزانية الفيدرالية بحوايل  607مليار دوالر ،كانت �ستنجم
عن التطبيق التلقائي ،مع بداية عام 2013م ،ملجموعة من
الإجراءات املالية التي تت�ضمن زيادات �رضيبية وتخفي�ضا يف
الإنفاق احلكومي .وهذه الإجراءات لو �سمح لها �أن تبد�أ يف
موعدها ،مع �إطاللة عام 2013م ،كانت �ستخف�ض العجز
باملقدار �أعاله ،ولكنها كانت �ستت�سبب حتما يف �سقوط
االقت�صاد الأمريكي يف موجة ركود اقت�صادي جديدة .وقد
تو�صل امل�رشعون الأمريكيون ،بنهاية املطاف� ،إىل اتفاق َ
مكن
�أكرب اقت�صاد يف العامل من جتنب الهاوية املالية وحماية
االقت�صاد من الوقوع يف الركود مرة �أخرى ،مع ما كان �سريافق
ذلك من خماطر تهدد التعايف اله�ش يف االقت�صاد العاملي.

�إن تفادي الوقوع يف الهاوية املالية يعني ا�ستمرار العجز
املايل ال�ضخم يف الواليات املتحدة ،وا�ستمرار ت�صاعد الدين
العام �إىل م�ستويات قيا�سية ال ميكن لالقت�صاد حتملها .فقد
�أظهرت �آخر البيانات �أن العجز املايل لعام 2012م بلغ 1,327
مليار دوالر �أو  8.4يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل ،يف حني
جتاوز الدين العام الأمريكي  16,350مليار دوالر وهو ما يزيد
عن  103يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل.
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من ناحي ٍة �أخرى ،تباط�أت وترية النمو يف االقت�صادات النا�شئة
والنامية ،مت�أثرةً بالنمو ال�ضعيف وحالة عدم اليقني التي
�سادت االقت�صادات املتقدمة ،وذلك من خالل قنوات التمويل
والتجارة الدولية� ،إىل جانب نواحي ال�ضعف الهيكلي التي
تعاين منها �أ�صال ً تلك االقت�صادات� .إن ال�سبب الرئي�سي يف
تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي يف كثري من الدول النامية هو
ال�سيا�سات املالية املت�شددة التي اتبعتها بع�ض تلك الدول
و�ضعف الطلب يف االقت�صادات املتقدمة� ،إىل جانب عوامل
خا�صة تتعلق بكل دولة على حدة .ويدرك وا�ضعو ال�سيا�سات
يف الدول النا�شئة والنامية �رضورة �إعادة هيكلة ال�سيا�سات
املالية والنقدية يف دولهم� ،إال �أنهم ال يزالون يواجهون
م�شكلة مالئمة �سيا�ساتهم مع التحديات الرئي�سية التي
تواجههم من اخلارج.

لقد �سجل االقت�صاد الأمريكي بع�ض امل�ؤ�رشات الإيجابية
خالل عام 2012م� ،إال �أنه ال يزال يواجه العديد من التحديات.
ف�إىل جانب العجز املايل ال�ضخم والدين العام املرتاكم الذي
ذكر �آنفاً ،ال يزال االقت�صاد يعاين �ضعفا ً يف �سوق العمل،
هذا �إىل جانب تردي ظروف �سوق الإ�سكان ،وا�ستمرار خطر
الإخالء من امل�ساكن ،ب�سبب عدم القدرة على ت�سديد
م�ستحقات قرو�ض الرهن العقاري ،مما و�ضع قيودا ً على الإنفاق
اال�ستهالكي� .أي�ضاً ،ا�ستمر الو�ضع غري امل�ستقر يف منطقة
اليورو مما �أبقى الآفاق االقت�صادية يف املنطقة غري وا�ضحة
املعامل وغري واعدة باملجمل .فقد حذر ماريو دراغي Mario
 ،Draghiرئي�س البنك املركزي الأوروبي� ،أن �أملانيا ،وهي �أقوى
اقت�صاد يف منطقة اليورو ،بد�أت ت�ست�شعر الآثار ال�سلبية
لأزمة الديون .و�أ�شار �أن االرتدادات ال�سلبية لعملية تباط�ؤ
النمو بد�أت تظهر يف الدول املثقلة ب�أعباء الدين .فتباط�ؤ
النمو يقود بدوره �إىل تدهور ميزانيات امل�صارف ،مما يقلل من
قدرتها على الإقرا�ض وامل�ساهمة يف دعم النمو ،وبالتايل �إىل
تعميق الركود االقت�صادي يف تلك الدول.

وقد �أ�شار تقرير الأمم املتحدة لعام 2012م �إىل �أربعة عوامل
رئي�سية �أ�سهمت يف �إ�ضعاف االنتعا�ش االقت�صادي ،وقد
ا�ستمرت عوامل ال�ضعف تلك يف تغذية بع�ضها البع�ض
خالل العام .وهذه العوامل تت�ضمن �أوالً ،ا�ستمرار عمليات
خف�ض الدين واالقرتا�ض من قبل البنوك وال�رشكات والأفراد مما
�أثر �سلبا ً على تدفق االئتمان واال�ستهالك واال�ستثمار .العامل
الثاين ا�ستمرار معدالت البطالة عند م�ستويات مرتفعة،
وذلك �أن البطالة باعتبارها موردا �إنتاجيا غري م�ستغل متثل،
يف �آن معاً� ،سببا ً ونتيجة لالنتعا�ش االقت�صادي ال�ضعيف� .أما
العامل الثالث ،فهو �سيا�سات التق�شف املايل املتبعة لأجل
التعامل مع الدين العام املتزايد ،والتي ت�سببت يف �إبطاء
وترية النمو االقت�صادي ،مما جعل تخفي�ض عبء الدين وعودته

�إىل م�ستويات مقبولة �أكرث �صعوبة .و�أخريا ً العامل الرابع،
هو انك�شاف البنوك على م�شكلة الديون ال�سيادية مما �أدى
�إىل ه�شا�شة القطاع امل�رصيف خ�صو�صا ً يف ظل �ضعف
الن�شاط االقت�صادي ،وهذا بدوره �أدى �إىل ا�ستمرار عمليات
تقليل الإقرا�ض وال�سعي لتخفي�ض م�ستويات الدين بالن�سبة
لل�رشكات والأفراد .وكانت نتيجة ذلك �أن الدول املتقدمة ،ال
�سيما يف �أوروبا ،ال تزال تبذل جهودا ً م�ستمرة لك�رس هذه
احللقة املفرغة.

ويف الوقت احلا�رض� ،إن �أكرب تهديد يواجه منطقة اليورو
يتمثل يف �ضخامة حجم ديون كل من �إيطاليا و�إ�سبانيا،
والذي من �ش�أنه �أن ميثل حتديا ً ل�صناديق الإنقاذ يف املنطقة.
ويكمن اخلوف الرئي�سي يف �أن تنزلق �إ�سبانيا يف دوامة من
الركود والتق�شف ،مما �سريفع تكاليف االقرتا�ض وي�ؤدي �إىل
زيادة اال�ضطراب يف الأ�سواق املالية ،وتتطلب يف نهاية
املطاف خطة �إنقاذ �ضخمة قد ت�ؤدي �إىل عدم توفر الأموال
املطلوبة لإيطاليا .ومن �ش�أن مثل هذا ال�سيناريو املحتمل
�أن يعيد التكهنات حول تفكك منطقة اليورو مما يزيد من
ه�شا�شة الأ�سواق املالية ،وهو ما قد يت�سبب يف تراجع حاد يف
الن�شاط االقت�صادي العاملي .وا�ستجاب ًة لت�صاعد امل�شكلة
يف �أوروبا ،وافقت احلكومة الإ�سبانية خالل العام مع �رشكائها
الأوروبيني على برنامج لدعم �إعادة هيكلة القطاع امل�رصيف،
مع متويل ي�صل �إىل  100مليار يورو ،كما انطلق العمل على
خطة لوحدة م�رصفية ،والتي بُدئ ب�إجنازها م�ؤخرا ً باقرتاح من
املفو�ضية الأوروبية لتوحيد الآلية الإ�رشافية على القطاع
امل�رصيف.

ويف �ضوء الظروف املذكورة ،خف�ض �صندوق النقد الدويل
تقديراته لنمو االقت�صاد العاملي يف عام 2012م من 3.5
باملائة �إىل  3.3يف املائة فيما قلل من توقعاته لنمو االقت�صاد
العاملي عام 2013م ،مبقدار  0.3نقطة مئوية عما كان
متوقعا ً يف ال�سابق لي�صبح  3.6يف املائة� .أما بالن�سبة
للبلدان ال�صناعية ،فقد منا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
فيها خالل عام 2012م بوترية �أ�ضعف بلغت  1.3يف املائة،
ويتوقع �أن تنمو مبعدل  1.5يف املائة يف عام 2013م ،حيث ال
تزال الظروف املالية غري م�ستقرة ومعدالت البطالة ال تزال
مرتفعة يف العديد من تلك الدول .من ناحي ٍة �أخرى ،قُدر للنمو
يف االقت�صادات النا�شئة والنامية �أن يتباط�أ �إىل  5.3يف املائة
يف 2012م بينما يتوقع �أن تنمو بن�سبة  5.6يف املائة يف
عام 2013م� .إن عدم اال�ستقرار يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية،
وتدهور التجارة العاملية و�ضعف تدفقات ر�ؤو�س الأموال هي
العوامل الرئي�سية التي تهدد النمو االقت�صادي يف تلك الدول.
وب�صفة عامة ،يتوقع �أن ي�سجل النمو تباط�ؤا يف االقت�صادات
املتقدمة بينما تكون وترية النمو �أقوى ن�سبيا ً يف العديد من
االقت�صادات النا�شئة والنامية.

وقد تبنت البنوك املركزية حول العامل �سيا�سات و�إجراءات
حتفيزية جديدة تهدف �إىل ا�ستمرار وفرة ال�سيولة ودعم
الن�شاط االقت�صادي احلقيقي .فقد �أعلن بنك االحتياطي
الفيدرايل يف �سبتمرب عن جولة ثالثة من جوالت التي�سري
الكمي قبل �أن يك�شف يف دي�سمرب عن جولة حتفيزية �أخرى
�أقل حدة من �سابقاتها ينتهي العمل بها بنهاية العام
2012م تت�ضمن ا�ستمرار م�شرتيات البنك من �سندات اخلزانة.
من ناحي ٍة �أخرى� ،أعلن البنك املركزي الأوروبي عن خطة ل�رشاء
كمية غري حمدودة من ال�سندات احلكومية تهدف لدعم
�أ�سواق الدين الأوروبية ال�ضعيفة ،فيما �أعلن بنك اليابان
املركزي ،من جانبه ،عن زيادة احلجم الإجمايل لربنامج �رشاء
الأ�صول الذي يعمل به منذ ما يزيد عن � 3سنوات.

تتطلب الظروف احلالية �سيا�سات ا�ستباقية من جميع الدول،
بحيث يتم الرتكيز على �إ�صالح االختالالت الهيكلية بني
الطلب املحلي والطلب اخلارجي ،وبني الطلب من قبل القطاع
اخلا�ص وطلب القطاع العام .يف االقت�صادات املتقدمة ،يجب
دعم الطلب من جانب القطاع اخلا�ص على ح�ساب الطلب
احلكومي ،مع الرتكيز يف الوقت نف�سه على التحول نحو زيادة
الطلب اخلارجي� .أما يف االقت�صادات النا�شئة ذات الفوائ�ض
الكبرية يف موازين مدفوعاتها فيجب العمل على زيادة الطلب
املحلي مقابل الطلب اخلارجي .كما �أن حتقيق مثل هذه
الأهداف يتطلب �ضمان ا�ستمرار حرية التجارة وعدم النزوع
نحو احلمائية من خالل دعم دور منظمة التجارة العاملية.

�إن نوع اال�ستجابة املطلوبة من القادة الأوروبيني هو العمل
على ك�رس حلقة التغذية ال�سلبية املرتدة بني الديون ال�سيادية
وامل�ؤ�س�سات املالية ،و�إيجاد التوازن ال�صحيح بني االندماج املايل
والإ�صالح الهيكلي يف اقت�صادات املحيط ملنطقة اليورو� .أما
يف الواليات املتحدة واليابان ،فيجب ال�سعي �أي�ضا لتحقيق
التوازن بني تنفيذ خطط �ضبط �أو�ضاع املالية العامة من
�أجل االنتقال بالدين العام �إىل امل�ستويات القابلة لال�ستمرار
والإبقاء على حزمة فاعلة من ال�سيا�سات للحفاظ على
االنتعا�ش االقت�صادي.

�أ�سواق النفط:

بقي متو�سط �أ�سعار النفط خالل عام 2012م تقريبا ً عند
نف�س امل�ستوى الذي �سجله خالل العام ال�سابق ،وذلك
بعد �أن �شهدت تقلبات حادة خالل ال�سنة ،كان معظمها
انعكا�سا ً للم�ضاربات والتوقعات التي ت�ؤثر يف �أ�سواق
ال�سلع الأ�سا�سية والتي تفاقمت ب�سبب زيادة التوترات
ال�سيا�سية من جهة والظروف اجلوية اال�ستثنائية من جه ٍة
�أخرى .وقد ظلت عوامل ال�سوق الأ�سا�سية املحرك الرئي�سي
الجتاه الأ�سعار على مدار العام ،كما ت�أثرت اجتاهات العر�ض
والطلب يف �أ�سواق النفط بعدد من العوامل والأحداث
خالل ال�سنة .فمن ناحية ،قفزت �أ�سعار النفط ب�شكل كبري
ب�سبب حالة عدم اليقني فيما يتعلق ب�إمدادات النفط
الناجمة عن الأو�ضاع التي �شهدتها بع�ض الدول يف
منطقة ال�رشق الأو�سط وخا�صة �سوريا.

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سببت التوترات بني الغرب و�إيران ب�ش�أن
برنامج طهران النووي يف مزيد من املخاوف ب�ش�أن �إمدادات
النفط مما �أبقى على هام�ش املخاطرة عاليا ً يف �أ�سعار
النفط ،بحيث بقيت هذه التوترات عامال ً داعما لأ�سعار
النفط يف الوقت الذي تزايدت فيه املخاوف �إزاء تراجع
الطلب على النفط ب�سبب التعايف ال�ضعيف لالقت�صاد
العاملي.

من جانب العر�ض �أي�ضاً ،وقع حدث �آخر �أعطى �أ�سعار
النفط دفعة خالل العام وهو �إ�رضاب العاملني يف قطاع
النفط يف الرنويج والذي نتج عنه انخفا�ض انتاج النفط
الرنويجي بحوايل  15يف املائة وانخفا�ض انتاج الغاز بحوايل
 7يف املائة ،مما ت�سبب يف ارتفاع �أ�سعار النفط و�سط
خماوف من انقطاع كامل لإمدادات النفط من ثامن �أكرب
م�صدر نفط يف العامل� .أي�ضاً� ،أظهرت �أ�سواق النفط
ح�سا�سية كبرية للتوقعات ب�ش�أن تبني تدابري حتفيزية
جديدة من قبل االحتياطي الفيدرايل والبنك املركزي
الأوروبي والبنوك املركزية الأخرى ،لأن تبنيها �سيعمل على
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انتعا�ش الطلب على النفط وبالتايل ارتفاع �أ�سعاره .كما
تلقت �أ�سعار النفط دعما ً من البيانات التي �أ�شارت �إىل
حت�سن الأن�شطة االقت�صادية يف الواليات املتحدة وال�صني
والتي جاءت �أقوى من املتوقع ،حيث الزمت �أ�سعار النفط
التوقعات االقت�صادية وحتركات الأ�سواق املالية ب�شكلٍ وثيق
على مدار العام.

وبالرغم من تلك العوامل الداعمة ،ظلت �أ�سعار النفط
عر�ضة للتقلبات معظم فرتات ال�سنة ،حيث ت�سببت
ال�شكوك حول االنتعا�ش االقت�صادي العاملي ،ال �سيما فيما
يتعلق مبخاطر انت�شار �أزمة الديون يف �أوروبا ،يف احلد من
اجتاه �أ�سعار النفط للأعلى ،خا�ص ٍة بعد اال�ضطرابات التي
ظهرت يف القطاع امل�رصيف يف �إ�سبانيا وتزايد امل�شاكل
االقت�صادية يف �أوروبا ب�شكلٍ عام .ونتيجة لتلك العوامل
التي �أثرت على جانبي العر�ض والطلب يف �سوق النفط،
بلغ متو�سط �أ�سعار خام غرب تك�سا�س يف عام 2012م نحو
 94دوالرا ً للربميل فيما بلغ متو�سط خام برنت تقريبا ً نحو
 112دوالرا ً للربميل� .أما يف عام 2013م ،فتتوقع الوكالة
الأمريكية لإدارة معلومات الطاقة �أن يبلغ متو�سط �سعر
خام غرب تك�سا�س نحو  88دوالرا ً للربميل فيما يتوقع �أن
يبلغ متو�سط �سعر خام برنت  104دوالرا ً للربميل.
بد�أت �أ�سعار النفط اخلام الأمريكي اخلفيف (خام غرب
تك�سا�س) عام 2012م عند  102.96دوالر للربميل ،مرتفع ًة
مبقدار  4.13دوالر عن �سعر الإغالق لعام 2011م .وقد و�صلت
�أ�سعار النفط الأمريكي �إىل �أعلى م�ستوياتها خالل العام
عند  109.4دوالر للربميل يف الرابع والع�رشين من �شهر
فرباير ،وذلك على خلفية ت�صاعد التوترات اجليو�سيا�سية
وتزايد املخاوف ب�ش�أن العر�ض العاملي من النفط .ويف
املقابل انخف�ضت �أ�سعار خام غرب تك�سا�س �إىل �أدنى
م�ستوى لها خالل عام 2012م �إىل  77.7دوالر للربميل يف
الثامن والع�رشين من �شهر يونيو ،و�سط خماوف من �أن ت�ؤدي
�أزمة الديون ال�سيادية يف �أوروبا �إىل تباط�ؤ منو االقت�صاد
العاملي والطلب على النفط� ،إىل جانب وفرة العر�ض من
النفط يف ذلك الوقت من العام مقارن ًة بالطلب� .أ�سعار
خام برنت الربيطاين ،من جانبها ،بد�أت العام عند 111.1
دوالرا ً للربميل ،متخطي ًة بذلك �سعر الإغالق لعام 2011م
بواقع  3.03دوالر .وكانت �أ�سعار خام برنت قد هبطت �إىل
�أدنى م�ستوياتها خالل 2012م �إىل  88.7دوالر للربميل يف
اخلام�س والع�رشين من �شهر يونيو ،يف حني �سجلت �أعلى
م�ستوياتها عند  128.14دوالر للربميل يف الثالث ع�رش من
�شهر مار�س.

ومع ا�ستمرار تتبع الطلب على النفط لإيقاعات النمو يف
االقت�صاد العاملي ،فقد خف�ضت كل من الوكالة الأمريكية
لإدارة معلومات الطاقة ،ووكالة الطاقة الدولية تقديراتها
ال�ستهالك النفط يف عام 2012م مقارن ًة بالتوقعات التي
�أعلنتها يف بداية العام ،وذلك مع ا�ستمرار تباط�ؤ وترية منو
االقت�صاد العاملي و�ضعف الأن�شطة االقت�صادية ،خا�صة
يف �أوروبا وبقية دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
 ،OECDمما ت�سبب يف �إحداث حالة من عدم اليقني
حول تقديرات الطلب العاملي على النفط ،خا�ص ًة خالل
الن�صف الأول من العام .وعلى الرغم من ذلك ،فقد ارتفع
اال�ستهالك العاملي من النفط اخلام والوقود ال�سائل من
امل�ستوى القيا�سي الذي �سجله يف عام 2011م والبالغ
 88.29مليون برميل يف اليوم �إىل  89.04مليون برميل يف
عام 2012م .وجاء معظم هذا النمو يف ا�ستهالك النفط
العاملي من قبل الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي
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والتنمية ،وخ�صو�صا ال�صني ،والهند ،ودول ال�رشق الأو�سط.
ففي ال�صني ،التي منا فيها االقت�صاد بن�سبة  7.9يف املائة
يف عام 2012م ،ارتفع الطلب على النفط خالل العام
بنحو  3.9يف املائة لي�صل �إىل  10.2مليون برميل يومياً.
�أما يف الهند ،والتي منا اقت�صادها بن�سبة  4.9يف املائة يف
عام 2012م ،ازداد الطلب على النفط فيها بن�سبة 4.3
يف املائة� .أما يف دول ال�رشق الأو�سط ،فقد ارتفع ا�ستهالك
النفط بن�سبة  3يف املائة �إىل  7.7مليون برميل يوميا ً �إثر منو
اقت�صاداتها بن�سبة جتاوزت  5يف املائة يف 2012م.

من ناحية �أخرى ،فقد تراجع ا�ستهالك النفط يف دول
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDبن�سبة 1.1
يف املائة من  45.8مليون برميل يف عام 2011م �إىل 45.3
مليون برميل يوميا ً يف عام 2012م وذلك مع منو اقت�صادات
املجموعة بن�سبة مل تتجاوز  1.3يف املائة .ويف عام 2013م،
من املتوقع �أن يوا�صل اال�ستهالك العاملي للنفط منوه بزيادة
قدرها  0.96مليون برميل لي�صل �إىل  90.0مليون برميل
يومياً ،وذلك بالرغم من ا�ستمرار املخاوف من ت�أخر االنتعا�ش
االقت�صادي العاملي ،وهذه الزيادة املتوقعة يف الطلب
على النفط �ستت�أتى يف الأغلب من اقت�صادات خارج دول
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .OECD

وفيما يتعلق بجانب العر�ض ،فقد ارتفع العر�ض العاملي من
النفط تقريبا ً بن�سبة  2.3يف املائة خالل عام 2012م (�أي
مبقدار  2.0مليون برميل يومياً) لي�صل �إىل  89.1مليون
برميل يومياً ،كما ويتوقع �أن يزداد �إىل نحو  90.0مليون
برميل يوميا ً يف 2013م� .أما �إنتاج منظمة الدول امل�صدرة
للبرتول ( )OPECيف عام 2012م ،فقد بلغ نحو  31.2مليون
برميل يوميا ً تقريبا ً مقارن ًة مب�ستواه يف عام 2011م والذي
بلغ نحو  29.8مليون برميل يومياً .وقد قررت منظمة
الأوبك  OPECيف اجتماعها اال�ستثنائي الأخري يف �شهر
دي�سمرب 2012م الإبقاء على ح�ص�صها الإنتاجية دون تغيري
عند �سقف  30.0مليون برميل يوميا ً يف عام 2013م وذلك
يف �ضوء الظروف االقت�صادية احلالية وحالة عدم اليقني
التي حتيط بجانب الطلب.

من ناحي ٍة �أخرى ،تو�سع �إنتاج النفط قليال ً من خارج
منظمة الأوبك  OPECمبقدار  0.55مليون برميل يوميا ً يف
عام 2012م ،لي�صل �إىل  52.5مليون برميل يومياً ،ويتوقع
�أن ي�ستمر منوه خالل عام 2013م ليبلغ  53.79مليون برميل
يومياً ،بزيادة مقدارها  1.3مليون برميل يف اليوم .و�سجلت
�أمريكا ال�شمالية �أعلى معدل منو يف الإنتاج بني جميع
املناطق من خارج منظمة الأوبك ،حيث منا �إنتاجها مبقدار
� 870ألف برميل يف عام 2012م ،ويتوقع ا�ستمرار منوه
يف عام 2013م مبقدار � 670ألف برميل يومياً ،وذلك على
خلفية النمو القوي املتوقع يف �إنتاج احلقول البحرية .ويف
املقابل ،تتوقع الوكالة الأمريكية لإدارة معلومات الطاقة
�أن ينخف�ض الإنتاج ال�سنوي الرو�سي واملك�سيكي من
النفط اخلام بنحو � 50ألف برميل و� 60ألف برميل يوميا ً
لكل منهما على التوايل بني عامي 2012م و2013م.

�أ�سعار النفط خالل عام 2012م
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اقت�صادات دول جمل�س التعاون اخلليجي:

ا�ستمر االنتعا�ش االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
خالل عام 2012م والذي ارتكز ب�شكلٍ كبري على حت�سن �أ�سعار
النفط خالل معظم فرتات العام وزيادة الإنتاج لتغطية
النق�ص يف الإمدادات يف الأ�سواق العاملية ب�سبب الأو�ضاع
ال�سيا�سية يف بع�ض بلدان ال�رشق الأو�سط .كما تقدم القطاع
غري النفطي مدعوما ًبال�سيا�سات التحفيزية لالقت�صاد الكلي
التي اعتمدتها معظم احلكومات يف املنطقة لتح�سني
م�ستوى املعي�شة لل�سكان .فقد �سارعت احلكومات يف
املنطقة �إىل اغتنام الفر�صة التي يتيحها ارتفاع �أ�سعار النفط
لتنويع القاعدة الإنتاجية باالقت�صاد والتحول نحو النمو
االقت�صادي امل�ستدام الذي ال يخ�ضع لتقلبات �أ�سعار النفط،
وذلك من خالل تبني برامج �ضخمة من الإنفاق اال�ستثماري
املنتج؛ وخا�صة يف قطاعي البنية التحتية والت�صنيع .وعليه
فمن املتوقع �أن تبقى ال�سيا�سة املالية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي تو�سعية على املدى املتو�سط ،تدعم الطلب املحلي
يف املنطقة .كما من املتوقع �أن تبقى ال�سيا�سة النقدية
تو�سعية تهدف �إىل ت�سهيل و�صول القطاع اخلا�ص �إىل م�صادر
االئتمان طاملا بقيت معدالت الت�ضخم يف املنطقة �ضمن
امل�ستويات املقبولة� .إىل جانب ذلك ،ف�إن املتانة التي �أظهرتها
الأنظمة امل�رصفية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي على مدى
العامني املا�ضيني و�ضعت اقت�صادات تلك الدول يف موقف
�أقوى لتحمل ال�ضغوط املالية اخلارجية� .أي�ضاً ،ارتفعت ن�سب
كفاية ر�أ�س املال يف معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي منذ
عام 2009م لتقف حاليا ً عند م�ستويات �أعلى بكثري من
املعايري الدولية الدنيا املو�صى بها.

خالل عام 2012م ،جتاوز الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
اجلارية لدول املجل�س جمتمعة حاجز  1,578مليار دوالر ،ويتوقع
�أن يتجاوز م�ستوى  1,665مليار دوالر يف عام 2013م� .أما
بالأ�سعار احلقيقية ،فقد منا الناجت املحلي الإجمايل يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي بنحو  5.8يف املائة يف عام 2012م،
ويتوقع �أن ينمو بن�سبة  4.2يف املائة يف عام 2013م.

وبالن�سبة للت�ضخم ،فقد ظل متو�سط معدل الت�ضخم
ال�سنوي يف دول جمل�س التعاون نحو  2يف املائة خالل العام
2012م ،ومن املتوقع �أن يرتفع قليال ً �إىل  3يف املائة يف عام
2013م .وفيما يتعلق بالقطاع اخلارجي ،فقد بلغ �إجمايل
فائ�ض احل�ساب اجلاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام
2012م نحو  365مليار دوالر �أو  23.2يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل للمنطقة� ،إال �إنه من املتوقع �أن ينخف�ض �إىل نحو
 334مليار دوالر �أو  20يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل
يف عام 2013م نتيجة لرتاجع �أ�سعار النفط وا�ستقرار الإنتاج.
�إن الآفاق االقت�صادية ملنطقة اخلليج تبدو �أكرث �إ�رشاقا من بقية
دول العامل بالرغم من ارتباطها الوثيق بالتطورات االقت�صادية
العاملية .ب�شكلٍ عام� ،إن املخاطر الرئي�سية التي من املمكن
�أن توثر �سلبا ً على وترية النمو يف املنطقة تتمثل يف تدهور
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية التي �سوف ت�ؤثر على املنطقة
التي تعتمد على عائدات �صادرات النفط .من ناحي ٍة �أخرى،
هناك خماطر كثرية حتيط باالقت�صاد العاملي يف هذه املرحلة
�أهمها احتمالية انزالق منطقة اليورو يف دوامة ركود جديدة
والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على اقت�صادات دول جمل�س التعاون
اخلليجي بطريقتني ،الأوىل من خالل الت�أثري على املتغريات
القطاعية احلقيقية ب�سبب ات�ساع نطاق الأزمة والذي ي�ؤدي
�إىل تراجع منو االقت�صاد العاملي وبالتايل تراجع الطلب على
الطاقة .والطريقة الثانية ،من خالل الت�أثري على العالقات
والروابط املالية بني البنوك الأوروبية والبنوك العاملية.
�أي�ضاً ،يواجه بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي حتديا ً على
املدى املتو�سط يتمثل يف توفري فر�ص عمل كافية وحل جذري
مل�شكلة الإ�سكان ،خا�ص ًة �أنها ت�شهد منوا ً �سكانيا ً �رسيعاً.
وعلى العموم ،يظل التحدي الرئي�سي واحلقيقي الذي يواجه
دول جمل�س التعاون اخلليجي هو قدرة تلك الدول على تنويع
قاعدتها االقت�صادية ب�شكلٍ فعال بعيدا ً عن االعتماد على
قطاع النفط.

وبالن�سبة للأ�سواق املالية ،فقد تفاوت �أداء بور�صات الأ�سواق
اخلليجية لعام 2012م ،حيث ارتفعت خم�س م�ؤ�رشات يف حني
تراجع م�ؤ�رشان اثنان للعام .وقد �سجل �سوق دبي و�أبوظبي
وال�سعودية �أكرب الأرباح بارتفاع بلغ  20يف املائة و  10يف املائة
و  6يف املائة على التوايل� .أما امل�ؤ�رشان اللذان تكبدا خ�سائر
للعام فكانا �سوقي البحرين وقطر ،برتاجع بلغ  7يف املائة و 5
يف املائة على التوايل.

الآفاق االقت�صادية واملالية للعام 2012م

49

االقت�صاد ال�سعودي:

�سجل االقت�صاد ال�سعودي منوا ً ملحوظا ً يف 2012م بلغت
ن�سبته  6.8يف املائة ،مع منو القطاع اخلا�ص غري النفطي
بن�سبة  7.5يف املائة وذلك بعد �أن منا بن�سبة  8.3يف املائة خالل
عام 2011م .وقد دلت معدالت النمو القوية التي �سجلها
القطاع اخلا�ص خالل العامني املا�ضيني على �أن التطورات
الإيجابية يف قطاع النفط والتو�سع يف ال�سيا�سات والربامج
املالية احلكومية قد انعك�س �إيجابا ً على �أداء القطاع اخلا�ص
يف فرتة زمنية وجيزة ن�سبياً .ووفقا ً للبيانات التاريخية� ،إن
ت�أثري االنتقال خالل تلك القنوات غري متماثل .فقد ا�ستمر
القطاع اخلا�ص يف حتفيز النمو االقت�صادي الإجمايل
للمملكة حتى خالل فرتة الرتاجع الن�سبي يف �أ�سعار النفط
وذلك يف �أوج الأزمة املالية العاملية والركود االقت�صادي
العاملي خالل عام 2009م.

�إن املالمح التي يت�صف بها االقت�صاد ال�سعودي ،والتي
�أعطت اململكة القدرة على التكيف مع املتغريات والأزمات
العاملية� ،إىل جانب ما تتمتع به اململكة من بيئة مميزة
ملمار�سة الأعمال ،جعلت اململكة العربية ال�سعودية واحدة
من �أكرث البلدان ا�ستقطابا ً للتدفقات املالية طويلة الأجل.
فقد احتلت اململكة يف عام 2011م املرتبة الثانية ع�رش من
بني الدول الأكرث ا�ستقطابا لال�ستثمار الأجنبي املبا�رش يف
العامل بعد �أن ا�ستقطبت اململكة ما قيمته  16.4مليار
دوالر من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،ما ي�شكل نحو 63
يف املائة من �إجمايل التدفقات اال�ستثمارية لدول جمل�س
التعاون اخلليجي .ويف نف�س ال�سياق� ،صنفت م�ؤ�س�سة
التمويل الدولية اململكة يف تقريرها لعام 2013م يف
املرتبة الثانية والع�رشين من بني مئة وخم�سة وثمانني بلدا ً
من حيث �سهولة ممار�سة الأعمال التجارية.
�إىل جانب ما تقدم� ،أكدت وكالة �ستاندرد �آند بورز الت�صنيف
االئتماين للمملكة عند “ ،”AA-مع نظرة م�ستقرة ،م�شريةً
�إىل متانة وقوة الو�ضع املايل واخلارجي للمملكة ،والذي مت
بنا�ؤهما على مدى �سنوات عدة .وجاء يف تقرير الوكالة
�أي�ضا ً �أنه “من خالل تبني ال�سيا�سات احل�صيفة لالقت�صاد
الكلي ،متكنت احلكومة من تخفي�ض دينها العام ،وبالتايل
توليد مدخرات مالية �إ�ضافية ملواجهة التقلبات الدورية”.
كما �أ�شارت الوكالة �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية قد
�أحرزت تقدما ً ملمو�سا ً يف جمال ال�شفافية وتوفري البيانات،
وكان �آخرها ن�رش البيانات املتعلقة باال�ستثمار الدويل
للمملكة.
ويف تقريره لعام 2012م� ،أ�شاد �صندوق النقد الدويل
بال�سيا�سات االقت�صادية املتبعة يف اململكة ،وخا�صة
فيما يتعلق با�ستخدام عائدات النفط لدفع عجلة النمو
االقت�صادي وحتقيق �أهداف التنمية ،م�شيدا ً باملبادرات
اجلديدة التي �أعلنت يف عام 2011م والتي هدفت �إىل
ت�رسيع وترية النمو وحل بع�ض الق�ضايا االجتماعية امللحة،
مبا يف ذلك التوظيف والإ�سكان ومتويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة .وذكر التقرير �أن الآثار ال�سلبية الناجمة عن
اال�ضطرابات يف املنطقة بالإ�ضافة �إىل �أزمة منطقة اليورو
كانت حمدودة على االقت�صاد ال�سعودي .و�أ�شار ال�صندوق
�إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية �أثبتت ،من خالل نتائج
تقييماتها من قبل �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،
تقيدها باملعايري التي يقرتحها �صندوق النقد الدويل يف
جمال مراقبة الأزمات ونظم الإنذار املبكر.
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ويف ا�ستطالع �أجرته �صحيفة فاينن�شال تاميز �صدر يف عام
2012م ،احتلت اململكة العربية ال�سعودية املركز الأول يف
الأداء االقت�صادي بني دول جمموعة الع�رشين الرائدة .ويقوم
احلكم على الأداء االقت�صادي ح�سب املجلة على �سبعة
جوانب هي :معدل منو الناجت املحلي الإجمايل ،عجز املوازنة
والدين احلكومي ،واالنتعا�ش االقت�صادي (والذي يقا�س
مب�ستوى الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مع الذروة التي بلغ
�إليها قبل الأزمة) ،والتغري يف الديون منذ عام 2009م
والتغري يف البطالة بني عامي 2009م و 2013م ،ومقدار
انحراف احل�ساب اجلاري عن التوازن.
وا�ستمرارا ً لنهج احلكومة يف تبني �سيا�سة اقت�صادية
تو�سعية تهدف �إىل تر�سيخ دعائم النمو االقت�صادي
املتوازن ،عادت احلكومة لتف�صح عن ميزانية قيا�سية �أخرى
لعام 2013م (1434هـ – 1435هـ) ا�شتملت على زيادة
الإنفاق احلكومي بن�سبة  19يف املائة لي�صل �إىل 820
مليار ريـال ،مع تخ�صي�ص ما مقداره  285مليار ريـال �أو
 35باملائة من جمموع النفقات على �إن�شاء م�شاريع جديدة
و�إجناز مراحل جديدة من امل�شاريع القائمة .كما خ�ص�صت
امليزانية مبلغ  204مليارات من الريـال لقطاعات التعليم
وتدريب القوى العاملة ،ومبلغ  100مليار ريـال لقطاعات
اخلدمات ال�صحية والتنمية االجتماعية ،ومبلغ  57مليار
ريـال للزراعة واملياه ،وما مقداره  65مليار ريـال للنقل
وخدمات البنية التحتية ،ومبلغ  36مليار ريـال للبلديات،
هذا بالإ�ضافة �إىل املخ�ص�صات ال�سخية مل�ؤ�س�سات
الإقرا�ض املتخ�ص�صة.

الأ�سواق املالية:

وا�صلت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي خالل عام 2012م
تنفيذ �سيا�ستها النقدية املتوازنة التي تهدف �إىل توفري
ال�سيولة الكافية وحتقيق اال�ستقرار النقدي وا�ستقرار م�ستوى
الأ�سعار من خالل مواكبة التطورات االقت�صادية املحلية
والدولية .ونتيجة لذلك ،حظيت �أ�سواق املال يف اململكة
العربية ال�سعودية بال�سيولة الكافية التي مكنت االقت�صاد
من العودة �إىل موا�صلة النمو القوي ،يف ظل �أ�سعار خدمة
بنكية منخف�ضة ومعدل ت�ضخم م�ستقر.
وقد �أنهى �سعر الإقرا�ض للريـال بني البنوك لثالثة �أ�شهر
(�سايبور) عام 2012م عند ن�سبة  0.99يف املائة ،يف حني بلغ
املتو�سط لكامل العام نحو  0.91يف املائة� ،أي �أعلى بنحو 22
نقاط �أ�سا�س عن املتو�سط الذي بلغه يف عام 2011م� .أما �سعر
الإقرا�ض بني البنوك لإثني ع�رش �شهرا ً فقد �أنهى ال�سنة عند
ن�سبة  1.12يف املائة ،يف حني بلغ املتو�سط لكامل العام نحو
 1.11يف املائة ،وهذا املتو�سط يزيد عن املتو�سط لكامل عام
2011م بنحو  15نقطة �أ�سا�س الذي بلغ  0.96نقطة �أ�سا�س.

وقد بقيت فروقات معدالت اخلدمة البنكية ل�صالح الودائع
بالريـال خالل العام حيث بلغ متو�سط الهام�ش بني �سعر
الإقرا�ض بني البنوك بالريـال لثالثة �أ�شهر (�سايبور) و�سعر
الإقرا�ض بني البنوك بالدوالر (اليبور) لثالثة �أ�شهر نحو  48نقطة
�أ�سا�س .وفيما يتعلق مبعدل الت�ضخم ،فقد ن�رشت م�صلحة
الإح�صاءات العامة واملعلومات بيانات جديدة للرقم القيا�سي
لتكاليف املعي�شة حمت�سبة عام 2007م �سنة �أ�سا�س بدال ً من
عام 1999م .ووفقا ً للرقم القيا�سي اجلديد �أعادت امل�صلحة

ت�صنيف املجموعات الرئي�سية لت�صبح  12بدال من  ،8كما
زادت عدد ال�سلع واخلدمات امل�شمولة ب�سلة امل�ستهلك لت�صبح
� 476سلعة بدال من � 406سلع.

وبنا ًء على البيانات اجلديدة ،بلغ معدل الت�ضخم ال�سنوي لعام
2012م نحو  2.9يف املائة� .أما وفقا ً للرقم القيا�سي ال�سابق
(الذي يعترب عام 1999م �سنة �أ�سا�س) فقد انخف�ض معدل
الت�ضخم خالل عام 2012م �إىل  4.5يف املائة مقارنة بـ  5يف
املائة يف عام 2011م.

�أما فيما يتعلق بال�سيولة ،فت�شري البيانات �إىل �أن عر�ض
النقود مبفهومه الوا�سع (ن ،)3قد ارتفع ب�شكل قيا�سي �إىل
 1,407.4مليار ريـال يف نهاية الأ�سبوع املنتهي يف ال�سابع
والع�رشين من دي�سمرب 2012م ،وهذا يعني ارتفاعه بن�سبة
 15يف املائة عن م�ستواه يف نهاية دي�سمرب 2011م .وقد
ارتفع �إجمايل الودائع بن�سبة  14.7يف املائة ،يف حني قفزت
الودائع حتت الطلب بن�سبة جتاوزت  17.5يف املائة.

وفيما يخ�ص �إجمايل القرو�ض التي قدمتها البنوك ال�سعودية
للقطاع اخلا�ص ،فقد بد�أت باالرتفاع ب�شكل متوا�صل يف كل
�شهر بدءا ً من دي�سمرب 2010م ،حيث ارتفع �إجمايل القرو�ض
املقدمة للقطاع اخلا�ص حتى نهاية �شهر نوفمرب 2012م
بن�سبة  15يف املائة لي�صل �إىل ما يقارب  950مليار ريـال،
مقارنة مبا مقداره  825مليار ريـال يف نهاية عام 2011م.
وبنا ًء على هذه التطورات ،فقد ا�ستقرت ن�سبة القرو�ض
�إىل الودائع عند  82.5يف املائة يف نوفمرب 2012م مقارن ًة
بـ  77.8يف املائة يف دي�سمرب 2011م.

وبالن�سبة ل�سوق الأ�سهم ال�سعودي (تداول) فقد �أغلق
ال�سوق بنهاية ال�سنة عند م�ستوى  6,801نقطة مقابل
 6,417نقطة يف نهاية عام 2011م ،بارتفاع بلغ  383نقطة
�أو ما ن�سبته  6.0يف املائة .وقد و�صل م�ؤ�رش ال�سوق “تا�سي”
م�ستوى  7,930نقطة يف الثالث من �شهر �إبريل ،وهو �أعلى
م�ستوى �إغالق يومي للم�ؤ�رش خالل تداوالت عام 2012م.

�أما مكرر الربحية لل�سوق فقد ارتفع �إىل  12.75يف نهاية
عام 2012م من امل�ستوى الذي و�صل �إليه يف نهاية عام
2011م والبالغ � .11.7أما بالن�سبة للقيمة ال�سوقية
كن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل ،فقد تراجعت قليال ً يف
نهاية عام 2012م �إىل  51.3يف املائة مقارنة بن�سبة  56يف
املائة يف نهاية عام 2011م .وب�شكلٍ عام ،ف�إن امل�ؤ�رشات
احلالية تدل على �أن ال�سوق ال�سعودي يوفر فر�صا ً ا�ستثمارية
واعدة ،حيث �إن من املتوقع �أن تعود تقييمات ال�سوق (القيمة
ال�سوقية وقيم التداول) بالن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل
�إىل معدالتها التاريخية العالية.

�أداء االقت�صاد الكلي يف عام 2012م
والتوقعات لعام 2013م:

ت�شري التقديرات الأولية �إىل �أن الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
اجلارية قد ارتفع يف 2012م بن�سبة  8.6باملائة لي�صل �إىل
 2,727مليار ريـال� .أما بالقيمة احلقيقية ،فقد منا الناجت
بن�سبة  6.8يف املائة مقارنة مبعدل منو بلغ  8.5يف املائة يف
2011م .وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو القطاع النفطي
بن�سبة  5.5يف املائة ومنو القطاع غري النفطي بن�سبة 7.2

يف املائة .و�ضمن القطاع غري النفطي ،حقق القطاع
اخلا�ص منوا ً بن�سبة  7.5يف املائة �أما القطاع احلكومي فقد
منا بن�سبة  6.2يف املائة .وقد جنم النمو يف القطاع اخلا�ص
نتيجة لنمو كافة القطاعات االقت�صادية ،حيث منا قطاع
ال�صناعات التحويلية بن�سبة  8.3يف املائة ،يف حني حقق
قطاع الت�شييد والبناء منوا ً بن�سبة  10.3يف املائة ،بينما
ارتفع قطاع النقل واالت�صاالت بن�سبة  10.7يف املائة.

وفيما يتعلق بالقطاع اخلارجي ،ارتفعت قيمة ال�صادرات
ال�سلعية يف عام 2012م بن�سبة  9يف املائة لت�صل �إىل
 1,485.0مليار ريـال .وقد ارتفعت ال�صادرات غري النفطية
بن�سبة  4يف املائة �إىل  183مليار ريـال ،لتمثل ما يعادل
حوايل  12يف املائة من �إجمايل ال�صادرات ال�سلعية� .أما
الواردات ال�سلعية فقد ارتفعت بن�سبة  7يف املائة �إىل 480
مليار ريـال .ونتيجة لذلك� ،سجل امليزان التجاري يف عام
2012م فائ�ضا ً قدره  1,005مليار ريـال �أو  36.9يف املائة
من الناجت املحلي الإجمايل ،فيما حقق احل�ساب اجلاري فائ�ضا ً
قدره  669.2مليار ريـال �أو ما ن�سبته  25.6يف املائة من
الناجت املحلي الإجمايل.
�أما فيما يخ�ص املالية العامة ،فقد بلغت الإيرادات يف عام
2012م (1433هـ 1434 -هـ) نحو  1,239.5مليار ريـال ،يف
حني و�صل جمموع النفقات العامة اىل  853مليار ريـال،
ونتيجة لذلك ،حققت امليزانية العامة يف 2012م فائ�ضا ً
قدره  386.5مليار ريـال �أو ما ن�سبته  14.2يف املائة من
الناجت املحلي الإجمايل .ومتا�شيا ً مع ما حتقق يف املوازنة ،فقد
انخف�ض معدل الدين العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل �إىل
 3.6يف املائة يف عام 2012م ،مرتاجعا ً عن  6.3يف املائة يف
2011م.
يف عام 2013م ،يتوقع لأ�سعار النفط ال�سعودي �أن تبلغ
باملتو�سط نحو  103دوالرات للربميل ،كما يتوقع �أن يظل
الإنتاج من النفط اخلام ما يقارب نحو  9.5مليون برميل
يومياً .وبنا ًء عليه ،ميكن للقطاع النفطي �أن يرتاجع بن�سبة
 2.0يف املائة يف عام 2013م ،بينما يقدر للقطاع غري
النفطي �أن ينمو بن�سبة  6.0يف املائة� .أما القطاع احلكومي
فيتوقع له موا�صلة النمو مبعدل  5.8يف املائة ،يف حني ميكن
للقطاع اخلا�ص �أن ينمو بن�سبة  6.0يف املائة يف العام
نف�سه .وفقا ً لذلك ،ف�إن الناجت املحلي الإجمايل �سوف ينمو
بن�سبة  4.9يف املائة يف 2013م� .أما الناجت املحلي الإجمايل
اال�سمي فيمكن �أن ي�صل وفقا ً لذات التقديرات �إىل 2,945
مليار ريـال يف عام 2013م.

وبالن�سبة ملعدل الت�ضخم (حمت�سبا كن�سبة تغري �سنوية
للرقم القيا�سي لتكاليف املعي�شة ل�سنة الأ�سا�س 2007م)،
فمن املتوقع �أن يبقى بحدود  3.2يف املائة يف 2013م ،يف
حني يتوقع ملعدل البطالة (بني ال�سعوديني) �أن يرتاجع حلدود
 12يف املائة ب�سبب الإجراءات التي اتخذتها احلكومة والتي
تهدف لرفع م�ستوى التوظيف لل�سعوديني.

وا�ستنادا �إىل تقديرات �أ�سعار النفط والإنتاج يف 2013م،
فيمكن للح�ساب اجلاري �أن ي�سجل فائ�ضا ً يبلغ  351مليار
ريـال �أو ما ن�سبته  11.9يف املائة يف الناجت املحلي الإجمايل.
وبالن�سبة للمالية العامة للدولة ف�إن التقديرات ت�شري �إىل
�أنها �ستحقق فائ�ضا ً �أكرب مما هو مقدر يف املوازنة لعام
2013م (1434هـ 1435 -هـ) بالنظر �إىل االفرتا�ضات
املتحفظة (بالن�سبة لأ�سعار النفط) ،حيث يتوقع �أن حتقق
امليزانية العامة فائ�ضا ً مبقدار  125مليار ريـال يف عام
2013م �أي ما يعادل  4.2يف املائة من الناجت املحلي الإجمايل.
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قائمة الدخل املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف  31دي�سمرب 2012م و2011م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كما يف  31دي�سمرب 2012م و2011م

�إي�ضاحات

2012

2011

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�إي�ضاحات

2011

2012

املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

4

26,270,523

17,623,477

دخل العموالت اخلا�صة

20

5,163,301

4,915,363

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

5

3,190,989

6,085,023

م�صاريف العموالت اخلا�صة

20

781,830

718,329

ا�ستثمارات� ،صايف

6

36,253,852

36,616,170

�صايف دخل العموالت اخلا�صة

4,381,471

4,197,034

قرو�ض و�سلف� ،صايف

7

117,470,654

112,972,764

ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة

8

410,172

339,954

دخل الأتعاب والعموالت� ،صايف

1,777,485

1,589,174

458,385

440,896

�أرباح حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

245,583

278,607

ممتلكات ومعدات� ،صايف

9

1,737,902

1,806,833

خ�سائر متاجرة� ،صايف

)(5,585

)(4,330

موجودات �أخرى

10

4,388,361

5,002,273

توزيعات �أرباح

65,969

30,218

190,180,838

180,887,390

مكا�سب ا�ستثمارات غري متاحة للمتاجرة� ،صايف

207,248

149,193

دخل العمليات الأخرى

114,094

35,905

�إجمايل دخل العمليات

6,786,265

6,275,801

عقارات �أخرى

�إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

21

املطلوبات
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

12

6,162,968

6,241,948

رواتب املوظفني وما يف حكمها

ودائع العمالء

13

146,214,567

139,822,500

�إيجارات وم�صاريف مباين

239,150

مطلوبات �أخرى

15

5,839,793

4,664,587

ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

285,255

286,222

158,217,328

150,729,035

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى

624,530

667,262

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان� ،صايف

1,179,659

661,712

خم�ص�ص خ�سائر اال�ستثمارات

)(130,000

-

ر�أ�س املال

16

15,000,000

15,000,000

م�صاريف العمليات الأخرى

15,536

19,934

�إحتياطى نظامي

17

13,341,600

12,475,088

�إجمايل م�صاريف العمليات

3,399,634

3,171,869

�إحتياطيات �أخرى

18

1,124,855

535,749

1,372,055

872,518

دخل الأن�شطة الت�شغيلية

1,125,000

1,275,000

ح�صة البنك يف �أرباح ال�رشكات الزميلة� ،صايف

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

31,963,510

30,158,355

�صايف الدخل لل�سنة

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

190,180,838

180,887,390

ربح ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة (بالريال ال�سعودي)

�إجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

�أرباح مبقاة
�أرباح مقرتح توزيعها

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39جزءا ً ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية املوحدة.
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24

22

8

23

1,185,504

1,285,910
250,829

3,386,631

3,103,932

79,418

45,421

3,466,049

3,149,353

2.31

2.10
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
كما يف  31دي�سمرب 2012م و2011م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�صايف دخل لل�سنة

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م

2012

2011

3,466,049

3,149,353

الدخل ال�شامل الآخر:

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
 31دي�سمرب 2012م

احتياطيات �أخرى
�إي�ضاحات

الر�صيد يف بداية ال�سنة

ا�ستثمارات متاحة للبيع
� −صايف التغريات يف القيمة العادلة (�إي�ضاح )18

929,926

)(50,573

�إجمايل الدخل ال�شامل

� −صايف التغريات يف القيمة العادلة واملحولة �إىل قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح )18

ر�أ�س املال

احتياطي
نظامي

526,651 12,475,088 15,000,000
-

-

)(333,985

)(174,014

الأرباح النهائية املدفوعة 2011 -م

24

-

-

595,941

)(224,587

الأرباح املرحلية املدفوعة 2012 -م

24

-

-

املحول لالحتياطي النظامي

17

-

توزيعات �أرباح مقرتحة نهائية 2012م

24

-

 −اجلزء الفعال من �صايف التغريات يف القيمة العادلة (�إي�ضاح )18

)(6,395

)(53,467

� −صايف التغريات يف القيمة العادلة واملحولة �إىل قائمة الدخل املوحدة (�إي�ضاح )18

)(440

)(162

)(6,835

)(53,629

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

589,106

)(278,216

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

4,055,155

2,871,137

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

 31دي�سمرب 2011م

�إي�ضاحات

)(1,275,000) (1,275,000

-

-

)(975,000

-

-

-

)(866,512

-

-

-

)1,125,000 (1,125,000

2,263 1,122,592 13,341,600 15,000,000

1,125,000

866,512
-

ر�أ�س املال

احتياطي
نظامي

11,687,749 15,000,000

�إجمايل الدخل ال�شامل

-

-

ا�ستثمارات تغطية
التدفقات
متاحة
النقدية
للبيع
751,238

62,727

)(53,629) (224,587

الأرباح النهائية املدفوعة 2010 -م

24

-

-

-

-

الأرباح املرحلية املدفوعة 2011 -م

24

-

-

املحول لالحتياطي النظامي

17

-

توزيعات �أرباح مقرتحة نهائية 2011م

24

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

-

1,372,055

4,055,155

)(975,000
31,963,510

احتياطيات �أخرى

الر�صيد يف بداية ال�سنة
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)(6,835

3,466,049

-

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

البيانات املالية لعام 2012م

595,941

9,098

872,518

1,275,000

30,158,355

-

تغطية خماطر التدفقات النقدية

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39جزءا ً ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية املوحدة.

ا�ستثمارات تغطية
التدفقات
متاحة
النقدية
للبيع

�أرباح مبقاة

�أرباح مقرتح
توزيعها

�إجمايل

787,339
-

�أرباح مبقاة

�أرباح مقرتح
توزيعها

�إجمايل

610,504

1,121,000

29,233,218

3,149,353
-

-

)(1,121,000) (1,121,000

-

-

)(825,000

-

-

-

)(787,339

-

-

-

)1,275,000 (1,275,000

9,098

1,275,000

526,651 12,475,088 15,000,000

872,518

2,871,137

)(825,000
30,158,355
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�إي�ضاحات

2012

2011

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل لل�سنة

3,466,049

3,149,353

التعديالت لت�سوية �صايف الدخل �إىل �صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية:

(تراكم اخل�صم) على الإ�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة بال�صايف و�سندات الدين امل�صدرة� ،صايف
مكا�سب ا�ستثمارات مقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة� ،صايف
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

ح�صة البنك يف �أرباح �رشكات زميلة� ،صايف

)(40,342

)(51,216

)(207,248

)(149,193

285,255

286,222

)(79,418

خم�ص�ص انخفا�ض الإ�ستثمارات

)(130,000

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان� ،صايف

)(45,421
-

1,179,659

661,712

4,473,955

3,851,457

4

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإقتناء
قرو�ض و�سلف
عقارات �أخرى

موجودات �أخرى

66,759

)(826,152

1,705,179

)(1,368,302

)(5,677,549

)(7,599,736

)(17,489

)(9,318

613,912

)(1,464,771

�صايف الزيادة (النق�ص) يف املطلوبات الت�شغيلية:

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ودائع العمالء

مطلوبات �أخرى

�صايف النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

)(78,980

)(4,394,603

6,392,067

12,877,041

1,085,441

)(222,762

8,563,295

842,854

الأن�شطة الإ�ستثمارية

متح�صالت من بيع وا�ستحقاق اال�ستثمارات املقتناة لغري �أغرا�ض املتاجرة
�رشاء ا�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة
�رشاء ممتلكات ومعدات� ،صايف

�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية

32,732,289

36,506,721

)(31,394,075

)(39,671,463

)(216,324

)(230,200

1,121,890

)(3,394,942

الأن�شطة التمويلية

�إعادة دفع �سندات دين م�صدرة

-

)(1,875,050

)(2,160,235

)(1,926,130

14

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية

)(2,160,235

)(3,801,180

�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقدية و�شبه النقدية

7,524,950

)(6,353,268

14,483,739

20,837,007

22,008,689

14,483,739

5,078,520

4,903,050

عموالت خا�صة مدفوعة خالل ال�سنة

754,905

733,174

�صايف التغريات يف القيمة العادلة وحتويالت لقائمة الدخل املوحدة

589,106

)(278,216

توزيعات الأرباح والزكاة املدفوعة�ص

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة
عموالت خا�صة م�ستلمة خالل ال�سنة

ت�أ�س�س بنك الريا�ض (البنك)� ،رشكة م�ساهمة �سعودية
م�سجلة باململكة العربية ال�سعودية ،مبوجب املر�سوم
امللكي ال�سامي وقرار جمل�س الوزراء رقم  91بتاريخ  1جمادى
الأول 1377هـ (املوافق  23نوفمرب  .)1957يعمل البنك
مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010001054ال�صادر بتاريخ
 25ربيع الثاين  1377هـ (املوافق  18نوفمـرب  )1957من خالل
�شـبكة فروعه البالغ عددها  252فرعـا ً ( 248 :2011فرعاً)
يف اململكة العربية ال�سعودية وفرعا ً واحدا ً يف مدينة لندن
يف اململكة املتحدة ،ووكالة يف مدينة هيو�سنت يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،ومكتبا ً متثيليا ً يف �سنغافورة� .إن عنوان
املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي:
بنك الريا�ض

�ص ب 22622

الريا�ض 11416

�صايف (الزيادة) النق�ص يف املوجودات الت�شغيلية:

وديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

-1عام:

25

معلومات �إ�ضافية غري نقدية

اململكة العربية ال�سعودية

تتمثل �أهداف البنك يف تقدمي كافة �أنواع اخلدمات امل�رصفية.
كما يقدم البنك لعمالئه منتجات م�رصفية متوافقة مع
مبد�أ جتنب الفوائد يتم اعتمادها والإ�رشاف عليها من قبل
هيئة �رشعية م�ستقلة مت ت�شكيلها من قبل البنك.

القوائم املالية املوحدة ت�شمل القوائم املالية لبنك الريا�ض
وال�رشكات التابعة اململوكة بالكامل� ،رشكة الريا�ض املالية
و�رشكة اثراء الريا�ض العقارية ،وي�شار اليها جمتمعة
“باملجموعة”.

� -2أ�س�س الإعداد:
�أ) بيان الإلتزام

يقوم البنك ب�إعداد القوائم املالية املوحدة طبقا ً ملعايري
املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي ،وطبقا ً للمعايري الدولية اخلا�صة ب�إعداد
التقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة
الدولية .كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتما�شى
مع نظام مراقبة البنوك ونظام ال�رشكات يف اململكة
العربية ال�سعودية وعقد الت�أ�سي�س.
ب) �أ�س�س القيا�س

يتم �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبد�أ التكلفة
التاريخية با�ستثناء امل�شتقات واال�ستثمارات املتاحة للبيع
والتي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
املوجودات �أو املطلوبات املالية املغطاة من خماطر التغريات
يف القيمة العادلة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة يف حدود
م�ستوى املخاطر املغطاة ،وعدا ذلك تقا�س بالتكلفة.

ج) العملة الوظيفية وعملة العر�ض

يتم عر�ض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي ،والذي
يعترب العملة الوظيفية للمجموعة .يتم تقريب البيانات املالية
املعرو�ضة لأقرب �ألف ريال �سعودي ،ما مل يذكر خالف ذلك.
د) الأحكام والتقديرات املحا�سبية اجلوهرية

�إن �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً للمعايري الدولية
اخلا�صة بالتقارير املالية يتطلب ا�ستخدام بع�ض الأحكام
والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة والتي ت�ؤثر على
مبالغ املوجودات واملطلوبات التي يتم عر�ضها يف القوائم
املالية .كما يتطلب الأمر �أن متار�س الإدارة حكمها عند تطبيق
�سيا�سات البنك املحا�سبية .ويتم ب�شكل م�ستمر تقييم هذه
التقديرات واالفرتا�ضات والأحكام التي تبنى على اخلربات
ال�سابقة وعلى عوامل �أخرى تت�ضمن احل�صول على ا�ست�شارات
مهنية وتوقعات للأحداث امل�ستقبلية والتي يعتقد �أنها
معقولة �ضمن الظروف املحيطة .وتت�ضمن البنود الهامة
التي ت�ستخدم فيها الإدارة التقديرات واالفرتا�ضات �أو تلك
التي متار�س فيها الأحكام التقديرية ما يلي:
 .iخ�سائر االنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وال�سلف

يقوم البنك على �أ�سا�س ربع �سنوي مبراجعة حمافظ
القرو�ض لتحديد االنخفا�ض يف القيمة ب�شكل حمدد
و�إجمايل .ولكي يحدد البنك فيما �إذا وجب ت�سجيل خ�سائر
لالنخفا�ض ،يتخذ البنك �أحكاما ً يحدد مبوجبها فيما �إذا
وجدت بيانات وا�ضحة ت�شري �إىل �أن هناك انخفا�ضا ً ميكن
قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة .تت�ضمن
هذه الأدلة بيانات وا�ضحة ت�شري �إىل وجود تغريات �سلبية
يف موقف ال�سداد ملجموعة من املقرت�ضني .وت�ستخدم
الإدارة التقديرات يف �ضوء اخلربة التاريخية خل�سائر الإقرا�ض
مع الأخذ يف االعتبار خ�صائ�ص خماطر االئتمان والأدلة
املو�ضوعية لالنخفا�ض املماثل ولتلك التي يف املحفظة
عند تقدير التدفقات النقدية .ويتم مراجعة املنهجية
واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتقدير كلٍ من املبالغ وتوقيت
التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�شكل منتظم وذلك
لتقليل �أية فروقات بني اخل�سارة املقدرة واخل�سارة الفعلية.
 .iiالقيمة العادلة للأدوات املالية

حتدد القيم العادلة للأدوات املالية غري املتداولة يف
الأ�سـواق الن�شطة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم الفني.
وحينما يتم ذلك يتم مراجعتها وتدقيقها ب�شكل
م�ستقل ،حينما يكون هنالك حاجة لذلك ،للح�صول
على درجة معقولة ب�أن املخرجات تعك�س البيانات
الفعلية و�أ�سعار ال�سوق املقارنة .وت�ستخدم �أ�ساليب
التقييم بيانات �سوق وا�ضحة فقط ،عندما يكون
ذلك عمليا� ،إال �أن بع�ض اجلوانب مثل خماطر االئتمان
والتقلبات ( )volatilitiesواالرتباطات ()correlation
تتطلب من الإدارة �إجراء تقديرات .كما �أن التغريات يف
االفرتا�ضات امل�ستندة عليها هذه العوامل من املمكن
�أن ت�ؤثر يف القيمة العادلة امل�سجلة لتلك الأدوات املالية.

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  39جزءا ً ال يتجز أ� من هذه القوائم املالية املوحدة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

 .iiiالإنخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع

ميار�س البنك حكمه يف الأخذ بعني االعتبار االنخفا�ض
يف قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع .ويت�ضمن
هذا احلكم حتديد االنخفا�ض اجلوهري �أو الدائم يف
القيمة العادلة عن تكلفتها .ويقيٌم البنك عند ممار�سته
لهذا احلكم التقلب الطبيعي يف �سعر الأ�سهم من
�ضمن عوامـل �أخرى .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعترب البنك
االنخفا�ض معقوال ً عندما يكون هناك دليل للرتاجع
امللحوظ يف املالءة االئتمانية لل�رشكة امل�ستثمر فيها �أو
�أداء قطاع الأعمال ذي العالقة �أو يف التغريات التقنية
�أو يف التدفقات النقدية الت�شغيلية والتمويلية .يقوم
البنك مبراجعة �سندات الدين امل�صنفة كا�ستثمارات
متاحة للبيع يف تاريخ كل تقرير لتقييم مدى انخفا�ض
قيمتها ويتطلب ذلك حكما ً م�شابها ً (من حيث التقدير)
ملا هو مطبق على القرو�ض وال�سلف وب�شكل �إفرادي.
 .ivت�صنيف اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

يتبع البنك الإر�شادات الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل
رقم  39لت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات
الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها وذات اال�ستحقاق الثابت
كا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق .ويقوم البنك
بتقدير نيته ومقدرته على االحتفاظ بهذه اال�ستثمارات حتى
تاريخ اال�ستحقاق لكي يتمكن من الو�صول �إىل هذا احلكم.

 -3ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:

فيما يلي بيانا ً ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد
هذه القوائم املالية املوحدة.
�أ) التعديالت يف ال�سيا�سات املحا�سبية

تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه
القوائم املالية املوحدة مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد
القوائم املالية املوحدة ال�سنوية للعام املايل املنتهي يف
 31دي�سمرب 2011م .التعديالت واملراجعات ل�سيا�سات
املحا�سبية ال�صادرة من قبل جمل�س املعايري املحا�سبة
الدولية خالل نهاية �سنة  31دي�سمرب 2012م مل يكن لها
�أي ت�أثري مايل على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
ب) �أ�س�س توحيد القوائم املالية

ت�شمل القوائم املالية املوحدة ،القوائم املالية لبنك الريا�ض
وال�رشكات التابعة له كما يف  31دي�سمرب من كل �سنة .يتم
�إعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�س الفرتة املالية
للبنك ،كما �أن ال�سيا�سات املحا�سبية التي تخ�ضع لها
تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل البنك.

ال�رشكات التابعة هي كافة ال�رشكات التي يكون للبنك القدرة
على ال�سيطرة عليها ،وتتواجد ال�سيطرة عندما يكون لدى
البنك القدرة على التحكم يف �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية
للح�صول على مكا�سب من �أن�شطتها ،وعادة ميتلك فيها
البنك ح�صة تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .ويتم توحيد
القوائم املالية لل�رشكات التابعة مع القوائم املالية للبنك
بتاريخ انتقال ال�سيطرة عليها �إىل البنك ،ويتوقف توحيد هذه
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القوائم املالية بتاريخ توقف هذه ال�سيطرة.

يتم ا�ستبعاد الأر�صدة بني البنك وال�رشكة التابعة ،و�أي
ش� من املعامالت املالية
دخل �أو م�رصوف غري حمقق قد ين� أ
مع ال�رشكة التابعة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة.

يعترب البنك طرفا ً يف من�ش�آت ذات غر�ض خا�ص ،والتي
ن�ش�أت �أ�سا�سا ً لغر�ض ت�سهيل بع�ض ترتيبات التمويل
املتوافقة مع ال�رشيعة.

ج) حما�سبة تاريخ ال�سداد

يتـم �إثبات و�إلغاء �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة
ب�رشاء وبيع املوجودات املالية بتاريخ ال�سداد ،ويتم قيد �أي تغري
يف القيمة العادلة بني تاريخ ال�رشاء وتاريخ التقرير بنف�س
طريقة املحا�سبة عند اقتناء الأ�صل� .إن العمليات االعتيادية
املتعلقة ب�رشاء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي
تتطلب �أن يتم ت�سليم تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص
عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
د) اال�ستثمار يف ال�رشكات الزميلة

ال�رشكة الزميلة هي �رشكة ميلك البنك ت�أثريا ً جوهريا ً على
تلك املن�ش�أة ولكن ال ميلك البنك قدرة على التحكم يف
�سيا�ساتها املالية واملتعلقة بالأن�شطة وهي لي�ست �رشكة
تابعة او م�رشوع م�شرتك .يتم �أثبات اال�ستثمار يف ال�رشكات
الزميلة بالتكلفة والحقا يتم اثباتها وفقا لطريقة حقوق
امللكية .ويتم اثبات اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة يف
املركز املايل بالتكلفة ,م�ضافا ً �إليها التغري يف قيمة االقتناء
املبدئي يف ح�صة البنك من �صايف املوجودات لل�رشكة
الزميلة ,ناق�صا اي انخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات ،كل
على حدة ،كما يتم تخفي�ضها بالتوزيعات امل�ستلمة.
هـ) الأدوات املالية امل�شتقة وتغطية املخاطر

يتم قيا�س الأدوات املالية امل�شتقة والتي تت�ضمن عقود
ال�رصف الأجنبي والعقود اخلا�صة ب�أ�سعار العموالت
ومقاي�ضات �أ�سعار العمالت والعموالت وخيارات �أ�سعار
العمالت (املكتتبة وامل�شرتاة) بالقيمة العادلة .تقيد كافة
امل�شتقات بقيمتها العادلة �ضمن املوجودات وذلك عندما
تكون القيمة العادلة �إيجابية ،وتقيد �ضمن املطلوبات
عندما تكون القيمة العادلة �سلبية .وحتدد القيمة العادلة
بالرجوع �إىل الأ�سعار املتداولة بال�سوق و�أنظمة خ�صم
التدفقات النقدية و�أنظمة الت�سعري ،ح�سبما هو مالئم.
وتعتمد معاجلة التغيريات يف القيمة العادلة للم�شتقات
على ت�صنيفها يف �أي من الفئات التالية:
 .iم�شتقات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة

تدرج التغريات يف القيمة العادلة للأدوات امل�شتقة
املقتناة لأغرا�ض املتاجرة مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة
حتت بند دخل/خ�سائر املتاجرة .وتت�ضمن امل�شتقات
املقتناة لأغرا�ض املتاجرة �أي�ضا ً تلك امل�شتقات التي ال
تخ�ضع ملحا�سبة تغطية املخاطر املبينة �أدناه.
 .iiحما�سبة تغطية املخاطر

تخ�ص�ص املجموعة بع�ض امل�شتقات ك�أدوات لتغطية
املخاطر يف عالقات حتوط م�ؤهله.

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

لأغرا�ض حما�سبة تغطية املخاطر ،ف�إن تغطية املخاطر
ت�صنف �إىل فئتني هما�( :أ) تغطية خماطر القيمة
العادلة والتي تغطي خماطر التغريات يف القيمة
العادلة للموجودات �أو املطلوبات �أو االلتزامات امل�ؤكدة
غري املغطاة �أو جزء حمدد من �أي منهم مرتبط مبخاطر
حمددة قد ت�ؤثر على �صايف الدخل �أو اخل�سارة( .ب)
تغطية خماطر التدفقات النقدية والتي تغطي خماطر
التغريات يف التدفقات النقدية �سواء كانت متعلقة
مبخاطر حمددة مرتبطة باملوجودات �أو املطلوبات املغطاة
�أو العمليات املتوقع حدوثها بن�سبة عالية والتي ت�ؤثر
على �صايف الدخل �أو اخل�سارة املعلن.
ولكي تكون امل�شتقات م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر،
ف�إنه يتوقع ب�أن تكون تغطية املخاطر ذات فعالية عالية،
مبعنى �أن يتم مقابلة التغريات يف القيمة العادلة �أو
التدفقات النقدية اخلا�صة ب�أداة تغطية املخاطر ب�شكل
فعال مع التغريات املقابلة التي طر�أت على البند الذي
متت تغطية خماطره ،ويجب �أن تكون هذه التغريات قابلة
للقيا�س ب�شكل موثوق به .وعند بداية تغطية املخاطر،
يجب توثيق �إ�سرتاتيجية و�أهداف �إدارة املخاطر مبا يف ذلك
حتديد �أداة تغطية املخاطر والبند الذي �سيتم تغطيته
وطبيعة املخاطر املغطاة وطريقة تقييم فعالية تغطية
املخاطر .وتبعا ً لذلك ،يجب تقييم مدى فعالية تغطية
املخاطر ب�صورة م�ستمرة.
�أ .تغطية خماطر القيمة العادلة:

عندما يتم تخ�صي�ص امل�شتقات ك�أداة تغطية خماطر
لتغطية التغيري يف القيمة العادلة للأ�صول �أو
االلتزامات املثبتة �أو اللتزام م�ؤكد والذي قد يكون له
ت�أثري على قائمة الدخل ،تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر
نا�شئة عن �إعادة قيا�س �أدوات تغطية املخاطر بقيمتها
العادلة مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة .ويتم ت�سوية
اجلزء املتعلق بالبند الذي متت تغطية خماطره يف
القيمة الدفرتية لذلك البند ويدرج يف قائمة الدخل
املوحدة� .أما البنود املغطاة والتي يتم قيا�سها بالتكلفة
املطف�أة ،ويف احلاالت التي تتوقف فيها تغطية خماطر
القيمة العادلة للأدوات املالية املرتبطة بعموالت خا�صة
عن الوفاء ب�رشط حما�سبة تغطية املخاطر� ،أو بيعها� ،أو
انتهائها ،يتم �إطفاء الفرق بني القيمة الدفرتية للبنود
املغطاة عند انتهائها والقيمة املقابلة يف قائمة الدخل
على مدى العمر املتبقي للتغطية با�ستخدام �سعر
العمولة الفعلي .و�إذا مت �إلغاء �إثبات البند التي متت
تغطية خماطره يتم �إثبات وت�سوية القيمة العادلة غري
املطف�أة على الفور بقائمة الدخل املوحدة.
ب .تغطية خماطر التدفقات النقدية:

عندما يتم تخ�صي�ص �أحد امل�شتقات على �أنها �أداة
تغطية ملتغريات التدفقات النقدية املتعلقة مبخاطر
مرتبطة ب�أ�صل �أو خ�صم مثبت �أو مرتبط بعملية
مالية متوقعة تت�صف بارتفاع احتمال حدوثها والتي
قد يكون لها ت�أثري على قائمة الدخل ،فيتم �إثبات
اجلزء اخلا�ص بالربح واخل�سارة الناجمة عن �أداة تغطية
املخاطر التي مت حتديده على �أنه جزء فعـال مبا�رشة
يف قائمة الدخل ال�شامل ،على �أن يتم �إثبات اجلزء
الغري فعال� ،إن وجد ،يف قائمة الدخل املوحدة .بالن�سبة
لتغطية خماطر التدفقات النقدية التي ت�ؤثر على
عمليات م�ستقبلية والتي مت �إثبات الربح واخل�سارة
�ضمن االحتياطيات الأخرى ،حتول �إىل قائمة الدخل
املوحدة يف نف�س الفرتة التي �أثرت فيها معامالت

التغطية يف قائمة الدخل املوحدة .وعندما ينتج من
املعامالت املغطاة املتوقعة �إثبات �أ�صل غري مايل �أو
التزام غري مايل عندئذ يجب �أن يت�ضمن القيا�س املبدئي
لتكلفة اال�ستحواذ �أو التكلفة الدفرتية لهذه الأ�صول
وااللتزامات ،والأرباح واخل�سائر املتعلقة بها والتي �سبق
�إثباتها مبا�رشة يف قائمة الدخل ال�شامل.

ويتم التوقف عن اتباع حما�سبة تغطية املخاطر عند
انتهاء �رسيان �أداة التغطية �أو عندما يتم بيعها �أو عندما
يتم ممار�سة احلق جتاهها �أو عندما يتم �إنها�ؤها �أو عندما
ال ت�صبح تلك الأداة م�ؤهلة ملحا�سبة تغطية املخاطر،
�أو عندما يتم التوقع ب�أن املعامالت املتنب�أ بها لن حتدث،
�أو �أن يقوم البنك بحل االرتباط .وحينئذ يتم االحتفاظ
بالربح �أو اخل�سارة املرتاكمة الناجتة عن �أداة تغطية خماطر
التدفقات النقدية التي مت �إثباتها يف قائمة الدخل
ال�شامل حتى حتدث العملية املتنب�أ بوقوعها ،ويف حال
التوقع بعدم حدوثها ،يتم حتويل �صايف الربح �أو اخل�سارة
املرتاكمة املثبت �ضمن قائمة الدخل ال�شامل �إىل قائمة
الدخل املوحدة للفرتة.

و) العمالت الأجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية لرياالت
�سعودية ب�أ�سعار التحويل الفورية ال�سائدة بتاريخ �إجراء تلك
املعامالت .كما حتول �أر�صدة املوجودات واملطلوبات النقدية
امل�سجلة بالعمالت الأجنبية يف نهاية ال�سنة لرياالت
�سعودية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل.
ويتم �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر الناجتة من حتويل الأر�صدة
بالعمالت الأجنبية بقائمة الدخل املوحدة .ويتم حتويل
البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بعملة �أجنبية
با�ستخدام �أ�سعار ال�رصف الفوري املعمول بها يف التاريخ
الذي مت حتديد القيمة العادلة لها .ويتم �إدراج مكا�سب �أو
خ�سائر متويل �أ�سعار ال�رصف اخلا�صة بالبنود غري النقدية
امل�سجلة بالقيمة العادلة كجزء من ت�سوية القيمة العادلة
�إما يف قائمة الدخل املوحدة �أو يف حقوق امل�ساهمني طبقا
لطبيعة املوجودات املالية التي تقوم عليها.

املوجودات واملطلوبات غري النقدية التي يتم قيا�سها من
حيث التكلفة التاريخية بالعمالت االجنبية يتم حتويلها
(اىل ريال �سعودي) ،با�ستخدام �سعر ال�رصف الفوري املعمول
به يف تواريخ املعامالت الأولية.

وحتول �أر�صدة املوجودات واملطلوبات للفروع اخلارجية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية للريال ال�سعودي يف نهاية ال�سنة لرياالت
�سعودية ب�أ�سعار التحويل الفوري كما يف تاريخ قائمة املركز
املايل ،كما حتول �إيرادات وم�رصوفات الفروع اخلارجية للريال
ال�سعودي بناء على املتو�سط املرجح لأ�سعار التحويل ال�سائدة
خالل ال�سنة .يتم �إدراج فروقات كل التحويالت �إذا كانت
جوهرية ،يف قائمة الدخل ال�شامل .يتم حتويل هذه الفروقات
�إيل قائمة الدخل املوحدة عند ا�ستبعاد العمليات الأجنبية.
جميع الفروقات اجلوهرية يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة.
ز) مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها
يف قائمة املركز املايل املوحد يف حال وجود حق قانوين
ملزم حاليا لل�رشكة �أو عندما يكون لدى املجموعة نية
لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو
بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آ ٍن واحد.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)
ح) �إثبات الإيرادات

 .iدخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة:

يتم �إثبات دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة لكافة الأدوات
املالية املدرة للعموالت اخلا�صة ،ماعدا تلك التي ت�صنف
كمقتناة بغر�ض املتاجرة �أو تلك املدرج التغري يف قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل ( ،)FVISيف قائمة الدخل املوحدة
على �أ�سا�س معدل العائد الفعلي� .إن معدل العموالت اخلا�صة
الفعلي هو متاما ً �سعر خ�صم التدفقات املالية امل�ستقبلية
املتوقعة خالل فرتة �رسيان الأ�صول وااللتزامات املتوقعة (�أو
لفرتة �أق�رص� ،إن انطبق) للقيم احلالية للأ�صول وااللتزامات.
وعند احت�ساب �سعر العمولة الفعلي يقدر البنك التدفقات
املالية� ،آخذا ً يف االعتبار ،جميع �رشوط التعاقد للأدوات املالية
فيما عدا خ�سائر االئتمان املحتمل حدوثها.
ويتم تعديل القيمة احلالية للأ�صول املالية وااللتزامات
املالية �إذا �أعادت املجموعة النظر يف تقديراتها للمدفوعات
واملتح�صالت .وحتت�سب القيمة احلالية املعدلة على
�أ�سا�س �سعر العمولة الفعلي الأ�صلي ،ويتم �إثبات التغري
يف القيمة احلالية يف بند دخل �أو م�صاريف العموالت
اخلا�صة.

وي�شمل احت�ساب معدل الفائدة الفعلي جميع الأتعاب
املدفوعة �أو امل�ستلمة وتكاليف املعامالت املالية واخل�صومات
�أو العالوات والتي تعترب جزءا ً مكمال ً ملعدل العمولة الفعلي.
وتعرف تكلفة املعامالت ب�أنها التكاليف الإ�ضافية املرتبطة
مبا�رشة باقتناء و�إ�صدار �أو اال�ستغناء عن �أ�صل �أو التزام مايل.

� .iiأتعاب اخلدمة البنكية:

يتم �إثبات �أتعاب اخلدمات البنكية عندما تقدم اخلدمة.
�أما �أتعاب االلتزام ملنح القرو�ض والتي على الأرجح �سيتم
ا�ستخدامها ،فيتم ت�أجيلها مع التكلفة املبا�رشة املتعلقة
بها ويتم �إثباتها كتعديل للعائد الفعلي لتلك القرو�ض.
يف حالة وجود التزامات بالإقرا�ض وال يتوقع ا�ستخدامها
يتم اثباتها بر�سوم االلتزام للقر�ض على �أ�سا�س الق�سط
الثابت على مدى فرتة االلتزام .كما يتم �إثبات �أتعاب
املحافظ واخلدمات اال�ست�شارية الإدارية طبقا ً لعقود
اخلدمات املتعلقة وعلى �أ�سا�س زمن ن�سبي .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،يتم �إثبات الأتعاب امل�ستلمة عن �إدارة املوجودات
و�إدارة حمافظ ا�ستثمار وخدمات التخطيط املايل وخدمات
احلفظ واخلدمات املماثلة الأخرى التي يتم تقدميها على
مدى الفرتة التي يتم خاللها تقدمي هذه اخلدمات.
� .iiiأخرى:

�أما توزيعات الأرباح ،فيتم �إثباتها عند ن�شوء احلق ال�ستالم
هذه الأرباح .ويتم �إثبات دخل �أو خ�سائر ال�رصف الأجنبي
عند حدوث الدخل �أو اخل�سارة .يتم اثبات النتائج التي
تظهر من الأن�شطة التجارية ،وت�شمل جميع املكا�سب
واخل�سائر نتيجة التغريات يف القيمة العادلة للأ�صول
وااللتزامات املالية املقتناة بغر�ض املتاجرة ودخل وم�صاريف
العموالت اخلا�صة وتوزيعات الأرباح املرتبطة بها.
ط) اتفاقيات البيع و�إعادة ال�رشاء

ي�ستمر البنك يف �إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام
املتزامن ب�إعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد يف قائمة
املركز املالـي ،ويتم قيا�سها وفقا ً لل�سيا�سات املحا�سبية
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املتبعة ب�ش�أن اال�ستثمارات املقتناة ليدرج التغري يف قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل ،واال�ستثمارات املالية املتاحة
للبيع ،واال�ستثمارات الأخرى “مقتناة بالتكلفة املطف�أة”،
واال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق .ويتم �إظهار
االلتزام جتاه الطرف الآخر لقاء املبالغ امل�ستلمة منه مبوجب
هذه االتفاقيات يف الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى �أو ودائع العمالء ،ح�سبما هو مالئم ،ويتم اعتبار
الفرق بني �سعر البيع و�إعادة ال�رشاء كم�صاريف عموالت
خا�صة ي�ستحق على مدى فرتة اتفاقية �إعادة ال�رشاء على
�أ�سا�س �سعر العمولة الفعلي .لن يتم �إظهار املوجودات
امل�شرتاة مع وجود التزام لإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي
حمدد (اتفاقية �إعادة بيع) يف قائمة املركز املايل املوحد
لعدم انتقال ال�سيطرة على تلك املوجودات �إىل املجموعة.
تدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االتفاقيات �ضمن قائمة
املركز املايل يف النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي �أو الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى� ،أو القرو�ض وال�سلف ،ح�سب ما هو مالئم.
ويتم اعتبار الفرق بني �سعر ال�رشاء و�إعادة البيع كدخل
عموالت خا�صة ي�ستحق على مدى فرتة اتفاقية �إعادة
البيع على �أ�سا�س �سعر العمولة الفعلي.
ي) اال�ستثمارات

يتم �إثبات اال�ستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة مت�ضمنة
امل�صاريف املرتبطة مبا�رشة باقتناء هذه اال�ستثمارات،
با�ستثناء اال�ستثمارات املحتفظ بها ليدرج التغري يف
قيمتها العادلة يف قائمة الدخل املوحدة ،و التي مت الحقا
معاجلتها ح�سب ت�صنيفها كا�ستثمارات مقتناة حتى
تاريخ اال�ستحقاق او مقتناة بالتكلفة املطف�أة .وتطف�أ
العالوة �أو اخل�صم ب�شكل عام على �أ�سا�س العائد الفعلي
وتدرج يف دخل العموالت اخلا�صة.

وحتدد القيمة العادلة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف
الأ�سواق املالية النظامية على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة
بال�سوق عند انتهاء العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل
املوحدة ،وحتدد القيمة العادلة للأ�صول املدارة واال�ستثمارات
يف �صناديق اال�ستثمار بالرجوع �إىل �صافى قيم الأ�صول
املعلنة� .أما بالن�سبة لال�ستثمارات غري املتداولة بال�سوق،
فيتم �إجراء تقدير منا�سب للقيمة العادلة بالرجوع �إىل
القيمة ال�سوقية احلالية للأدوات الأخرى امل�شابهة لها
ب�شكل جوهري �أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية املتوقعة
لها .وعندما ال ميكن الو�صول �إىل القيمة العادلة من
الأ�سواق الن�شطة ،ف�إنها حتدد با�ستخدام �أ�ساليب تقييم
فنية متنوعة والتي تت�ضمن ا�ستخدام مناذج ح�سابية،
�إن �أمكن .وت�ؤخذ املدخالت لهذه النماذج من م�شاهدات
الأ�سواق عندما يكون ذلك ممكنا .ولكن �إذا كان ذلك غري
عملي ،ف�إنه يتطلب ممار�سة م�ستوى معقول من احلكم
لتحديد القيمة العادلة.
بعد الإثبات الأويل لال�ستثمارات ال ي�سمح عادة ب�إجراء
�أية حتويالت بني فئات ت�صنيف اال�ستثمارات املختلفة،
فيما عدا ما �أقره التعديل الأخري ملعيار املحا�سبة رقم 39
(�إي�ضاح  ،)6وحتدد قيمة كل فئة من اال�ستثمارات عند
انتهاء الفرتة املالية الالحقة على الأ�سا�س املو�ضح يف
الفقرات التالية:

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

 .iاال�ستثمارات املدرج التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

ت�صنف اال�ستثمارات يف هذه املجموعة �إما ا�ستثمارات
مقتناة لأغرا�ض املتاجرة �أو ا�ستثمارات مت حتديدها
كا�ستثمارات مقتناة ليدرج التغري يف قيمتها العادلة يف
قائمة الدخل املوحدة .ويتم اقتناء اال�ستثمارات املقتناة
لأغرا�ض املتاجرة �أ�سا�سا لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�رشاء يف
مدد ق�صرية الأجل.

وتقا�س تلك اال�ستثمارات بالقيمة العادلة بعد الإثبات
الأويل ،ويتم �إظهار �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجمة عن
التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة
للفرتة التي تن�ش�أ فيها .وال يتم �إ�ضافة تكلفة االقتناء،
يف حال وجودها ،للقيمة العادلة عند الإثبات الأويل
لهذه اال�ستثمارات .ويتم �إظهار دخل العمولة اخلا�صة
وتوزيعات الأرباح امل�ستلمة عن املوجودات املالية املقتناة
ليدرج التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
ك�إيرادات متاجرة.
 .iiاال�ستثمارات املتاحة للبيع

اال�ستثمارات املتاحة للبيع لي�ست ادوات مالية م�شتقة
وت�شمل الأ�سهم وال�سندات التي مت ت�صنيفها
كا�ستثمارات متاحة للبيع او مل يتم ت�صنيفها (�أ)
قرو�ض و �سندات قب�ض( ،ب) ا�ستثمارات مقتناه حتى
تاريخ اال�ستحقاق( ،ج) ا�صول مالية مقتناه تدرج
التغريات يف قيمتها العادلة من خالل الأرباح �أو اخل�سائر.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك التي ينوى االحتفاظ
بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي ميكن �أن تباع ا�ستجابة
الحتياجات ال�سيولة �أو التغريات يف معدالت الفائدة �أو
�أ�سعار ال�رصف الأجنبي �أو �أ�سعار الأ�سهم .وتقا�س هذه
اال�ستثمارات ،بعد اقتنائها ،بالقيمة العادلة .وعندما
ال يتم تغطية خماطر القيمة العادلة لال�ستثمارات
املتاحة للبيع تثبت �أية مكا�سب �أو خ�سائر نتيجة التغري
يف القيمة العادلة مبا�رشة يف قائمة الدخل ال�شامل.
وعند انتفاء �أ�سباب �إثبات تلك اال�ستثمارات يتم �إظهار
املكا�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة ،املثبتة �سابقا ً يف قائمة
الدخل ال�شامل املوحدة ،املت�ضمنة يف قائمة الدخل
املوحدة للفرتة.
 .iiiاال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة

ت�صنف اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن
حتديدها وغري املتداولة ب�سوق ن�شط ،كا�ستثمارات �أخرى
مقتناة بالتكلفة املطف�أة .وتظهر اال�ستثمارات الأخرى
املقتناة بالتكلفة املطف�أة والتي مل يتم تغطية خماطر
قيمتها العادلة بالتكلفة املطف�أة ،با�ستخدام �سعر
العمولة الفعلي ،ناق�صا ً خم�ص�ص االنخفا�ض يف
قيمتها .ويتم �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر يف قائمة الدخل
املوحدة عندما يتم �إلغاء �إثباتها �أو انخفا�ض قيمتها.
 .ivاال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

ت�صنف اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها
ولها تواريخ ا�ستحقاقات حمددة ،ولدى البنك املقدرة والنية
لالحتفاظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق ،ت�صنف كا�ستثمارات
حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق.

ويتم قيا�س هذه اال�ستثمارات بعد اقتنائها بالتكلفة
املطف�أة ناق�صا ً خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمتها.
وحت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار

اخل�صم �أو العالوة عند االقتناء با�ستخدام �سعر العمولة
الفعلي ،كما تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن
هذه اال�ستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم
�إلغاء �إثباتها �أو انخفا�ض قيمتها.

�إن اال�ستثمارات التي ت�صنف �ضمن بند مقتناة حتى
تاريخ اال�ستحقاق ال ميكن بيعها �أو �إعادة ت�صنيفها بدون
الت�أثري على قدرة البنك ال�ستخدام هذا الت�صنيف وال
ميكن تخ�صي�صها كبند يتم تغطية خماطره بالن�سبة
ل�سعر العمولة �أو خماطر ال�سداد املبكر وذلك ب�سبب
طبيعة هذا اال�ستثمار طويل الأجل.

ك) القرو�ض وال�سلف

القرو�ض وال�سلف هي موجودات مالية غري م�شتقة
ذات دفعات ثابتة� ،أو ممكن حتديدها ،مت منحها �أو اقتنا�ؤها
بوا�سطة البنك .ويتم �إثبات القرو�ض وال�سلف عندما
يقدم النقد �إىل املقرت�ضني ويتم �إلغاء �إثباتها عندما ي�سدد
املقرت�ضون التزاماتهم �أو عندما تباع هذه القرو�ض �أو يتم
�شطبها �أو عندما حتول ب�شكل جوهري جميع خماطر
وعوائد امللكية �إىل طرف ثالث.

يتم القيا�س املبدئي لكافة القرو�ض وال�سلف بالقيمة
العادلة �شاملة م�صاريف اقتنائها .ويتم ت�صنيف القرو�ض
وال�سلف التي �أن�ش�أها �أو حازها البنك والتي لي�ست
متداولة ب�سوق ن�شط ومل يتم تغطية خماطرها كقرو�ض
مقتناة بالتكلفة املطف�أة .ولأغرا�ض العر�ض يف القوائم
املالية ،يتم خ�صم خم�ص�ص خ�سائر االئتمان من ح�ساب
القرو�ض وال�سلف املمنوحة للعمالء.
ل) االنخفا�ض الدائم يف قيمة املوجودات املالية

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من
وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض دائم يف قيمة
�أي من املوجودات املالية �أو جمموعة من املوجودات املالية
املثبتة بالتكلفة املطف�أة .ويف حال وجود مثل هذا الدليل،
يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد و�إثبات اخل�سائر
الناجتة من االنخفا�ض يف القيمة احلالية بناء علي �صايف
القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة.
وتعترب الأ�صول املالية منخف�ضة يف حالة وجود دليل
مو�ضوعي يو�ضح حدوث خ�سارة بعد �إثباتها املبدئي ،و�أن
هذه اخل�سارة لها ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية
وميكن تقديرها ب�شكل موثوق به.

تت�ضمن ال�شواهد املو�ضوعية على انخفا�ض قيمة
الأ�صول املالية �إع�سار �أو ت�أثر مقدرة العميل على ال�سداد،
و�إعادة هيكلة القرو�ض �أو اجلاري مدين بوا�سطة املجموعة
ب�رشوط ا�ستثنائية ،ووجود م�ؤ�رشات على �إقبال املقرت�ض �أو
امل�صدر على حالة �إفال�س ،وكذلك وجود �أدلة على عدم توفر
�سوق ن�شط للأوراق املالية .بالإ�ضافة �إىل وجود بيانات ميكن
مالحظتها ملجموعة من الأ�صول ،وعلى �سبيل املثال وجود
تغيريات يف مقدرة مقرت�ض �أو م�صدر على ال�سداد.
وقد ي�شمل ذلك احلاالت التي يعتقد فيها البنك ان املدين،
يف اغلب الظن ،غري قادر على �سداد التزاماته االئتمانية،
بالكامل ،بدون اللجوء �إىل اجراء من قبل البنك لت�سييل
قيمة ال�ضمانات ،ان وجدت.
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وت�شطب الأ�صول املالية عندما تكون غري قابلة للتح�صيل
مقابل املخ�ص�ص النخفا�ض القيمة �أو مبا�رشة بتحميلها
على قائمة الدخل املوحدة ،وت�شطب الأ�صول املالية فقط
يف الظروف التي ا�ستنفذت فيها جميع املحاوالت املمكنة
ال�سرتدادها وبعد ما حدد مبلغ اخل�سارة فيها.

ويف حال تخفي�ض املوجودات املالية �إىل قيمتها املقدرة
القابلة لال�سرتداد ف�إنه يتم �إثبات دخل العموالت بعد ذلك
على �أ�سا�س �سعر العمولة امل�ستخدم يف خ�صم التدفقات
النقدية امل�ستقبلية لغر�ض قيا�س القيمة القابلة لال�سرتداد.

و�إذا انخف�ض مبلغ اخل�سارة املطف أ� يف فرتة الحقة وكان من
املمكن ربط االنخفا�ض مو�ضوعيا بحدث وقع بعد �إثبات
االنخفا�ض (مثل التح�سن يف درجة ت�صنيف املدينني)
ف�إنه يتم عك�س خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة ال�سابق
�إثباته بوا�سطة تعديل ح�ساب املخ�ص�ص ،كما يتم �إثبات
املبلغ الذي مت عك�سه يف قائمة الدخل املوحدة لتخفي�ض
خ�سائر االئتمان.

وال تعترب القرو�ض التي مت �إعادة التفاو�ض علي �رشوطها
قرو�ضا ً متعرثة ،ولكن تعامل كقرو�ض جديدة .وتبني
�سيا�سات وممار�سات �إعادة الهيكلة علي م�ؤ�رشات �أو
معايري ت�شري �إيل �أن املدفوعات �ست�ستمر ،يف الغالب ،كما
�ست�ستمر القرو�ض يف اخل�ضوع لتقييم االنخفا�ض يف
قيمتها �سواء فردياّ �أو �إجمالياّ با�ستخدام معدل العمولة
الفعلي الأ�صلي .ويتم �شطب القرو�ض ال�شخ�صية بعد
م�ضى  180يوما ً على تاريخ تعرثها.
 .iاالنخفا�ض الدائم يف املوجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة

يف حالة الأدوات املالية املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
واملثبتة بالتكلفة املطف�أة يقوم البنك ،لكل �أداة مالية
على حدة ،بتقييم ال�شواهد املو�ضوعية النخفا�ض
القيمة بناء على االعتبارات التي �سبق عر�ضها �سابقاً.

يتم �إن�شاء خم�ص�ص حمدد مقابل االنخفا�ض يف قيمة
القرو�ض �أو �أي من الأ�صول املالية املثبتة بالتكلفة
املطف�أة يف حال وجود �شواهد مو�ضوعية �أن البنك غري
قادر على حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة .املخ�ص�ص
املحدد لالنخفا�ض هو عبارة عن الفرق بني القيمة
الدفرتية واملبالغ املقر ا�سرتدادها ،واملبلغ املقدر القابل
لال�سرتداد هو عبارة عن القيمة احلالية للتدفقات النقدية
املتوقعة مبا يف ذلك ال�ضمانات وغريها والتي مت خ�صمها
على �أ�سا�س معدل العمولة الفعلي الأ�صلي.

وت�أخذ املجموعة �أي�ضا ً يف اعتبارها �شواهد االنخفا�ض
يف القيمة على امل�ستوى الإجمايل للأ�صول املالية� ،أو
يتم حتديد املخ�ص�ص الإجمايل بناء على التدهور يف
الت�صنيفات االئتمانية الداخلية �أو اخلارجية املمنوحة
للمقرت�ض �أو جمموعة من املقرت�ضني ،املناخ االقت�صادي
املحيط باملقرت�ضني ،واخلربات وامل�ؤ�رشات التاريخية لأداء
حمفظة الإقرا�ض الدالة على جودتها االئتمانية.

 .iiاالنخفا�ض الدائم يف املوجودات املالية املتاحة للبيع

يف حالة �أدوات الدين املقتناة كمتاحة للبيع يقوم البنك،
لكل �أداة مالية على حدة ،بتقييم ال�شواهد املو�ضوعية
النخفا�ض القيمة ،كل على حدة ،بناء على االعتبارات
التي �سبق عر�ضها �سابقاً� .إن املبالغ املثبتة مقابل
انخفا�ض القيمة هي اخل�سائر املرتاكمة املحت�سبة كفرق
بني التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة احلالية ،ناق�صا ً اى
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خ�سائر النخفا�ض القيمة لتلك اال�ستثمارات والتي مت
�إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة �سابقاً.

يتم بتاريخ قائمة املركز املايل مراجعة الأعمار الإنتاجية
واملنافع االقت�صادية للموجودات الثابتة اجلوهرية ،ما �أمكن،
ومن ثم يتم تعديلها �إذا ا�ستلزم الأمر .ويتم احت�ساب
املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن البيع �أو اال�ستبعاد على
�أ�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية و�صايف املبلغ املح�صل،
وتدرج هذه املكا�سب �أو اخل�سائر يف قائمة الدخل املوحدة.

يعترب االنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر يف القيمة العادلة
ال�ستثمارات الأ�سهم املقتناة كمتاحة للبيع مقارنة
بتكلفتها دليال ً مو�ضوعيا ً على االنخفا�ض الدائم يف
القيمة .وال ي�سمح بعك�س اخل�سارة الناجتة من انخفا�ض
القيمة الدائم �إىل قائمة الدخل املوحدة طاملا ظلت
املوجودات قائمة بال�سجالت ،وعليه ف�إن �أي ارتفاع بالقيمة
العادلة الحقا ً يجب �أن ي�سجل �ضمن حقوق امل�ساهمني.
ويف حال �إلغاء �إثبات املوجودات املالية (بيعها) يتم حتويل
املكا�سب �أو اخل�سائر املرتاكمة املثبتة �ضمن حقوق
امل�ساهمني �إىل قائمة الدخل املوحدة للفرتة التي تن�ش�أ فيها.

�س) املطلوبات املالية

ويف حال حدوث �أي ارتفاع بالقيمة العادلة لأدوات الدين،
يف فرتة الحقةً ،و�أمكن ربط هذه الزيادة ب�شكل مو�ضوعي
ب�أحداث ائتمانية حتققت بعد �إثبات انخفا�ض القيمة
بقائمة الدخل املوحدة ،يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض
القيمة بقائمة الدخل املوحدة.

م) العقارات الأخرى

ت�ؤول للبنك خالل دورة �أعماله العادية ،بع�ض العقارات وذلك
�سدادا ً للقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة .وتعترب هذه العقارات
كموجودات متاحة للبيع ،وتظهر عند الإثبات املبدئي ب�صايف
القيمة املمكن حتقيقها للقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة
�أو القيمة العادلة احلالية للممتلكات املعنية �أيهما �أقل،
ناق�صا ً �أية تكاليف للبيع (�إذا كانت جوهرية) .ويتم �إثبات
�إيرادات الإيجار املتحققة من العقارات الأخرى يف قائمة
الدخل املوحدة ،وال يتم حتميل ا�ستهالكات على مثل هذه
العقارات .و�إحلاقا ً للإثبات املبدئي ف�إنه يتم �إعادة تقييم مثل
تلك العقارات على �أ�سا�س دوري .ويتم ت�سجيل اخل�سائر غري
املحققة الناجتة عن �إعادة التقييم ناق�صا تكاليف البيع
يف قائمة الدخل املوحدة ،كما يتم ت�سجيل املكا�سب غري
املحققة الناجتة عن �إعادة التقييم ب�رشط �أن ال تتجاوز خ�سائر
االنخفا�ض املرتاكمة التي مت ت�سجيلها �سابقا ً �إ�ضافة �إىل
اخل�سائر �أو املكا�سب الناجتة من اال�ستبعاد.
ن) ممتلكات ومعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم
اال�ستهالك والإطفاء املرتاكم وال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي
اململوكة .تتبع طريقة الق�سط الثابت يف ح�ساب
ا�ستهالك و�إطفاء املمتلكات واملعدات الأخرى وذلك على
�أ�سا�س الأعمار الإنتاجية املتوقعة للموجودات كما يلي-:
املباين

حت�سينات وديكورات
العقارات امل�ست�أجرة

� 33سنة

فرتة الإيجار �أو
� 5سنوات �أيهما �أقل

الأثاث والرتكيبات واملعدات

� 20 – 5سنة

برامج الكمبيوتر وم�شاريع امليكنة

� 5 – 3سنوات

�أجهزة الكمبيوتر
ال�سيارات

� 5سنوات

� 4سنوات

يتم �إثبات كافة ودائع �أ�سواق املال وودائع العمالء و�سندات
الدين امل�صدرة بالقيمة العادلة ناق�صا ً تكاليف هذه
املعامالت املالية .ويتم الحقا ً قيا�س جميع العموالت
املرتبطة بااللتزامات املالية ،عدا تلك املقتناة لتدرج
التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل �أو التي مت
تغطية خماطر قيمتها العادلة ،بالتكلفة املطف�أة والتي
يتم ح�سابها بعد الأخذ بعني االعتبار مبلغ اخل�صم �أو
العالوة .وتطف�أ العالوات وترتاكم اخل�صومات وفق �أ�س�س
العائد الفعلي حتى تاريخ اال�ستحقاق وترحل �إىل دخل �أو
م�صاريف العموالت اخلا�صة.

ويتم ت�سوية املطلوبات املالية ،والتي مت تغطية قيمتها
العادلة ب�شكل فعال ،بالتغريات يف قيمتها العادلة ب�رشط
�أن ال تتجاوز هذه الت�سوية القدر الذي مت تغطية خماطره،
وتدرج املكا�سب �أو اخل�سائر الناجمة عن ذلك يف قائمة
الدخل املوحدة� ،أما بالن�سبة للمطلوبات املالية امل�سجلة
بالتكلفة املطف�أة ف�إنه يتم �إثبات �أية مكا�سب �أو خ�سائر
يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم �إلغاء �إثباتها.
ع) عقود ال�ضمانات

�ضمن دورة عمل البنك املعتادة يتم منح �ضمانات مالية،
تتكون من اعتمادات م�ستندية و�ضمانات وقبوالت ،ويتم
الإثبات املبدئي يف القوائم املالية املوحدة لل�ضمانات املالية
بالقيمة العادلة �ضمن بند التزامات �أخرى ،وميثل ذلك قيمة
العالوة امل�ستلمة .والحقا ً بعد الإثبات املبدئي يتم قيا�س
التزامات البنك لكل �ضمان �إما بعالوة الإطفاء �أو ب�أف�ضل
تقدير للم�رصوفات املطلوبة لت�سوية �أية تعهدات مالية
تظهر نتيجة لهذه ال�ضمانات� ،أيهما �أكرب .ويتم �إثبات �أي
زيادة يف االلتزامات املرتبطة بال�ضمانات املالية بقائمة
الدخل املوحدة كم�رصوفات حتت بند خم�ص�ص خ�سائر
االئتمان .كما يتم �إثبات العالوات املح�صلة يف قائمة
الدخل املوحدة �ضمن �أتعاب خدمات بنكية وعلى �أ�سا�س
طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة �رسيان ال�ضمان.
ف) املخ�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عندما تتمكن املجموعة ،ب�شكل
موثوق به ،تقدير احلاجة �إليها ملقابلة دعاوى ق�ضائية
مقامة �ضد البنك �أو التزامات ناجتة عن �أحداث ما�ضية
ومن املحتمل ب�شكل كبري احلاجة �إىل موارد نقدية للوفاء
بهذه االلتزامات.

�ص) حما�سبة عقود الإيجار

تعترب كافة عقود الإيجار التي تربمها املجموعة كم�ست�أجر
عقود �إيجار ت�شغيلية ،ومبوجبها حتمل دفعات الإيجار على
قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى
فرتة الإيجار .ويف حالة �إنهاء عقد الإيجار الت�شغيلي
قبل انتهاء مدته ،تدرج �أية غرامات يجب دفعها للم�ؤجر
كم�رصوف خالل الفرتة التي يتم فيها �إنهاء الإيجار.
ق) النقدية و�شبه النقدية

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،تعرف
النقدية و�شبه النقدية ب�أنها تلك املبالغ املدرجة يف
النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
با�ستثناء الودائع النظامية ،كما ت�شمل الأر�صدة لدى
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى والتي ت�ستحق خالل
ثالثة �أ�شهر من تاريخ االقتناء.
ر) �إلغاء الإثبات للأدوات املالية

يتم �إلغاء �إثبات املوجودات املالية (�أو جزء منها� ،أو جزء
يف جمموعة �أ�صول مالية مت�شابهة) عندما تنتهي
احلقوق التعاقدية ال�ستالم التدفقات املالية اخلا�صة بهذه
املوجودات .ويف احلاالت التي تظهر فيها دالالت على �أن
البنك نقل �أ�صال ً مالياً ،يتم �إلغاء الإثبات عندما يقوم
البنك بنقل جميع املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية
الأ�صل ب�شكل جوهري .ويف احلاالت التي مل يتم نقل �أو
�إبقاء جميع املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية الأ�صل
ب�شكل جوهري ،يتم �إلغاء االعرتاف بالأ�صل فقط يف حال
تخلي البنك عن ال�سيطرة عليه .ويقوم البنك ب�إثبات �أي
حقوق �أو التزامات مت �إن�شا�ؤها �أو الإبقاء عليها خالل هذه
العملية ب�شكل منف�صل ك�أ�صول �أو مطلوبات.

ويتم �إلغاء �إثبات املطلوبات املالية �أو جزء منها من قائمة
املركز املايل املوحدة وذلك فقط عندما تنتهي (�أي عندما
يتم تنفيذ االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء
مدة �رسيانه).
�ش) خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

هي مكاف�أة م�ستحقة ملوظفي البنك يف نهاية مدة
عملهم بالبنك .يتم تكوين خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية
اخلدمة امل�ستحقة ملوظفي البنك مبوجب نظام العمل
والعمال باململكة العربية ال�سعودية ،ويظهر بقائمة املركز
املايل املوحدة �ضمن املطلوبات الأخرى.
ت) الزكاة ال�رشعية

مبوجب قوانني م�صلحة الزكاة والدخل باململكة العربية
ال�سعودية ف�إن الزكاة ال�رشعية هي التزام على امل�ساهمني.
ويتم احت�ساب الزكاة على ح�صة امل�ساهمني يف حقوق
امللكية با�ستخدام الأ�س�س املو�ضحة يف �أنظمة الزكاة .وال
يتم حتميل الزكاة على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة
حيث �إنها ت�ستقطع من قيمة الأرباح املوزعة على
امل�ساهمني.

البيانات املالية لعام 2012م

67

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)
ث) خدمات �إدارة اال�ستثمار

تقدم املجموعة خدمات ا�ستثمار لعمالئها والتي تت�ضمن
�إدارة بع�ض �صناديق اال�ستثمار .ويتم الإف�صاح عن الأتعاب
البنكية املكت�سبة �ضمن الإف�صاح اخلا�ص باملعامالت
مع الأطرف ذات العالقة .وال تعترب املوجودات املحتفظ
بها ب�صفة الأمانة �أو ب�صفة الوكالة موجودات خا�صة
باملجموعة وبالتايل ال يتم �إدراجها يف القوائم املالية
املوحدة للمجموعة.
خ) املنتجات امل�رصفية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة

تقدم املجموعة لعمالئها بالإ�ضافة �إىل اخلدمات امل�رصفية
التقليدية بع�ض منتجات م�رصفية متوافقة مع مبد�أ
جتنب العموالت اخلا�صة ،والتي يتم اعتمادها بوا�سطة
هيئة الرقابة ال�رشعية .وتت�ضمن هذه املنتجات املرابحة
والتورق واال�ست�صناع والإجارة.
يتم احت�ساب كافة املنتجات امل�رصفية املتوافقة مع
مبد�أ جتنب العموالت اخلا�صة با�ستخدام املعايري الدوليـة
اخلا�صة بالتقارير املالية ،ووفقا ً لل�سيا�سات املحا�سبية
املتبعة يف �إعداد القوائم املالية املوحدة.

 .iاملرابحة هي اتفاقية مبقت�ضاها يقوم البنك ببيع �سلعة
او ا�صل للعميل ،والتي قام البنك ب�رشائها ومتلكها بنا ًء
على وعد من العميل بال�رشاء من البنك� .سعر البيع ي�شمل
التكاليف بالإ�ضافة اىل هام�ش ربح متفق عليه.
 .iiالإجارة هي اتفاقية مبقت�ضاها يقوم البنك (امل�ؤجر) ب�رشاء
�أو ت�صنيع �أ�صل لت�أجريه ،بنا ًء على طلب العميل (امل�ست�أجر)،
وبنا ًء على وعد من العميل با�ستئجار اال�صل مببلغ متفق
عليه وملدة حمددة متفق عليها والتي قد تنتهي بنقل
ملكية اال�صل امل�ؤجر للم�ست�أجر.

 .iiiالتورق هو �شكل من �أ�شكال معامالت املرابحة مبقت�ضاها
يقوم البنك ب�رشاء �سلعة وبيعها للعميل .يقوم العميل ببيع
ال�سلعة بال�سعر الفوري وي�ستخدم املتح�صالت من البيع
ملتطلباته التمويلية.

 -4النقدية والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

نقدية يف ال�صندوق و�أر�صدة �أخرى

2,847,695

3,831,890

وديعة نظامية

6,896,828

6,963,587

اتفاقيات �إعادة البيع مع م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي

6,828,000 16,526,000

الإجمايل

26,270,523

17,623,477

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

ال�سعودي بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب
وودائع التوفري والودائع لأجل والودائع الأخرى وحت�سب يف نهاية
كل �شهر ميالدي .الوديعة النظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي غري متاحة لتمويل متطلبات الت�شغيل
اليومية وبناء على ذلك مل يتم �إدراجها �ضمن الأر�صدة
النقدية و�شبه النقدية.

 -5الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

ح�سابات جارية

359,916

102,290

�إيداعات �أ�سواق املال

2,831,073

5,982,733

الإجمايل

3,190,989

6,085,023

 -6ا�ستثمارات� ،صايف

�أ) الت�صنيف املحا�سبي لال�ستثمارات:

 .iمقتناة تدرج تغريات قيمتها العادلة يف قائمة الدخل:

يف � 1سبتمرب 2008م قامت املجموعة ب�إعادة ت�صنيف
ا�ستثماراتها يف حمفظة املتاجرة والتي تظهر �ضمن
فئة “ا�ستثمارات مقتناة تدرج تغريات قيمتها العادلة يف
قائمة الدخل �إىل “فئة ا�ستثمارات متاحة للبيع”.

القيمة الدفرتية والعادلة لال�ستثمارات التي مت �إعادة
ت�صنيفها يف  31دي�سمرب 2012م بلغت  3,794مليون
ريال ( 31دي�سمرب 2011م 3,625 :مليون ريال �سعودي)

ولو مل يتم �إعادة الت�صنيف لت�ضمنت قائمة الدخل
املوحدة للمجموعة كما يف  31دي�سمرب 2012م مكا�سب
غري حمققة تبلغ  369مليون ريال ( 31دي�سمرب 2011م
مكا�سب غري حمققة  80.3مليون ريال �سعودي) نتيجة
�إعادة تقييم هذه اال�ستثمارات.

 .iiاال�ستثمارات املتاحة للبيع
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة

�سندات بعمولة عائمة

�صناديق ا�ستثمار

�أ�سهم

الإجمايل
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2012

خارج اململكة
2012

2011

11,424,917

9,913,341

9,953,087 11,448,889

1,699,530

1,842,492

1,699,530

1,842,492

235,498

244,218

1,982,354

1,980,174

2,217,852

2,224,392

1,173,749

1,134,158

75,490

55,606

1,249,239

1,189,764

1,433,219

1,418,122

15,182,291

13,791,613

16,615,510

15,209,735

23,972

2011
39,746
-

-

2011

2012

ت�شمل اال�ستثمارات الدولية �أعاله مبلغ � 12.3ألف مليون ريال �سعودي ( 2011م� 11.3 :ألف مليون ريال �سعودي) تدار بوا�سطة
مدراء خارجي
 .iiiاال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة

�سندات بعمولة عائمة
الإجمايل

داخل اململكة

خارج اململكة

2012

2011

10,568,837

8,242,077

2,836,162

4,287,644

12,529,721 13,404,999

2012
2,137,120
2,137,120

الإجمايل

2011

2012

2011

1,828,973

12,705,957

10,071,050

38,930

2,836,162

4,326,574

1,867,903

15,542,119

14,397,624

 .ivاال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة

الإجمايل

�إجمايل اال�ستثمارات� ،صايف

داخل اململكة
2012

خارج اململكة

2011

2012

الإجمايل

2011

2012

2011

187,779

216,974

3,908,444

6,791,837

4,096,223

7,008,811

187,779

216,974

3,908,444

6,791,837

4,096,223

7,008,811

15,025,997

14,164,817

21,227,855

22,451,353

36,253,852

36,616,170

ب) مكونات اال�ستثمارات طبقا ً لأنواع الأوراق املالية
2011

2012
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة

�سندات بعمولة عائمة

�أ�سهم

طبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يتعني على البنك
االحتفاظ بوديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي

داخل اململكة

الإجمايل

�صناديق ا�ستثمارية

خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة

�إجمايل اال�ستثمارات� ،صايف

متداولة

غري متداولة

الإجمايل

متداولة

13,593,765

14,657,304

4,236,492

299,200

4,535,692

4,555,347

170,335

1,119,429
2,217,852
21,167,538

11,823,426 28,251,069

1,289,764

1,053,375

2,217,852

2,224,392

)(40,525

)(40,525

-

15,086,314

36,253,852

-

19,656,540

غري متداولة

الإجمايل

15,209,522

27,032,948

1,613,719

6,169,066

176,841

1,230,216

-

2,224,392

)(40,452

)(40,452

16,959,630

36,616,170

البيانات املالية لعام 2012م

69

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
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يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

ج) فيما يلي حتليل للأرباح واخل�سائر الغري حمققة والقيمة العادلة لال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة واال�ستثمارات
املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق:

 .iاال�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�سندات بعمولة ثابتة

�سندات بعمولة عائمة

�إجمايل
�إجمايل الأرباح
اخل�سائر غري
غري املحققة
املحققة

193,101 12,705,957

)(33,683

119,584 2,836,162

�إجمايل اال�ستثمارات� ،صايف 312,685 15,542,119

)(33,683

القيمة
العادلة

القيمة
الدفرتية

�رشكات

�إجمايل
�إجمايل الأرباح
اخل�سائر غري
غري املحققة
املحققة

107,752 10,071,050 12,865,375

)(7,450

90,122 4,326,574 2,955,746
197,874 14,397,624 15,821,121

)(7,450

القيمة
العادلة
10,171,352
4,416,696
14,588,048

�سندات بعمولة ثابتة

الإجمايل

16,526,723

15,456,747

8,847,365

8,222,385

10,879,764

12,937,038

36,253,852

36,616,170

تت�ضمن اال�ستثمارات على مبالغ قدرها  1,648مليون ريال �سعودي (2011م 2,044 :مليون ريال �سعودي) مرهونة مبوجب
اتفاقيات �إعادة �رشاء لدى عمالء �آخرين (�إي�ضاح  19د) .وقد بلغت القيمة ال�سوقية لهذه اال�ستثمارات  1,647مليون ريال
�سعودي (2011م 2,116 :مليون ريال �سعودي).

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
2011

2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

2011

و) حركة خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات

 .iiاال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

القيمة
الدفرتية

2012

حكومية و�شبه حكومية

2011

2012

القيمة
الدفرتية

هـ) اال�ستثمارات ح�سب �أطراف التعامل

�إجمايل
�إجمايل الأرباح
اخل�سائر غري
غري املحققة
املحققة
-

21,055 4,096,223

القيمة
العادلة
4,117,278

القيمة
الدفرتية

الر�صيد يف بداية ال�سنة

�إجمايل
�إجمايل الأرباح
اخل�سائر غري
غري املحققة
املحققة
-

23,301 7,008,811

مبالغ م�سرتدة  /حمولة
القيمة
العادلة
7,032,112

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2012

2011

40,452

40,572

73

)(120

40,525

40,452

 -7القرو�ض وال�سلف� ،صايف

�أ) القرو�ض وال�سلف املقتناة بالتكلفة املطف�أة

د) املالءة االئتمانية لال�ستثمارات

2012
2011

2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املقيمة  -Aو�أعلى

املقيمة �أقل من -A

غري م�صنفة
الإجمايل

�سندات
بعمولة ثابتة

�سندات
بعمولة
عائمة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�أخرى

الإجمايل

3,150,591 23,114,882

-

5,150,732 22,222,208 26,265,473

-

27,372,940

491,595 3,893,964

-

441,544 3,515,966 4,385,559

-

3,957,510

1,242,223

893,506

�أخرى

الإجمايل

�سندات
بعمولة ثابتة

�سندات
بعمولة
عائمة

القرو�ض وال�سلف العاملة� ،إجمايل

1,294,774 5,602,820 3,467,091

576,790

5,285,720 3,414,156

36,616,170 3,414,156 6,169,066 27,032,948 36,253,852 3,467,091 4,535,692 28,251,069

تتكون اال�ستثمارات املقيمة “�أقل من  ”-Aب�شكل �أ�سا�سي من �سندات م�صنفة ائتمانيا  BBBو  BBوتتكون اال�ستثمارات غري
امل�صنفة ائتمانيا من �صناديق ا�ستثمار و�أ�سهم.

القرو�ض وال�سلف غري العاملة� ،صايف

�إجمايل القرو�ض وال�سلف

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان

الإجمايل

جاري مدين
8,796,369
160,339
8,956,708
)(61,165
8,895,543

خم�ص�ص املحفظة

-

بطاقات ائتمان

قرو�ض
�شخ�صية

قرو�ض جتارية

�أخرى

�إجمايل

754,682

29,857,170

78,134,827

432,164

117,975,212

-

-

1,845,786

31,009

2,037,134

754,682

29,857,170

79,980,613

463,173

120,012,346

-

-

)(1,386,621

)(21,557

)(1,469,343

754,682

29,857,170

78,593,992

441,616

118,543,003

-

-

-

-

)(1,072,349

القرو�ض وال�سلف املقتناة بالتكلفة املطف�أة� ،صايف

117,470,654

2011
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
القرو�ض وال�سلف العاملة� ،إجمايل

القرو�ض وال�سلف غري العاملة� ،صايف

�إجمايل القرو�ض وال�سلف

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان

الإجمايل

خم�ص�ص املحفظة

قرو�ض
�شخ�صية

قرو�ض جتارية

�أخرى

745,616

25,549,643

79,011,785

783,210

113,092,085

-

-

1,758,372

72,179

1,879,223

7,050,503

745,616

25,549,643

80,770,157

855,389

114,971,308

)(29,071

-

-

)(834,485

)(62,639

)(926,195

7,021,432

745,616

25,549,643

79,935,672

792,750

114,045,113

جاري مدين
7,001,831
48,672

القرو�ض وال�سلف املقتناة بالتكلفة املطف�أة� ،صايف

-

بطاقات ائتمان

-

-

-

-

�إجمايل

)(1,072,349
112,972,764

تت�ضمـن القرو�ض وال�سلف �أعاله منتجات م�رصفية �إ�سالمية قدرها  56,818مليون ريال ( 2011م 52,569 :مليون ريال).
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)
ب) احلركة يف خم�ص�ص خ�سائر االئتمان

جيدة – ت�سهيالت ائتمانية ذات جودة بني عالية وقدرة على ال�سداد ،وهى ح�سابات يتم متابعتها ب�شكل منتظم.
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان

2012
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بطاقات ائتمان

قرو�ض
�شخ�صية

الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

-

جمنب خالل ال�سنة
ديون معدومة م�شطوبة

يحتاج �إىل عناية – ت�سهيالت ائتمانية تتطلب مراقبة ل�صيقة من قبل الإدارة ب�سبب تدهور الأو�ضاع املالية للمقرت�ض.

قرو�ض جتارية*

خم�ص�ص
املحفظة

�إجمايل

1,072,349

1,998,544
1,558,734
)(864,368

�إجمايل

926,195

926,195

63,464

335,635

1,159,635

1,558,734

-

)(63,464

)(335,635

)(465,269

)(864,368

-

ت�شمل القرو�ض امل�صنفة على انها جيدة يف  31دي�سمرب  2012قرو�ض جتارية * ذات جودة عالية مببلغ  25,249مليون ريال
( 27,280 :2011مليون ريال) ،وقرو�ض ذات جودة جيدة مببلغ  49,720مليون ريال ( 49,302 :2011مليون ريال) و قرو�ض ذات جودة
مقبولة مببلغ  11,558مليون ريال ( 9,465 :2011مليون ريال).
 .iiالقرو�ض وال�سلف املت�أخرة ومل تخف�ض قيمتها

2012

مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابقا ً

-

-

)(103,297

)(103,297

-

)(103,297

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

حتويالت �أخرى

-

-

)(47,921

)(47,921

-

)(47,921

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

من  90 – 31يوم

-

-

1,469,343

1,469,343

بطاقات ائتمان

من  180 – 91يوم

1,072,349

2,541,692

�إجمايل

خم�ص�ص
املحفظة

�إجمايل

1,072,349

2,288,353
1,012,188

من  180 – 91يوم

الإجمايل

�أكرث من  180يوم

2011
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بطاقات ائتمان

قرو�ض
�شخ�صية

قرو�ض جتارية*

الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

-

1,216,004

1,216,004

جمنب خالل ال�سنة

87,456

338,677

586,055

1,012,188

-

ديون معدومة م�شطوبة

)(87,456

)(338,677

)(703,544

)(1,129,677

-

)(1,129,677

مبالغ م�سرتدة جمنبة �سابقا ً

-

-

)(142,578

)(142,578

-

)(142,578

حتويالت �أخرى

-

-

)(29,742

)(29,742

-

)(29,742

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

-

926,195

926,195

1,072,349

1,998,544

* تت�ضمن القرو�ض التجارية ،جاري مدين والقرو�ض وال�سلف الأخرى.

51,636

952,346

15,256

1,019,238

37,117

596,133

391

633,641

-

الإجمايل

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان

88,753

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بطاقات ائتمان

من  90 – 31يوم

�أكرث من  180يوم

جيدة
يحتاج �إىل عناية

57,969

710,735

23,962

792,666

40,989

429,493

15,691

486,173

-

67,069

67,069

1,140,228

106,722

1,345,908

98,958

* تت�ضمن جاري مدين والقرو�ض وال�سلف الأخرى.

الإجمايل

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
جيدة
يحتاج �إىل عناية
الإجمايل

72

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

28,308,691

86,526,245

115,500,865

537,580

537,580

87,063,825

116,038,445

كهرباء ،ماء ،غاز ،خدمات �صحية

زراعة و�أ�سماك

مناجم وتعدين
بناء و�إن�شاءات
جتارة

�إجمايل

بطاقات ائتمان

قرو�ض �شخ�صية

قرو�ض جتارية*

646,658

24,409,415

86,047,353

111,103,426

-

-

642,751

642,751

646,658

24,409,415

86,690,104

111,746,177

تت�ضمن اجلداول �أعاله القرو�ض وال�سلف املتعرثة لأقل من  30يوما ومل تخف�ض قيمتها والتي بلغت  4,988مليون ريال يف
دي�سمرب 2011( 2012م 3,389 :مليون ريال).

البيانات املالية لعام 2012م

6,071,968

-

ت�صنيع

2011

-

6,071,968

حكومية و�شبه حكومية

148,194

-

قرو�ض �شخ�صية

28,308,691

-

148,194

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

قرو�ض جتارية*

-

غري العاملة

خم�ص�ص خ�سائر
االئتمان

العاملة

�إجمايل

665,929

قرو�ض �شخ�صية

قرو�ض جتارية*

�إجمايل

2012

2012

665,929

1,548,479

299,535

د) خماطر تركزات القرو�ض وال�سلف وخم�ص�ص خ�سائر االئتمان ح�سب القطاعات االقت�صادية

 .iالقرو�ض وال�سلف غري مت�أخرة ومل تخف�ض قيمتها

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

-

283,888

283,888
1,936,767

2011

ج) جودة ائتمان القرو�ض وال�سلف

بطاقات ائتمان

قرو�ض �شخ�صية

قرو�ض جتارية*

�إجمايل

نقل وات�صاالت
خدمات

�شخ�صية وبطاقات ائتمانية

�أخرى

الإجمايل

خم�ص�ص حمفظة القرو�ض وال�سلف
القرو�ض وال�سلف� ،صايف

القرو�ض وال�سلف،
�صايف

1,125,607

19,221

)(3,442

1,141,386

17,130,966

57,800

)(30,342

17,158,424

3,655,486

-

-

3,655,486

2,372,032

-

-

2,372,032

11,088,289

438,552

)(341,152

11,185,689

34,688,503

1,441,778

)(1,042,235

35,088,046

6,849,406

966

)(515

6,849,857

3,443,155

20,645

)(13,712

3,450,088

30,611,852

-

-

30,611,852

789,754

58,172

)(37,945

809,981

117,975,212

2,037,134

)(1,469,343

118,543,003
)(1,072,349
117,470,654

البيانات املالية لعام 2012م
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

2011
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
حكومية و�شبه حكومية

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

زراعة و�أ�سماك
ت�صنيع

مناجم وتعدين

كهرباء ،ماء ،غاز ،خدمات �صحية
بناء و�إن�شاءات
جتارة

نقل وات�صاالت
خدمات

�شخ�صية وبطاقات ائتمانية
�أخرى

الإجمايل

خم�ص�ص حمفظة القرو�ض وال�سلف

القرو�ض وال�سلف� ،صايف

غري العاملة

خم�ص�ص خ�سائر
االئتمان

6,697

-

-

6,697

7,281,019

-

-

7,281,019

1,172,464

-

-

1,172,464

15,692,470

272,989

)(157,732

15,807,727

1,941,254

-

-

1,941,254

العاملة

القرو�ض وال�سلف،
�صايف

2,350,869

-

-

2,350,869

10,201,366

171,703

)(139,151

10,233,918

36,263,713

1,348,241

)(588,761

37,023,193

7,436,146

1,808

)(964

7,436,990

20,189

)(11,315

2,899,102

-

26,295,259

2,890,228
26,295,259

-

1,560,600

64,293

)(28,272

1,596,621

113,092,085

1,879,223

)(926,195

114,045,113
)(1,072,349
112,972,764

هـ) ال�ضمانات

يقوم البنك خالل دورة �أعماله العادية ومن خالل �أن�شطة الإقرا�ض باالحتفاظ ب�ضمانات كت�أمني للحد من خماطر االئتمان.
تت�ضمن هذه ال�ضمانات غالبا على ودائع لأجل ،وحتت الطلب و�أخرى نقدية ،و�ضمانات مالية �أخرى ،و�أ�سهم دولية وحملية،
وعقارات و�أ�صول ثابتة �أخرى .ويتم االحتفاظ بهذه ال�ضمانات ب�صفة �أ�سا�سية مقابل القرو�ض التجارية وال�شخ�صية ويتم
�إدارتها مقابل التعر�ض ذى العالقة ب�أخذ �صايف قيمتها الذي ميكن حتقيقه ،وتراقب الإدارة القيم العادلة لل�ضمانات ب�صفة
دورية وتطلب �ضمانات �إ�ضافية وفقا لالتفاقيات املربمة عندما يكون ذلك �رضورياً.

 -8الأ�ستثمار يف �رشكات زميلة

 -9املمتلكات واملعدات� ،صايف
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
التكلفة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

الإ�ضافات

الإ�ستبعادات

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1,334,642

684,128

358,205

الإجمايل

�سيارات

2012

الإجمايل
2011

1,837,361

2,830

4,217,166

4,001,968

27,568

25,443

6,783

156,594

-

216,388

230,200

)(30

)(1,190

)(3,570

)(2,663

-

)(7,453

)(15,002

1,362,180

708,381

361,418

1,991,292

4,426,101

4,217,166

2,830

اال�ستهالك والإطفاء املرتاكم
الر�صيد يف بداية ال�سنة

املجنب لل�سنة

417,028

509,911

266,329

1,214,248

2,817

2,410,333

2,139,113

27,623

72,998

32,088

152,533

13

285,255

286,222

)(1,176

)(3,553

)(2,660

444,651

581,733

294,864

1,364,121

917,529

126,648

66,554

627,171

917,614

174,217

91,876

623,113

الإ�ستبعادات

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

-

)(7,389

)(15,002

2,830

2,688,199

2,410,333

-

1,737,902
1,806,833

13

تت�ضمن الأرا�ضي واملباين ،وحت�سينات العقارات على �أعمال حتت التنفيذ قدرها  5.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب
2012م (2011م 40.6 :مليون ريال �سعودي) و  3.4مليون ريال �سعودي (2011م 2.3 :مليون ريال �سعودي) على التوايل.

 -10املوجودات الأخرى
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

دخل عموالت م�ستحقة
 -بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

2,477

7,040

 -ا�ستثمارات

218,305

224,246

 -قرو�ض و�سلف

363,583

315,136

� -أخرى

92,358

45,520

�إجمايل دخل العموالت امل�ستحقة

676,723

591,942

مدينون

167,994

165,307

القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات (�إي�ضاح )11

2,398,422

2,958,870

�أخرى

1,145,222

1,286,154

الإجمايل

4,388,361

5,002,273

متثل اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة ح�صة البنك من اال�ستثمارات يف ال�رشكات التي ميلك البنك فيها ت�أثري جوهري .وقد
مت معاجلة هذه اال�ستثمارات ،با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

متثل اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة ن�سبة  )%35 :2011( %35من حقوق امللكية للبنك يف �رشكة “�آجل للخدمات
التمويلية” امل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ون�سبة  )%21.4 :2011( 21.4%من حقوق امللكية يف “رويال اند �صن
الت�أمني التعاوين” (ال�رشق االو�سط) املحدودة ،امل�سجلة يف مملكة البحرين ،و ن�سبة  )%19.9 :2011( %19.9من حقوق امللكية
ومتثيل يف جمل�س االدارة يف ال�رشكة العاملية للت�أمني التعاوين وامل�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية.

الأرا�ضي
واملباين

حت�سينات
العقارات
امل�ست�أجرة

الأثاث
والرتكيبات
واملعدات

�أجهزة وبرامج
كمبيوتر
وم�شاريع
ميكنة

 –11امل�شتقات

يقوم البنك ،خالل دورة �أعماله العادية ،با�ستخدام الأدوات املالية امل�شتقة التالية لأغرا�ض املتاجرة ولتغطية املخاطر:
�أ) املقاي�ضات

ومتثل التزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية ب�أخرى .بالن�سبة ملقاي�ضات �أ�سعار العموالت اخلا�صة ،تقوم الأطراف
املتعاقدة عادة بتبادل دفع العموالت ب�سعر ثابت وب�سعر عائم وبعملة واحدة ،دون تبادل �أ�صل املبلغ� .أما مقاي�ضات العمالت،
فيتم مبوجبها تبادل �أ�صل املبلغ مع مدفوعات العموالت اخلا�صة ب�سعر ثابت �أو عائم وبعمالت خمتلفة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)
ب) العقود الآجلة وامل�ستقبلية

هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ل�رشاء �أو بيع عملة �أو ب�ضاعة �أو �أداة مالية معينة ب�سعر وتاريخ حمددين يف امل�ستقبل .العقود
الآجلة هي عقود يتم ت�صميمها خ�صي�صا لتلبية احتياجات معينة والتعامل بها خارج الأ�سواق املالية املوازية (over-the-
� .)counter-marketأما عقود ال�رصف الأجنبي امل�ستقبلية والعقود امل�ستقبلية اخلا�صة ب�أ�سعار العموالت فيتم التعامل بها
وفق �أ�سعار حمددة يف الأ�سواق املالية النظامية ويتم ت�سديد التغريات يف قيمة العقود امل�ستقبلية يوميا ً.
ج) اتفاقيات الأ�سعار الآجلة

وهي عبارة عن عقود خا�صة ب�أ�سعار العموالت يتم تداولها خارج الأ�سواق املالية املوازية وتن�ص على �أن ي�سدد نقدا ً الفرق بني
�سعر العمولة املتعاقد عليه و�سعر ال�سوق يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وذلك عن �أ�صل املبلغ وخالل الفرتة الزمنية املتفق عليها.
د) اخليارات

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

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يعك�س اجلدول �أدناه الفرتات املتوقع حدوث التدفقات النقدية خاللها من البند الذي مت التحوط له كما يف  31دي�سمرب،
وبيان الفرتة املتوقع خاللها ت�أثر الربح واخل�سارة بها.
2012
�سنه واحدة �أو �أقل

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
تدفقات نقدية واردة (موجودات)

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

�صايف التدفقات النقدية لتغطية املخاطر

تتعلق معظم امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة باملبيعات ،وتكوين املراكز ( ،)positioningومراجحة �أ�سعار ال�رصف (.)arbitrage
تتعلق املبيعات بطرح املنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من حتويل �أو تعديل �أو تخفي�ض املخاطر احلالية وامل�ستقبلية .ويتعلق
تكوين املراكز ب�إدارة خماطر مراكز ال�سوق مع توقع احل�صول على �أرباح من التغريات الإيجابية يف الأ�سعار �أو املعدالت �أو امل�ؤ�رشات.
وتتعلق موازنة �أ�سعار ال�رصف بتحديد واال�ستفادة من الفروقات يف �أ�سعار ال�رصف بني الأ�سواق �أو املنتجات املختلفة بغر�ض
احل�صول على �أرباح من ذلك.

546

-

-

-

-

-

546

-

-

�سنه واحدة �أو �أقل

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
تدفقات نقدية واردة (موجودات)

وكجزء من �إدارة موجوداته ومطلوباته ،ي�ستخدم البنك امل�شتقات لأغرا�ض تغطية املخاطر وذلك ل�ضبط تعر�ضه ملخاطر �أ�سعار
العمالت والعموالت .ويتم ذلك عادة من خالل تغطية خماطر معامالت حمددة وكذلك با�ستخدام �إ�سرتاتيجية تغطية املخاطر
املتعلقة بقائمة املركز املايل ككل� .إن �إ�سرتاتيجية تغطية املخاطر وبخالف تغطية خماطر املحفظة املرتبطة ب�أ�سعار العموالت،
ال تخ�ضع ملحا�سبة تغطية املخاطر وتقيد امل�شتقات ذات العالقة كم�شتقات مقتناة لأغرا�ض املتاجرة.
القيمة العادلة للتغطية:

يقوم البنك با�ستخدام عقود مقاي�ضات العموالت اخلا�صة لتغطية خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة النا�شئة ،على
وجه اخل�صو�ص ،من التعر�ضات النا�شئة عن �سعر العموالت اخلا�صة الثابتة.
تغطية خماطر التدفقات النقدية:

يتعر�ض البنك �إىل تغريات يف التدفقات امل�ستقبلية للفائدة للأ�صول واملطلوبات لغري �أغرا�ض املتاجرة ذات �أ�سعار فائدة
متغرية .ي�ستخدم البنك اتفاقيات مقاي�ضات �أ�سعار العموالت لتغطية التدفقات النقدية مقابل خماطر �أ�سعار
العموالت اخلا�صة.

76

البيانات املالية لعام 2012م

� 3 - 1سنوات

4,735

تدفقات نقدية خارجة (مطلوبات)

� 5 – 3سنوات

449

4,735

-

-

-

449

-

يعك�س اجلدول �أدناه القيمة العادلة الإيجابية وال�سلبية للأدوات املالية امل�شتقة مع حتليل باملبالغ اال�سمية للفرتة املتبقية
حتى تاريخ اال�ستحقاق واملعدل ال�شهري.

�إن املبالغ اال�سمية ،التي تعترب م�ؤ�رشا ً على حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة ،ال تعك�س بال�رضورة مبالغ التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتعلقة بها وبالتايل ،ف�إن هذه املبالغ اال�سمية ال تعرب عن خماطر االئتمان التي يتعر�ض لها البنك
والتي تقت�رص عادة على القيمة العادلة الإيجابية للم�شتقات ،كما �أنها ال تعك�س خماطر ال�سوق.
2012
املبالغ اال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ
اال�ستحقاق

امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض تغطية املخاطر

يتبع البنك نظاما ً �شامال ً لقيا�س و�إدارة املخاطر ويت�ضمن ذلك �إدارة املخاطر التي يتعر�ض لها البنك نتيجة التقلبات يف �أ�سعار
ال�رصف الأجنبي و�أ�سعـار العموالت ،ولتقليل خماطر �أ�سعار العمالت والعموالت لتكون �ضمن امل�ستويات املقبولة التي
يقررها جمل�س الإدارة بناء على الإر�شادات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .ولقد �أ�س�س جمل�س الإدارة م�ستويات
معينة ملخاطر العمالت وذلك بو�ضع حدود للتعامل مع الأطراف الأخرى وملخاطر مراكز العمالت .وتتم مراقبة مراكز العمالت
يوميا ً وت�ستخدم �إ�سرتاتيجيات تغطية املخ اطر ل�ضمان بقاء قيمة مراكز العمالت �ضمن احلدود املقررة .كما و�ضع جمل�س
الإدارة م�ستوى معينا ً ملخاطر �أ�سعار العموالت وذلك بو�ضع حدود للفجوات يف �أ�سعار العموالت للفرتات املقررة .ويتم دوريا ً
مراجعة الفجوات بني �أ�سعار العموالت اخلا�صة باملوجودات واملطلوبات وت�ستخدم �إ�سرتاتيجيات تغطية املخاطر يف تقليل
الفجوة بني �أ�سعار العموالت �ضمن احلدود املقررة.

� 3 - 1سنوات

2011

�صايف التدفقات النقدية لتغطية املخاطر

امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة

� 5 – 3سنوات

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

القيمةالعادلة القيمة العادلة �إجمايل املبالغ
اال�سمية
ال�سلبية
الإيجابية

خالل � 3أ�شهر

12 - 3
�شهر

� 5 - 1سنوات

املتو�سط
ال�شهري

امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

372

)(551

589,852

عقود ال�رصف الأجنبي الآجلة

2,191,422

)(118,078

9,377,353 57,984,049 67,515,005

خيارات العمالت

205,099

)(204,962

3,678,899 13,300,891 15,492,638 32,472,428

خيارات ال�سلع

-

-

-

437,916

-

75,011

-

76,925

905,314

153,603

88,821,049

-

32,647,014
11,061

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

-

-

-

-

-

-

250,000

امل�شتقات املقتناة لتغطية
خماطر التدفقات النقدية
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

1,529

الإجمايل

2,398,422

)(323,591

100,000

-

100,000

-

3,909,427 22,853,255 73,914,603 100,677,285

472,250
123,106,688
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يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

ت�سوية حركات االحتياطيات الأخرى املتعلقة بتغطية خماطر التدفقات النقدية:

2011
املبالغ اال�سمية للفرتة املتبقية حتى تاريخ
اال�ستحقاق

القيمة العادلةالقيمة العادلة �إجمايل املبالغ
اال�سمية
ال�سلبية
الإيجابية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

12 - 3
�شهر

خالل � 3أ�شهر

� 5 - 1سنوات

الر�صيد يف بداية ال�سنة

9,098

62,727

املكا�سب �أو اخل�سائر من التغريات يف القيمة العادلة واملتحققة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني

)(6,395

)(53,467

2,743,068

املكا�سب �أو اخل�سائر امل�ستبعدة من حقوق امل�ساهمني واملت�ضمنة يف �صايف دخل العموالت

)(440

)(162

85,809,075

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2,263

9,098

املتو�سط
ال�شهري

امل�شتقات املقتناة لأغرا�ض املتاجرة
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

2,544

عقود ال�رصف الأجنبي الآجلة

(89,222) 2,886,658

)(1,690

خيارات العمالت

27,978

)(27,331

خيارات ال�سلع

17,301

)(17,301

1,360,162

382,637

715,018

262,507

42,552,220 50,958,421 93,510,641
9,564,344 15,805,052
80,160

5,339,084

80,160

901,624
-

-

13,465,451
119,431

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

)(3,871

-

500,000

-

-

500,000

2,261,740

امل�شتقات املقتناة لتغطية
خماطر التدفقات النقدية
مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

24,389

الإجمايل

2,958,870

)(139,415

1,098,000

-

998,000

100,000

1,264,131 50,104,322 60,985,562 112,354,015

و�صف البنود املغطاة
ا�ستثمارات بعمولة ثابتة
ودائع بعمولة ثابتة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

ح�سابات جارية

1,103,220

1,455,252

ودائع �أ�سواق املال

5,059,748

5,519,680

105,854,017

الإجمايل

6,162,968

6,241,948

تت�ضمن ودائع �أ�سواق املال ودائع مقابل بيع �سندات بعمولة ثابتة قدرها (2011م 1,438 :مليون ريال) مع اتفاقية لإعادة
�رشائها يف تواريخ م�ستقبلية حمددة.

2012
القيمة
العادلة

التكلفة

املخاطر

�أداة التغطية

القيمة
العادلة
الإيجابية

القيمة
العادلة
ال�سلبية

100,000

100,000

تدفق نقدي

مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

1,529

-

-

-

-

-

القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

بالآف الرياالت ال�سعودية

2011
القيمة
العادلة

التكلفة

املخاطر

�أداة التغطية

ا�ستثمارات بعمولة ثابتة

1,098,000

1,098,000

تدفق نقدي

مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

ودائع بعمولة ثابتة

506,809

500,000

و�صف البنود املغطاة

 –12الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

722,268

يعك�س اجلدول �أدناه ملخ�صا ً بالبنود املغطاة خماطرها وطبيعة املخاطر املغطاة و�أداة تغطية املخاطر وقيمتها العادلة:
بالآف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

القيمة العادلة مقاي�ضات �أ�سعار العموالت

القيمة
العادلة
الإيجابية
24,389
-

القيمة
العادلة
ال�سلبية
-

 –13ودائع العمالء
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

ودائع حتت الطلب

67,525,144

58,123,709

ودائع ادخار

301,758

305,148

ودائع لأجل

71,035,977

75,615,429

ودائع �أخرى

7,351,688

5,778,214

الإجمايل

146,214,567

139,822,500

)(3,871

بلغ �صايف مكا�سب �أدوات التغطية اخلا�صة بتغطية خماطر القيمة العادلة  3.87مليون ريال (2011م 5.90 :مليون ريال).
كما بلغ �صايف خ�سائر تغطية خماطر البنود املغطاة  6.81مليون ريال (2011م� :صايف خ�سائر  14.34مليون ريال).
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تت�ضمن الودائع لأجل ودائع مقابل بيع �سندات بعمولة ثابتة قدرها  1,500مليون ريال �سعودي (2011م 180 :مليون ريال
�سعودي) مع اتفاقية لإعادة �رشائها يف تواريخ م�ستقبلية حمددة .كما تت�ضمن ودائع العمالء الأخرى على مبالغ قدرها 2,427
مليون ريال �سعودي (2011م 2,140 :مليون ريال �سعودي) كت�أمينات مالية حمتجزة لقاء االلتزامات غري القابلة للنق�ض.

 –18احتياطيات �أخرى

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

تت�ضمن الودائع لأجل ودائع متوافقة مع مبد�أ جتنب العموالت اخلا�صة مببلغ  22,706مليون ريال �سعودي (2011م29,006 :

مليون ريال �سعودي).

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

تت�ضمن الودائع �أعاله على ودائع بعمالت �أجنبية كالآتي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ودائع حتت الطلب
ودائع ادخار

ودائع لأجل

�صايف التغري يف القيمة العادلة

2012

2011

3,322,914

2,683,930

228

141

19,152,189

ودائع �أخرى

374,362

384,369

الإجمايل

22,849,693

24,244,783

 –15املطلوبات الأخرى

دائنون

القيمة العادلة ال�سلبية للم�شتقات (�إي�ضاح )11

2012

2011

3,483

2,479

241,920

215,999

245,403

218,478

1,510,401

1,115,204

323,591

139,415

�أخرى *

3,760,398

الإجمايل

5,839,793

4,664,587

* تت�ضمن ودائع �أخرى م�ؤقتة حتت الت�سوية نتجت من الأعمال الإعتيادية.

 –16ر�أ�س املال

يتكون ر�أ�س املال امل�رصح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل من  1,500مليون �سهم (2011م 1,500 :مليون �سهم) قيمة كل �سهم  10ريال.

يقت�ضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي للبنك حتويل ما ال يقل عن  %25من �صايف دخل
ال�سنة �إىل االحتياطي النظامي �إىل �أن ي�ساوي هذا االحتياطي ر�أ�س املال املدفوع .وعليه مت حتويل مبلغ قدره  866.5مليون ريال
�سعودي من �صايف الدخل لعام 2012م (2011م 787.33 :مليون ريال �سعودي)� .إن هذا االحتياطي النظامي غري قابل للتوزيع حاليا.
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9,098

526,651

535,749

)(6,395

929,926

923,531

)(440

)(333,985

)(334,425

)(6,835

595,941

589,106

2,263

1,122,592

1,124,855

2011
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

تغطية التدفقات النقدية ا�ستثمارات متاحة للبيع

التحويل �إىل قائمة الدخل املوحدة
�صايف احلركة خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الإجمايل
813,965

62,727

751,238

)(53,467

)(50,573

)(104,040

)(162

)(174,014

)(174,176

)(53,629

)(224,587

)(278,216

9,098

526,651

535,749

�أ) الدعاوى الق�ضائية

3,191,490

 –17االحتياطي النظامي

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الإجمايل

 –19التعهدات وااللتزامات املحتملة

م�صاريف عموالت م�ستحقة

�إجمايل م�صاريف العموالت امل�ستحقة

�صايف احلركة خالل ال�سنة

�صايف التغري يف القيمة العادلة

قام البنك خالل ابريل  2006ب�إ�صدار �سندات بقيمة  500مليون دوالر �أمريكي ( 1,875مليون ريال �سعودي) �سندات �أوروبية
متغرية متو�سطة الأجل ( ،)EMTNك�إ�صدار �أول من برنامج �سندات دين بقيمة �إجمالية  1,600مليون دوالر �أمريكي .ا�ستحقت
يف � 26إبريل 2011م.

 -ودائع العمالء

التحويل �إىل قائمة الدخل املوحدة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

� –14سندات ديون م�صدرة

 -بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

تغطية التدفقات النقدية ا�ستثمارات متاحة للبيع

الر�صيد يف بداية ال�سنة

21,176,343

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

يف  31دي�سمرب 2012م كانت هناك بع�ض الدعاوى الق�ضائية ذات طبيعة اعتيادية مقامة �ضد البنك .ومل يجنب البنك �أي
خم�ص�ص مقابل هذه الدعاوي وذلك بنا َء على قناعة الإدارة �إىل �أنه من غري املتوقع تكبد �أي خ�سائر جوهرية.
ب) االلتزامات الر�أ�سمالية

يف  31دي�سمرب 2012م بلغت االرتباطات الر�أ�سمالية للبنك  66.4مليون ريال �سعودي (2011م 102.4 :مليون ريال �سعودي)
تتعلق مب�شاريع امليكنة و�رشاء �أجهزة وبرامج كومبيوتر و�أعمال بناء و�رشاء معدات.
ج) التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان

�إن الغر�ض الرئي�سي من وراء هذه الأدوات هو �ضمان توفري الأموال للعمالء عند طلبها� .إن خطابات ال�ضمان واالعتمادات
امل�ستندية القائمة ،التي تعترب ت�أكيدات غري قابلة للنق�ض من قبل البنك بال�سداد يف حال عدم متكن العميل من الوفاء
بالتزاماته جتـاه الأطراف الثالثة ،حتمل نف�س خماطر االئتمان التي حتملها القرو�ض وال�سلف� .إن املتطلبات النقدية اخلا�صة
بخطابات ال�ضمان واالعتمادات امل�ستندية تعترب �أقل بكثري من مبلغ التعهدات لأن البنك عادة ال يتوقع �أن يقوم الطرف
الثالث ب�سحب املبالغ وفقا ً لالتفاقية� .إن االعتمادات امل�ستندية التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك ،نيابة عن
العميل ،ت�سمح للطرف الثالث ب�سحب كمبياالت على البنك وفق �رشوط و�أحكام حمددة ،م�ضمونة عادة ب�شحنات
الب�ضائع التي تخ�صها ،وبالتايل ف�إنها غالبا ً ما حتمل خماطر �أقل.
متثل القبوالت تعهدات البنك ل�سداد الكمبياالت امل�سحوبة من قبل العمالء .يتوقع البنك تقدمي معظم القبوالت للبنك
قبل �سدادها من قبل العمالء.

متثل االلتزامات امل�ؤكدة ملنح االئتمان الإ�ضايف اجلزء غري امل�ستخدم من االئتمان املمنوح على �شكل قرو�ض و�سلف و�ضمانات
واعتمادات م�ستندية .وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان الإ�ضايف ،فمن املحتمل �أن يتعر�ض
البنك خل�سارة مببلغ يعادل �إجمايل االلتزامات غري امل�ستخدمة� ،إال �أن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ال ميكن حتديده فوراً ،يتوقع
ب�أن يقل كثريا ً عن �إجمايل االلتزامات غري امل�ستخدمة لأن معظم االلتزامات ملنح االئتمان م�رشوطة وتتطلب من العمالء
احلفاظ على معايري ائتمان حمددة� .إن �إجمايل االلتزامات القائمة ملنح االئتمان الإ�ضايف ال متثل بال�رضورة املتطلبات النقدية
امل�ستقبلية لأن العديد من هذه االلتزامات يتم �إنها�ؤها �أو انتها�ؤها بدون تقدمي التمويل املطلوب.
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يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

 .iالإ�ستحقاقات لقاء التعهدات والإلتزامات املحتملة

هـ) االلتزامات املتعلقة بعقود الإيجار الت�شغيلية:
2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

خالل � 3أ�شهر

� 12-3شهر

�أكثــر من � 5سنوات

� 5 – 1سنوات

الإجمايل

�إعتمادات م�ستندية

8,816,039

4,218,435

466,398

-

13,500,872

خطابات �ضمان

12,283,364

25,431,476

17,287,737

375,582

55,378,159

قبوالت

2,491,548

146,971

4,898

-

2,643,417

التزامات م�ؤكدة ملنح ائتمان

1,103,229

639,794

4,155,290

2,665,152

8,563,465

الإجمايل

24,694,180

30,436,676

21,914,323

3,040,734

80,085,913

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

خالل � 3أ�شهر

� 12-3شهر

فيما يلي حتليال ً باحلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة للإلغاء ،التي �أبرمها
البنك كم�ست�أجر:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�أقل من �سنة

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

2012

2011

12,886

14,887

30,321

34,969

14,155

19,484

57,362

69,340

� –20صايف دخل وم�صاريف العموالت اخلا�صة
2011
�أكثــر من � 5سنوات

� 5 – 1سنوات

الإجمايل

�إعتمادات م�ستندية

9,680,109

5,105,796

762,713

-

15,548,618

خطابات �ضمان

11,534,965

26,480,516

17,260,918

141,800

55,418,199

قبوالت

2,080,936

231,326

38,489

-

2,350,751

التزامات م�ؤكدة ملنح ائتمان

1,024,688

539,339

4,434,290

3,227,620

9,225,937

الإجمايل

24,320,698

32,356,977

22,496,410

3,369,420

82,543,505

بلغ اجلزء غري امل�ستخدم من االلتزامات ،والتي ميكن �إلغا�ؤها يف �أي وقت من قبل البنك والقائمة كما يف  31دي�سمرب 2012م
ما جمموعه  72,449مليون ريال �سعودي (2011م 68,638 :مليون ريال �سعودي).

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

408,191

362,843

238,754

211,105

96,821

91,663

743,766

665,611

43,585

51,695

4,375,950

4,198,057

5,163,301

4,915,363

دخل العموالت اخلا�صة

اال�ستثمارات

 -متاحة للبيع

 -مقتناة بالتكلفة املطف�أة

 -مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

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

الإجمايل

 .iiالتعهدات وااللتزامات املحتملة ح�سب الأطراف الأخرى

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
حكومية و�شبه حكومية
�رشكات

2012

2011

1,125,000

1,125,000

59,518,177

61,239,859

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

19,442,736

20,178,646

الإجمايل

80,085,913

82,543,505

م�صاريف العموالت اخلا�صة

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

ودائع العمالء

�سندات دين م�صدرة
الإجمايل

فيما يلي حتليال ً للموجودات املرهونة ك�ضمانات لدى امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011

2012
املوجودات

املطلوبات
ذات العالقة

1,648,185

1,617,991 2,043,860 1,500,000

املوجودات

املطلوبات
ذات العالقة

جتري هذه العمليات يف ظل ال�رشوط العامة واملتعارف عليها للإقرا�ض العادي ،واقرتا�ض الأوراق املالية و�أن�شطة الإقرا�ض.

82

735,740
-

4,920

781,830

718,329

2012

2011

365,262

300,532

1,253,310

1,147,384

568,821

504,003

2,187,393

1,951,919

دخل الأتعاب والعموالت

 −و�ساطة الأ�سهم و�إدارة ال�صناديق
 −متويل ال�رشكات والتجارة وامل�شورة
 −اخلدمات البنكية الأخرى

�إجمايل دخل الأتعاب والعموالت
م�صاريف الأتعاب والعموالت

 −بطاقات م�رصفية وخدمات التداول
 −اخلدمات البنكية الأخرى

�إجمايل م�صاريف الأتعاب والعموالت
�أتعاب اخلدمات البنكية� ،صايف

البيانات املالية لعام 2012م

46,090

130,799
582,610

� –21أتعاب خدمات بنكية� ،صايف

د) املوجودات املرهونة:

ا�ستثمارات �أخرى مقتناة بالتكلفة املطف�أة واملتاحة للبيع (�إي�ضاح )13,12,6

2012

2011

325,557

283,713

84,351

79,032

409,908

362,745

1,777,485

1,589,174

البيانات املالية لعام 2012م
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

 –22رواتب ومزايا املوظفني

� –24إجمايل الأرباح املقرتح توزيعها والزكاة

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يلخ�ص اجلدول التايل فئات موظفي البنك املحددة وفقا لقواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتعلقة بتعوي�ضات
املوظفني وي�شمل جمموع مبالغ التعوي�ضات الثابتة واملتغرية التي دفعت للموظفني خالل ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب
2012م و2011م ،مبختلف ا�شكالها:
فئات املوظفني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

عدد املوظفني

2012

2011

29

23

30,708

26,358

8,468

موظفني مرتبطني ب�أدوار حتمل
خماطر

290

283

75,755

71,954

18,864

14,783

موظفني مرتبطني ب�أدوار رقابية

375

372

74,015

71,616

7,211

6,248

موظفني (عقود �رشكات خارجية)

165

166

8,458

11,016

-

-

موظفني �آخرين

4,475

4,412

546,237

554,644

75,458

73,376

621,695

الإجمايل

5,334

5,256

735,173

735,588

110,001

101,677

845,174

التعوي�ضات امل�ستحقة املتغرية عن عام 2012م (2011م)،
ومنافع املوظفني الأخرى ذات ال�صلة*

450,331

املدراء التنفيذيني (امل�شرتط عدم
ممانعة م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي يف تعيينهم)

2012

2011

تعوي�ضات ثابتة

تعوي�ضات متغرية

جمموع الرواتب والنفقات املت�صلة باملوظفني كما هي يف
قائمة الدخل املوحدة

2012

2011

�إجمايل التعوي�ضات
2012

2011

7,270

39,176

33,628

94,619

86,737

81,226

77,864

8,458

11,016
628,020
837,265

550,322

1,285,910 1,185,504

*ت�شمل منافع املوظفني الأخرى الت�أمني ،الت�أمينات االجتماعية ،م�صاريف االنتقال ،م�صاريف التوظيف ،التدريب والتطوير
وبع�ض املزايا الأخرى.

تعتمد �سيا�سة البنك فيما يتعلق بالتعوي�ضات علي املتطلبات الوظيفية ،املمار�سات يف �سوق العمل ،وطبيعة وم�ستوى
درجة ارتباط ال�شخ�ص املعني باتخاذ قرارات تنم عن خماطر .وت�شمل هذه ال�سيا�سة كبار التنفيذيني وكافة املوظفني يف
البنك ،وتهدف �إىل ربط �أداء الأفراد واجنازات البنك ومركزه املايل .وت�شمل هذه التعوي�ضات على جزء ثابت و�آخر متغري .وترتبط
مراجعة الرواتب ،وحوافز الأداء واحلوافز الأخرى باالعتماد على عملية تقييم وقيا�س الأداء وكذلك على الأداء املايل للبنك ومدى
حتقيق اهدافه اال�سرتاتيجية.
يحتفظ جمل�س الإدارة بكامل امل�سئولية العتماد ومتابعة �سيا�سة التعوي�ضات واملزايا للبنك .ومت ت�شكيل جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت املنبثقة عن جمل�س الإدارة من خم�سة �أع�ضاء من املجل�س (غري تنفيذيني)  .وتتوىل اللجنة الإ�رشاف العام على
ت�صميم نظام املكاف�آت وتطبيقه ومدى فاعليته نيابة عن جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد �سيا�سة املكاف�آت ومراجعة
وتقييم مدى كفاية وفاعلية �سيا�سة املكاف�آت ب�صفة دورية للت�أكد من حتقيق الأهداف املو�ضوعة من �أجلها ،والت�أكيد على
تطبيقها من خالل �إطار �إدارة املخاطر للبنك .وت�شمل التعوي�ضات الثابتة ،الرواتب والأجور وخمتلف املزايا والبدالت� ،أما اجلزء
املتغري في�شمل مكاف�آت البيع واملكاف�آت املتعلقة باملنتجات واملكاف�آت واحلوافز املرتبطة بتقييم الأداء.

 –23ربح ال�سهم

الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2012م و2011م يتم احت�سابه بتق�سيم �صايف دخل
ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة يف نهاية ال�سنة.
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بلغ �صايف التوزيعات من �أرباح عام 2012م ،بعد خ�صم الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني 1,950 ،مليون ريال �سعودي
(2011م 1,950 :مليون ريال �سعودي) بواقع  1.30ريال لل�سهم الواحد (2011م 1.30 :ريال لل�سهم الواحد) ،وتت�ضمن التوزيعات
الإجمالية مبلغ  975مليون ريال �سعودي 2011( 2012م 825 :مليون ريال �سعودي) مت الإعالن عنها � /رصفها كتوزيعات �أرباح
مرحلية عن الن�صف الأول من عام 2012م ،ومبلغ  975مليون ريال �سعودي مت اقرتاحه للتوزيعات النهائية عن �أرباح عام 2012م
(2011م 1,125 :مليون ريال �سعودي).
وقد قدرت الزكاة ال�رشعية بـ  150مليون ريال �سعودي (2011م 150 :مليون ريال �سعودي).

قدم البنك مل�صلحة الزكاة و الدخل الإقرارات الزكوية لل�سنوات ال�سابقة حتى نهاية 2011م ،وا�ستلم البنك الربط الزكوي عن
ال�سنوات 2008م و  2009ح�سب تقدير م�صلحة الزكاة والدخل و الذي ت�ضمن اعباء زكوية �إ�ضافية  .وهناك خالف بني كافة
البنوك باململكة العربية ال�سعودية وم�صلحة الزكاة والدخل حول القواعد التي ا�ستندت �إليها امل�صلحة يف االحت�ساب.
و قد تقدم البنك باعرتا�ض على الربط الزكوي لل�سنوات 2008م و 2009م و مازال البنك يف انتظار رد امل�صلحة .وترى
�إدارة البنك �أن النتيجة النهائية لال�ستئناف والإجراءات املتخذة من قبل البنك بالتعاون مع بنوك �أخرى يف اململكة العربية
ال�سعودية ال ميكن حتديدها ب�شكل موثوق به يف املرحلة الراهنة.

 –25النقدية و�شبه النقدية

تتكون النقدية و�شبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من الآتي:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012

2011

19,373,695

10,659,890

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ االقتناء

2,634,994

3,823,849

الإجمايل

22,008,689

14,483,739

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما عدا الوديعة النظامية (�إي�ضاح )4

 –26القطاعات الت�شغيلية

حتدد املجموعة ويعر�ض القطاعات الت�شغيلية بنا ًء على املعلومات التي يتم توفريها داخليا ل�صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي
من اجل تخ�صي�ص املوارد للقطاعات وتقيم ادائها .تدار القطاعات الت�شغيلية ،كل على حدة ،بناء على الأ�سلوب الإداري يف
املجموعة وكذلك �أنظمة التقارير الداخلية .ومتار�س املجموعة ن�شاطها ب�شكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية �إ�ضافة
�إىل فرع خارجي واحد ،و وكالة خارجية .ونظرا ً لكون �إجمايل املوجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات ونتائج �أعمال هذا
الفرع والوكالة ال تعترب جوهرية بالن�سبة للقوائم املالية املوحدة للمجموعة ب�شكل عام ،ف�إنه مل يتم عر�ض هذه البيانات
ب�شكل م�ستقل .كما �أنه ال يوجد بني القطاعات الت�شغيلية �أي عنا�رص مادية �أخرى للدخل.

وتتكون القطاعات الت�شغيلية للمجموعة طبقا ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  8مما يلي:
قطاع الأفراد:

ويتعامل ب�شكل �أ�سا�سي ،باحل�سابات اجلارية والودائع اخلا�صة بالأفراد وتقدمي القرو�ض ال�شخ�صية واحل�سابات
املك�شوفة والت�سهيالت االئتمانية الدائنة واملدينة عن طريق البطاقات ،واملنتجات اال�ستثمارية.

ي�شمل خدمات �إدارة اال�ستثمار و�أن�شطة �إدارة الأ�صول املرتبطة بخدمات التعامل و�إدارة وترتيب
قطاع خدمات
اال�ستثمار والو�ساطة :وتقدمي امل�شورة واحلفظ للأوراق املالية.
قطاع ال�رشكات:

ويتعامل ب�شكل �أ�سا�سي ،باحل�سابات اجلارية والودائع اخلا�صة بال�رشكات وتقدمي القرو�ض واحل�سابات
املك�شوفة والت�سهيالت االئتمانية الأخرى وامل�شتقات.

قطاع اخلزانة
واال�ستثمار:

ويقوم ب�شكل �أ�سا�سي ،بتقدمي خدمات �أ�سواق املال واخلدمات التجارية وخدمات اخلزانة مت�ضمنا ً
امل�شتقات وكذلك �إدارة املحافظ اال�ستثمارية بالبنك.

�أخرى:

وت�شمل الدخل على ر�أ�س املال والتكاليف غري املوزعة املتعلقة باملركز الرئي�سي وال�شئون املالية واملوارد
الب�رشية واخلدمات التكنولوجية والأق�سام امل�ساندة الأخرى واملوجودات واملطلوبات غري املوزعة.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

�أ) النتائج املالية ح�سب القطاعات كما يف  31دي�سمرب

�إجمايل موجودات ومطلوبات املجموعة كما يف  31دي�سمرب ،ودخل العمليات ،وم�صاريف العمليات و�صايف الدخل لل�سنتني
املنتهيتني يف هذين التاريخني لكل قطاع ،والتي متثل القطاعات الت�شغيلية الرئي�سة للبنك كالآتي:
2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

قطاع الأفراد

قطـاع خدمات
اال�ستثمار
والو�ساطة

قطاع ال�رشكات

قطاع اخلزانة
واال�ستثمار

�أخــرى

الإجمالـي

�إجمايل املوجودات

31,972,505

53,258

86,682,792

67,700,767

3,771,516

190,180,838

�إجمايل املطلوبات

54,103,848

59,825

92,084,229

9,493,629

2,475,797

158,217,328

�إجمايل دخل العمليات

2,006,642

353,523

2,943,737

1,150,529

331,834

6,786,265

�صايف الدخل العموالت اخلا�صة

1,550,782

12,974

1,927,285

672,264

218,166

4,381,471

�أتعاب خدمات بنكية� ،صايف

451,091

342,011

998,322

)(13,939

�إجمايل م�صاريف العمليات

1,093,755

124,055

-

1,777,485

1,203,288

)(95,242

1,073,778

3,399,634

ا�ستهالك و�إطفاء

128,581

-

3,712

1,595

151,367

285,255

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان� ،صايف

218,429

-

961,230

خم�ص�ص انخفا�ض اال�ستثمارات

-

-

-

ح�صة ارباح ال�رشكات الزميلة� ،صايف

-

-

-

�صايف الدخل (اخل�سارة)

912,887

1,740,449

229,468

)(130,000
1,245,771

-

1,179,659

-

)(130,000

79,418

79,418

()662,526

3,466,049

2011
قطـاع خدمات
اال�ستثمار
والو�ساطة

قطاع ال�رشكات

قطاع اخلزانة
واال�ستثمار

�أخــرى

الإجمالـي

86,991,861

63,262,376

3,593,994

180,887,390

7,614,786

2,342,612

150,729,035

130,802

6,275,801

94,484

4,197,034

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

قطاع الأفراد

�إجمايل املوجودات

27,037,580

1,579

�إجمايل املطلوبات

45,048,469

50,743

95,672,425

�إجمايل دخل العمليات

1,921,408

297,532

2,856,298

1,069,761

�صايف الدخل العموالت اخلا�صة

1,548,883

16,465

1,889,511

647,691

�أتعاب خدمات بنكية� ،صايف

370,456

283,070

948,523

)(12,875

�إجمايل م�صاريف العمليات

1,211,199

132,517

-

1,589,174

633,205

30,973

1,163,975

3,171,869

ا�ستهالك و�إطفاء

139,152

-

3,603

372

143,095

286,222

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان� ،صايف

248,558

-

413,154

-

-

661,712

خم�ص�ص انخفا�ض اال�ستثمارات

-

-

-

-

-

ح�صة ارباح ال�رشكات الزميلة� ،صايف

-

-

-

-

2,223,093

1,038,788

�صايف الدخل (اخل�سارة)

710,209

165,015

-

45,421

45,421

()987,752

3,149,353

ب) خماطر االئتمان ح�سب القطاعات
2012
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل

قطاع الأفراد
31,369,754

التعهدات وااللتزامات املحتملة

-

امل�شتقات

-

قطاع ال�رشكات
87,658,719
37,314,404
-

قطاع اخلزانة
والإ�ستثمار
38,959,371
2,643,694

الإجمايل
157,987,844
37,314,404
2,643,694

2011
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل

قطاع الأفراد
26,664,872

التعهدات وااللتزامات املحتملة

-

امل�شتقات

-

قطاع ال�رشكات
87,851,456
37,782,543
-

قطاع اخلزانة
والإ�ستثمار
42,229,978
2,233,444

الإجمايل
156,746,306
37,782,543
2,233,444

�إن خماطر االئتمان تت�ضمن القيمة الدفرتية ملكونات قائمة املركز املايل ما عدا النقدية ،واملمتلكات واملعدات ،والعقارات
الأخرى ،واملوجودات الأخرى ،وكذلك قيمة املعادل االئتماين ملخاطر التعهدات وااللتزامات املحتملة وامل�شتقات.

 –27خماطر االئتمان

ين�ش�أ التعر�ض ملخاطر االئتمان ب�صفة �أ�سا�سية من �أن�شطة الإقرا�ض والتي ينتج عنها القرو�ض وال�سلف والأن�شطة
اال�ستثمارية ،ويوجد هناك �أي�ضا خماطر ائتمانية للأدوات املالية خارج قائمة املركز املايل مثل التزامات القرو�ض .ويقيم البنك
احتمالية عدم الوفاء بالدين من الأطراف الأخرى با�ستخدام �أدوات ت�صنيف داخلية لالئتمان .كما ي�ستخدم البنك الت�صنيف
اخلارجي من وكاالت ت�صنيف رئي�سة ح�سب توفرها و حيثما ينطبق .وتن�ش�أ اخل�سارة من �ضعف التحليل االئتماين للمالءة
املالية للمقرت�ضني وعدم قدرتهم على خدمة الدين ،واحل�صول على امل�ستندات املنا�سبة وخالف ذلك.
ويحاول البنك ال�سيطرة على خماطر االئتمان مبراقبتها وو�ضع حدود للمعامالت مع الأطراف الأخرى املحددة ،وتقييم مالءة
هذه الأطراف ب�صورة م�ستمرة .و�سيا�سات �إدارة خماطر البنك م�صممة لتعريف ومراقبة وو�ضع حدود منا�سبة لتلك املخاطر.
ويراقب البنك يوميا التعر�ض الفعلي �إىل املخاطر مقارنة باحلدود ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك يقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان
املتعلقة ب�أن�شطته التجارية وذلك ب�إبرام اتفاقيات مقا�صة رئي�سة والدخول يف ترتيبات �ضمان مع الأطراف الأخرى يف ظروف
مالئمة واحلد كذلك من فرتات التعر�ض للمخاطر .كما قد يقوم البنك �أحيانا ب�إقفال املعامالت �أو التنازل عنها ل�صالح �أطراف
�أخرى لتقليل خماطر االئتمان.

ومتثل خماطر االئتمان اخلا�صة بامل�شتقات التكلفة املحتملة ال�ستبدال عقود امل�شتقات �إذا ف�شلت الأطراف الأخرى يف الوفاء
بالتزاماتها ،وملراقبة م�ستوى املخاطر التي حتملها البنك .يقيم البنك الأطراف الأخرى با�ستخدام نف�س الأ�ساليب الفنية التي
يتبعها يف �أن�شطة الإقرا�ض.

وتنتج خماطر الرتكز من املخاطر النا�شئة من التوزيع غري املتكايفء للأطراف يف ن�شاط االئتمان �أو عالقة جتارية �أخرى �أو من
الرتكز يف قطاع االعمال �أو املناطق اجلغرافية .وفقا ً لذلك ،حتدث خماطر الرتكز يف املحفظة االئتمانية من خالل عدم التوازن
يف توزيع التمويل جلهة (�أ) االقرتا�ض الفردي (تركز اال�سم) (ب) �صناعة /قطاع اخلدمات (تركز القطاع) (ج) الأقاليم اجلغرافية
(الرتكز الإقليمي) .وي�شري الرتكز يف خماطر االئتمان �إىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء البنك نتيجة التطورات التي قد تطر�أ على
�أي من ت�صنيفات الرتكز.

ويقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع �أن�شطة الإقرا�ض ل�ضمان عدم الرتكز املفرط يف املخاطر اخلا�صة ب�أفراد �أو جمموعة
مـن العمالء يف �أماكن �أو �أن�شطة معينة .كما يقوم البنك �أي�ضا ً ب�أخذ ال�ضمانات ،ح�سب ما هو مالئم ،كما ي�سعى البنك
ل�ضمانات �إ�ضافية من الأطراف الأخرى مبجرد مالحظة م�ؤ�رشات تدل على انخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف ذات العالقة.
وتراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات بتكرار وتطلب �ضمانات �إ�ضافية طبقا لالتفاقيات املربمة ،وتراقب القيمة
ال�سوقية لل�ضمانات التي مت احل�صول عليها �أثناء مراجعتها لكفاية خم�ص�ص خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ،ويراجع البنك
بانتظام �سيا�سات �إدارة املخاطر والأنظمة لتعك�س التغريات يف منتجات الأ�سواق و�أف�ضل املمار�سات االئتمانية.

ومتثل �سندات الدين املدرجة يف املحفظة اال�ستثمارية ،ب�شكل �أ�سا�سي ،خماطر ديون �سيادية ،ويتم حتليل اال�ستثمارات ح�سب
الأطراف الأخرى يف الإي�ضاح ( ،)6وملزيد من التف�صيل حول مكونات القرو�ض وال�سلف ،يرجى الرجوع �إىل الإي�ضاح ( .)7كما
مت الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتمان اخلا�صة بامل�شتقات يف الإي�ضاح ( ،)11بينما مت الإف�صاح عن املعلومات
املتعلقة بالتعهدات وااللتزامات املحتملة يف الإي�ضاح ( .)19ويو�ضح الإي�ضاح ( )26معلومات عن خماطر التعر�ضات
االئتمانية الق�صوى ح�سب القطاعات الت�شغيلية املقرر عنها ،كما يت�ضمن الإي�ضاح ( )33معلومات عن خماطر التعر�ضات
االئتمانية الق�صوى و�أوزان املخاطر املتعلقة بها.
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يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

 –28تركز خماطر املوجودات املالية واملخاطر االئتمانية وااللتزامات املالية
�أ) التوزيع اجلغرايف للبنود

2011

2012

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

اململكة
العربية
ال�سعودية

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
الأخرى
ومنطقة
ال�رشق
الأو�سط

�أوروبا

�أمريكا
ال�شمالية

�أمريكا
الالتينية

جنوب
�رشق �آ�سيا

دول �أخرى

الإجمايل

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي

26,270,517

-

5

-

-

1

-

167,303

19,546

71,892

761,580

�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

329,731

791,230

1,774,851

108,328

ا�ستثمارات� ،صايف
واال�ستثمارات يف ال�رشكات
الزميلة

15,317,677

1,827,899

7,070,512

11,610,847

قرو�ض و�سلف� ،صايف

113,328,467

3,514,237

392,145

235,805

الإجمايل

6,133,366 155,246,392

9,237,513

3,617 11,954,980

3,617

-

-

-

239,196

-

781,126

26,270,523

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي

3,190,989

�أر�صدة لدى البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

638,526

861,837

36,664,024

ا�ستثمارات� ،صايف
واال�ستثمارات يف ال�رشكات
الزميلة

14,409,394

6,487 10,149,642 9,533,992 2,007,276

117,470,654

قرو�ض و�سلف� ،صايف

5,147,379 106,647,687

183,596,190

الإجمايل

139,319,075

-

-

9

696,225 3,759,538

883,590

248,525

-

-

-

6,487 11,094,392 14,177,129 8,016,492

-

-

17,623,477

88,617

40,280

6,085,023

390,103

459,230

36,956,124

45,583

112,972,764

545,093

173,637,388

-

478,720

املطلوبات

-

-

369,003

6,162,968

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى

791,993

-

7,245

146,214,567

ودائع العمالء

137,853,509

-

376,248

152,377,535

الإجمايل

3,182,410 138,645,502

347,027

80,085,913

التعهدات وااللتزامات
املحتملة

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى

1,195,417

ودائع العمالء

1,312,692 2,460,244 3,004,965 139,429,421

-

الإجمايل

2,227,823 3,303,558 5,845,068 140,624,838

-

6,448,137

-

66,515,363

2,840,103

799,702

843,314

5,975,154

915,131

530

66,438,456

1,848,827 1,378,220 1,661,244

1,521,166

1,177,367

-

-

-

-

1,848,827 1,826,045

-

-

6,942,086 7,969,373

-

447,825

-

15,844

561,664

-

6,241,948

139,822,500

561,664

146,064,448

379

82,543,505

احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان (باملعادل االئتماين)

احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان (باملعادل االئتماين)
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اململكة
العربية
ال�سعودية

�أمريكا
ال�شمالية

�أمريكا
الالتينية

جنوب
�رشق �آ�سيا

دول �أخرى

الإجمايل

املوجودات

املوجودات

التعهدات وااللتزامات
املحتملة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

دول جمل�س
التعاون
اخلليجي
الأخرى
ومنطقة
ال�رشق
الأو�سط

 -امل�شتقات

861,892

401,615

86,425 1,288,897

-

 التعهدات وااللتزاماتاملحتملة

31,085,752

246,749

3,224,069 2,688,292

-

-

106

4,865

2,643,694

 -امل�شتقات

737,475

336,142

112,919 1,046,864

-

-

69,436

37,314,404

 التعهدات وااللتزاماتاملحتملة

30,484,008

306,964

3,471,043 3,512,417

-

7,922

44

2,233,444

189

37,782,543
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يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

ب) التوزيع اجلغرايف للقرو�ض وال�سلف غري العاملة وخم�ص�ص خ�سائر االئتمان املحدد واملرتبط حتديدا ً باململكة العربية ال�سعودية
القرو�ض وال�سلف غري العاملة� ،صايف
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
اململكة العربية ال�سعودية
الإجمايل

2011

2012

خم�ص�ص خ�سائر االئتمان
2012

2011

2,037,134

1,879,223

)(1,469,343

()926,195

2,037,134

1,879,223

)(1,469,343

)(926,195

 –29خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة للتغريات
املتنوعة يف عنا�رص ال�سوق املتقلبة مثل �أ�سعار العموالت اخلا�صة و�أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم .وي�صنف
البنك تعر�ضه ملخاطر ال�سوق �إما �إىل خماطر متاجرة (� )trading-bookأو غري املتاجرة (.)banking-book
�إن خماطر املتاجرة يتم �إدارتها ومراقبتها با�ستخدام “ القيمة املعر�ضة �إىل املخاطر – � ،“ VARأما خماطر غري املتاجرة فيتم
�إدارتها ومراقبتها با�ستخدام مزيج من “ � “ VARأي القيمة املعر�ضة للمخاطر ،واختبارات التحمل وحتليل احل�سا�سية.
�أ) خماطر ال�سوق– حمفظة املتاجرة ()Trading Book

ي�ضع البنك حدودا ّ (حدود مبنية على التعر�ض) مل�ستوى املخاطر املقبولة عند �إدارة خماطر حمفظة املتاجرة .ولكي يتم �إدارة
هذه املخاطر ،يطبق البنك دورياّ الـ “  “ VARلتقييم �أو�ضاع خماطر ال�سوق و�أي�ضاّ لتقدير اخل�سائر االقت�صادية املحتملة
ا�ستنادا �إىل جمموعة من االفرتا�ضات والتغريات يف ظروف ال�سوق� .إن الـ “  “ VARيقدر احتمال التغري ال�سلبي يف القيمة
ال�سوقية يف املحفظة عند م�ستوى ثقة حمدد وعلى مدار فرتة زمنية معينة .وي�ستخدم البنك منهج “ االختالف وتغطية
االختالف “ “ Variance – Covariance “ ،الحت�ساب الـ “  “ VARملخاطر حمفظة املتاجرة ،ا�ستنادا �إيل بيانات تاريخية عن مدة
�سنة واحدة ،وعادة يتم ت�صميم مناذج الـ”  “ VARلقيا�س خماطر ال�سوق يف الأحوال االعتيادية لل�سوق ،ولذلك ف�إن ا�ستخدام
الـ “  “ VARله حدود لأنه ي�ؤ�س�س على االرتباطات التاريخية املتبادلة والتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق ويفرت�ض �أن التحركات
امل�ستقبلية �ستتبع التوزيعات الإح�صائية.
ويحت�سب البنك القيمة املعر�ضة �إيل املخاطر علي الأ�سا�س التايل )1( :فرتة احتفاظ ملدة يوم واحد عند م�ستوى ثقة  %95لأغرا�ض
التقرير الداخلي )2( .فرتة احتفاظ ملدة � 10أيام عند م�ستوى ثقة  %99لأغرا�ض احت�ساب را�س املال النظامي .ويعني ا�ستخدام م�ستوى
الثقة � %99أنه خالل � 10أيام يجب �أن تقع اخل�سائر التي تتجاوز الـ”  ،“ VARيف املتو�سط ،لي�س �أكرث من مرة واحدة كل مائة يوم.

ومتثل قيمة الـ “  “ VARخماطر املحافظ يف نهاية عمل اليوم وال حتت�سب �أي خ�سائر ممكن �أن حتدث خارج نطاق م�ستوى الثقة املحدد.
ومن املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية للمتاجرة عن تلك املحت�سبة با�ستخدام القيمة املعر�ضة �إىل املخاطر ،وب�صفة خا�صة ف�إن
احت�ساب قيمة الـ “  “ VARال يقدم م�ؤ�رشا ً ذا معنى للأرباح واخل�سائر يف ظروف ال�سوق ذات الأحوال غري االعتيادية.
وللتغلب على حمدودية منهج الـ”  ،“ VARواملذكورة �أعاله ،يعتمد البنك �أي�ضا على �أ�سلوب اختبارات التحمل لكل من خماطر
حمافظ املتاجرة وغري املتاجرة ملحاكاة الظروف خارج نطاق الثقة العادية ،با�ستخدام �ستة �أ�ساليب الختبارات التحمل لكامل
البنك ،ويتم الإبالغ عن اخل�سائر املحتملة التي حتدث حتت ظروف اختبارات التحمل بانتظام للجنة املوجودات واملطلوبات يف
البنك ملراجعتها.

وفيما يلي نورد املعلومات املرتبطة بالـ “  “ VARبفر�ض فرتة احتفاظ ملدة يوم واحد عند م�ستوى ثقة  %99كما هي يف 31
دي�سمرب 2012م و 2011م:
2012
ماليني الرياالت ال�سعودية
القيمة املعر�ضة للمخاطر يف  31دي�سمرب 2012م
متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطر 2012م

احلد الأق�صى للقيمة املعر�ضة للمخاطر 2012م

احلد الأدنى للقيمة املعر�ضة للمخاطر 2012م

�أ�سعار ال�رصف
الأجنبي

القيمة املعر�ضة للمخاطر يف  31دي�سمرب 2011م
متو�سط القيمة املعر�ضة للمخاطر 2011م

احلد الأق�صى للقيمة املعر�ضة للمخاطر 2011م
احلد الأدنى للقيمة املعر�ضة للمخاطر 2011م
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 .iخماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة

تن�ش�أ خماطر �سعر العمولة اخلا�صة نظرا للتغري يف �سعرها والذي ميكن �أن ي�ؤثر �إما يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية
امل�ستقبلية من الأدوات املالية .وقد �أقر البنك حدودا “ ل�صايف دخل العموالت اخلا�صة املعر�ض للمخاطر –  “ NIIRو “ القيمة
ال�سوقية املعر�ضة للمخاطر  “ MVaR -والتي يتم مراقبتها بوا�سطة جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات بالبنك .ويوجد حدود
للفجوات لتغطية خماطر عمليات ال�رصف الأجنبي الآجلة وعمليات ال�سوق املالية جلميع العمالت .ويراقب البنك املراكز
يومياّ وي�ستخدم �إ�سرتاجتيات التغطية للت�أكد من املحافظة على هذه املراكز �ضمن احلدود املقررة لهذه الفجوات.
ويو�ضح اجلدول التايل احل�سا�سية للتغري املعقول واملمكن يف �أ�سعار العمولة اخلا�صة ،مع تثبيت املتغريات الأخرى ،على قائمة
الدخل �أو حقوق امل�ساهمني.

وتعرف ح�سا�سية التغري يف الدخل ب�أنها �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العمولة اخلا�صة على �صايف الدخل من العموالت
اخلا�صة ملدة عام ،بنا ًء على �سعر معدالت العمولة املتغرية للموجودات وااللتزامات لغري املتاجرة والقائمة يف  31دي�سمرب
2012م و 2011م ،مت�ضمنا كذلك ت�أثري الأدوات املالية امل�ستخدمة للتغطية.

وحتت�سب ح�سا�سية التغري يف حقوق امل�ساهمني ب�إعادة تقييم ال�سعر الثابت للأ�صول املالية املتاحة للبيع مت�ضمنا ً ت�أثري �أي تغطية
م�صاحبة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2012م و 2011م تهدف �إيل الت�أثري على التغيريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العمولة اخلا�صة .ويتم
حتليل احل�سا�سية يف حقوق امل�ساهمني بوا�سطة ا�ستحقاقات الأ�صول �أو املبادالت .ويتم حتليل ومراقبة كافة التعر�ضات يف املحافظ
غري املقتناة لأغرا�ض املتاجرة ح�سب تركزات العمالت وتظهر �آثار التقلبات ذات ال�صلة مباليني الرياالت ال�سعودية.
مباليني الرياالت ال�سعودية
�أثار التقلبات على حقوق امل�ساهمني

�سعر العمولة
اخلا�صة

�أ�سعار الأ�سهم

الإجمايل

الزيادة يف
التقلبات يف
�أ�سعار العمولة
دخل العموالت
بالنقاط

� 6أ�شهر �أو �أقل

�سنة واحدة
�أو �أقل

� 5 – 1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

الإجمايل

ريال �سعودي

+100

159.77

-

-

-

-

-

الدوالر

+100

)(56.46

1.73

2.90

35.01

204.19

243.83

اليورو

+100

30.42

0.23

0.21

10.27

3.55

14.26

الإ�سرتليني

+100

)(1.45

0.10

-

1.15

0.42

1.67

الني

+100

8.94

0.05

0.05

0.43

-

0.53

�أخرى

+100

13.39

0.11

-

1.10

-

1.21

2012
العملة

مباليني الرياالت ال�سعودية
�أثار التقلبات على حقوق امل�ساهمني
2012
العملة

النق�ص يف
التقلبات يف
�أ�سعار العمولة
دخل العموالت
بالنقاط

0.10

5.65

-

5.60

ريال �سعودي

- 100

1.03

2.88

-

3.07

3.22

7.11

-

7.14

0.03

0.74

-

0.76

2011
ماليني الرياالت ال�سعودية

ب) خماطر ال�سوق – املحفظة لغري �أغرا�ض املتاجرة ()Banking Book

�أ�سعار ال�رصف
الأجنبي

�سعر العمولة
اخلا�صة

�أ�سعار الأ�سهم

الإجمايل

1.75

3.20

-

4.04

1.89

2.52

-

3.29

3.04

10.81

-

11.12

1.17

0.44

-

1.51

)(119.02

� 6أ�شهر �أو �أقل

�سنة واحدة
�أو �أقل

� 5 – 1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

الإجمايل

-

-

-

-

-

الدوالر

- 100

5.13

)(1.73

)(2.90

)(35.01

)(204.19

()243.83

اليورو

- 100

)(2.02

)(0.23

)(0.21

)(10.27

)(3.55

()14.26

الإ�سرتليني

- 100

)(0.21

)(0.10

-

)(1.15

)(0.42

()1.67

الني

- 100

)(5.40

)(0.05

)(0.05

)(0.43

-

()0.53

�أخرى

- 100

12.24

)(0.11

-

)(1.10

-

()1.21
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يلخ�ص اجلدول �أدناه تعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة ويت�ضمن موجودات ومطلوبات البنك امل�سجلة بالقيمة
الدفرتية م�صنفة ح�سب تاريخ جتديد الأ�سعار �أو تاريخ اال�ستحقاق� ،أيهما يحدث �أوالً.

مباليني الرياالت ال�سعودية
�أثار التقلبات على حقوق امل�ساهمني
2011
العملة

الزيادة يف
التقلبات يف
�أ�سعار العمولة
دخل العموالت
بالنقاط

ريال �سعودي

+100

113.18

� 6أ�شهر �أو �أقل

�سنة واحدة
�أو �أقل

� 5 – 1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

الإجمايل

-

-

-

-

-

2012
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الدوالر

+100

)(55.06

2.48

2.40

26.38

215.88

247.14

اليورو

املوجودات

+100

69.97

0.22

0.40

7.06

2.97

10.65

الإ�سرتليني

+100

0.20

0.07

-

0.98

1.22

2.27

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

الني

+100

5.96

0.07

-

-

-

0.07

�أخرى

+100

)(1.16

0.02

1.76

1.85

3.72

0.09

مباليني الرياالت ال�سعودية
�أثار التقلبات على حقوق امل�ساهمني
2011
العملة

النق�ص يف
التقلبات يف
�أ�سعار العمولة
دخل العموالت
بالنقاط

� 6أ�شهر �أو �أقل

�سنة واحدة
�أو �أقل

� 5 – 1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

الإجمايل

-

-

-

-

-

ريال �سعودي

- 100

)(172.45

الدوالر

- 100

4.25

)(2.48

اليورو

- 100

)(68.93

)(0.22

)(0.40

الإ�سرتليني

- 100

0.37

)(0.07

-

)(0.98

الني

- 100

)(3.32

)(0.07

-

-

�أخرى

- 100

)(2.31

)(0.02

)(0.09

)(1.76

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى

ا�ستثمارات ،واال�ستثمارات يف
ال�رشكات الزميلة �صايف

11,113,456

7,736,818

قرو�ض و�سلف� ،صايف

44,511,572

27,174,881

37,818,346

7,965,855

32,753

3,190,989

3,877,263

36,664,024

-

117,470,654

عقارات �أخرى

-

-

-

-

458,385

ممتلكات ومعدات� ،صايف

-

-

-

-

1,737,902

1,737,902

موجودات �أخرى

)(2.40

)(26.38

)(215.88

)(7.06

)(2.97

()10.65

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

)(1.22

()2.27

-

()0.07

)(1.85

()3.72

-

-

-

-

4,388,361

4,388,361

75,309,264

34,911,699

44,986,727

14,733,961

20,239,187

190,180,838

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

4,868,461

191,286

-

-

1,103,221

6,162,968

ودائع العمالء

50,037,937

23,677,764

-

-

72,498,866

146,214,567

مطلوبات �أخرى

-

-

-

-

5,839,793

5,839,793

حقوق امل�ساهمني

-

-

-

-

31,963,510

31,963,510

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

54,906,398

23,869,050

-

-

190,180,838 111,405,390

خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة –
الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املايل

20,402,866

11,042,649

44,986,727

14,733,961

)(91,166,203

)(100,000

100,000

-

-

-

20,302,866

11,142,649

44,986,727

14,733,961

)(91,166,203

20,302,866

31,445,515

76,432,242

91,166,203

-

خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة –
الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل

املوقف الرتاكمي اخلا�ضع ملخاطر
�أ�سعار العموالت اخلا�صة

92

9,744,523

26,270,523

458,385

�إجمايل الفجوة اخلا�ضعة ملخاطر
�أ�سعار العموالت اخلا�صة

البيانات املالية لعام 2012م

3,158,236

-

-

-

7,168,381

()247.14

يدير البنك �أثار املخاطر املختلفة على مركزه املايل وتدفقاته النقدية املتعلقة بالتقلبات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة ال�سائدة بال�سوق،
يت�ضمن اجلدول �أدناه على ملخ�ص لتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة .ويتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار العموالت نتيجة
لعدم التطابق �أو لوجود فجوات بني قيم املوجودات واملطلوبات والأدوات خارج قائمة املركز املايل التي ت�ستحق �أو �سيتم جتديد �أ�سعارها
يف فرتة حمددة .ويقوم البنك ب�إدارة هذه املخاطر مبطابقة تواريخ جتديد �أ�سعار املوجودات واملطلوبات من خالل ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر.

16,526,000

-

-

-

6,768,106

�إجمايل املوجودات

�آثار تغري �أ�سعار العموالت اخلا�صة باملوجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املايل

خالل � 3أ�شهر

� 12 - 3شهر

� 5 - 1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

غري مرتبطة
بعمولة

الإجمايل
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

2011
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

خالل � 3أ�شهر

� 12 - 3شهر

� 5 - 1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

غري مرتبطة
بعمولة

كما يف  31دي�سمرب 2012م
الإجمايل

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الأخرى

اجلنية الإ�سرتليني
-

-

-

10,795,477

17,623,477

6,828,000
5,861,053

153,752

-

-

70,218

6,085,023

3,754,110

36,956,124

ا�ستثمارات ،واال�ستثمارات يف
ال�رشكات الزميلة �صايف

13,328,479

8,689,078

5,828,297

5,356,160

قرو�ض و�سلف� ،صايف

46,952,349

23,244,022

33,941,642

8,834,751

-

112,972,764

عقارات �أخرى

-

-

-

-

440,896

440,896

ممتلكات ومعدات� ،صايف

-

-

-

-

1,806,833

1,806,833

موجودات �أخرى

-

-

-

-

5,002,273

5,002,273

21,869,807

180,887,390

�إجمايل املوجودات

72,969,881

32,086,852

39,769,939

14,190,911

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى 5,514,930

4,750

-

-

722,268

6,241,948

29,837,931

-

-

62,584,472

139,822,500

مطلوبات �أخرى

-

-

-

-

4,664,587

4,664,587

حقوق امل�ساهمني

-

-

-

-

30,158,355

30,158,355

-

-

98,129,682

180,887,390

ودائع العمالء

47,400,097

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

52,915,027

29,842,681

خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة –
الفجوة للبنود داخل قائمة املركز املايل

20,054,854

2,244,171

39,769,939

)(553,001

453,001

100,000

خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة –
الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل

�إجمايل الفجوة اخلا�ضعة ملخاطر
�أ�سعار العموالت اخلا�صة

املوقف الرتاكمي اخلا�ضع ملخاطر
�أ�سعار العموالت اخلا�صة

14,190,911
-

)(76,259,875
-

19,501,853

2,697,172

39,869,939

14,190,911

)(76,259,875

19,501,853

22,199,025

62,068,964

76,259,875

-

متثل الفجوة للبنود خارج قائمة املركز املايل �صايف القيمة اال�سمية للأدوات املالية امل�شتقة التي ت�ستخدم يف �إدارة خماطر
�أ�سعار العموالت.
 .iiخماطر العملة

متثل خماطر العملة خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�رصف الأجنبي .وقد �أقر جمل�س
�إدارة البنك حدودا ً ملراكز العمالت والتي يتم مراقبتها ب�شكل يومي ،كما يتم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات للتغطية للت�أكد
�أن املراكز �ستبقى �ضمن هذه احلدود .ويظهر اجلدول �أدناه العمالت التي تعر�ض لها البنك ب�شكل جوهري كما يف 31
دي�سمرب 2012م و2011م يف املوجودات واملطلوبات املالية لغري �أغرا�ض املتاجرة ،والتدفقات النقدية املتوقعة .ويح�سب
التحليل الت�أثري املعقول واملمكن حلركة �سعر العملة مقابل الريال ال�سعودي ،مع تثبيت باقي املتغريات الأخرى على قائمة
الدخل( ،نتيجة التغري يف ح�سا�سية العملة للقيمة العادلة للموجودات وااللتزامات املالية غري التجارية) وعلى حقوق
امل�ساهمني (نتيجة التغري يف القيمة العادلة ملقاي�ضات العملة وعقود ال�رصف الأجنبي الآجلة وامل�ستخدمة كتغطية
للتدفقات النقدية) .ويظهر الت�أثري الإيجابي زيادة حمتملة يف قائمة الدخل �أو حقوق امل�ساهمني بينما يظهر الت�أثري
ال�سلبي االنخفا�ض املحتمل يف قائمة الدخل �أو حقوق امل�ساهمني.

94

البيانات املالية لعام 2012م

الدوالر الأمريكي
اليورو

املوجودات
نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

التغري يف �سعر العملة %

الني الياباين

العمالت الأخرى

كما يف  31دي�سمرب 2011م

+1

8.40

+1

0.79

+1

0.03

+1

0.06

+1

0.06

التغري يف �سعر العملة %

الدوالر الأمريكي
اليورو

اجلنية الإ�سرتليني
الني الياباين

العمالت الأخرى

الأثر على �صايف الدخل (مليون ريال)

الأثر على �صايف الدخل (مليون ريال)

+1

6.28

+1

1.49

+1

0.09

+1

0.13

+1

0.15

 .iiiمراكز العمالت الأجنبية

يدير البنك خماطر �آثار التقلبات يف �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بال�سوق على مركزه املايل وتدفقاته النقدية .ويقوم جمل�س
الإدارة بو�ضع حدود مل�ستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وب�شكل �إجمايل ملراكز العمالت ليال ً وخالل اليوم ،حيث يتم
مراقبتها يومياً .وفيما يلي حتليال ً ب�صايف التعر�ضات يف العمالت الأجنبية اجلوهرية كما يف نهاية ال�سنة:
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

 2012دائن (مدين)

دوالر �أمريكي

 2011دائن (مدين)

)(118,437

2,124,911

)(409,185

115,919

)(140,891

)(27,352

جنية �إ�سرتليني

)(407,626

40,988

�أخرى

)(44,995

78,349

ين ياباين
يورو

 .ivخماطر �أ�سعار الأ�سهم

ت�شري خماطر �أ�سعار الأ�سهم �إىل خماطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم يف حمفظة ا�ستثمارات البنك غري التجارية
نتيجة للتغريات املقبولة واملمكنة يف م�ستويات م�ؤ�رشات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية .ويو�ضح اجلدول التايل الأثر
على ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم املتاحة للبيع نتيجة للتغريات املقبولة واملمكنة يف م�ؤ�رشات الأ�سهم مع تثبيت باقي
املتغريات الأخرى:
 31دي�سمرب 2012

م�ؤ�رشات ال�سوق

تداول

التغري يف قيمة
امل�ؤ�رش %

الت�أثري (مليون ريال)

 31دي�سمرب 2011

التغري يف قيمة
امل�ؤ�رش %

الت�أثري (مليون ريال)

+5

48.91

+5

50.65

+10

97.82

+10

101.30

-5

)(48.91

-5

)(50.65

-10

)(97.82

-10

)(101.30
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 –30خماطر ال�سيولة

فيما يلي حتليال ً ال�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات:

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة املجموعة على تلبية �صافى متطلبات التمويل اخلا�صة به .وميكن �أن حتدث خماطر ال�سيولة
عند وجود ا�ضطراب يف ال�سوق �أو انخفا�ض م�ستوى درجات الت�صنيف االئتماين مما ي�ؤدي �إىل �شح مفاجئ يف بع�ض م�صادر
التمويل .وللتقليل من هذه املخاطر ،قامت الإدارة بتنويع م�صادر التمويل ،و�إدارة املوجودات بعد الأخذ بعني االعتبار توفر
ٍ
كاف للنقدية و�شبه النقدية والأوراق املالية القابلة للتداول.
ال�سيولة ،واحلفاظ على ر�صيد

وتقوم الإدارة مبراقبة اال�ستحقاقات للت�أكد من كفاية ال�سيولة الالزمة لها .ويراقب البنك موقف ال�سيولة اليومي ويتم
تطبيق اختبارات التحمل ب�شكل منتظم للت�أكد من و�ضع ال�سيولة يف ظل التطبيقات املتعددة والتي تغطى الو�ضع العادي
وحتى يف ظل الأو�ضاع الأكرث خطورة لل�سوق� .إن جميع ال�سيا�سات والإجراءات املرتبطة بكفاية ال�سيولة يتم مراجعتها
واعتمادها بوا�سطة جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات بالبنك .يتم تقدمي تقارير يومية ملوقف ال�سيولة تغطي عمليات البنك
والفروع اخلارجية ويتم تزويد اللجنة دوريا بتقرير خمت�رص ي�شتمل على اال�ستثناءات التي حدثت يف موقف ال�سيولة والإجراءات
الت�صحيحية التي متت.

وطبقا ً لنظام مراقبه البنوك وكذلك التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يحتفظ البنك لدى م�ؤ�س�سة
النقد بوديعة نظامية تعادل 2011( %7م )%7 :من �إجمايل الودائع حتت الطلب 2011( %4م )%4 :من �إجمايل ودائع االدخار
والودائع لأجل .كما يحتفظ البنك بالإ�ضافة �إىل الوديعة النظامية باحتياطي �سيولة ال يقل عن  %20من التزامات ودائعه،
ويتكون هذا االحتياطي من النقد �أو الذهب �أو �سندات التنمية احلكومية �أو املوجودات التي ميكن حتويلها �إىل نقد خالل فرتة ال
تزيد عن ثالثني يوماً .كما ميكن للبنك االحتفاظ مببالغ �إ�ضافية من خالل ت�سهيالت �إعادة ال�رشاء لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي لغاية  %75من القيمة اال�سمية لل�سندات املحتفظ بها.

يلخ�ص اجلدول �أدناه حمفظة اال�ستحقاقات للمطلوبات املالية للمجموعة يف  31دي�سمرب 2012م و2011م بناء على االلتزامات
التعاقدية لل�سداد غري املخ�صومة .ولأن دفعات العمولة اخلا�صة لال�ستحقاقات التعاقدية مت�ضمنة باجلدول ،ف�إن الإجماليات
لن تتطابق مع ما ورد بقائمة املركز املايل� .إن اال�ستحقاقات التعاقدية للمطلوبات مت حتديدها على �أ�سا�س الفرتة املتبقية
بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ اال�ستحقاقات التعاقدية ،وال ت�أخذ بعني االعتبار تاريخ اال�ستحقاق الفعلي املتوقع .ويتوقع
البنك �أن ال يقوم العديد من العمالء بطلبات ال�سداد يف التاريخ املقدر لل�سداد �أدناه ،كما ال ي�ؤثر اجلدول على التدفقات
النقدية املتوقعة ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة .واملبالغ املو�ضحة باجلدول متثل
ا�ستحقاقات حمفظة املطلوبات غري املخ�صومة.

2012
بالآف الرياالت ال�سعودية

خالل � 3شهور

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

� 12-3شهر

املوجودات

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

ا�ستثمارات� ،صايف واال�ستثمارات يف
ال�رشكات الزميلة

قرو�ض و�سلف� ،صايف

عقارات �أخرى

19,373,695

-

-

-

3,190,989

-

-

-

7,675,413

8,367,154

9,130,300

7,613,894

34,667,126

22,178,953

43,534,471

17,090,104

-

3,877,263
-

36,664,024
117,470,654

-

-

-

458,385

-

-

-

1,737,902

1,737,902

3,074,616

-

-

-

1,313,745

4,388,361

�إجمايل املوجودات

67,981,839

30,546,107

52,664,771

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

5,971,682

ممتلكات ومعدات� ،صايف

موجودات �أخرى

-

190,180,838 14,284,123 24,703,998

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
ودائع العمالء

مطلوبات �أخرى

حقوق امل�ساهمني

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

� 12-3شهر

بالآف الرياالت ال�سعودية

خالل � 3شهور

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

5,976,870

ودائع عمالء

22,924,091 122,928,739

� 5–1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

-

-

191,495

م�شتقات و�أدوات مالية (�إجمايل التعاقدات)

601

�إجمايل االلتزامات املالية غري املخ�صومة

23,116,304 128,906,210

718

834,740
709

9,385
-

835,449

9,385

بالآف الرياالت ال�سعودية
الإجمايل
6,168,365
146,696,955
2,028

191,286

-

829,581 22,838,798 122,536,803
568,992
129,077,477

-

-

6,162,968

9,385

-

146,214,567

-

-

-

5,270,801

-

-

-

31,963,510

31,963,510

9,385

37,234,311

190,180,838

829,581 23,030,084

152,867,348

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

خالل � 3شهور

� 12-3شهر

� 5–1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

ا�ستثمارات� ،صايف واال�ستثمارات يف
ال�رشكات الزميلة

قرو�ض و�سلف� ،صايف

موجودات �أخرى

-

-

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

6,241,061

4,758

ودائع عمالء

110,341,522

29,191,239

723,293

م�شتقات و�أدوات مالية (�إجمايل التعاقدات)

6,278

7,984

4,463

�إجمايل االلتزامات املالية غري املخ�صومة

116,588,861

29,203,981

727,756

5,145
5,145

6,245,819
140,261,199
18,725
146,525,743

يلخ�ص اجلدول �أدناه حمفظة اال�ستحقاقات ملوجودات ومطلوبات املجموعة .يتم حتديد اال�ستحقاقات التعاقدية للموجودات
واملطلوبات على �أ�سا�س الفرتة املتبقية بتاريخ قائمة املركز املايل حتى تاريخ اال�ستحقاقات التعاقدية وال ت�أخذ بعني االعتبار
تاريخ اال�ستحقاق الفعلي ح�سبما تظهره الوقائع التاريخية لالحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة .املبالغ املو�ضحة يف
اجلدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غري املخ�صومة ،حيث تدير املجموعة خماطر ال�سيولة املحتملة بناء على التدفقات
النقدية املتوقعة غري املخ�صومة.

-

-

-

153,752

-

-

� 12-3شهر

10,659,891

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى 5,931,271

ممتلكات ومعدات� ،صايف

الإجمايل

خالل � 3شهور

� 5–1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

املوجودات

عقارات �أخرى

2011
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-

3,190,989

5,839,793

2011
2012
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26,270,523 6,896,828

458,385

فيما يلي جمموعة املطلوبات امل�ستحقة غري املخ�صومة:

بالآف الرياالت ال�سعودية

� 5–1سنوات

�أكرث من 5
�سنوات

بدون تاريخ
ا�ستحقاق حمدد

الإجمايل

�إجمايل املوجودات

9,450,160

10,170,904

19,643,165 38,608,394

7,807,473

5,773,477

39,367,470

15,353,735

بدون تاريخ
ا�ستحقاق حمدد
6,963,586
3,754,110
-

الإجمايل

17,623,477
6,085,023
36,956,124
112,972,764

-

-

-

-

440,896

440,896

-

-

-

-

1,806,833

1,806,833

-

-

-

1,451,459

5,002,273

14,416,884

180,887,390

3,550,814

29,967,821 68,200,530

47,174,943

21,127,212

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

ودائع العمالء

مطلوبات �أخرى

حقوق امل�ساهمني

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

6,237,198

-

4,750

29,116,356 109,984,569

716,430

-

-

6,241,948

5,145

-

139,822,500

357,893

-

-

-

4,306,694

4,664,587

-

-

-

-

30,158,355

30,158,355

29,121,106 116,579,660

716,430

5,145

180,887,390 34,465,049

الأ�صول املوجودة ملقابلة املطلوبات والتزامات القرو�ض القائمة تتكون من النقدية ،والأر�صدة مع م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي،
والبنود حتت التح�صيل ،والقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة للبنوك ،والقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة للعمالء .وقد مت بيان �إجمايل
اال�ستحقاقات املرتاكمة لالرتباطات والتعهدات يف الإي�ضاح رقم ( 19ج )i -يف القوائم املالية.
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 –31القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية

ويتبع البنك طريقة �صايف الأ�صول ك�أ�سلوب تقييم للقيم العادلة لتلك اال�ستثمارات ا�ستنادا ً �إىل حتليل �أحدث بيانات قوائم
املركز املايل املتاحة واملدققة .ويف حالة عدم توفر بيانات مالية ،ميكن ا�ستخدام طرق قيا�س �أخرى ،ولذلك قد يكون هناك �أثر
غري قابل للقيا�س نتيجة اتباع االختيارات املختلفة واالفرتا�ضات البديلة لأ�ساليب التقييم.

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

ي�ستخدم البنك الهيكل التايل لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية:

امل�ستوى الأول� :أ�سعار ال�سوق امل�سجلة :م�صدرها �أ�سواق التداول لأدوات مالية مماثلة يف ا�سواق ن�شطة.

امل�ستوى الثاين :طرق تقييم تعتمد على بيانات م�شاهدة بالأ�سواق� :أ�سعار ادوات مالية م�صدرها �أ�سواق تداول ن�شطة لأ�صول
م�شابهة ،او ادوات مالية مماثلة او م�شابهة متداولة يف ا�سواق غري ن�شطة ،وادوات مالية مقيمة با�ستخدام طرق تقييم
تعتمد مدخالتها على م�شاهدات قوية ميكن مالحظتها بالأ�سواق.

امل�ستوى الثالث :طرق تقييم �أخري والتي ال تعتمد مدخالتها الرئي�سية على معلومات وبيانات ميكن م�شاهدتها بالأ�سواق:
تقييم الأدوات املالية ي�ستخدم ا�ساليب تقييم حني يكون �أحد �أو عدد املدخالت غري م�شاهد .ويعتمد التقييم على قيمة
�صايف املوجودات للوحدة  /لل�سهم بناء على البيانات املالية املقدمة من مديري ال�صناديق او بناء على احدث القوائم املالية
املدققة املتاحة لل�رشكات من غري ال�صناديق املدارة.
هيكل حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية:

2012
بالآف الرياالت ال�سعودية

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

الإجمايل

املوجودات املالية
�أدوات امل�شتقات املالية

-

اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع

2,398,422

14,316,185

612,445

-

2,398,422

1,686,880

16,615,510

�أدوات امل�شتقات املالية

-

-

323,591

323,591

امل�ستوى الأول

�أدوات امل�شتقات املالية
اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

الإجمايل

13,094,525

2,958,870
366,629

1,748,581

2,958,870
15,209,735

�أدوات امل�شتقات املالية

-

-

139,415

139,415

مل يكن هناك حتويل من  /اىل هياكل وم�ستويات القيمة العادلة.
على الرغم من ان البنك يثق يف ان تقديراته للقيمة العادلة ال�ستثماراته بامل�ستوي الثالث دقيقة ،اال ان ا�ستخدام طرق
تقييم �أخري او افرتا�ضات قد ي�ؤدي اىل مبالغ خمتلقة للقيمة العادلة .ويت�ضمن امل�ستوى الثالث على ا�ستثمارات حملية
وخارجية غري مقيمة بالأ�سواق .ويعتمد البنك يف تقييمه على قيمة �صايف املوجودات بناء على احدث القوائم املالية املدققة
املتاحة للتقييم العادل لتلك اال�ستثمارات .ومن الطرق الأخرى للتقييم ا�ستخدام مناذج التدفقات النقدية املخ�صومة
للحا�رض املبنية على التوزيعات املتوقعة للأرباح والتي ال يتوفر عنها معلومات .وبناء على ذلك ف�إن الت�أثري املحتمل من
ا�ستخدام ا�ساليب تقييم معقولة بافرتا�ضات بديلة وال ميكن حتديده.
يو�ضح اجلدول التايل مطابقة حركة امل�ستوى الثالث:

2012

الر�صيد الإفتتاحي

1,748,581

2,300,789

 -مثبتة يف قائمة الدخل

419

)(387

�إجمايل الأرباح �أو اخل�سائر

�إعادة �رشاء

الر�صيد اخلتامي

98

البيانات املالية لعام 2012م

امل�شتقات ( بالقيمة العادلة )

التعهدات وااللتزامات املحتملة (غري قابلة للنق�ض)

102,623

)(94,330

)(164,743

)(139,831

-

)(317,660

1,686,880

1,748,581

2012

4,844,862

5,488,089

24,618,097

23,512,784

1,146,248

1,494,532

4,013,285

3,865,975

43,379

35,651

1,267,548

1,607,473

ب) �صناديق البنك اال�ستثمارية :
ودائع العمالء

�أع�ضاء الإدارة الرئي�سون هم الأ�شخا�ص الذين لهم ال�سلطة وامل�سئولية للتخطيط والتوجيه والرقابة على �أن�شطة البنك
�سواء مبا�رشة �أو غري مبا�رشة .يق�صد بكبار امل�ساهمني �أولئك الذين ميتلكون ن�سبة  %5ف�أكرث من ر�أ�س املال امل�صدر للبنك.
يف ما يلي حتليال ً بالإيرادات وامل�صاريف املتعلقة باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية:

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
دخل عموالت خا�صة

م�صاريف عموالت خا�صة

2011

2011

�أ) �أع�ضاء جمل�س الإدارة و كبار موظفي الإدارة وكبار امل�ساهمني الآخرين وال�رشكات املنت�سبة لهم:

مكاف�أة نهاية اخلدمة للمدراء التنفيذيني

االلتزامات املالية

م�صنفة على ا�سا�س �رشكة زميلة (اي�ضاح )8

يتعامل البنك ،خالل دورة �أعماله العادية ،مع �أطراف ذات عالقة ،وتخ�ضع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة للحدود
املن�صو�ص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كانت الأر�صدة الناجتة
عن هذه املعامالت يف  31دي�سمرب كالآتي:

ودائع العمالء

املوجودات املالية

 -مثبتة يف قائمة الدخل ال�شامل

 –32املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

قرو�ض و�سلف

2011

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

حتدد القيمة العادلة املقدرة لال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق واال�ستثمارات الأخرى املقتناة بالتكلفة املطف�أة،
على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند توفرها �أو �أنظمة الت�سعري لبع�ض ال�سندات بعمولة ثابتة على التوايل .وقد مت
الإف�صاح عن القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات يف الإي�ضاح ( .)6وحتدد القيم العادلة للم�شتقات املالية على �أ�سا�س
الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق عند توفرها� ،أو بوا�سطة ا�ستخدام �أنظمة الت�سعري الفنية املنا�سبة.

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

االلتزامات املالية

بالآف الرياالت ال�سعودية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل �أ�صل �أو ت�سوية التزام ما بني �أطراف مطلعة وراغبة يف ذلك وتتم بنف�س
�رشوط التعامل العادل الأخرى .القيم العادلة للأدوات املالية داخل قائمة املركز املايل ،با�ستثناء اال�ستثمارات الأخرى املقتناة
بالتكلفة املطف�أة ،واال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق ،ال تختلف جوهريا ً عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم
املالية .كما ال تختلف القيم العادلة للقرو�ض وال�سلف ،وودائع العمالء املرتبطة بعمولة ،والأر�صدة لدى البنوك و�أر�صدة
للبنوك بالتكلفة املطف�أة جوهريا ً عن القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية ،حيث �أن �أ�سعار العموالت احلالية ال�سائدة
يف ال�سوق للأدوات املالية املماثلة ال تختلف جوهريا ً عن الأ�سعار التعاقدية ،كما �أن الأر�صدة لدى ومن البنوك هي ذات فرتات
تعاقدية ق�صرية الأجل.

�أتعاب خدمات بنكية� ،صايف

مكاف�آت وم�صاريف �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منه
رواتب ومكاف�آت املدراء التنفيذيني

مكاف�أة نهاية اخلدمة للمدراء التنفيذيني
م�رصوفات �أخرى

2012

2011

137,727

150,482

261,670

277,052

186,903

213,374

4,660

4,821

32,832

28,007

7,727

2,700

5,248

5,248
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنتني املنتهيتني

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

يف  31دي�سمرب 2012م و2011م (تتمة)

 –33كفاية ر�أ�س املال

تهدف املجموعة يف �إدارتها لر�أ�س مالها حماية قدرة البنك لال�ستمرار يف متويل �أعماله واحلفاظ على قاعدة ر�أ�سمالية قوية.
ويتم مراقبة كفاية ر�أ�س املال وا�ستخدام ر�أ�س املال النظامي له يوميا بوا�سطة �إدارة املجموعة .وتتطلب م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي من البنوك املحافظة على ن�سبة �إجمايل ر�أ�س املال النظامي �إىل املوجودات املرجحة ملخاطر �أعلى من الن�سبة
الدنيا ( )%8املتفق عليها كما حددتها جلنة بازل.

وحتتفظ املجموعة بقاعدة ر�أ�سمالية يتم �إدارتها بفعالية لتغطية املخاطر الكامنة يف �أن�شطة الأعمال .وتقوم املجموعة
مبراقبة مدى كفاية ر�أ�سمالها با�ستخدام ،و�ضمن قيا�سات �أخرى ،القواعد والن�سب التي �أ�س�ستها جلنة بازل للإ�رشاف امل�رصيف
والتي تبنتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عند �إ�رشافها على البنوك يف اململكة.

وقد مت تطبيق بازل  2للركيزة الثالثة وفقا ً لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اعتبارا من  1يناير 2008م ،ونورد فيما
يلي الإف�صاحات عن كفاية ر�أ�س املال:
بالآف الرياالت ال�سعودية

2011

2012
ر�أ�س املال

الن�سبة %

ر�أ�س املال

الن�سبة %

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال املوحدة

ال�رشيحة الأوىل

ال�رشيحة الأوىل  +ال�رشيحة الثانية

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

28,288,975

%15.3

26,835,624

%14.8

32,618,887

%17.7

30,883,950

%17.1

2012

2011

املوجودات املرجحة للمخاطر

املوجودات املرجحة ملخاطر االئتمان

172,477,213

167,886,678

11,131,963

10,791,225

املوجودات املرجحة ملخاطر ال�سوق

1,144,763

2,374,267

�إجمايل الركيزة الأوىل للموجودات املرجحة املخاطر

184,753,939

181,052,170

املوجودات املرجحة للمخاطر الت�شغيلية

 –34الربامج التحفيزية

تقوم املجموعة بتقدمي برنامج االدخار اال�ستثماري للموظفني .مبوجب �رشوط هذا الربنامج ميكن للموظف امل�شارك يف هذا
الربنامج دفع اال�شرتاك ال�شهري عن طريق قيام البنك با�ستقطاع ن�سب حمددة ،بحد �أق�صى  %15من راتبه الأ�سا�سي،
وتقوم املجموعة بامل�ساهمة �شهريا ً بن�سب مئوية حمددة �سلفا ً ح�سب �سنوات خدمة املوظف وقد ت�صل �إىل  %6من الراتب
الأ�سا�سي بح ٍد �أق�صى ،ويتم ا�ستثمار تلك املبالغ املح�صلة ل�صالح املوظف يف �صناديق البنك اال�ستثمارية املتاحة حالياً .يتم
قيد تكاليف هذا الربنامج على قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة �رسيان الربنامج.

 –35خدمات �إدارة اال�ستثمار

تقدم املجموعة خدمات ا�ستثمارية لعمالئه من خالل �رشكته التابعة والتي ت�شمل �إدارة بع�ض ال�صناديق اال�ستثمارية ،ويبلغ
�إجمايل موجودات هذه ال�صناديق � 19.7ألف مليون ريال �سعودي (2011م� 18.9 :ألف مليون ريال �سعودي) .ويت�ضمن �إجمايل
املوجودات املدارة � 5.2ألف مليون ريال �سعودي (2011م� 5.3 :ألف مليون ريال �سعودي) ،يتم �إدارتها طبقا ً ملبد�أ جتنب العموالت.

 –36معايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة ومل يتم تطبيقها

اختارت املجموعة عدم التطبيق املبكر ملعايري التقارير املالية الدولية اجلديدة  /املعدلة والتي �صدرت ولكن مل يتم تفعيلها
ل�سنوات البنك املحا�سبية التي تبد�أ بعد  1يناير 2013م:
 .iاملعيار الدويل للتقارير املالية ( – )IFRS9الأدوات املالية ( )2010الن�سخة املعدلة من املعيار وي�رسي اعتبارا ً من
 1يناير � .2015شملت التعديالت متطلبات الت�صنيف والقيا�س لاللتزامات املالية مقابل متطلبات ال�شطب احلالية ملعيار
املحا�سبة الدويل رقم  – 39الأدوات املالية – القيا�س والت�سجيل.

 .iiاملعايري الدولية للتقارير املالية رقم  – 10توحيد القوائم املالية – حل هذا املعيار حمل املتطلبات املدرجة �سابقا مبعيار املحا�سبة
الدولية رقم  - 27القوائم املالية املنف�صلة واملوحدة ،و( – )SIC – 12توحيد املن�شئات ذات الغر�ض اخلا�ص وي�رسي اعتبارا ً من  1يناير
2013م .و يقدم املعيار منوذج واحد للتوحيد لكل املن�شئات بناء على ال�سيطرة ،بغ�ض النظر عن طبيعة امل�ستثمر (�سواء كانت
املن�ش�أة م�سيطر عليها من خالل حقوق الت�صويت �أو من خالل ترتيبات تعاقدية كما هو �سائد يف حالة “املن�شئات بغر�ض خا�ص”)
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 .iiiاملعايري الدولية للتقارير املالية رقم  – 11الرتتيبات
امل�شرتكة .حل املعيار حمل معيار املحا�سبة الدولية رقم
 – 31امل�صالح يف امل�شاريع امل�شرتكة  -وي�رسي اعتبارا ً من
 1يناير 2013م .يتطلب املعيار الطرف يف ترتيبات م�شرتكة
من حتديد طبيعة الرتتيبات امل�شرتكة املرتبط بها بتقييم
حقوقه و التزاماته و من ثم ح�ساب تلك احلقوق والواجبات
وفقا لهذا النوع من الرتتيبات امل�شرتكة.

 .ivاملعايري الدولية للتقارير املالية رقم  – 12االف�صاح
عن امل�صالح يف وحدات اخرى يتطلب �إف�صاح �شامل
للمعلومات التي متكن م�ستخدم التقارير املالية من
تقييم طبيعة املخاطر املرتبطة ،وامل�صالح يف الوحدات
الأخرى ،و�آثار تلك امل�صالح على مركزها املايل ،الأداء املايل
والتدفقات النقدية وي�رسي اعتبارا من  1يناير 2013م.

 .vاملعايري الدولية للتقارير املالية رقم  – 13قيا�س القيمة
العادلة .حل حمل الأر�شادات لقيا�س القيمة العادلة يف املعايري
الدولية للتقارير املالية احلالية – املحا�سبة من خالل معيار
موحد وي�رسي اعتبارا من  1يناير 2013م .وقد عرفت املعايري
الدولية للتقارير املالية القيمة العادلة و قدمت ار�شادات عن
كيفية حتديد القيمة العادلة ،كما طلبت الإف�صاح عن طرق
قيا�س القيمة العادلة .وب�شكل عام مل يغري املعيار  13من
املتطلبات فيما يخ�ص �أي بنود التي يجب قيا�سها او االف�صاح
عنها بالقيمة العادلة وي�رسي اعتبارا من  1يناير 2013م.

اختار البنك عدم التطبيق املبكر للتعديالت املعايري الدولية
للتقارير املالية و معايري املحا�سبة الدولية احلالية التالية
والتي �صدرت من جمل�س املعاير املحا�سبية الدولية والتي
يقوم البنك حاليا ً بدرا�ستها وتقييم اثر تطبيقها:

�أ) تعديالت املعيار الدويل للمحا�سبة رقم  – 1عر�ض البيانات
املالية – مت التعديل لتو�ضيح طريقة عر�ض عمليات اخري
بقائمة الدخل ال�شامل ،وي�رسي اعتبارا من  1يناير 2013م.

ب) حت�سينات باملعايري الدولية للتقارير املالية ( - )7اف�صاحات
الأدوات املالية – مت تعديل متطلبات االف�صاح باملعايري
الدولية للتقارير املالية رقم  7ب�إ�ضافة معلومات عن الأدوات
املالية املثبتة والتي حددت طبقا للفقرة  42ملعيار املحا�سبة
الدولية رقم  ،32كما تطلبت اي�ضا ً معلومات عن الأدوات
املالية املثبتة و خا�ضعة للرتتيبات قابلة للتنفيذ التفاقات
املعاو�ضة ،حتى لو مل يتم تعيينها مبوجب املعيار املحا�سبي
الدويل ( )32وي�رسي اعتبارا ً من  1يناير 2013م.
ج) تعديالت املعيار الدويل للمحا�سبة رقم ( – )32عر�ض
الأدوات املالية – مت التعديل لتو�ضيح بع�ض اجلوانب املتعلقة
ب�رشوط املقابلة وي�رسي اعتبارا من  1يناير 2014م.

د) معيار املحا�سبة الدويل  – 19مزيا املوظفني – التعديالت
للمعيار املحا�سبة الدويل  19يقوم بتجريد اخليار بت�أجيل
االعرتاف باحت�ساب االرباح واخل�سائر الإكتوارية ،جميع التعديالت
يف قيمة برامج املزايا يتم االعرتاف بها يف االرباح او اخل�سارة
والدخل ال�شامل االخر .وي�رسي اعتبارا من  1يناير 2013م.

هـ) التعديالت يف املعايري املحا�سبية الدولية () IAS 27
ف�صل البيانات املالية (2011م) :الن�سخة املعدلة من معيار
املحا�سبة الدويل  ،27وي�رسي اعتبارا ً من  1يناير 2013م فقط
يتعلق مبتطلبات ف�صل البيانات املالية والتي مل يتم ب�شكل
كبري تعديلها طبقا ً للمعيار  - IAS27متطلبات القوائم
املالية املنف�صلة واملوحدة .متطلبات توحيد القوائم املالية
مت ادراجها مبعيار التقارير املالية الدولية رقم  – 10القوائم
املالية املوحدة.

من معيار املحا�سبة الدويل  ،28وي�رسي اعتبارا ً من  1يناير
2013م .وترجع اغلب التعديالت نتيجة ادراج امل�رشوعات
امل�شرتكة يف املعيار 2011( 28م) و مل يغري هذا التعديل
التوجهات الأ�سا�سية للمحا�سبة لال�ستثمارات يف الأ�سهم.

ز) ون�رش جمل�س معايري املحا�سبة الدولية جمموعة من
التح�سينات ال�سنوية على معايري التقارير املالية الدولية:
 ،2009-2011والتي حتتوي على تعديالت على املعايري
التالية مع التعديالت الالحقة لغريها من املعايري والتف�سريات
للتطبيق اعتبارا من  1يناير 2013م:
 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم � – 1أول تبني للمعايريالدولية للتقارير املالية :التطبيق املتكرر للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  1واالقرتا�ض ب�إق�صاء التكلفة.

 معيار املحا�سبة الدويل  – 1عر�ض القوائم املالية:املعلومات املقارنة التي تتخطى احلد الأدنى من
املتطلبات والعر�ض االفتتاحي للقوائم املالية
والإي�ضاحات املتعلقة بها.
 معيار املحا�سبة الدويل  – 16املمتلكات والآالتواملعدات :ت�صنيف معدات وخدمات ،ال�صيانة.

 معيار املحا�سبة الدويل  – 32عر�ض الأدوات املالية:عواقب �رضيبة الدخل من التوزيعات.

 معيار املحا�سبة الدويل  – 34التقارير املالية املرحلية:املوجودات واملطلوبات للقطاع.

ح) كيانات اال�ستثمار (تعديالت على املعايري الدولية
للتقارير املالية  12 ،10ومعيار املحا�سبة الدويل  :)27ن�رش
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �رسيان تطبيق التعديالت
اعاله اعتبارا من  1يناير 2014م مع ا�ستثناء �إلزامية توحيد
الكيان اال�ستثماري امل�ؤهلة واملطلوب حل�ساب اال�ستثمارات
يف الكيانات حتت ال�سيطرة ف�ضال عن اال�ستثمارات يف
�رشكات زميلة وم�شاريع م�شرتكة بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة .اال�ستثناء الوحيد يكون يف ال�رشكات
الزميلة التي تعترب امتداد لأن�شطة الكيان اال�ستثمارية.

� –37أرقام املقارنة

�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة كي
تتما�شى مع ت�صنيفات ال�سنة احلالية.

 –38موافقة جمل�س الإدارة

اعتمدت هذه القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة
بتاريخ 1434/03/16هـ املوافق 2013/01/28م.

� –39إف�صاحات خا�صة بالركيزة الثالثة لبازل II

تتطلب الركيزة الثالثة لبازل  2بع�ض الإف�صاحات الكمية
والنوعية والتي �ستكون متاحة على موقع البنك االلكرتوين
� www.riyadbank.comإ�ضاف ًة �إىل التقرير ال�سنوي ،وذلك
ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

و) معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 28اال�ستثمار يف ال�رشكات
الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة (2011م) .الن�سخة املعدلة

البيانات املالية لعام 2012م
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الإف�صاح عن الركيزة الثالثة لبازل2-

التي تقوم بتنفيذ الأعمال مع العمالء منف�صلة متاما ً
عن وحدات امل�سئولة عن رقابة ،وقيا�س ،ومراقبة املخاطر
االئتمانية والإبالغ عنها ب�شكل م�ستقل.

يزود بنك الريا�ض م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتقارير ربع �سنوية عن كفاية ر�أ�س املال ،حيث
ّ
تو�ضح هذه التقارير الو�ضع احلايل لكفاية ر�أ�س املال يف البنك

تتفق �إف�صاحات البنك عن املخاطر ور�أ�س املال مع
متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومتطلبات
بازل 2-لكفاية ر�أ�س املال املعروفة مبتطلبات الركيزة
الثالثة للإف�صاح .ويت�ضمن موقع البنك على الإنرتنت
“ ”riyadbank.comالإف�صاحات التف�صيلية ،ونورد فيما
يلي موجزا ً لهذه الإف�صاحات التي تنطبق على بنك الريا�ض
وال�رشكات التابعة�“ :رشكة الريا�ض املالية” و“�رشكة �إثراء
الريا�ض” و “وكالة �رشكة الريا�ض للت�أمني”.

يزود بنك الريا�ض م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ّ
بتقارير ربع �سنوية عن كفاية ر�أ�س املال ،حيث تو�ضح هذه
التقارير الو�ضع احلايل لكفاية ر�أ�س املال يف البنك ،واخلطة
ال�سنوية املتعلقة بالأداء امل�ستقبلي لتقييم كفاية ر�أ�س
(واملمثل ب�إجمايل
املال ( .)ICAAPويوفر البنك ر�أ�س مال
ُ
حقوق امللكية) كافيا ً ملواجهة املخاطر اجلوهرية يف البنك
مثل خماطر االئتمان ،وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�شغيلية
وذلك وفقا للركيزة الأوىل من بازل .2-كما يوفر البنك
ر�أ�س مال �إ�ضافيا ملواجهة املخاطر الأخرى التي ت�ص ّنف
حتت الركيزة الثانية من بازل 2-مبا فيها خماطر الت�سوية،
وخماطر تقنية املعلومات واملخاطر اال�سرتاتيجية.
يف �إطار عملية املراجعة الرقابية (Supervisory Review
 )Processيتكون احلد الأدنى ملوقف ر�أ�س مال البنك من
�إجمايل املتطلبات الر�أ�سمالية للركيزة الأوىل والثانية
بالإ�ضافة لأي متطلبات �إ�ضافية لر�أ�س املال حتددها اجلهات
النظامية.
وكما يرد يف الر�سم البياين �أدناه ،الذي يو�ضح حمافظة
البنك با�ستمرار على متانة ن�سب كفاية ر�أ�س املال (:)CAR

وت�ساهم الأطر التنظيمية وال�سيا�سات وال�صالحيات
والإجراءات و�أن�شطة الرقابة الأخرى يف ت�شكيل البيئة
الرقابية وحتدد م�ستوى كفايتها وفاعليتها .وتت�ضمن جلان
الإدارة العليا :جلنة الأ�صول واخل�صوم وجلنة �إدارة املخاطر
الت�شغيلية وااللتزام ،وتراقب هاتان اللجنتان خماطر
ال�سوق ،وخماطر ال�سيولة ،واملخاطر الت�شغيلية واملخاطر
اال�سرتاتيجية وخماطر االلتزام .وتقوم جلنة املراجعة،
املنبثقة من جمل�س الإدارة ،مبراجعة التقارير الدورية اخلا�صة
بالأنظمة الرقابية و�أنظمة املخاطر على م�ستوى البنك.

يتولىّ الرئي�س الأول لإدارة املخاطر م�س�ؤولية �إدارة املخاطر
من ناحية التخطيط ،وت�صميم مناذج املخاطر ،وتطوير
منهجية وقيا�س املخاطر بالإ�ضافة �إىل تطبيق متطلبات
ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
معايري بازل املعتمدة من م� ّ
( .)SAMAويتم تن�سيق وتنفيذ هذه املهام من خالل قطاع
االئتمان وقطاع �إدارة املخاطر �إ�ضافة �إىل وحدة �إدارة ر�أ�س
املال يف البنك و�إجراءات تقييم كفاية ر�أ�س املال الداخلية
( ،)ICAAPباعتبارها جمتمعة متثل منظومة �إدارة املخاطر
وتتبع �إداريا للرئي�س الأول لإدارة املخاطر.
وفيما يلي نبذة عن املخاطر الرئي�سة وكيف يقوم البنك
ب�إدارتها:

 -1املخاطر االئتمانية:

املخاطر االئتمانية هي خماطر اخل�سائر التي يت�سبب بها
ف�شل �أو تعرث العميل يف الوفاء بالتزاماته جتاه البنك .وبناء
علىالهيكل التنظيمي لبنك الريا�ض ف�إن وحدات الأعمال

ن�سبة الكفاية الر�أ�سمالية

w
20.0%
17.7%

17.1%

2.4%

2.3%

املجموع

18.3%

18.2%

2.3%

2.5%

16.0%

ر�أ�س مال الن�سق الثاين
ر�أ�س مال الن�سق الأول

18.0%

14.0%
15.3%

14.8%

16.0%

15.7%

2012

2011

2010

2009

12.0%
10.0%
8.0%

اعتمد جمل�س الإدارة يف بنك الريا�ض �إطار عمل لإدارة
املخاطر االئتمانية ،حيث مت ت�صميم كل من �إطار عمل
�إدارة املخاطر االئتمانية وهيكل حوكمة املخاطر االئتمانية
لتحقيق رقابة متكاملة وتنظيم م�ستمر للمخاطر
االئتمانية املالزمة لن�شاطات �أعمال البنك .وملجل�س
الإدارة عالقة يف حتديد م�ستويات املخاطر املقبولة ،واعتماد
ال�سيا�سة االئتمانية ،وتفوي�ض ال�صالحيات االئتمانية،
و�صالحيات املوافقة على الت�سهيالت الكبرية واملراجعة
امل�ستمرة للتعر�ضات االئتمانية القائمة ،ومراجعة حالة
واجتاهات جودة املحفظة االئتمانية ،والرتكزات االئتمانية.

ويو�ضح الر�سم البياين �أدناه �أ�صول البنك املوزونة وفقا ً
للمخاطر االئتمانية:
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ويت�ضمن �إقرا�ض غري الأفراد الت�سهيالت املقدمة لل�رشكات،
وللبنوك ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�شبه احلكومية ،وقرو�ض
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ومتويل التجارة ،والتمويل
الهيكلي ومتويل امل�شاريع ،وعمليات الت�أجري ،والقرو�ض
امل�شرتكة ،وال�ضمانات وت�سهيالت اجلاري مدين.
ويوجد ببنك الريا�ض وحدة خم�ص�صة لتقييم ومراقبة
خماطر ائتمان امل�ؤ�س�سات املالية ،يف �إطار احلدود االئتمانية
للدول املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

الآ�صول املوزونة وفقا ً للمخاطر االئتمانية (مباليني الرياالت ال�سعودية)
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وعلى امل�ستوى التنظيمي الإداري تقوم جلان االئتمان
املختلفة من حيث ت�شكيلها و�صالحياتها مبراجعة واعتماد
التعر�ضات االئتمانية للبنك �ضمن حدود املخاطر واملعايري
املطلوبة لتوثيق الت�سهيالت والإ�رشاف واملتابعة عليها مبا
يف ذلك جلنة االئتمان الرئي�سة برئا�سة الرئي�س التنفيذي
للبنك .ويقوم قطاع االئتمان ،امل�ستقل عن وحدات الأعمال،
ب�إدارة ومراقبة املخاطر االئتمانية.

كما تقوم �إدارة املراجعة الداخلية برفع تقاريرها �إىل جلنة
املراجعة املنبثقة من جمل�س الإدارة عن مراجعاتها الدورية
امل�ستمرة للمحفظة االئتمانية ويقوم املراجعون اخلارجيون
باملراجعة ويقدمون تقريرهم للجنة املراجعة وجمل�س الإدارة
عن القوائم املالية للبنك.

وتقوم جلنة اال�ستثمار ،برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة ،بالإ�رشاف
على املحافظ اال�ستثمارية للبنك ح�سب �سيا�سات توزيع
الأ�صول واملعايري اال�ستثمارية التي �أقرها جمل�س الإدارة.
كما حتدد جلنة اال�ستثمار �إطار ال�سيا�سة اال�ستثمارية
وطرق توزيع الأ�صول اال�ستثمارية .ويتم مراجعة �أداء مدراء
املحافظ اال�ستثمارية من قبل �إدارة اال�ستثمار وا�ست�شاريني
م�ستقلني.
وميكن ت�صنيف التعر�ض االئتماين لبنك الريا�ض �إىل فئتني
رئي�سيتني من املخاطر :خماطر ائتمان الأفراد ،وخماطر
ائتمان غري الأفراد.
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خماطر ائتمان الأفراد تتعلق بعدم �سداد الت�سهيالت
االئتمانية مثل التمويل ال�شخ�صي ،والتمويل العقاري،
وبطاقات االئتمان ،واملنتجات الأخرى املقدمة للأفراد.
ويعتمد قبول خماطر م�رصفية الأفراد على تطبيق معايري
ثابتة با�ستخدام منهجيات قيا�س حمددة منها نظام
التقييم .ويتم �إعداد خم�ص�صات املحفظة بناء على
�سيا�سة املخ�ص�صات يف البنك .ويف حال عدم ال�سداد ملدة
 180يوما ً من تاريخ اال�ستحقاق يتم �شطب الدين.

2009

ويتم �إدارة خماطر ائتمان الت�سهيالت املقدمة لل�رشكات
بالتحقق من حتديد هذه املخاطر يف الوقت املنا�سب،
وقيا�سها ،ومعايرتها ،ومراقبتها وبرفع التقارير عن حجم
التعر�ض مبا يتفق ومعايري البنك للمخاطر االئتمانية
وا�سرتاتيجية البنك يف �إدارة القطاعات واملحافظ
االئتمانية .كما يتبع البنك �سيا�سة لإدارة خماطر الرتكز
االئتماين وحدودها على امل�ستوى الفردي لكل عميل وعلى
م�ستوى قطاعات ال�سوق و�رشائح العمالء .ويتم تغطية
االئتمان للأطراف ذوي العالقة بال�ضمانات الكافية وفقا
للمتطلبات النظامية ،كما تتم مراقبة املخاطر على
م�ستوى كل ت�سهيل ائتماين للعميل ،و �إجمايل التعر�ض
للعميل ،وحمفظة الإقرا�ض ككل.

يطبق البنك نظاما متكامال للت�صنيف االئتماين لعمالئه،
ي�ستخدم فيه �أ�سلوبي القيا�س الكمي والنوعي الداخلي
يقيم مبعايري كمية
واخلارجي ،فاخلارجي (ت�صنيف املقرت�ض)
ّ
ونوعية للتحليل املايل ،والداخلي يعتمد على معايري حمددة
لكل درجة/فئة ت�صنيف .ويتم توثيق كال الت�صنيفني
وعر�ضهما على جهة ال�صالحية املنا�سبة .علما ً ب�أن �أي
تعديالت يف درجة ت�صنيف العميل يتم اعتمادها من
قبل جلنة الت�صنيف االئتماين وجلنة مراجعة الت�صنيف
االئتماين ،وتقوم �إدارة املراجعة الداخلية مبراقبة الت�صنيفات
وتعديالتها.
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وي�ستخدم البنك ت�صنيف �ستاندرد �أند بورز ،وفيت�ش،
وموديز ،وكابيتال �إنتليجن�س باعتبارها وكاالت تقييم ائتمان
خارجية ،وذلك لقيا�س التعر�ضات ال�سيادية ،وتعر�ضات
البنوك املركزية ،والبنوك ،و�رشكات الأوراق املالية ،وال�رشكات.
وال تعترب ال�ضمانات �أبدا ً مبثابة الأ�سا�س لقرار الإقرا�ض
لكنها تعد م�صدرا ً بديال لل�سداد يف حال عدم جناح الأعمال
وتخ�ضع ل�سيا�سة البنك من ناحية القبول والتقييم
والت�سييل وتتم مراقبة خماطر ال�ضمانات ب�شكل دوري.

 -2خماطر ال�سوق:

خماطر ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة
املعر�ضة للمخاطر (� )V@Rأو القيمة العادلة �أو التدفقات
ّ
النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيجة للتغريات املتنوعة
يف عنا�رص ال�سوق مثل �أ�سعار العموالت اخلا�صة و�أ�سعار �رصف
العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم.

وي�ص ّور الر�سم البياين �أدناه �أ�صول البنك املوزونة وفقا ملخاطر
ال�سوق:
الأ�صول املوزونة وفقا ً ملخاطر ال�سوق (مباليني الرياالت ال�سعودية)

2,374

2,500
2,000
1,360

1,500

1,145
939

1,000

 -3املخاطر الت�شغيلية:

تركز ا�سرتاتيجية البنك للمخاطر الت�شغيلية على الت�أكد
من حماية البنك �ضد املخاطر الت�شغيلية الرئي�سية
والت�أكد من �أن اخل�سائر املتكبدة نتيجة لهذه املخاطر يف
حدها الأدنى .وقد طور البنك �أطرا ً و�سيا�سات و�إجراءات
لتحديد هذه املخاطر على م�ستوى البنك واحلد من
ت�أثرياتها و�أن�شاء �إدارة مركزية متخ�ص�صة تقوم مبراقبة ت�أثري
كافة املخاطر الت�شغيلية ورفع التقارير �إىل جلنة املخاطر
الت�شغيلية وااللتزام برئا�سة الرئي�س التنفيذي .كما
تت�ضمن �إدارة املخاطر الت�شغيلية �إدارة ملكافحة االحتيال
بهدف حتليل بيانات احل�سابات والعمليات التجارية بغية
�ضبط االحتياالت والأخطاء واحليلولة دون حدوثها.
وميثّل الر�سم البياين �أدناه �أ�صول البنك املوزونة بح�سب
املخاطر الت�شغيلية:

 -4املخاطر الأخرى:

يتبع البنك ا�سرتاتيجيات متكاملة لإدارة ومتابعة ورقابة
املخاطر الأخرى مثل خماطر ال�سيولة ،وخماطر تقنية
املعلومات واملخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر �أ�سعار اخلدمة
ّ
تركز االئتمان،
البنكية يف املحفظة امل�رصفية وخماطر
وخماطر االقت�صاد الكلي وخماطر دورة الأعمال وخماطر
الت�سويات ،حيث تركز هذه اال�سرتاتيجيات على احلد من الآثار
ال�سلبية لهذه املخاطر ويقوم البنك بتوفري ر�أ�س املال الكايف
ملقابلة هذه املخاطر.

كما يقوم البنك بعمل اختبارات اجلهد (التحمل) متبعا ً
املعايري والقواعد اخلا�صة بتطبيق هذه االختبارات ل�شتى
�أنواع املخاطر بكافة نواحي الأن�شطة امل�رصفية التي
يزاولها البنك.

الأ�صول املوزونة وفقا ً للمخاطر الت�شغيلية (مباليني الرياالت ال�سعودية)
11,132

10,791

12,000
10,212

100,000

9,640

500
2012

2011

2010

10,000
8,000

2009
6,000

يتم احت�ساب املخ�ص�صات للقرو�ض امل�صنفة كديون غري
عاملة ب�شكل ربع �سنوي مبعرفة الإدارة امل�س�ؤولة والتابعة
مبا�رشة للرئي�س الأول لإدارة املخاطر ،ومن ثم عر�ضها على
جلنة املراجعة وجمل�س الإدارة لالعتماد ،كما تتم مراجعة
هذه املخ�ص�صات من قبل املراجعة الداخلية للبنك
ومدقّقي احل�سابات اخلارجيني.
من ناحية اخرى يتم احت�ساب االحتياطي العام ملحفظة
الإقرا�ض للديون العاملة التجارية ،والأفراد ،وبطاقات
االئتمان ،لتغطية اخل�سائر املحتملة يف املحفظة بتطبيق
ن�سب التحوط التي تعك�س م�ستويات التعرث املحتملة يف
كل فئة من املحفظة.
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تتم مراقبة مراكز البنك يوميا ً واملعتمد حدودها من جمل�س
الإدارة كما وي�ستخدم البنك ا�سرتاتيجيات التحوط للت�أكد
من احلفاظ على املراكز �ضمن حدود الفجوات املقررة .ويقوم
البنك ب�إدارة التعر�ض لت�أثريات التذبذب يف �أ�سعار �رصف العملة
الأجنبية ال�سائدة على مركزه املايل والتدفقات النقدية مبا يف
ذلك قيام جمل�س الإدارة بو�ضع حدود على م�ستوى التعر�ض
بالعملة.

4,000
2,000
2012

2011

2010

2009

وللحد من خماطر ال�سيولة يقوم البنك بتنويع م�صادر
التمويل واالحتفاظ مب�ستوى نقدي �أو �أوراق مالية �شبه نقدية
و �أوراق مالية قابلة للت�سييل.
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طالل �إبراهيم الق�ضيبي
الرئي�س التنفيذي

�سليمان عبد الرحمن القويز
الرئي�س التنفيذي امل�ساعد

�أحمد يحيى الطيب
نائب الرئي�س التنفيذي
�إدارة املخاطر

�أ�سامه عبد الباقي بخاري
نائب الرئي�س التنفيذي
االئتمان

عبدالعزيز �صالح الفريح
نائب الرئي�س التنفيذي الأول

ثالب علي ال�شمراين
نائب الرئي�س التنفيذي
الرئي�س الأول لإدارة املخاطر

عدنان �صالح اجلويان
نائب الرئي�س التنفيذي
املوارد الب�رشية

ريا�ض عتيبي الزهراين
نائب الرئي�س التنفيذي
العمليات

عبد املجيد عبدالله املبارك
نائب الرئي�س التنفيذي
م�رصفية ال�رشكات

عبدالعزيز �صالح املالكي
نائب الرئي�س التنفيذي
اخلزانة واال�ستثمار

ماجد عبد الرحمن القويز
نائب الرئي�س التنفيذي
خدمات م�رصفية ال�رشكات

عبد الرحمن حممد العودان
نائب الرئي�س التنفيذي
تقنية املعلومات

�سعيد �سعدي ال�صعريى
نائب الرئي�س التنفيذي
اخلدمات امل�ساندة

عادل احمد بن ال�شيخ
نائب الرئي�س التنفيذي
الفروع

حممد عبد العزيز الربيعة
نائب الرئي�س التنفيذي
الت�سويق
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الإدارة العامة ،الإدارات الإقليمية
والفروع الدولية

الإدارة العامة

طريق امللك عبدالعزيز� ،صندوق بريد  ،22622الريا�ض  ،11416اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ،)01( 401-3030 :فاك�س)01( 404-2707 :

موقعنا على الإنرتنتwww.riyadbank.com :

الإدارات الإقليمية
املنطقة الو�سطى

�شارع امللك في�صل

�ص.ب  - 229الريا�ض 11411
هـاتف)01( 4113333 :

فاك�س)01( 4112962 :

الفروع الدولية
لندن

بنك الريا�ض فرع لندن
دار بنك الريا�ض

� B17شارع كورزون
لندن W1J 5HX

املنطقة ال�رشقية

املنطقة الغربية

�ص.ب  - 274الدمام 31411

�ص.ب  - 9324جدة 21413

فاك�س)03( 833-6253 :

فاك�س)02( 651-2866 :

هيو�سنت

�سنغافورة

�شارع امللك �سعود

هـاتف)03( 833-5733 :

بنك الريا�ض  /وكالة هيو�سنت

� 440شارع لويزيانا �سويت 1050

هـاتف)02( 651-3333 :

بنك الريا�ض

املكتب التمثيلي

هيو�سنت تك�سا�س U.S.A 77002

� 3شارع فيليب

فاك�س �إدارة العمليات:

�سنغافورة 048693

هاتف)713( 331-2001 :

هاتف)20( 783-09000 :

)713( 331-2043

Swift: RIBLGB2L

فاك�س الإئتمان/الت�سويق:

فاك�س)20( 749-31668 :

�شارع ال�ستني

)713( 331-2045

 - 03-12رويال جروب بيلدجن

هـاتف)65( 653-64492 :

فاك�س)65( 653-64493 :

املدراء الإقليميون
يا�رس عبد الرحمن البابطني

املدير الإقليمي

للمنطقة الو�سطى
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�إبراهيم فايز ال�شهري
املدير الإقليمي

للمنطقة ال�رشقية

هاين عبدالله �أبو النجا
املدير الإقليمي

للمنطقة الغربية
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