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البيانات املالية 2008 - 2012

قائمة الدخل (مباليني الرياالت السعودية)

2012

2011

2010

2009

2008

دخل العموالت اخلاصة (صايف)

1,372

1,290

1,287

1,570

1,445

إمجايل الدخل من غري العموالت اخلاصة

847

716

667

577

666

دخل العمليات

2,219

2,005

1,954

2,147

2,111

مصاريف العمليات

847

818

772

812

809

صايف دخل العمليات

1,373

1,187

1,182

1,334

1,302

خمصص خسائر االئتمان ،صايف املبالغ احملصلة

120

171

398

1,248

78

صايف الدخل

1,253

1,032

790

86

1,224

قائمة املركز املايل (مباليني الرياالت السعودية)
حقوق املسامهني

8,306

7,408

6,387

5,633

5,715

ودائع العمالء

53,914

44,689

41,604

44,827

43,012

قروض وسلف للعمالء ،صايف

45,276

37,410

35,039

36,023

38,017

استثمارات

11,366

11,503

11,752

12,132

18,368

إمجايل املوجودات

68,506

57,197

53,882

59,110

61,436

عدد األسهم القائمة (باآلالف)

396,900

330,750

330,750

330,750

264,600

عدد املوظفني

1,499

1,406

1,439

1,579

1,709

عدد الفروع

45

44

44

42

41

املؤشرات املالية
صايف ربح السهم (بالريال السعودي)

3.16

2.60

2.39

0.26

4.62

معدل الربح املوزع (األرباح املوزعة  /صايف األرباح) ٪

35.49

-

-

-

19.07

قيمة املوجودات الصافية للسهم (بالريال السعودي)

20.93

22.40

19.31

17.03

21.60

املعدالت

معدل العائد على متوسط حقوق املسامهني ()٪

15.95

14.96

13.15

1.51

21.42

معدل العائد على متوسط املوجودات ()٪

1.99

1.85

1.40

0.14

1.99

17.60

16.60

16.35

14.81

12.66

38.1

40.00

39.52

37.85

38.00

معدل كفاية رأس املال (( )٪رأس املال األساس +
رأس املال املساند)
معدل الفعالية ٪
تصنيف االئتمان

وكالة التصنيف
موديز

فيتش

6

طويل األجل

قصري األجل

A1

P-1

A-

F2

صايف الدخل (مباليني الرياالت السعودية)

إمجايل املوجودات (مباليني الرياالت السعودية)

إمجايل ودائع العمالء (مباليني الرياالت السعودية)

قروض وسلف للعمالء (مباليني الرياالت السعودية)

العائد على متوسط حقوق املسامهني ()٪

العائد على متوسط املوجودات ()٪

2012

2011

2010

2009

2008

إمجايل املوجودات

68,506

57,197

53,882

59,110

61,436

إمجايل املطلوبات

60,200

49,789

47,495

53,477

55,721

صايف املوجودات

8,306

7,408

6,387

5,633

5,715
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تقرير جملس اإلدارة
		
السنة املالية  2012م
مقدمة
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن يقدم تقريره
السنوي للمساهمين الكرام للعام املايل املنتهي يف  31ديسمبر
2012م.
تمكن البنك خالل عام 2012م من زيادة صايف أرباحه حيث
ً
أرباحا قياسية بلغت  1,253مليون ريال أي زيادة بنسبة
سجل
%21عن العام السابق .وقد استفاد االقتصاد السعودي من
استمرار السياسة املالية التوسعية التي نتج عنها تحقيق النمو
ً
ً
إضافيا
طلبا
يف جميع القطاعات الرئيسية األمر الذي أوجد
عىل االئتمان والذي انعكس يف ميزانية نهاية العام التي كانت
األكبر والبالغة  68.5بليون ريال .وقد حافظ البنك عىل سياسته
املتحفظة يف املخصصات حيث بلغت نسبة التغطية يف نهاية
العام .%153
كما تعززت القاعدة الرأسمالية للبنك من خالل النمو القوي
يف األرباح املبقاة ومن اإلصدار الناجح للشريحة الثانية اإلضافية
من الصكوك بمبلغ  1.4بليون ريال والتي ستمكن البنك من
مواجهة أهداف النمو املستقبلية واإلبقاء عىل عوائد مساهميه.
وقد تم عرض تفاصيل أكثر عن تطورات األنشطة الرئيسية خالل
العام يف القسم الخاص بأنشطة البنك يف هذا التقرير.

 – 1قطاعات البنك
يتكون البنك من ثالثة قطاعات أساسية هي :قطاع الشركات
وقطاع األفراد وقطاع الخزينة .باإلضافة إىل ذلك ،يقدم
البنك خدمات الوساطة وإدارة األصول والخدمات املصرفية
االستثمارية من خالل شركة السعودي الهولندي املالية اململوكة
بالكامل من قبل البنك السعودي الهولندي .ويمتلك البنك
نسبة  %20من الشركة الوطنية للتأمين .كما يمتلك البنك
بالكامل شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين التي تعتبر
ذراع التأمين للبنك السعودي الهولندي .ويمتلك البنك أيضا
شركة السعودي الهولندي العقارية وهي شركة تابعة تختص
باألنشطة العقارية.
 -1قطاع الشركات
يعمل قطاع الشركات عىل تقديم مجال واسع من املنتجات
والخدمات للعمالء من الشركات واملؤسسات والتي تشتمل عىل
القروض ألجل والتمويل التجاري والضمانات وتمويل الشركات
والخدمات االستشارية .كما يقدم هذا القطاع سلسلة متكاملة
من املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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 -2قطاع األفراد
يعمل هذا القطاع من خالل شبكة الفروع وأجهزة الصرف اآليل
مدعمة بسلسلة من الخدمات املصرفية الهاتفية واإللكترونية
للعمالء .وتشتمل املنتجات والخدمات التي يوفرها هذا القطاع
عىل الحسابات الجارية والودائع ألجل القروض الشخصية والتمويل
السكني والبطاقات االئتمانية والخدمات املصرفية باالنترنت
والهاتف املصريف .كما يوفر البنك خدمة املصرفية املميزة والتقدير
املصممة للعمالء املؤهلين الذين يحتفظون بأصول كبيرة لدى
البنك .كما تتوفر خدمات املتاجرة باألسهم وإدارة األموال
لدى شركة السعودي الهولندي املالية التابعة للبنك السعودي
ً
ً
ً
واسعا من الخدمات املصرفية
مجاال
أيضا
الهولندي .ويوفر البنك
للسيدات من خالل شبكة فروع السيدات.
 -3قطاع الخزينة
ً
حلوال
يقدم قطاع الخزينة يف البنك السعودي الهولندي
ً
ونظرا ألنها املزود الرئيسي
استثمارية وتحوطية لعمالء البنك.
ملنتجات النقد من العمالت األجنبية ،فقد واصلت إدارة الخزينة يف
تنمية أنشطتها الخاصة باملشتقات (املهيكلة) بالعمالت األجنبية
وأسعار العمولة الخاصة .وتعتبر إدارة الخزينة ضمن أكبر املزودين
الرئيسيين لألسواق بين البنوك ملنتجات الخزينة املسعرة بالريال
السعودي وأسعار العمولة الخاصة.
إن املوجودات واملطلوبات والنتائج لهذه القطاعات موضحة يف البند
 28من القوائم املالية املوحدة.
ً
وفقا لألحكام
كما أن العمليات بين قطاعات األعمال تتم
والشروط التجارية العادية .وينتج عن إعادة توزيع التمويل بين
هذه القطاعات عمولة تعتمد عىل آلية تسعير الحواالت املصممة
لكي تعكس تكاليف التمويل املناسبة.
وفيما ييل الشركات التابعة والزميلة للبنك السعودي الهولندي:
شركة السعودي اهلولندي املالية
بدأت شركة السعودي الهولندي املالية ،وهي شركة تابعة
ومملوكة بالكامل للبنك السعودي الهولندي بعد الحصول عىل
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق املالية،
نشاطها يف بداية عام 2008م .وقد شاركت منذ ذلك الوقت يف
عدد من الصفقات الهامة .ويشتمل عمل الشركة عىل ممارسة
التعامل بصفة أصيل ووكيل ،يف مجاالت الوساطة املالية لألفراد
وإدارة األصول وتمويل الشركات واملشورة يف مجال األنشطة
االستثمارية وترتيب الديون وخدمات حفظ األوراق املالية.

شركة السعودي اهلولندي العقارية
بدأت شركة السعودي الهولندي العقارية ،وهي شركة تابعة
ومملوكة بالكامل للبنك السعودي الهولندي ،نشاطها بعد
الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي يف بداية
عام 2010م .وتشتمل أنشطة الشركة يف تسجيل صكوك
ملكية العقارات الخاصة بمنتج التمويل السكني للبنك.
شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني

إضافة إىل ذلك ،تم طرح منتجات جديدة مثل برنامج تمويل
التاجر وبطاقة األعمال الدائنة وبطاقة األعمال املدينة باستخدام
نظام معالجة آيل يمكن من الحصول عىل املوافقات املطلوبة يف
غضون  48ساعة .وخالل العام ،أطلق البنك املوقع اإللكتروني
وحلول العمليات املصرفية باالنترنت مما أتاح وجود مجال واسع
من اإلمكانيات للقيام بالعمليات املصرفية .كما تم بالتعاون
مع شركة السعودي الهولندي املالية طرح نظام حديث للمتاجرة
باألسهم تحت مسمى ''مباشر''.

تم الترخيص لهذه الشركة التابعة واململوكة بالكامل للبنك
السعودي الهولندي ملزاولة أعمال التأمين .وقد بدأت الشركة
نشاطها الفعيل خالل عام 2012م.

ً
فرعا يف أنحاء
ووصل عدد فروع البنك يف نهاية العام إىل 45
ً
مركزا ملصرفية السيدات .كما تمكن البنك
اململكة تتضمن 16
من تركيب  23جهاز لإليداع النقدي يف فروع البنك السعودي
الهولندي يف أنحاء اململكة ،ووصل عدد أجهزة الصراف اآليل يف
ً
جهازا.
نهاية العام إىل 257

الشركة الوطنية للتأمني

 -2املجموعة املصرفية للشركات

اشترى البنك حصة  %20من أسهم الشركة الوطنية للتأمين
خالل عام 2008م ،وسوف توفر هذه الحصة االستراتيجية للبنك
اإلمكانية لتلبية احتياجات قطاع الخدمات املصرفية الشخصية يف
مجال التأمين .وقد تأسست الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ 26
ابريل 2010م ،وبدأت نشاطها يف األول من يوليو 2010م.
(وقد تم اإلشارة إىل تفاصيل أكثر عن الشركات التابعة والزميلة
يف البند  9أدناه).

 – 2االستراتيجية
ّ
شكل عام 2012م املرحلة األخيرة لتنفيذ استراتيجية البنك التي
امتدت إىل ثالثة أعوام .وقد تم استكمال البنية التحتية لالستمرار
يف مواصلة األهداف االستراتيجية األساسية للبنك من أجل أن
يصبح قوة منافسة يف الخدمات املصرفية الشخصية من خالل
تقديم خدمات ذات جودة عالية تركز عىل شرائح مختارة من
العمالء ،مع االستمرار يف توسع وتنوع قاعدة عمالئه من مصرفية
الشركات .وسوف تستمر األهداف الرئيسية لتكون من أولويات
التخطيط لألنشطة واتخاذ القرار.
 -1املجموعة املصرفية لألفراد
تهدف املجموعة املصرفية لألفراد يف أن تصبح رائدة يف مجال
توفير الخدمات املالية لألفراد ذوي املالءة املالية واألشخاص ذوي
التخصصات من خالل تقديم خدمات شخصية وشاملة ذات جودة
عالية.
وواصلت مصرفية األفراد خالل عام 2012م التركيز عىل متطلبات
العمالء حيث عملت عىل إيجاد حلول سهلة لتحسين الخبرة
املصرفية لعمالء البنك ملواجهة متطلباتهم الشخصية .وقد
تم طرح عدد من املبادرات الجديدة عن منتج التمويل السكني
ً
نموا يف املحفظة بشكل كبير .كما تم طرح
األمر الذي نجم عنه
مصرفية املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل إنشاء ستة مراكز
مصرفية جديدة.

يعتبر البنك السعودي الهولندي من خالل خبرته الطويلة يف
ً
ً
أساسيا يف تقديم الحلول املصرفية ألهم الشركات
العبا
السوق
يف اململكة العربية السعودية .وتهدف املجموعة املصرفية للشركات
إىل توفير أفضل الحلول مع تقديم خدمات غير منقوصة والتركيز
عىل العمالء من الشركات املتوسطة والكبيرة.
وقام البنك خالل عام 2012م بتقسيم الهيكل اإلداري للمجموعة
املصرفية للشركات رسميا إىل قسمين رئيسيين هما مصرفية
املنشآت الكبيرة التي تشتمل عىل الشركات الكبيرة ومصرفية
الشركات املتوسطة وهي التي يبلغ حجم أعمالها بين  75مليون
ريال و 500مليون ريال حيث تعتبر األخيرة الهدف لنمو حجم
ميزانية البنك .وسوف تتمكن اإلدارة بموجب هذا التقسيم من
التركيز أكثر عىل ضمان تلبية احتياجات العمالء.
إدارة اخلزينة وشركة السعودي اهلولندي املالية وشركة
السعودي اهلولندي العقارية
ركزت إدارة الخزينة للبنك السعودي الهولندي وشركة السعودي
الهولندي املالية وشركة السعودي الهولندي العقارية أعمالها
لتصبح بمثابة مقدمي منتجات وخبرات لدعم أنشطة مجموعتي
مصرفية الشركات واألفراد يف البنك .وتقوم إدارة الخزينة
بتزويد العمالء من األفراد والشركات بحلول تحوطية وتحسين
العائد عىل استثماراتهم .وتوفر شركة السعودي الهولندي املالية
مجموعة كاملة من منتجات الوساطة وإدارة األصول واملنتجات
املصرفية االستثمارية .كما توفر شركة السعودي الهولندي
العقارية خدمات شراء وتسجيل العقارات لدعم نشاط البنك يف
التمويل السكني.
ويستمر البنك يف االستثمار يف األنشطة املصرفية اإلسالمية
ً
رائدا يف هذا املجال .وخالل عام
التي يهدف أن يكون من ورائها
ً
ً
محوريا يف هيكلة
دورا
2012م لعبت إدارة املصرفية اإلسالمية
الصكوك الجديدة.
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 – 3إدارة املخاطر:
تعتبر إدارة املخاطر مهمة يف جميع األعمال من أجل ضمان
االلتزام بالسياسات التي حددها مجلس اإلدارة يف جميع األوقات.
ويركز النشاط األساسي للبنك عىل العالقة املصرفية للشركات
يف اململكة العربية السعودية .كما أن شريحة كبيرة من قاعدة
عمالء الشركات لها عالقة طويلة مع البنك وذات تاريخ ائتماني
ً
ً
اقتصاديا ملرة واحدة عىل األقل.
انكماشا
مستقر رغم أنها واجهت
وقد مكنت هذه الخصائص البنك من وضع تصور طويل األمد
حيث أن لديه الثقة يف اإلقراض من خالل الدورات االقتصادية.
وقد حدد البنك تفاصيل وضوابط االستراتيجيات الخاصة برغبته
يف تمويل املشاريع وإدارة املخاطر يف خطة تقييم كفاية رأس املال
الداخيل التي تمت املوافقة عليها من مجلس اإلدارة ويتم إرسالها
إىل الجهات التنظيمية املختصة بشكل سنوي.
ويلخص الجدول التايل نسب الركيزة األوىل الخاصة باملوجودات
املرجحة املخاطر كما يف نهاية 2012م:

%6
%93

مخاطر السوق املوزونة

مخاطر العمليات املوزونة

ً
غالبا إىل املخاطر االئتمانية كونه
ومن املالحظ بأن البنك ُم ّعرض
ً
ً
أساسيا يف مصرفية الشركات.
العبا
وقد تمت اإلشارة إىل تفاصيل املخاطر التي يتعرض لها البنك يف
البنود  29و 31و 32من القوائم املالية املوحدة.

 -4املؤشرات املالية
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن يعلن عن تحقيق
ً
مرتفعا
صايف ربح قياسي قدره  1,253مليون ريال سعودي
بنسبة%21مقارنة مع عام 2011م .وقد أرتفع الدخل بنسبة
 %10.7مقارنة مع العام السابق مع ارتفاع يف صايف الدخل من
العموالت الخاصة بنسبة  %6.4والذي نتج من نمو يف امليزانية.
وارتفع الدخل من غير العموالت الخاصة بنسبة ٪18.4والذي
جاء من النمو القوي لألنشطة املعتمدة عىل الرسوم يف جميع
أقسام وإدارات البنك.
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وتمكن البنك من تحقيق أكبر ميزانية يف تاريخه قدرها 68.5
بليون ريال .وارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة%21عن
نهاية عام 2011م حيث وصلت إىل  45.3بليون ريال .وخالل
عام 2012م أستمر التركيز عىل االرتقاء بمستوى االئتمان
الخاص بالعمالء وزيادة العائد عىل مخاطر األصول البنكية مما
نتج عنه انخفاض القروض غير العاملة واملبالغ املتأخرة السداد.
وتمكن البنك من اإلبقاء عىل أسلوبه التحفظي يف وضع
املخصصات .وقد ارتفعت نسبة تغطية القروض غير العاملة
من  ٪145.4إىل٪153ووصلت نسبة القروض غير العاملة
إىل إجمايل القروض يف نهاية العام إىل ٪1.6مقارنة بنسبة
.٪1.9
وقد عملت إدارة مصرفية الشركات معتمدة عىل خبرتها الطويلة
يف االستفادة من استمرار التوسع االقتصادي .وخالل العام أرتفع
الدخل من عمليات التمويل التجارية بنسبة  ٪16كما أرتفع
الدخل من تمويل الشركات والخدمات االستشارية بنسبة ،٪45
وأرتفع دخل املتاجرة بنسبة .٪28

%1

مخاطر اإلئتمان املوزونة

واستمرت هوامش اإلقراض يف التعرض للضغوطات خالل السنة
ً
نظرا للمنافسة يف السوق .وبدأت تكاليف التمويل بالزيادة يف
ً
الجزء األخير من العام نظرا ألن البنوك حاولت تلبية متطلبات
السيولة من أجل مواجهة التوسع الكبير يف حجم االئتمان
باململكة.

وفيما يخص مصرفية األفراد ،واصلت عملية املتاجرة يف األسهم
املحلية أوجها خالل العام حيث ارتفعت الرسوم بنسبة .%31
ومن الجدير بالذكر أن امليزانية الخاصة بمصرفية األفراد قد أقفلت
ً
أساسا إىل نجاح
عىل تحقيق مستوى قياسي جديد والذي يعود
البنك يف الدخول يف شريحة التمويل السكني.
إن من األهداف اإلستراتجية الرئيسية ضبط التكاليف حيث تخضع
املصاريف التشغيلية واملصاريف الرأسمالية للتدقيق املستمر .وقد
بلغت نسبة التكاليف إىل الدخل لهذا العام %38.1والتي جاءت
أقل من النسبة املحققة يف العام السابق والبالغة  %40وذلك
ً
نظرا لبدء انعكاس مبادرات تقنين املصاريف عىل الكفاءات
التشغيلية.
ويوضــح الرســم البيان ــي نمــو الدخــل مقابــل التكاليــف (باســتثناء
املخصصــات) تحســن إدارة التكاليــف خــال عــام 2012م
منو الدخل مقابل التكاليف

البيانات املالية ألقسام العمل الرئيسية
اجملموعة املصرفية
للشركات

اجملموعة
املصرفية لالفراد

اخلزينة

االستثمارات املصرفية
وخدمات االستثمار

اإلمجايل

إجمايل املوجودات

39,775

6,448

21,800

483

68,506

إجمايل املطلوبات

27,384

17,527

15,264

25

60,200

صايف دخل العمليات للسنة

1,023

81

124

25

1,253

 2012مباليني الرياالت

أبرز املؤشرات والنسب املالية للخمس سنوات املاضية
(املبلغ مباليني الرياالت)

2012

2011

2010

2009

2008

القروض

45,276

37,410

35,039

36,023

38,017

االستثمارات

11,366

11,503

11,752

12,132

18,368

إجمايل املوجودات

68,506

57,197

53,882

59,110

61,436

الودائع

53,914

44,689

41,604

44,827

43,012

ودائع البنوك األخرى

1,475

1,611

2,857

5,757

9,286

أوراق مالية تابعة

2,900

1,500

1,500

1,500

1,475

حقوق املساهمين

8,306

7,408

6,387

5,633

5,715

صايف الربح

1,253

1,032

790

86

1,224

ربحية السهم (ريال)

3.16

2.60

2.39

0.26

3.70

اجمايل نصاب الربح املوزع للسهم

*1.12

1.14

ال يوجد

ال يوجد

0.88

2012

2011

2010

2009

2008

القروض غري العاملة (مباليني الرياالت)

722

735

931

2,241

1,067

نسبة القروض غير العاملة

1.6

1.9

2.6

6.2

2.8

نسبة التغطية %

152.8

145.5

124.4

100.2

107.8

نسب رأس املال %
الشريحة األوىل

12.41

13.2

12.7

11.2

9.9

املجموع

17.6

16.6

16.4

14.8

12.7

نسبة القروض إىل الودائع %

79.9

81.4

81.3

77.8

85.5

نسبة السيولة %

27.0

26.2

28.8

38.0

27.7

*الربح املقترح توزيعه للسهم

ً
ً
ارتفاعــا يف
وتماشــيا مــع توجهــات الصناعــة املصرفيــة الســعودية ،وجــد البنــك أن الطلــب عــى االئتمــان قــد ازداد ممــا نتــج عنــه
محفظــة القــروض والســلف بنســبة  %21فــوق مســتويات عــام 2011م.
وأصــدر البنــك بنجــاح يف نوفمبــر مــن عــام 2012م صكــوك ملــدة ســبع ســنوات بمبلــغ  1.4بليــون ريــال والتــي تمثــل شــريحة ثانيــة
لــرأس املــال وفقـ ًـا للتعليمــات املرحليــة للجنــة بــازل  3ومســعرة بشــكل منافــس عــى أســاس ســايبور  .%1.15+وســوف تســتخدم
هــذه األمــوال لتنميــة أنشــطة البنــك يف املصرفيــة اإلســامية وإدارة موجوداتــه ومطلوباتــه وتوفيــر دعــم لــرأس املــال.
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وبقيــت النســب الرأســمالية للبنــك قويــة حيــث بلــغ إجمــايل نســبة رأس املــال  %17.6كمــا بلغــت نســبة الشــريحة األوىل لــرأس املــال %12.4
يف نهايــة العــام ،حيــث أن كال النســبتين يشــكالن دعمـ ًـا القتــراح توزيــع األربــاح لعــام 2012م.
وســوف تســمح املســتويات القويــة لــرأس املــال بــأن يتمكــن البنــك مــن تلبيــة نمــو اســتراتيجية وسياســة توزيــع األربــاح لعــام 2013م ومــا
بعــده.
رأس املال والنسب الرأمسالية

مباليني الرياالت

3,278
1,792
1,850
1,808

1,492
9.9 %

11.2 %

جمموع النسبة

13.2 %

12.4 %

12.7 %

نسبة الشرحية 1

الشرحية 2

الشرحية 1

االستنتاج
كان عــام 2012م عامـ ًـا ناجحـ ًـا للبنــك حيــث تمكــن مــن تحقيــق أفضــل أداء مــايل يف تاريخــه .كمــا تمكــن البنــك مــن تحقيــق ميزانيــة
قياســية عاليــة مــع املحافظــة عــى أســلوب منضبــط لنوعيــة موجوداتــه والعوائــد مــن املخاطــر وكذلك األســلوب املتحفــظ يف وضــع املخصصات
والتركيــز عــى تنويــع محفظتــه .وقــد وضــع النجــاح الكبيــر إلصــدار الصكــوك البنــك يف موقــع متميــز يمكنــه مــن مواجهــة فــرص النمــو
املستقبلية.

 - 5التركز اجلغرايف
فيما ييل التوزيع الجغرايف ملخاطر االئتمان:

2012

مباليني الرياالت

اململكة العربية
السعودية

املوجودات

14

دول جملس التعاون اخلليجي
األخرى ومنطقة الشرق
األوسط

أوروبا أمريكا

دول أخرى

اإلمجايل

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

9,562

-

-

-

-

9,562

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى

-

126

697

14

4

841

استثمارات ،صايف

9,582

1,403

281

-

100

11,366

قروض و سلف ،صايف

44,833

443

-

-

-

45,276

اإلجمايل

63,977

1,972

978

14

104

67,045

التعهدات وااللتزامات االئتمانية
املحتملة

22,793

237

645

117

1,458

25,250

التعهدات و االلتزامات االئتمانية
املحتملة (بالقيمة اإلئتمانية املعادلة)

10,604

190

395

61

490

11,740

املشتقات*

497

90

263

8

274

1,132

* تم عرض البنود عىل أساس املعادل اإلئتماني بموجب تعليمات لجنة بازل

وال يوجد ألي من شركات البنك التابعة وهي شركة السعودي الهولندي املالية وشركة السعودي الهولندي العقارية وشركة السعودي
الهولندي لوكالة التأمين أي مخاطر خارج اململكة .ملزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع عىل اإليضاح ( )30من القوائم املالية املوحدة.

 – 6أهم بنود األرباح واخلسائر كنسبة مئوية من إمجايل الدخل
يوضح الرسم البياني التايل أهم بنود األرباح والخسائر بشكل نسبة مئوية من إجمايل الدخل:

املصاريف التشغيلية
%38

صايف الدخل
%56

املصاريف التشغيلية
%39

صايف الدخل
%51

املخصصات
%9

املخصصات
%6

ويظهر الجدول أدناه االختالف يف حدود األرباح والخسائر الرئيسية بين عامي 2012م و2011م

املبلغ مباليني الرياالت

2012

2011

إجمايل الدخل

2,219

2,005

%11

مصاريف التشغيل

845

802

%5

املخصصات (صايف)

121

187

)(%35

أخرى

0

16

)(%98

صايف الربح

1,253

1,032

%21

ربحية السهم (ريال سعودي)

3.16

2.60

%22

التغير٪

 – 7معايري إعداد البيانات املالية واملراجعة
ً
وفقا للمعايير املحاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي واملعايير
يقوم البنك بإعداد البيانات املالية املوحدة
الدولية الخاصة بالتقارير املالية بما يف ذلك معايير املحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية وفقا لتعليمات
مؤسسة النقد العربي السعودي.
يحتفظ البنك بالسجالت املحاسبية املطلوبة .كما يوجد يف البنك إدارة للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقاريرها إىل لجنة املراجعة التي تقوم
بدورها برفع التقارير إىل مجلس اإلدارة الذي يشرف عىل نظام املراجعة الداخلية يف البنك .و تقوم لجنة املراجعة باإلشراف عىل صحة أداء
واستقاللية إدارة التدقيق واألخذ بتوصيتها .كذلك تقوم هذه اللجنة بإجراء مناقشات دورية مع اإلدارة ومع املراجعين الداخليين والخارجيين
ً
طبقا لذلك.
عن املواضيع التي تؤثر عىل البيانات املالية املوحدة والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع الحوكمة والرقابة .وتخطر مجلس اإلدارة
ً
علما بذلك.
ويقر مجلس اإلدارة بأنه أخذ
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 – 8سالمة منظومة الرقابة الداخلية

ج .شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني

إن لجنة املراجعة هي لجنة تابعة للمجلس .باإلضافة إىل متابعة
مراقبة استقاللية وظائف املراجعة الداخلية ،تقوم لجنة املراجعة
بمراجعة مالحظات إدارة املراجعة الداخلية وضمان حلول سريعة
لها من قبل اإلدارة .وتقوم لجنة املراجعة برفع مالحظاتها ملجلس
اإلدارة بشكل منتظم .كما يرى املجلس أنه تم تطبيق نظام
املراجعة الداخلية وتم التأكد من فعاليته .وال يوجد لدى لجنة
املراجعة ما يجعلها تعتقد بأن نظام املراجعة الداخلية لم يتم
إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح.

تأسست شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين ،وهي
شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك السعودي الهولندي،
من خالل ملكية واستفادة مباشرة ،بموجب سجل تجاري رقم
 1010300250تاريخ 1432/1/29هـ (املوافق 2011/1/4م)
بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وتعمل الشركة
بصفة وكيل لبيع منتجات الشركة الوطنية للتأمين .وبدأت
الشركة نشاطها خالل هذا العام.

 - 9الشركات التابعة والزميلة
أ.شركة السعودي اهلولندي املالية
ً
وفقا لقرار مجلس
تأسست شركة السعودي الهولندي املالية
هيئة السوق املالية رقم 2007-39-1بموجب سجل تجاري رقم
 1010242378تاريخ 1428/12/30هـ(املوافق2008/1/9م)
لتويل وإدارة الخدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول الخاصة
بالبنك واملتعلقة بالتعامل واإلدارة والترتيب واالستشارات وحفظ
األوراق املالية والتي تشرف عليها هيئة السوق املالية.
وتعتبر هذه الشركة ،شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من
ً
اعتبارا
خالل ملكية واستفادة مباشرة ،وقد بدأت الشركة أعمالها
من 1429/4/1هـ (املوافق 2008/4/8م).وتقع اإلدارة العامة
لشركة السعودي الهولندي املالية يف الرياض ،وتمارس جميع
أنشطتها داخل اململكة.

اشترى البنك حصة تبلغ %20من أسهم الشركة الوطنية
للتأمين خالل 2008م بمبلغ  20مليون ريال ،وتصنف هذه
الشركة عىل أنها شركة زميلة .وتوفر هذه الحصة االستراتيجية
للبنك إمكانية التأمين من أجل تلبية احتياجات قطاع الخدمات
املصرفية الشخصية من هذا النشاط .وقد تأسست الشركة الوطنية
للتأمين بتاريخ  26ابريل 2010م ،وبدأت نشاطها يف  1يوليو
2010م.

 – 10األوراق املالية التابعة
تتكون اقتراضات البنك من ثالث شرائح من سندات الدين
املتوافقة مع الشريعة التي أصدرها البنك يف األعوام 2008م
و2009م و2012م بمبلغ  775مليون ريال(تستحق يف 2018م)
ومبلغ  725مليون ريال (تستحق يف 2019م) و 1,400مليون
ريال (تستحق يف 2019م) عىل التوايل.

ويبلغ رأسمال شركة السعودي الهولندي املالية املصرح به واملدفوع
ً
مقسما إىل  400,000سهم بقيمة
بالكامل  400مليون ريال
 1,000ريال للسهم الواحد.

ويشتمل اإليضاح رقم ( )14يف القوائم املالية املوحدة عىل
تفاصيل أخرى لهذا البند.

ب .شركة السعودي اهلولندي العقارية

 - 11سياسة توزيع األرباح

تأسســت شــركة الســعودي الهولنــدي العقاريــة اململوكــة بالكامل
والتابعــة للبنــك مــن خــال ملكيــة واســتفادة مباشــرة بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  1010250772وتاريــخ 1429/6/21ه ـــ
(املوافــق 2008/6/25م) بعــد موافقــة مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي .وتقــوم هــذه الشــركة بممارســة أنشــطة شــراء وبيــع
ً
أيضــا بتســجيل الصكــوك
وتأجيــر العقــارات .وتقــوم الشــركة
العقاريــة ملنتجــات التمويــل وإدارة الصناديــق العقاريــة .وتقــع
اإلدارة العامــة لشــركة الســعودي الهولنــدي العقاريــة يف الريــاض
وتمــارس جميــع أنشــطتها داخــل اململكــة.

أ .بموجب املادة ( )49من النظام األساسي للبنك ،توزع األرباح
السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم كل املصروفات العمومية
والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطات الالزمة ملواجهة الديون
املشكوك فيها وخسائر االستثمارات وااللتزامات الطارئة التي يرى
مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك
عىل النحو التايل:

ويبلغ رأسمال الشركة املصرح به واملدفوع بالكامل  500,000ريال
ً
مقسما عىل  500سهم بقيمة  1,000ريال للسهم الواحد.
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د .الشركة الوطنية للتأمني

 -1تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة عىل املساهمين
ً
طبقا
السعوديين والضريبة املقررة عىل الجانب غير السعودي
لألنظمة النافذة يف اململكة العربية السعودية .ويقوم البنك
بدفع هذه املبالغ للجهات املختصة وتخصم الزكاة املدفوعة عن
السعوديين من نصيبهم يف صايف الربح كما تخصم الضريبة
املدفوعة عن الجانب غير السعودي من نصيبه يف صايف الربح.

 -2يرحل ما ال يقل عن ( %25خمسة وعشرين يف املائة) من
املتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضريبة كما ذكر
يف الفقرة ( )1أعاله لالحتياطي النظامي إىل أن يصبح االحتياطي
ً
مساويا عىل األقل لرأس املال املدفوع.
املذكور
 -3يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي النظامي
والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن ( %5خمسة يف املائة) من رأس
املال املدفوع للتوزيع عىل املساهمين السعوديين وغير السعوديين
عىل أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديين
ً
طبقا ملا يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية
وغير السعوديين
العامة .فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح املستحقة ألي من
املساهمين السعوديين أو غير السعوديين ال تكفي لدفع األرباح
للمساهمين املعنيين ،فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها يف
السنة أو السنوات التالية .ال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع
نسبة األرباح تزيد عما أقترحه مجلس اإلدارة.
 -4يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة يف الفقرات ()1
و( )2و( )3السابقة عىل النحو الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره
الجمعية العامة.
 -5يجب الحفاظ عىل نسبة املساهمة لكل من السعوديين
وغير السعوديين عند احتساب املخصصات الالزمة لالحتياطي
النظامي واالحتياطيات األخرى من صايف األرباح بعد خصم
الزكاة والضريبة .ويجب عىل كل من املجموعتين املساهمتين
يف تلك االحتياطيات حسب نسبهم يف رأس املال عىل أن تخصم
مساهمتهم من حصصهم يف األرباح الصافية.
ب .األسس املعتمدة
عند مراجعة ووضع سياسة األرباح السنوية سوف يتقيد مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا باألسس التالية:
 -1استدامة األرباح
من أجل بناء قيمة طويلة األجل للمساهم وثقة السوق يف
مستقبل البنك ،فإنه ينبغي تقييم فترات توزيع األرباح عىل
أساس قدرة البنك يف االستمرار يف دفعها يف مستوى متكافئ
أو مرتفع يف املستقبل املتوقع .كما يجب تحديد وتقييم املخاطر
التي قد تهدد قدرة البنك يف املحافظة عىل املستويات الحالية من
األرباح.

 -2نمو البنك
يجب أال يعيق مبلغ ونوع وعدد مرات توزيع األرباح من قدرة البنك
عىل تحقيق خطط نموه االستراتيجية.
 -3إدارة رأس املال
خالل املراجعة السنوية وعند وضع سياسة األرباح للعام الحايل
يجب أن يتأكد مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من التايل:
• أن يحافظ البنك عىل مستويات كافية من رأس املال من أجل
تحقيق الحد األدنى للمتطلبات النظامية املحددة من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي.
• اإلبقاء عىل املستويات الكافية لرأس املال لدعم أهداف النمو
االستراتيجي للبنك بالشكل املنصوص عليه يف خطة تقييم
كفاية رأس املال الداخلية.
• األخذ يف االعتبار أي تغيرات مقترحة للحد األدنى ملستويات رأس
املال الذي تقرها لجنة بازل.
• عدم اإلبقاء عىل رأس مال يتجاوز املتطلبات املنصوص عليها يف
الفقرات الواردة يف البندين أعاله.

 –12اقتراح األرباح النقدية واسهم املنحة:
بلغت األرباح املقترح توزيعها لعام 2012م مبلغ  444.5مليون
ريال والذي يمثل زيادة بنسبة %18عن العام السابق .ويخضع
ذلك إىل موافقة الجمعية العامة العادية للمساهمين يف
اجتماعها الذي سيعقد يف الربع األول من عام 2013م ،وسيتم
دفعها للمساهمين يف املواقع والتواريخ التي سيحددها مجلس
اإلدارة.
وخــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين
املنعقــد بتاريــخ 18مــارس 2012م ،وافقــت الجمعيــة عــى زيــادة
رأســمال البنــك بنســبة  %20وذلــك مــن  3,308مليــون ريــال
إىل  3,969مليــون ريــال ســعودي .وقــد تمــت هــذه الزيــادة مــن
خــال توزيــع ســهم مجان ــي لــكل خمــس أســهم مملوكــة.
(يرجى مالحظة أن الزيادة يف حصة املساهمين الواردة يف الجدول
أدناه تعكس بشكل كبير أسهم املنحة الصادرة).
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تقرير جملس اإلدارة
		
السنة املالية  2012م
 - 13كبار املسامهني
فيما ييل كبار املساهمين الذين يملكون خمسة باملائة وأكثر من رأسمال البنك خالل عام 2012م.
 31ديسمرب 2012

 1يناير 2012
األسهم اململوكة

%

األسهم اململوكة

%

التغري %

بنك إيه يب أن أمرو ان .ڤي.

132,300,000

40.0

158,760,000

40.0

%0

شركة العليان السعودية لالستثمار

68,955,000

20.8

86,715,000

21.8

%1

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

32,012,847

9.7

38,415,416

9.7

%0

 – 14املعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامــل البنــك خــال دورة أعمالــه العاديــة مــع أطــراف ذات عالقــة .وتتــم هــذه املعامــات بنفــس شــروط التعامــل العادلــة مــع األطــراف
األخــرى وتخضــع للحــدود املنصــوص عليهــا يف نظــام مراقبــة البنــوك والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربي الســعودي.
يرجى اإلطالع عىل اإليضاح رقم  34يف القوائم املالية املوحدة واملدققة والذي يلخص جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة.

 – 15جملس اإلدارة
فيما ييل بيان عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2012م وعضويتهم يف الشركات السعودية املدرجة األخرى:
االسم

صفة العضوية

العضوية يف شركات مدرجة أخرى

املهندس /مبارك عبداهلل الخفرة (الرئيس)

عضو مستقل

شــركة التصنيع الوطنية ،شــركة مالذ للتأمين

السيدة /لبنى سليمان العليان

عضو غير تنفيذي

-

األستاذ /سليمان عبداهلل القاضي

عضو مستقل

الشركة الســعودية للكهرباء ،الشركة السعودية
املتحدة للتأمين التعاوني ،شــركة الصناعات
الكيميائية األساسية

األستاذ /عبدالهادي عيل شايف

عضو مستقل

شــركة األسمنت العربية املحدودة

األستاذ /إياد عبدالرحمن الحسين

عضو غير تنفيذي

-

األستاذ /أحمد فريد العولقي *

عضو مستقل

-

األستاذ /يان كوبمان

عضو غير تنفيذي

-

األستاذ /خافيير مالدونادو

عضو غير تنفيذي

-

األستاذ /سايمون بيني

عضو غير تنفيذي

-

الدكتور /بيرند فان ليندر

عضو تنفيذي

-

*انضــم األســتاذ /أحمــد فريــد العولقــي إىل عضويــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1433/03/29هـــ (املوافــق 2012/02/22م) بعــد الحصــول عىل موافقة مؤسســة النقــد العربي
الســعودي .كمــا وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العادية للمســاهمين املنعقــدة بتاريــخ 1433/04/25هـــ (املوافــق 2012/03/18م) عىل هــذا التعيين.
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عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول املوضح أدناه:
االســم

عدد اجللسات اليت
مت حضورها

 14يناير 2012

 24أبريل
2012

 1أغسطس
2012

13نوفمرب
2012

املهندس /مبارك عبداهلل الخفرة (رئيس مجلس
اإلدارة)

4

√

√

√

√

السيدة /لبنى سليمان العليان

4

√

√

√

√

األستاذ  /عبدالهادي عيل شايف

3

X

√

√

√

األستاذ  /سليمان عبداهلل القاضي

4

√

√

√

√

األستاذ  /إياد عبدالرحمن الحسين

4

√

√

√

√

األستاذ/أحمد فريد العولقي

4

√

√

√

√

األستاذ  /خافيير مالدونادو

3

√

X

√

√

األستاذ  /يان كوبمان

4

√

√

√

√

األستاذ /سايمون بيني

3

√

X

√

√

الدكتور  /بيرند فان ليندر

4

√

√

√

√

* حضور √ X ,غياب

جلان جملس اإلدارة
يوجد ثالث لجان يف مجلس اإلدارة هي :اللجنة التنفيذية ولجنة
املراجعة ولجنة الترشيحات واملكافآت.
-1اللجنة التنفيذية
يتم تعيين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة حسب املادة
 26من النظام األساسي للبنك .وتعاون اللجنة التنفيذية مجلس
اإلدارة يف حدود السلطات املخولة لها منه ،كما تتوىل املهام التي
يعهد املجلس إليها بها .ولكن ال يكون للجنة سلطة تعديل أي
قرار يصدره املجلس أو قواعد أو الئحة يضعها .وتتكون من رئيس
مجلس اإلدارة وعضوية أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة (كما هو
موضح أدناه) .عقدت اللجنة التنفيذية ستة اجتماعات خالل العام.
وفيما ييل أعضاء اللجنة التنفيذية:

األعضاء
املهندس /مبارك عبداهلل الخفرة (رئيس اللجنة)
السيدة /لبنى سليمان العليان
األستاذ /عبدالهادي عيل شايف
األستاذ /خافيير مالدونادو
الدكتور /بيرند فان ليندر

 -2لجنة املراجعة
إن لجنة املراجعة هي لجنة فرعية يتم تعيينها من قبل مجلس
اإلدارة .وهذه اللجنة مسؤولة عن جميع املواضيع الخاصة بالرقابة
يف البنك .وتشرف لجنة املراجعة عىل أداء واستقاللية إدارة املراجعة
الداخلية والعمل بتوصياتها .وتقوم اللجنة بإجراء املناقشات الدورية
مع اإلدارة واملراجعين الداخليين والخارجيين عن املواضيع التي تؤثر
عىل البيانات املالية املوحدة والرقابة الداخلية .وتقوم لجنة املراجعة
بإخطار مجلس اإلدارة عن أعمالها .عقدت لجنة املراجعة أربعة
اجتماعات خالل العام .وفيما ييل أعضاء لجنة املراجعة:

األعضاء
األستاذ  /سليمان عبداهلل القاضي (رئيس اللجنة)
األستاذ /صالح حسن حسين
األستاذ /مفضل عباس محمد عيل
 -3لجنة الترشيحات واملكافآت
بنــاء عــى املــادة ( )15مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر
بقــرار مــن هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2006-212-1بتاريــخ
 1427/10/21هـــ (املوافــق 2006/11/12م) وبعــد الحصول عىل
موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين يف اجتماعهــا املنعقــد
بتاريــخ  29مــارس 2008م ،فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتكويــن
لجنــة منفصلــة للترشــيحات واملكافــآت.
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تقرير جملس اإلدارة
		
السنة املالية  2012م

وتتضمن واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت ماييل:
)1التوصية بخصوص تعيينات العضوية ملجلس اإلدارة.
)2القيام باملراجعة السنوية ملتطلبات املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.
)3القيام بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة وضمان عدم وجود تضارب يف املصلحة بالنسبة لعضويتهم.
)4وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا يف البنك.
وعقدت لجنة الترشيحات واملكافآت  3اجتماعات خالل العام .وفيما ييل أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:

األعضاء
األستاذ /عبدالهادي عيل شايف (رئيس اللجنة)
السيدة /لبنى سليمان العليان
األستاذ /إياد عبدالرحمن الحسين
األستاذ /خافيير مالدونادو
األستاذ /سليمان عبداهلل القاضي
كما تم تعديل سياسات التعويضات يف البنك حسب الضرورة من أجل االلتزام بقوانين بازل.

 – 16املكافآت والتعويضات ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
( بآالف الرياالت)

أعضاء اجمللس
التنفيذيني

أعضاء اجمللس غري
التنفيذيني /املستقلني

ستة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت
والتعويضات يف البنك مبا فيهم العضو املنتدب
ومدير عام املالية

الرواتب والتعويضات

ال يوجد

ال يوجد

7,317

البدالت

ال يوجد

ال يوجد

4,007

املكافآت الدورية والسنوية

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الحوافز

ال يوجد

ال يوجد

10,250

أي تعويضات أو مزايا أخرى
عينية تدفع بشكل شهري أو
سنوي

ال يوجد

2,871

ال يوجد

البيان
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 – 17مصاحل أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني (وأزواجهم وأوالدهم القصر)
أعضاء مجلس اإلدارة
إن األســهم التــي يملكهــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة (شــاملة أســهم ضمــان العضويــة البالغــة ( )1,000ســهم لــكل عضــو)
وكذلــك األســهم التــي يملكهــا كبــار التنفيذييــن يف رأســمال البنــك يف بدايــة ونهايــة عــام 2012م موضحــة يف الجــدول أدنــاه.
االسم

عدد األسهم كما يف
 1يناير 2012

عدد األسهم كما يف
 31يناير 2012

املهندس /مبارك عبداهلل الخفرة (رئيس مجلس اإلدارة)

6,250

7,500

السيدة /لبنى سليمان العليان

12,000

21,150

األستاذ /أحمد فريد العولقي

0

1,200

األستاذ /سليمان عبداهلل القاضي

1,000

1,200

األستاذ /عبدالهادي عيل شايف

150,000

180,000

األستاذ /إياد عبدالرحمن الحسين

0

0

األعضاء املعينين من قبل الشريك األجنبي (بنك ايه بي ان أمرو)

4,000

4,000

الدكتور /بيرند فان ليندر

16,495

19,794

كبار التنفيذيني
إن األسهم التي يملكها كبار التنفيذيين يف بداية ونهاية عام 2012م موضحة يف الجدول أدناه:
عدد األسهم كما يف

عدد األسهم كما يف

األستاذ /فريد مصطفى ذوق

9,995

11,994

األستاذ /مساعد عبداهلل الحمادي

9,995

11,994

األستاذ /عبداهلل الحسن

6,330

7,596

االسم

 1يناير 2012

 31يناير 2012

 - ١٨املراجعني اخلارجيني
يف اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين الــذي عقــد بتاريــخ 1432/04/23هـــ (املوافــق  28مــارس  )2011تــم تعييــن الســادة/
ديلويــت وتــوش بكــر أبــو الخيــر وشــركاه والســادة /الفــوزان والســدحان (عضــو شــركة كيــه بــي ام جــي) كمراجعيــن خارجييــن مشــتركين
للســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر 2012م .وقــد بلغــت أتعابهــم  950,000ريــال.
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 - ١٩الزكاة وضريبة الدخل واملدفوعات األخرى
يتم تسديد الزكاة وضريبة الدخل كما ييل:
أ .املسامهني السعوديني
بلغت الزكاة الشرعية املستحقة عن املساهمين السعوديين لعام
2012م حوايل  54مليون ريال سعودي ( 94مليون ريال يف
عام 2011م) والتي ستحسم من حصتهم من توزيعات األرباح
املستقبلية .وسوف يحسم مبلغ الزكاة البالغ  28مليون ريال
املدفوع يف السنوات السابقة من األرباح املقترحة لهذا العام بحيث
يصبح صايف ربح السهم  1ريال.
ب .املسامهني غري السعوديني
بلغت ضريبة الدخل املستحقة عىل املساهمين غير السعوديين عن
حصتهم من الدخل لعام  2012حوايل  98مليون ريال سعودي
( 75مليون ريال يف عام  .)2011وسوف يخصم مبلغ الضريبة
عن السنوات السابقة البالغ  103مليون ريال من األرباح املقترحة
لهذا العام بحيث يصبح صايف ربح السهم  0.47ريال للسهم.
ج .اجلهات احلكومية
يوضح الجدول أدناه املدفوعات التي تم دفعها للجهات الحكومية:

2012

2011

143,200

123,170

التأمينات االجتماعية

40,665

37,922

رسوم تأشريات وجوازات

642

608

184,507

161,700

املدفوعات (آالف الرياالت)
الزكاة وضريبة الدخل

اإلمجايل

 - 20برنامج أسهم املوظفني
أطلق البنك السعودي الهولندي يف يناير من عام 2008م
برنامج منحة األسهم للموظفين املؤهلين يف البنك وذلك بناء
عىل موافقة مجلس اإلدارة عىل الخطة األولية خالل اجتماعه
املنعقد يف 10ذو القعدة 1428هـ (املوافق  20نوفمبر 2007م)
وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بخطابها تاريخ  26صفر
1429هـ (املوافق  4مارس 2008م) .وتم تعديل شروط منح
أحقية األسهم يف عام 2009م بموجب موافقة مجلس اإلدارة
خالل اجتماعه بتاريخ  5شعبان 1430هـ (املوافق  27يوليو
2009م) وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بخطابها
تاريخ  20ذو القعدة 1430هـ (املوافق  9نوفمبر 2009م).
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وحسب الخطة املعدلة فإن املوظفين املؤهلين سوف يستلمون
أسهم من البنك يف حالة تحقيقهم الشروط واألحكام التالية:
• يطلب من املوظفين املؤهلين االستمرار يف خدمتهم لدى البنك
ملدة سنتان من تاريخ املنحة من أجل امتالك أحقيتهم يف نصف
األسهم املمنوحة لهم وسنة أخرى المتالك الجزء املتبقي من
األسهم
• أن يحقق البنك أهداف نمو محددة حسب موافقة مجلس
اإلدارة ،حيث ينتج عن تحقيق كل هدف قيمة معينة لألسهم
للموظفين املؤهلين
وبموجب أحكام البرنامج ،لن يصبح البنك املالك القانوني لهذه
األسهم يف أي وقت .وحتى تحين فترة املنح لتلك األسهم فهي
لن تحصل عىل أي حق يف التصويت .وبموجب البرنامج ،فإن
شركة السعودي الهولندي املالية ستدير صندوق برنامج أسهم
ً
وفقا لألحكام والشروط التي وافق عليها
املوظفين والتي تعمل
مجلس إدارة البنك يف االجتماع املشار إليه أعاله ومؤسسة النقد
العربي السعودي يف خطابها املشار إليه أعاله .وإن أي تعديالت
أخرى عىل أحكام وشروط البرنامج تتطلب الحصول عىل
موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي .وبسبب
القيود املفروضة عىل عمليات البرنامج كما هو متفق عليه من
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي فإن نتائج وموجودات
ومطلوبات الصندوق ال يتم توحيدها يف هذه القوائم املالية
املوحدة.

 - 21األنظمة املطبقة
التزم البنك السعودي الهولندي بأحكام نظام مراقبة البنوك
ونظام الشركات واألنظمة الصادرة عن مقام مؤسسة النقد
العربي السعودي وهيئة السوق املالية .ويف حال وجود أي اختالف
يف األنظمة املطبقة ،فإن البنك يلتزم باألنظمة الحالية التي
تحكم عمل البنوك والشركات املساهمة قبل تأسيس هيئة السوق
املالية.
دفع البنك خالل عام 2012م مبلغ 1,062,500ريال الذي يمثل
الغرامات التي فرضتها الجهات اإلشرافية يف اململكة عىل البنك
كما هو موضح يف الجدول التايل:
اجلهة اليت فرضت الغرامة

املبلغ بالريال

مؤسسة النقد العربي السعودي

715,950

هيئة السوق املالية

170,000

بلديات مختلفة

132,800

غرامات لوحات أجهزة الصراف اآليل

43,800

اجملموع

1,062,550

 - 22إقـــرارات
يقر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي بما ييل:
• أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح
ً
طبقا للمعايير املحاسبية
• أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة
للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
واملعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية بما يف ذلك معايير
املحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير
ً
وفقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي
املحاسبة الدولية
• أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة وتم تنفيذه
بفاعلية
• أنه ال يوجد لدى البنك أي اتفاقيات تعتبر أحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو العضو املنتدب أو املدير املايل أو أي من تابعيهم له
مصلحة مادية فيها
• أنه ال يوجد أي شك بشأن مقدرة البنك عىل مواصلة نشاطه
املصريف

قام البنك بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة
عن هيئة السوق املالية .باستثناء إتباع أسلوب التصويت التراكمي
الختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،والذي لم تعتمده الجمعية العامة
غير العادية للبنك يف اجتماعها بتاريخ  6أكتوبر 2012م.

 - 23خامتــة
يتشرف مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي بتوجيه أسمى
آيات الشكر والتقدير إىل حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وإىل سمو ويل عهده األمين وإىل
معايل وزير املالية ومعايل وزير التجارة والصناعة ومعايل محافظ
مؤسسة النقد العربي السعودي ومعايل رئيس هيئة السوق املالية
ملا يقدمونه من دعم متواصل للقطاع املصريف باململكة.
كما يتوجه املجلس بشكره وتقديره إىل جميع مساهمي البنك
وعمالئه ومراسليه عىل ثقتهم املستمرة ودعمهم املتواصل ،وإىل
إدارة البنك وموظفيه عىل إخالصهم وكفاءتهم وعملهم كفريق،
والذين لوال جهودهم ملا تمكن البنك من تحقيق هذه النتائج.

واهلل املوفق

جملــس اإلدارة
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أعضاء اإلدارة العليا (املدراء التنفيذيني)
الصف األمامي من اليمني لليسار
األستاذ ماجد الغامني
تقنية املعلومات

األستاذ مساعد احلمادي
تطوير األعمال
والتواصل املؤسسي

األستاذ الف كاتاريا
مدير العمليات التشغيلية

د.بريند فان ليندر
العضو املنتدب

األستاذ إيهاب الدباغ
خدمات مصرفية
الشركات

األستاذ حممد آل الشيخ
الخزينة

األستاذ سعد العرفج
املوارد البشرية

الصف اخللفي من اليمني لليسار
د .هارون نثار
املصرفية االسالمية

األستاذ حسام اخليال
مصرفية الشركات

األستاذ غابور سيزا موسي
مدير التدقيق الداخيل

األستاذ عبد اهلل احلسن
شبكة الفروع واملبيعات

األستاذ مفيد اجلشي
مصرفية املنشآت الكبيرة

األستاذ يعقوب العريين
مدير االلتزام

األستاذ جون مسيدو
املدير املايل
* األستاذة مها السديري
أمين سر مجلس اإلدارة ورئيس الحوكمة
24

* األستاذ معروف شويكه
اإلدارة القانونية

إيداع العمالء  53.9مليار ريال،

بزيادة  %20.6عن السنة الفائتة.

مصرفية ,وال أسهل
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استعراض أنشطة العمل والنشاط التجاري العام للبنك

نظرة عامة جتارية
استمرت الظروف االقتصادية العاملية خالل عام  2012باالتسام
بالضعف يف النظام املصريف العاملي نتيجة ألزمة ديون الدول يف
منطقة اليورو .أما التحول الذي جاء به الربيع العربي فال يزال
غير واضح مما يؤدي اىل تخوف عام يف أنحاء املنطقة .وعىل
الرغم من هذا الحدث ،فقد حقق االقتصاد السعودي نموا بنحو
 ٪7خالل العام نتيجة للسياسة املالية التوسعية التي دعمت
أدت املزيد من الطلب عىل
النمو يف جميع القطاعات الرئيسية ّ
االئتمان مما انعكس يف أكبر ميزانية ختامية للبنك يف نهاية
العام والتي بلغت  68.5مليار ريال سعودي.
وتمكن البنك خالل عام  2012زيادة أرباحه الصافيه بنسبة
ً
ً
قياسيا بلغ 1,253مليون ريال سعودي.
رقما
 %21لتسجل
وارتفع الدخل السنوي بنسبة  %10.7مع زيادة يف صايف
الدخل بنسبة  %6.4نتيجة لنمو امليزانية العمومية .وارتفع
الدخل من غير الفوائد بنسبة  %18.4نتيجة للنمو القوي
للدخل من الرسوم من جميع أقسام البنك.
ً
نظرا
وواصلت هوامش اإلقراض تعرضها للضغط خالل العام
للمنافسة القوية يف السوق .وبدأت تكاليف التمويل باإلزدياد
يف الجزء األخير من العام مع سعي البنوك لتلبية متطلبات
السيولة نتيجة إلرتفاع حجم التوسع االئتماني يف اململكة.
ويتمثل أحد األهداف االستراتيجية الرئيسية يف ضبط التكاليف
مع الرقابه املتواصلة باملصاريف التشغيليه ومصاريف رأس املال.
وبلغت نسبة التكلفة اىل الدخل لهذا العام  ،%38.1والتي
جاءت أقل من العام السابق والبالغة .%40
كانت املجموعة املصرفية للشركات يف البنك يف وضع جيد
لإلستفادة من سنة متتالية من النمو االقتصادي القوي .وشارك
فريق التمويل املركب والقروض املشتركة بالبنك يف تمويل عدد
من العمليات الهامة .كما واصلت مجموعة املؤسسات املالية
تركيزها عىل االستفادة من عالقاتها املصرفية املراسلة لزيادة
فرص أنشطتها.
وعملت ادارة الخزينة عىل تزويد وتوسيع مجال منتجاتها
وخدماتها األفضل يف فئتها لتلبية متطلبات العمالء املحددة.
وباإلضافة إىل الدور الرئيسي لقسم الخزينة يف إدارة السيولة
بالبنك ،تم تحديد هدف أساسي لهذا العام يتمثل يف توفير
حلول متخصصة للتحوط وإدارة املخاطر بهدف التقليل من
مخاطر السوق املصاحبه ألنشطة العمالء.
وضمن الخدمات املصرفية لألفراد ،ازداد الدخل من رسوم التداول
باألسهم املحلية بنسبة %31هذا العام .والجدير بالذكر أنه تم
إغالق امليزانية الختاميه لهذا العام للخدمات املصرفية لألفراد عند
مستوى قياسي مرتفع جديد ويعود ذلك إىل حد كبير للدخول
الناجح للبنك يف قطاع التمويل العقاري .وخالل العام ،تم
طرح عدد من املبادرات الجديدة حول التمويل العقاري ،إضافة
اىل إطالق مصرفية املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
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واستمر نمو الطلب عىل الحلول املالية املتوافقة مع الشريعة
خالل العام يف جميع قطاعات األعمال ،بدء من عمالء البنك
ً
ووصوال إىل العمالء من الشركات الكبيرة.
من األفراد
وواصلت صناديق االستثمار لشركة السعودي الهولندي املالية
باحتالل مرتبة عالية .يف الجزء األخير من عام  ،2012وتم
تأسيس وحدة جديدة لتطوير األعمال من أجل دعم أنشطة
شركة السعودي الهولندي املالية الثالثة .ويركز الهدف من هذه
الوحدة عىل تطوير منتجات جديدة وحلول مهيكلة للعمالء
وتعزيز عالقات عمل أوثق مع البنك السعودي الهولندي
والتنسيق مع جهات ثالثة لتقديم مجموعة واسعة من الحلول
االستثمارية.
ســجلت مجموعــة التعامــات املصرفيــه عامـ ًـا قويـ ًـا مــع مواصلــة
اســتراتيجيتها يف توفيــر حلــول مبتكــرة للمنتجــات التجاريــة
وتحســن التوزيــع والخدمــات االستشــارية.
قام قسم املوارد البشرية بعدد من التعيينات الهامة يف مختلف
أقسام البنك .واستمر العمل عىل تطوير برنامج متدربي اإلدارة
العامة ،مع استقطاب أفضل املواهب السعودية لتأهيلها لتشغيل
ً
مستقبــال ،وتم
املناصب القيادية يف البنك السعودي الهولندي
تقديم مفهوم شريك األعمال يف املوارد البشرية لدعم وحدات
األعمال الرئيسية يف البنك.
ً
عددا من اإلنجازات الهامة
حققت أقسام العمليات والتقنية
لدعم نمو األعمال بشكل أكثر وتعزيز مستويات الخدمة لعمالء
البنك وتحسين الرقابة وااللتزام باملتطلبات التنظيمية.

اجملموعة املصرفية للشركات
خالل عام  ،2012أعيد تنظيم املجموعة املصرفية للشركات
لتحقيق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة نتيجة للنمو
االقتصادي القوي يف اململكة .ومن أجل زيادة التركيز عىل
الطريقة التي يدير بها البنك عالقاته ،تم تأسيس املجموعة
املصرفية للمنشآت الكبيرة .وضمن هذه املجموعة ،يقوم مدراء
عالقات العمالء بالتركيز عىل املؤسسات الكبيرة واملعقدة يف
طبيعتها إضافة إىل القطاع العام واملؤسسات املالية .كما تركز
املجموعة املصرفية للشركات بعد إعادة تشكيلها عىل توسيع
أعمال البنك مع الشركات املحلية املعروفة.
وقد قدمت كل من املجموعة املصرفية للشركات واملجموعة
ً
ممتازا خالل عام  .2012ونجح
أداء
املصرفية للمنشآت الكبيرة
ً
البنك يف تحسين نسبة الدخل غير املمول إىل اجمايل الدخل،
وجاء ذلك بشكل رئيسي نتيجة للنمو القوي يف خدمات الخزينة
والخدمات التجارية لعمالء البنك من الشركات واملنشآت
الكبيرة .وضمن املجموعة املصرفية للشركات  ،أدى التركيز عىل
بناء عالقات جديدة اىل توسيع قاعدة عمالء البنك من الشركات.
من جانب آخر ،ركزت املجموعة املصرفية للمنشآت الكبيرة عىل
تعزيز العائد من خالل تغطية مركزة وأقوى للعمالء.

ومع تأسيس املجموعة املصرفية للمنشآت الكبيرة وإعادة تنظيم
املجموعة املصرفية للشركات ،يتطلع البنك اىل عام قوي آخر يف
.2013

جمموعة التعامالت املصرفية
ً
ً
إيجابيا بالنسبة ملجموعة التعامالت
عاما
كان العام 2012
املصرفية من ناحية أداء األعمال وكفاءة الخدمة .وخالل
العام ،طرحت مجموعة التعامالت املصرفية منتجات جديدة
مرتبطة بالتجارة بما يف ذلك تمويل اعتمادات تصدير وخصم
مستندات مقبولة من البنك السعودي الهولندي بموجب
اعتمادات للتصدير واالستيراد .وسوف توفر هذه املنتجات
ً
حلوال تمويلية مبتكرة وبأسعار منافسه,
الجديدة لعمالء البنك
وقام البنك السعودي الهولندي خالل العام بتوقيع اتفاقية مع
إحدى الشركات لتوريد نظام للخدمه املصرفيه اإللكترونية الدارة
النقد وكذلك للخدمات املصرفيه اإللكترونية للتعامالت التجارية
والذي سيتم البدء بتشغيله خالل عام  .2013وسوف يوفر هذا
النظام املتطور خيارات جديدة لعمالء البنك مع تحسين إنجاز
املعامالت .والجدير بالذكر أنه خالل عام  2012شهد البنك
زيادة ملحوظه يف حجم عمليات بطاقات االئتمان يف نقاط
البيع ( )POSمما أدى إىل تصنيف البنك السعودي الهولندي
يف املركز األول بين البنوك السعودية األعضاء.

اخلزينة
قامــت إدارة الخزينــة خــال عــام  2012عــى تزويــد وتوســيع
مجموعــه مــن املنتجــات والخدمــات األفضــل يف فئتهــا لتلبيــة
متطلبــات العمــاء املحــددة .وباإلضافــة إىل الــدور الرئيســي
إلدارة الخزينــة يف إدارة الســيولة بالبنــك ،تــم تحديــد هــدف
أساســي لهــذه الســنة مــن أجــل توفيــر حلــول متخصصــة
للتحــوط وإدارة املخاطــر بهــدف التقليــل مــن مخاطــر الســوق
املرتبطــة مــع أنشــطة العمــاء.
ومن خالل العمل بشكل وثيق مع األقسام األخرى داخل البنك،
نجحت إدارة الخزينة يف استغالل الفرص وتنمية أعمالها يف
التحوط وإدارة املخاطر بمعدل ثابت من خالل تسويق منتجات
ذات قيمة مضافة لجميع فئات عمالئها.
وقد تم استكمال سلسلة من مشاريع البنية التحتية يف عام
 ،2012بهدف تحسين جودة املوارد املتوفـرة وتعزيـز الرقابة
واالجراءات وإدارة التكاليف التشغيلية بكفاءة أعىل .كما عملت
إدارة الخزينة عىل تطوير خطة عمل شاملة لعام  2013تغطي
جميع جوانب انشطتها يف التداول واملبيعات لتحقيق نمو أكبر
ومستدام يف املستقبل.

التمويل املهيكل والقروض املشتركة
أدى النمو االقتصادي القوي إىل زيادة الطلب عىل محطات
توليد الطاقة ،مصايف النفط  ،التعدين ،النقل ومرافق
االتصاالت وأصول البنية التحتية األخرى .نتيجة لذلك،
استمرت الزيادة يف نشاطات تمويل املشاريع والقروض
املشتركة يف السوق السعودية خالل العام لتلبية متطلبات
التمويل اإلضافية .وكان الطلب املتزايد عىل تمويل املشاريع
ً
مدعوما إىل حد كبير بمستويات عالية من السيولة لدى البنوك
املحلية مما نتج عنه تمويل العديد من العمليات بشكل كيل
ً
تقريبا بالريال السعودي .ولعب البنك السعودي الهولندي
ً
أدوارا هامة يف تمويل املشاريع والقروض املشتركة خالل العام
منظم التمويل الرئيسي املكلف لترتيب التمويل
وشارك بصفته ّ
يف عدد من عمليات تمويل املشاريع وترتيبات تمويل الشركات
ومشاريع البناء وتشمل عمليات التمويل :إعادة تمويل شركة
موباييل ،شركة األكريالت املتكاملة ،شركة تبريد السعودية
لتبريد املناطق ،شركة فواز عبد العزيز الحكير وأوالده؛ تمويل
تهامة املرحلة  ،2تمويل مشروع شركة البوليمرات الدولية،
تمويل مشروع شركة تطوير جبل عمر ،تمويل البرج (برج
الساعة) ،وتمويل مشروع توسعة جانا ايبوكسي .2

جمموعة املؤسسات املالية
حافظت مجموعة املؤسسات املالية يف البنك عىل عالقاتها
العريقة والهامة مع البنوك املراسلة يف  60دولة لدعم األعمال
التجارية الدولية للبنك .ويتمثل النشاط الرئيسي للمجموعه يف
تسهيل حدود االئتمان من البنوك السعودية والدولية .وتتوىل
ً
أيضا عملية البيع املتقاطع ملنتجات
مجموعة املؤسسات املالية
وخدمات البنك السعودي الهولندي مثل الخزينة ،الخدمات
املصرفية للشركات ،الخدمات املصرفية اإلسالمية ،الخدمات
املصرفية لألفراد وحسابات فوسترو.
وعىل الرغم من التباطؤ االقتصادي العاملي ومشاكل السيولة يف
اقتصاد الدول املتقدمة ،تمكنت مجموعة املؤسسات املالية من
تحقيق أداء قوي خالل عام  .2012وتواصل املجموعه تركيزها
عىل بناء عالقات عمل قوية وبشكل رئيسي مع البنوك الراسخة
ً
أطرافا مقابلة للمعامالت التجارية يف الصادرات
التي تعتبر
والواردات السعودية .ويتم تنفيذ ذلك من خالل الحمالت
التسويقية وتقديم الخدمات األفضل يف فئتها ملواجهة املنافسة
الشديدة وتوسيع طرح املنتجات والخدمات .واشتمل تطوير
املنتجات خالل العام عىل إنشاء حدود ائتمان للتعامل مع
األعمال التجارية الداخلية.
وتواصل مجموعة املؤسسات املالية يف الحفاظ عىل مكانة البنك
كواحد من أكبر البنوك السعودية يف مجال البنوك املراسلة.
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مصرفية األفراد
واصلــت مصرفيــة األفــراد يف عــام  2012تركيزهــا عــى العمــاء
مــن خــال ســعيها إليجــاد حلــول بســيطة يف تحســين تجربــة
العمــاء يف التعامــل املصــريف لتلبيــة متطلبــات أســلوب
حياتهــم .وتــم طــرح عــدد مــن املبــادرات الجديــدة للتمويــل
العقــاري يف عــام  2012ممــا أدى إىل نمــو كبيــر يف املحفظــة.
وتــم إطــاق الخدمــات املصرفيــة للشــركات الصغيــرة واملتوســطة
مــع إنشــاء  6مراكــز جديــدة ملصرفيــة األعمــال وتوظيــف 45
موظفـ ًـا جديـ ً
ـدا مــن أنحــاء اململكــة .وتــم تقديــم منتجــات جديدة
مثــل برنامــج تمويــل التاجــر ،بطاقــة األعمــال االئتمانيــة وبطاقة
األعمــال للصــراف اآليل مــع نظــام آيل لســير العمــل يتيــح
الحصــول عــى املوافقــات يف غضــون  48ســاعة.
وبهــدف توفيــر قــدر أكبــر مــن املرونــة والراحــة للعمــاء ،تــم
طــرح برنامــج التقســيط عــى بطاقــات االئتمــان ممــا يتيــح
للعمــاء القيــام بعمليــات الشــراء وتحويــل املبلــغ لتســديده
عــى أقســاط .ومــع أحــدث ترقيــة لنظــام الخدمــات املصرفيــة
عبــر اإلنترنــت يف البنــك ،يســتطيع العمــاء اآلن اســتبدال
نقــاط مكافآتهــم وتفعيــل أو وقــف بطاقــات االئتمــان الخاصــة
بهــم عبــر اإلنترنــت ،إضافــة اىل خيــار دفــع فواتيــر ســداد
وطلــب تحويــل النقــد اىل حســاباتهم مــن خــال قيــد املبلــغ
عــى بطاقاتهــم االئتمانيــة الصــادرة مــن البنــك الســعودي
الهولنــدي.
وأعيــد اطــاق موقــع البنــك عــى اإلنترنــت وخدمــة مصرفيــة
اإلنترنــت خــال العــام لتعزيــز تجربــة العمــاء .وباإلضافــة اىل
املزايــا الجديــدة املذكــورة أعــاه لبطاقــات االئتمــان ،يســتطيع
العمــاء اآلن القيــام بعــدد مــن األنشــطة املصرفيــة بــكل
ســهولة بمــا يف ذلــك إدارة الحســابات ،طلــب دفتــر شــيكات،
التــداول باألســهم وطلــب تمويــل إضــايف.
ً
وتماشــيا مــع التزامــه باالســتثمار يف رأس املــال البشــري ،بــدأ
البنــك برنامــج التدريــب والتطويــر ملديــري الفــروع لتحســين
كفــاءات املوظفيــن مــن أجــل ضمــان اســتقطاب أفضــل
املواهــب املتوفــرة يف الســوق لتقديــم خدمــة عاليــة الجــودة
للعمــاء.
وتــم افتتــاح فــرع جديــد يف مكــة املكرمــة وتغييــر موقــع فرعين،
حيــث تــم انتقــال فــرع املصيــف اىل منطقــة النزهــة يف الريــاض
وانتقــال فــرع الجبيــل الصناعيــة إىل الفناتيــر .ونتيجــة لهــذه
التغييــرات ،وصــل عــدد فــروع البنــك الســعودي الهولنــدي اىل
ً
فرعــا يف أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية بمــا يف ذلــك
45
ً
ً
مصرفيــا للســيدات .وهنــاك خطــط الفتتــاح فــروع
مركــزا
16
جديــدة يف أنحــاء اململكــة خــال عــام  .2013وقــام البنــك
الســعودي الهولنــدي أيضـ ًـا بتركيــب  23جهـ ً
ـازا لإليــداع النقــدي
يف فــروع البنــك يف أنحــاء اململكــة ،ومــع حلــول نهايــة العــام
ً
جهــازا.
وصــل مجمــوع أجهــزة الصــراف اآليل املتوفــرة إىل 257
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كمــا تــم تقديــم عــدد مــن األنشــطة خــال العــام لتحســين
رضــا العمــاء .وتشــمل بعــض هــذه األنشــطة مكاملــة إىل كل
عميــل جديــد ،رســالة تقديــر للعمــاء يف الذكــرى الســنوية لبــدء
تعاملهــم مــع البنــك وتوزيــع ملخــص العمــاء الشــهري لــإدارة
مــع تفاصيــل عــن أنشــطة العمــاء وأداء القنــاة عــى أســاس
شــهري.

شركة السعودي اهلولندي املالية
يف عــام  ،2012واصلــت إدارة األصــول يف شــركة الســعودي
الهولنــدي املاليــة تعزيــز ســجل أدائهــا الجيــد مــن الســنوات
الســابقة .وتــم تصنيــف ســتة مــن صناديــق االســتثمار لديهــا يف
املراكــز الثالثــة األوىل ,كل ضمــن الشــريحه التابــع لهــا.
وتهــدف إدارة األصــول إىل زيــادة حصتهــا يف الســوق خــال عــام
 2013يف مجــال االســتثمارات الشــخصية مــن خــال تســويق
صناديــق اســتثمارية جديــدة .كمــا ســيتم التركيــز عــى التوســع
يف إدارة املحافــظ لشــريحة العمــاء ذوي املــاءه املاليــة العاليــة.
وخــال عــام  ،2012شــاركت إدارة اســواق املــال يف شــركة
الســعودي الهولنــدي املاليــة بنجــاح بصفــة مشــارك يف تغطيــة
عمليــة طــرح أســهم شــركتين لالكتتــاب العــام والتــي تــؤدي
اىل رفــع مبلــغ  2.70مليــار ريــال ســعودي ،وهــذا يمثــل نســبة
%43مــن املبلــغ اإلجمــايل البالــغ  6.23مليــار ريــال ســعودي
لثمانيــة عمليــات اكتتــاب .كمــا شــاركت بنجــاح كمتعهــد
ً
معــا
تغطيــة مشــترك يف إصــداري حقــوق واللذيــن رفعــا
مبلــغ  6.09مليــار ريــال ســعودي ،وهــذا يمثــل  %83مــن املبلــغ
اإلجمــايل البالــغ  7.36مليــار ريــال ســعودي الــذي تــم رفعــه يف
 4إصــدارات حقــوق يف عــام .2012عــاوة عــى ذلــك ،نجحــت
إدارة اســواق املــال يف الســعودي الهولنــدي املاليــة بــاإلدارة
املشــتركة الصــدار صكــوك الشــريحة الثانيــة لــرأس املــال بمبلــغ
 1.40مليــار ريــال ســعودي للبنــك الســعودي الهولنــدي.
وخــال عــام  ،2012فــازت شــركة الســعودي الهولنــدي املاليــة
بااللتــزام لتكــون املستشــار املــايل املشــترك ،واملديــر الرئيســي
ومتعهــد التغطيــة لعمليــة طــرح أســهم لالكتتــاب العــام
بقيمــة  850مليــون ريــال ســعودي لشــركة مقــاوالت رائــدة،
واختــارت هيئــة الســوق املاليــة شــركة الســعودي الهولنــدي املالية
لتكــون بنــك االســتثمار املفضــل الــذي ســتطرح مــن خاللــه
اآلليــة الجديــدة إلصــدار الحقــوق .
وتعتبــر الوســاطة يف شــركة الســعودي الهولنــدي املاليــة الــذراع
التنفيــذي للشــركة حيــث توفــر للعمــاء مجموعــة واســعة مــن
املنتجــات بمــا فيهــا األســهم املحليــة ،األســهم الدوليــة ،ومنتجات
الدخــل الثابــت املحليــة والدوليــة .وطــرح قســم الوســاطة
يف شــركة الســعودي الهولنــدي املاليــة خــال العــام نظامهــا
ً
ً
ً
وحديثــا لتــداول
متطــورا
نظامــا
الجديــد  OMSالــذي يعتبــر
األســهم املحليــة .وتشــتمل القنــوات الجديــدة عبــر اإلنترنــت
 ,SHC eTadawulو  eTadawul TWSو  NetPlusوالتــداول
الجــوال (آي-فــون ،أندرويــد ،بــاك بيــري وآي-بــاد).

ً
أيضــا ،أطلــق قســم الوســاطة يف شــركة
وخــال العــام
الســعودي الهولنــدي املاليــة حملــة ترويجيــة تهــدف إىل ترويــج
النظــام الجديــد إضافــة إىل اســتقطاب عمــاء جــدد خاصــة
بالنســبة للقنــوات عبــر اإلنترنــت.

املوارد البشرية
خــال عــام  ،2012كان هنــاك عــدد مــن التعيينــات الهامــة يف
مختلــف أقســام البنــك ،كمــا اســتمر تطويــر برنامــج متدربــي
اإلدارة العامــة ،وتــم تقديــم نمــوذج شــراكة األعمــال لدعــم
وحــدات األعمــال الرئيســية يف البنــك.
وشــهد البنــك زيــادة كبيــرة يف أعــداد املســجلين يف البرامــج
التدريبيــة الداخليــة والخارجيــة والتــي تؤهلهــم للحصــول عــى
شــهادات معتمــدة ،وزيــادة كفــاءة املوظفيــن مــع التركيــز بشــكل
خــاص عــى الخدمــات املصرفيــة لألفــراد والشــركات وإدارة املخاطــر.
وقــد ازدادت نســبة الــدورات التدريبيــة التــي تــم إكمالهــا داخليـ ًـا
يف أكاديميــة الســعودي الهولنــدي خــال العــام نتيجــة إلدراك
إدارة وموظف ــي البنــك للجــودة العاليــة ملحتــوى الــدورة وطريقــة
تنفيذهــا.
واســتمر قســم املــوارد البشــرية يف توســيع مفهــوم «شــراكة
األعمــال» عبــر وحــدات األعمــال الرئيســية للبنــك ممــا أدى
إىل تحســين تخطيــط القــوى العاملــة لدعــم تحقيــق أهــداف
العمــل .وتــم تقديــر هــذا النجــاح مــن قبــل اإلدارة العليــا وأدى
ذلــك إىل زيــادة الطلــب عــى املــوارد البشــرية للمشــاركة يف
التخطيــط ضمــن األقســام .والجديــر بالذكــر أن قســم املــوارد
البشــرية يعمــل لتمكيــن األعمــال وكمستشــار داخــي .وســيتم
توســيع مفهــوم شــراكة األعمــال اىل وظائــف دعــم أخــرى
ً
أيضــا للعــام نفســه تطبيــق
خــال عــام  .2013ومــن املخطــط
نظــام معلومــات لدعــم اتخــاذ القــرار ممــا ســيتيح لــإدارة زيــادة
اإلنتاجيــة والكفــاءة وأداء األعمــال.

جميع الوحدات ،كما عقد ندوات لتقديم هذه الحلول املبتكرة
إىل عمالئه.
خــال عــام  ،2012كان هنــاك عــدد مــن التطــورات يف املنتجــات
ً
خصوصــا حــول
املتوافقــة مــع الشــريعة يف مصرفيــة األفــراد
طــرح التمويــل العقــاري .والجديــر بالذكــر أن قســم املصرفيــة
ً
ً
ً
مؤخــرا
محوريــا يف هيكلــة الصكــوك
دورا
االســامية لعــب
للبنــك الســعودي الهولنــدي.

العمليات والتقنية
ً
عــددا مــن
خــال العــام ،حققــت أقســام العمليــات والتقنيــة
اإلنجــازات الهامــة لدعــم نمــو األعمــال وتعزيــز مســتويات
الخدمــة لعمــاء البنــك وتحســين الضوابــط وااللتــزام مــع
املتطلبــات التنظيميــة .وقــد أدى إطــاق نظــام اإلنترنــت املطـ ّـور
ملصرفيــة األفــراد ونظــام الوســاطة إىل تحســين األداء والفعاليــة
لعمــاء البنــك .وقــام البنــك أيضـ ًـا بعمليــة اســتبدال واســعة
يف بنيتــه التحتيــة التــي مضــى عليهــا مــدة طويلــة مثــل أجهــزة
الصــراف اآليل القديمــة األمــر الــذي أدى إىل تحقيــق مســتويات
أعــى مــن الجاهزيــة مــن أجــل توفيــر الخدمــات لعمالئــه .وتــم
نقــل مركــز االتصــال إىل موقــع خــاص مــع تحســين األجــواء
والبيئــة بشــكل كبيــر ألداء مركــز االتصــال بهــدف خدمــة عمــاء
البنــك بشــكل أفضــل .

املصرفية اإلسالمية
يلتــزم قســم املصرفيــة االســامية بشــكل كامــل يف تقديــم
وتطويــر الخدمــات املاليــة اإلســامية املتوافقــة مــع الشــريعة
لتلبيــة متطلبــات جميــع عمالئــه يف شــريحة األفــراد والشــركات
واملؤسســات.
ويسعى قسم املصرفيه االسالمية لتكييف ممارساته لتلبية
الطلب املتزايد عىل الخدمات املتوافقة مع الشريعة بينما يبحث
ً
ابتكارا .إن التوافـق مع الشريعـة
عمالء البنك عن حلول أكثر
هو حجر الزاوية يف الخدمات املصرفية اإلسالمية .ولضمان تنفيذ
ً
وفقا ملتطلبات الشريعة ،يتم القيام
جميع املعامالت واإلجراءات
بعمليات التدقيق الروتينية بمشاركة أعضاء من اللجنة الشرعية
للبنك .ومن الضروري أن يكون املوظفون عىل اطالع بأحدث
االتجاهات والحلول املتعلقة بالخدمات املصرفية اإلسالمية .لهذا
الغرض ،نظم البنك خالل العام دورات تدريبية للموظفين من
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صايف األرباح  1,253مليون ريال

بزيادة  21.4 %عن السنة الفائتة.

مصرفية ,وال أسهل
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تقرير مراجعي احلسابات
إىل السادة مسامهي البنك السعودي اهلولندي املوقرين
(شركة مسامهة سعودية)
لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك السعودي اهلولندي (”البنك”)
والشركات التابعة له (ويشار إليهم جمتمعني ”باجملموعة”) ،واليت تشمل
على قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31ديسمرب  2012والقوائم املوحدة
للدخل و الدخل الشامل و التغريات يف حقوق املسامهني و التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخصًا ألهم السياسات احملاسبية و اإليضاحات
التفسريية األخرى من ( )1إىل ( ،)40مل نقم مبراجعة اإليضاح ( )41مبا يف ذلك
البيانات املشار إليها و املتعلقة ”باإلفصاحات اخلاصة بالركيزة الثالثة لبازل ()2
”حيث أهنا ال تقع ضمن أعمال املراجعة اليت قمنا هبا.

معقولة بأن هذه القوائم املالية املوحدة خالية من األخطاء اجلوهرية.
تشتمل أعمال املراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ
واإلفصاحات اليت تتضمنها القوائم املالية املوحدة .تعتمد اإلجراءات اليت يتم
إختيارها على تقدير مراجعي احلسابات وتشتمل على تقييم خماطر األخطاء
اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة ،سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ .وعند
تقييم هذه املخاطر ،يقوم مراجعو احلسابات باألخذ بعني اإلعتبار نظام الرقابة
الداخلي اخلاص بإعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وعرضها بصورة عادلة
لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقًا للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي

مسؤولية اإلدارة حول القوائم املالية املوحدة

حول فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك .كما تشمل أعمال املراجعة على تقييم

تعترب اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة
عادلة وفقًا ملعايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد
العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية وأحكام نظام
الشركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي
للبنك .كما تتضمن هذه املسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد
القوائم املالية املوحدة اخلالية من األخطاء اجلوهرية ،سواء كانت ناجتة عن
الغش أو اخلطأ.

مدى مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية
املعدة من قبل اإلدارة ،وتقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة .نعتقد
بأن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية لتكون أساسًا إلبداء رأينا.
الرأي
يف رأينا إن القوائم املالية املوحدة ككل:
• تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للمجموعة كما يف 31
ديسمرب  ,2012وأدائها املايل وتدفقاهتا للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا

مسؤولية مراجعي احلسابات

ملعايري احملاسبة للمؤسسات املالية يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املوحدة إستنادًا إىل أعمال
املراجعة اليت قمنا هبا .متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها

مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية.
• تتفق مع متطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية

يف اململكة العربية السعودية و معايري املراجعة الدولية واليت تتطلب منا اإللتزام
مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على قناعة

السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية
املوحدة.
كي.يب.ام.جي

ديلويت آند توش

الفوزان و السدحان

بكر أبو اخلري و شركاهم

ص.ب 92876

ص.ب 213

الرياض 11663

الرياض 11411

اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية

بكر عبد اهلل أبو اخلري

طارق عبد الرمحن السدحان

حماسب قانوين  -ترخيص رقم 101

حماسب قانوين  -ترخيص رقم 352

 1ربيع الثاني 1434هـ
 11فبراير  2013م

31

إمجايل املوجودات  69.0مليار ريال،

بزيادة  %20عن السنة الفائتة.
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القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف

 31ديسمرب 2012
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31ديسمرب  2012و2011
بآالف الرياالت السعودية

املوجودات

إيضاحات

2012

2011

نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

9,562,455

5,968,777

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

5

840,717

612,866

استثمارات ،صايف

6

11,365,576

11,502,536

قروض وسلف ،صايف

7

45,276,199

37,409,598

استثمار يف شركة زميلة

8

18,050

17,750

ممتلكات ومعدات ،صايف

( 9أ)

488,767

489,499

موجودات أخرى

10

953,749

1,196,460

68,505,513

57,197,486

إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق املسامهني
املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

12

1,474,923

1,611,091

ودائع العمالء

13

53,913,672

44,688,736

أوراق مالية تابعة

14

2,900,000

1,500,000

مطلوبات أخرى

15

1,910,939

1,989,337

60,199,534

49,789,164

إمجايل املطلوبات
حقوق املسامهني
رأس املال

16

3,969,000

3,307,500

احتياطي نظامي

17

2,705,726

2,392,480

130,000

130,000

احتياطيات أخرى

18

)(5,790

)(20,240

احتياطي منحة أسهم

16

-

661,500

1,051,286

556,077

إجمايل أنصبة أرباح مقترح توزيعها

26

444,528

377,055

احتياطي برنامج أسهم املوظفين

37

11,229

3,950

إمجايل حقوق املسامهني

8,305,979

7,408,322

إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني

68,505,513

57,197,486

احتياطي عام

أرباح مبقاة

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إىل 41
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قائمة الدخل املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

2012

2011

دخل العموالت الخاصة

20

1,719,767

1,523,706

مصاريف العموالت الخاصة

20

347,433

234,111

1,372,334

1,289,595

627,705

519,203

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صايف

117,092

109,526

دخل األدوات املالية املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة
الدخل ،صايف

-

5,040

دخل املتاجرة ،صايف

22

97,661

76,030

أرباح من استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة ،صايف

23

4,555

5,852

2,219,347

2,005,246

474,103

440,432

73,073

75,953

110,741

101,775

187,571

183,863

مخصصات أخرى

(19أ)

1,272

16,333

مخصص خسائر ائتمان ،صايف

(7ب)

139,904

160,776

(استرداد) /مخصص خسائر استثمارات ،صايف

(6ج)

)(20,000

10,000

إمجايل مصاريف العمليات

966,664

989,132

دخل العمليات:

1,252,683

1,016,114

الربح من بيع ممتلكات

(9ب )

-

18,057

الحصة يف ربح( /خسارة) الشركة الزميلة

8

300

)(2,250

1,252,983

1,031,921

إيضاحات

صايف دخل العموالت اخلاصة:
دخل األتعاب والعموالت ،صايف

21

إمجايل دخل العمليات:

رواتب ومصاريف املوظفين

24

إيجار ومصاريف مباني
استهالك وإطفاء

(9أ)

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

صايف دخل السنة:
رحبية السهم (بالريال السعودي لكل سهم):
ربحية السهم األساسية

25

3.16

2.60

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إىل 41
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قائمة الدخل الشامل املوحدة
كما يف  31ديسمرب  2012و2011
بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات

صايف دخل السنة:

2012

2011

1,252,983

1,031,921

بنود الدخل الشامل األخرى:
استثمارات متاحة للبيع:
 -صايف التغير يف القيمة العادلة

18

4,395

3,395

-صايف املبالغ املرحلة إىل قائمة الدخل املوحدة

18

4,536

7,335

8,931

10,730

التدفقات النقدية احملوطة:
 -الجزء الفعال املحقق من التغيرات يف القيمة العادلة

إمجايل الدخل الشامل للسنة:

18

5,519

)(1,054

1,267,433

1,041,597

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إىل 41
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قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و 2011

بآالف الرياالت السعودية

2012

إيضاحات رأس املـــال

الرصيد يف
بداية السنة

االحتياطي
النظامـي

تحوطات
االحتياطي استثمارات
التدفقات
متاحة للبيع
العام
النقدية

130,000 2,392,480 3,307,500

إجمايل أنصبة
احتياطي
منحة أسهم

أرباح

األرباح املبقاة

مقترح
توزيعها

احتياطي

إجمالــي

برنامج أسهم

حقوق

املوظــفين

املساهمين

)(8,366

)(11,874

661,500

556,077

377,055

3,950

7,408,322

-

-

-

8,931

5,519

-

1,252,983

-

-

1,267,433

دفعات برنامج
أسهم املوظفين

37

-

-

-

-

-

-

-

-

7,279

7,279

املرحل إىل
االحتياطي
النظامي

17

-

313,246

-

-

-

-

)(313,246

-

-

-

إصدار منحة
أسهم

16

661,500

-

-

-

-

)- (661,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(377,055

-

)(377,055

-

-

-

-

-

-

)(444,528

444,528

-

-

565

)(6,355

-

1,051,286

444,528

11,229

8,305,979

احتياطي

إجمالــي

برنامج أسهم

حقوق

املوظــفين

املساهمين

24,181

6,386,956

-

1,041,597
)(20,231

إجمايل الدخل
الشامل للسنة

أنصبة أرباح
مدفوعة
إجمايل أنصبة
أرباح مقترح
توزيعها

26

الرصيد يف
هناية السنة

130,000 2,705,726 3,969,000

إيضاحات رأس املـــال

االحتياطي
النظامـي

تحوطات
االحتياطي استثمارات
التدفقات
متاحة للبيع
العام
النقدية

الرصيد يف بداية
السنة

3,307,500

2,134,500

130,000

)(10,820) (19,096

إجمايل الدخل
الشامل للسنة

2011

إجمايل أنصبة
احتياطي
منحة أسهم

أرباح

األرباح املبقاة

مقترح
توزيعها

-

820,691

-

-

-

10,730

)(1,054

-

- 1,031,921

دفعات برنامج
أسهم املوظفين

37

-

-

-

-

-

-

-

-

)(20,231

املرحل إىل
االحتياطي
النظامي

17

-

257,980

-

-

-

-

)(257,980

-

-

-

منحة أسهم
مقترحة

16

-

-

-

-

-

661,500

)(661,500

-

-

-

إجمايل أنصبة
أرباح مقترح
توزيعها

26

-

-

-

-

-

-

)(377,055

377,055

-

-

3,307,500

2,392,480

130,000

)(8,366

)(11,874

661,500

556,077

377,055

3,950

7,408,322

الرصيد يف نهاية
السنة

-

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إىل 41
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

األنشطة التشغيلية:
صايف دخل السنة
التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية:
( تراكم الخصم ) وإطفاء العالوة عىل االستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة ،صايف
أرباح من استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة ،صايف
استهالك وإطفاء
مخصص خسائر ائتمان ،صايف
الحصة يف(ربح)/خسارة الشركة الزميلة
(استرداد)/مخصص خسائر استثمارات ،صايف
مصاريف برنامج أسهم املوظفين
الربح من بيع ممتلكات
صايف (الزيادة)  /النقص يف املوجودات التشغيلية:
ودائع نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل ثالثة اشهر من تاريخ االقتناء
استثمارات مقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل (من ضمنها
استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة)
قروض وسلف ،صايف
موجودات أخرى
صايف الزيادة( /النقص) يف املطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء
مطلوبات أخرى
صايف النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية:
األنشطة االستثمارية:
املحصل من بيع واستحقاق استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة
شراء استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات
املحصل من بيع ممتلكات
صايف النقدية الناجتة من األنشطة االستثمارية:

إيضاحات

(9أ)
(7ب)
8
(6ز)

2012
1,252,983
)(44,880
)(4,555
110,741
139,904
)(300
)(20,000
7,279
1,441,172

2011
1,031,921
)(176,706
)(5,852
101,775
160,776
2,250
10,000
3,950
)(18,057
1,110,057

)(348,626

)(30,277
750

11,110

104,468

)(8,006,505

)(2,550,983

69,626

71,514

)(136,168
9,224,936
)(78,398
2,177,147

)(1,245,921
3,104,705
454,511
1,018,824

15,966,576
)(15,762,361
)(110,009
94,206

16,181,262
)(15,878,548
)(106,501
28,500
224,713

1,400,000
)(198,450
1,201,550
3,472,903
4,323,141

1,243,537
3,079,604

7,796,044

4,323,141

عموالت خاصة مقبوضة خالل السنة

1,678,131

1,647,128

عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

306,215

301,906

-

(9أ)

األنشطة التمويلية:
املحصل من إصدار أوراق مالية تابعة
أنصبة أرباح مدفوعة بالصايف من الزكاة والضريبة املستردة من املساهمين
صايف النقدية الناجتة من األنشطة التمويلية:
صايف الزيادة يف النقدية وشبه النقدية:
النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة:
النقدية وشبه النقدية يف هناية السنة:

27

معلومات إضافية غري نقدية:
صايف التغيرات يف القيمة العادلة واملرحلة إىل قائمة الدخل املوحدة

14,450

ً
جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
تعتبر اإليضاحات املرفقة من  1إىل 41

38

9,676

 3.16ريال صايف ربح السهم لسنة 2012

مقارنة بـ  2.60ريال لنفس الفترة من السنة الفائتة.
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

 -1عــام
البنك السعودي الهولندي (“البنك”) ،شركة مساهمة سعودية،
مسجلة باململكة العربية السعودية بموجب املرسوم امللكي الكريم
رقم /85م الصادر بتاريخ  29ذي الحجة 1396هـ (املوافق 20
ديسمبر  .)1976بدأ البنـك أعماله يف  16شعبان 1397هـ
(املوافق  1أغسطس  ،)1977بعد أن انتقلت إليه ملكية فروع بنك
الجميني نيذرالند إن.يف .يف اململكة العربية السعودية .يعمل
البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010064925بتاريخ 6
جمادى الثاني 1407هـ (املوافق  4فبراير  )1987وذلك من خالل
ً
ً
فرعا) يف اململكة العربية
فرعا (44 :2011
شبكة فروعه وعددها 45
السعودية .إن العنوان البريدي للمركز الرئيسي للبنك هو:
البنك السعودي الهولندي
املركز الرئيسي
شارع الضباب
ص .ب1467 .
الرياض 11431
اململكة العربية السعودية
تشــمل القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للبنــك وشــركاته
التابعــة (املشــار إليهــم مجتمعيــن «باملجموعــة») .وفيمــا يــي
تفاصيــل الشــركات التابعــة:
شركة السعودي اهلولندي املالية
تم تأسيس شركة السعودي الهولندي املالية وفقا لقرار هيئة
السوق املالية رقم  2007-39-1بموجب السجل التجاري رقم
 1010242378بتاريخ  30ذو الحجة 1428هـ ( املوافق 9
يناير  )2008لتويل وإدارة خدمات املجموعة االستثمارية وأنشطة
إدارة األصول والتي تشمل التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم
املشورة وحفظ األوراق املالية حسب أنظمة هيئة السوق املالية.
خالل السنة ،قام البنك بشراء ملكيات حق االنتفاع املتبقية
من شركة السعودي الهولندي املالية وبناء عليه أصبحت شركة
السعودي الهولندي املالية ،هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من
ً
اعتبارا من  1ربيع
قبل البنك .بدأت الشركة بممارسة أعمالها
الثاني 1429هـ (املوافق  8أبريل .)2008
شركة السعودي اهلولندي العقارية
إن شركة السعودي الهولندي العقارية هي شركة تابعة مملوكة
بالكامل من قبل البنك بشكل ملكيات مباشرة .وقد تأسست
الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1010250772بتاريخ
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 21جمادى الثاني 1429هـ (املوافق  25يونيو  )2008بموافقة
من مؤسسة النقد العربي السعودي .خالل السنة ،قام البنك
بشراء ملكيات حق االنتفاع املتبقية لشركة السعودي الهولندي
العقارية.
شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني
إن شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين هي شركة تابعة
مملوكة بالكامل من قبل البنك بشكل ملكيات مباشرة .وقد
تأسست الشركة بموجب السجل التجاري رقم 1010300250
بتاريخ  29محرم 1432هـ (املوافق  4يناير  )2011بموافقة
مؤسسة النقد العربي السعودي ،ستقوم الشركة بأعمال وكيل
لبيع املنتجات التأمينية للشركة الوطنية للتأمين ،شركة زميلة.
إن هدف املجموعة القيام بتقديـم كافة أنواع الخدمات املصرفية
واالستثمارية .كما تقدم املجموعة لعمالئها منتجات مصرفية
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية (غير خاضعة لعموالت) يتم
اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة.

 -2أسس اإلعداد
أ .النظم املتبعة
ً
طبقا للمعايير املحاسبية
تم إعداد القوائم املالية املوحدة
للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
واملعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير املالية الصادرة عن مجلس
معايير املحاسبة الدولية ونظام مراقبة البنوك وأحكام نظام
الشركات باململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.
ب .أسس القياس
ً
وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية،
تم إعداد القوائم املالية املوحدة
باستثناء البنود الجوهرية التالية يف قائمة املركز املايل املوحدة:
• يتم قياس املوجودات واملطلوبات املقتناة ألغراض املتاجرة
بالقيمة العادلة
• يتم قياس األدوات املالية املدرجة كمقتناة ليدرج التغير يف
قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بالقيمة العادلة
• املشتقات املقتناة بالقيمة العادلة
• يتم قياس االستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة
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• يتم تعديل املوجودات املالية واملطلوبات املالية املحققة واملدرجة
كأدوات محوطة لغرض تأهيل عالقات التحوط بالقيمة العادلة
إىل التغيرات يف القيمة العادلة والخاصة باملخاطر التي تم
تحويطها
ج .عملة اإلفصاح والعرض
تم عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي ،والذي
يعتبر عملة اإلفصاح للمجموعة .تم تقريب املعلومات املالية
املعروضة بالريال السعودي ألقرب ألف ،باستثناء ما هو مذكور
غير ذلك.
د .االفتراضات احملاسبية اهلامة والتقديرات واألحكام
ً
وفقا للمعايير الدولية
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة
الخاصة بالتقارير املالية استخدام بعض االفتراضات املحاسبية
الهامة والتقديرات واألحكام والتي تؤثر عىل مبالغ املوجودات
واملطلوبات املسجلة .كما يتطلب األمر من اإلدارة أن تمارس
حكمها يف طريقة تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة .ويتم
تقييم هذه االفتراضات والتقديرات واألحكام باستمرار وتعتمد
عىل الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،والتي تتضمن توقعات
لألحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة يف مثل تلك الحاالت
والحصول عىل استشارات مهنية .وتتضمن البنود الهامة التي
تستخدم فيها اإلدارة التقديرات واألحكام أو تلك التي تمارس
فيها االفتراضات ما ييل :
 )1مخصص خسائر االئتمان عىل القروض والسلف:
تقوم اإلدارة عىل أساس ربع سنوي بمراجعة فردية وجماعية
ملحافظ قروضها لتحديد خسارة االنخفاض يف القيمة .ولتحديد
مدى تسجيل خسائر االنخفاض يف القيمة ،تقوم اإلدارة باستخدام
افتراضاتها لتحديد ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها
ً
انخفاضا يمكن قياسه يف التدفقات النقدية
تشير إىل أن هناك
املستقبلية التقديرية .إن هذا الدليل قد يحتوي عىل بيانات يمكن
ً
ً
عكسيا يف حالة السداد
تغيرا
مالحظتها والتي تشير إىل أن هناك
يف مجموعة من املقترضين .وتستخدم اإلدارة التقديرات بناء عىل
الخبرة السابقة للخسائر يف القروض ذات خصائص مخاطر ائتمان
مماثلة حيث يوجد دليل موضوعي عىل االنخفاض يف القيمة.
تتم مراجعة املنهجية واألحكام املستخدمة يف تقدير كل من
املبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بانتظام للحد من أية
فروقات بين خبرة الخسائر املقدرة والخسائر الفعلية.

 )2القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة:
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية غير املتداولة يف األسواق
النشطة باستخدام طرق التقييم .ويتم اختبار ومراجعة طرق
ً
دوريا بواسطة موظفين
التقييم ،عىل سبيل املثال :النماذج،
مؤهلين ومستقلين عن الجهة التي قامت بإعدادها .وتتم
معايرة النماذج لضمان أن النتائج تعكس البيانات الفعلية
وأسعار السوق املقارنة .وتستخدم النماذج البيانات السوقية التي
يمكن مالحظتها فقط ،إىل أقصى حد عميل ،حيث أن بعض
الجوانب مثل مخاطر االئتمان (التي تخص البنك والطرف اآلخر)
والتذبذبات واالرتباطات تتطلب من اإلدارة إجراء االفتراضات
والتي تأخذ باالعتبار السيولة ومدخالت النموذج مثل تذبذب
أسعار األدوات املالية طويلة األجل واملعدالت للخصم والدفع
املسبق والتعثر لألوراق املالية املدعومة بموجودات .إن التغيرات يف
التقديرات التي تستند عليها هذه العوامل من املمكن أن تؤثر يف
القيمة العادلة املسجلة لتلك األدوات املالية.
 )3االنخفاض يف قيمة استثمارات األسهم املتاحة للبيع
واستثمارات األوراق املالية :
تمارس اإلدارة افتراضاتها لتقدير االنخفاض يف قيمة استثمارات
األسهم املتاحة للبيع والتي تتضمن تحديد االنخفاض الجوهري
أو املستمر يف القيمة العادلة الستثمارات األسهم التي تقل عن
تكلفتها .وللوصول إىل هذا االفتراض ،تقيم اإلدارة ضمن عوامل
أخرى ،التقلب الطبيعي يف سعر السهم .باإلضافة إىل ذلك ،فإن
ً
مناسبا عندما يكون هناك
اإلدارة تعتبر االنخفاض يف القيمة
ً
دليال ملحوظ للتدهور يف املركز املايل للشركة املستثمر فيها أو يف
أداء الصناعة أو يف القطاع أو يف التدفقات النقدية التشغيلية
والتمويلية أو التغيرات يف التقنية.
 )4تصنيف االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق:
تتبــع املجموعــة متطلبــات معيــار املحاســبة الــدويل رقــم  39يف
تصنيــف املوجــودات املاليــة غيــر املشــتقة ذات الدفعــات الثابتــة أو
املمكــن تحديــد دفعاتهــا وذات االســتحقاق الثابــت كاســتثمارات
مقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق .وللقيــام بهــذه االفتراضــات،
تقــوم اإلدارة بتقييــم نيتهــا وقدرتهــا عــى االحتفــاظ بهــذه
االســتثمارات حتــى تاريــخ االســتحقاق.
ويف حالــة عــدم قــدرة البنــك عــى إبقــاء هــذه االســتثمارات حتــى
تاريــخ االســتحقاق ،باســتثناء بعــض الحــاالت الخاصة ،عىل ســبيل
املثــال بيــع قريــب مــن تاريــخ االســتحقاق أو مبلــغ غيــر جوهــري،
يتطلــب مــن البنــك إعــادة تصنيــف كافــة االســتثمارات املصنفــة
كمقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق اىل اســتثمارات متاحــة للبيــع.
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هـ .االستمرارية:
قامت اإلدارة بإعداد تقييم لقدرة املجموعة عىل االستمرارية
كمنشأة عاملة ،واقتنعت بأن املجموعة لديها املوارد الالزمة
للقيام باألعمال يف املستقبل املنظور .وعالوة عىل ذلك ،فإن
اإلدارة ليست عىل علم بأي من الحاالت الجوهرية لعدم اليقين
وبناء
من مدى قدرة املجموعة عىل االستمرارية كمنشأة عاملة.
ً
عىل ذلك ،تم االستمرار يف إعداد القوائم املالية املوحدة عىل مبدأ
االستمرارية.

 - 3ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
إن السياسات املحاسبية املعتمدة تتماشى مع السياسات يف
القوائم املالية املوحدة السنوية للسنة املنتهية يف  31ديسمبر
 ،2011باستثناء اعتماد التعديالت التي أدخلت عىل املعايير
القائمة ،كما هو مذكور أدناه .واعتمدت املجموعة هذه
التعديالت والتفسيرات التالية بأثر رجعي ،والتي لم يكن لها
تأثير جوهري عىل قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة.
• التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم  – 12استرداد
املوجودات القائمة :
وضح التعديل تحديد ضريبة الدخل املؤجلة عىل املمتلكات
االستثمارية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة .يقوم التعديل
بتقديم افتراض قابل للنفي أنه يجب تحديد ضريبة الدخل
املؤجلة عىل املمتلكات االستثمارية والتي يتم قياسها باستخدام
نموذج القيمة العادلة يف معيار املحاسبة الدويل رقم  40عىل
مبدأ استرداد القيمة الدفترية من خالل البيع .وعالوة عىل ذلك،
يقوم التعديل بتقديم متطلب أن ضريبة الدخل املؤجلة عىل
املوجودات غير خاضعة لالستهالك والتي يتم قياسها باستخدام
نموذج إعادة التقييم يف معيار املحاسبة الدويل رقم  16يتم
ً
دوما باستخدام مبدأ بيع املوجودات .أصبح التعديل
قياسها
فعال للفترات السنوية من بداية أو بعد  1يناير  .2012ال يوجد
لدى البنك ممتلكات استثمارية وعليه ال يعتقد وجود اثر لهذا
التعديل.
• التعديالت عىل املعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم
 7تعزيز إلغاء إثبات متطلبات اإلفصاح :
قام مجلس معايير املحاسبة الدولية بتقديم تعزيز ملتطلبات
اإلفصاح اىل املعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم 7
كجزء من املراجعة الشاملة لألنشطة خارج قائمة املركز املايل.
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إن التعديالت مصممه لتؤكد أن مستخدمي القوائم املالية
لديهم جهوزية إضافية إلدراك املعامالت واملتعلقة بتحويل
املوجودات املالية (عىل سبيل املثال ،التوريق) واملتضمنة التأثيرات
املحتملة ألية مخاطر والتي يمكن بقاؤها مع املنشأة املحولة لتلك
املوجودات .تتطلب التعديالت أيضا افصاحات إضافية يف حالة
أخذ مبلغ غير متناسب من عمليات التحويل يف نهاية فترة
اإلفصاح .إن االفصاحات غير مطلوبة لفترات املقارنة قبل تاريخ
التطبيق األويل للتعديالت.
قام البنك باختيار عدم االعتماد املبكر للمعايير التالية والفعالة
للتقارير املالية يف سنة :2013
• معيار املحاسبة الدويل رقم :1
التعديالت عىل عرض بنود قائمة الدخل الشامل األخرى
• املعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم :10
القوائم املالية املوحدة
• املعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم :12
إفصاح املشاركة مع املنشآت األخرى
• املعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم :13
قياس القيمة العادلة
• معيار املحاسبة الدويل رقم -19املراجع يف:2011
مزايا املوظفين
• معيار املحاسبة الدويل رقم  -28املراجع يف : 2011
االستثمارات يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
• التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم  32واملعيار الدويل
الخاص بإعداد التقارير املالية رقم:7
األدوات املالية ملقاصة املوجودات واملطلوبات
باإلضافة للمذكور أعاله ،قام البنك باختيار عدم االعتماد املبكر
للتعديالت عىل أساس النتائج عىل معايير املحاسبة الدولية 1
و 16و 32و .34كما قام البنك باختيار عدم االعتماد املبكر
للمعيار الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم –9األدوات
املالية والذي لن يكون فعال حتى تاريخ  1يناير .2015
ً
حاليا بتقييم اثر املعايير والتعديالت أعاله عىل
يقوم البنك
املجموعة وتوقيت اعتمادها.
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أ .أسس توحيد القوائم املالية
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك السعودي
الهولندي وشركاته التابعة والتي يتم إعدادها حتى  31ديسمبر
من كل سنة .ويتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة
لنفس الفترة املعتمدة من قبل البنك .ويتم تعديل السياسات
املحاسبية حسبما هو ضروري لتتماشى مع السياسات املحاسبية
املتبعة من قبل املجموعة .
الشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمجموعة القدرة
املباشرة وغير املباشرة عىل التحكم يف سياساتها املالية والتشغيلية
للحصول عىل منافع من أنشطتها ،وبشكل عام االمتالك فيها
حصة تزيد عن نصف حقوق التصويت .ويتم توحيد القوائم املالية
للشركات التابعة من تاريخ تحويل السيطرة عليها إىل البنك،
ويتوقف توحيد القوائم املالية من تاريخ تحويل السيطرة عليها
من البنك .ولقد تم إعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام
سياسات محاسبية وطرق تقييم موحدة للمعامالت واألحداث
األخرى يف حاالت مشابهة.
يتم استبعاد األرصدة عىل مستوى املجموعة وأي دخل أو
مصاريف تنشأ من املعامالت عىل مستوى املجموعة عند إعداد
هذه القوائم املالية املوحدة.
ب .االستثمارات يف شركات زميلة
يتم القيد األويل لالستثمارات يف الشركات الزميلة بالتكلفة
ويتم محاسبتها الحقا عىل أساس مبدأ حقوق امللكية املحاسبي
ً
بناءا عىل القوائم املالية املدققة السنوية أو أحدث قوائم مالية
مرحلية متوفرة .أن الشركة الزميلة هي منشأة حيث يوجد لدى
البنك تأثير جوهري (ولكن ليس تحكم) يف سياساتها املالية
والتشغيلية والتي ليست شركة تابعه أو مشروع مشترك .يتم
قيد االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة املركز املايل املوحدة
ً
زائدا التغيرات الالحقة يف حصة البنك من صايف
بالتكلفة
ً
املوجودات ناقصا أي انخفاض يف قيمة االستثمارات الفردية.
يتم قيد حصة البنك من شركاته الزميلة الالحقة لالقتناء يف
األرباح والخسائر ضمن قائمة الدخل املوحدة ويتم قيد حصته يف
التغيرات يف بنود الدخل الشامل األخرى ضمن االحتياطيات.
يتم تعديل التغيرات الالحقة لالقتناء املتراكمة مقابل القيمة
الدفترية لالستثمار .عندما تكون حصة البنك يف خسائر شركة
زميلة يساوي أو اكبر من حصتها يف الشركة الزميلة ،متضمنة
أي مدينون غير مضمونة ،ال يقوم البنك بقيد خسائر أضافية
باستثناء عند تكبده التزامات أو قيامه بدفعات بالنيابة عن
الشركة الزميلة.

يتم استبعاد األرباح والخسائر غير املحققة عىل العمليات
بين البنك وشركاته الزميلة إىل حد حصة البنك يف الشركات
الزميلة .يتم قيد االستثمار يف الشركة الزميلة يف قائمة املركز
املايل املوحدة بالتكلفة حسب طريقة حقوق امللكية املحاسبية
زائدا التغيرات الالحقة لالقتناء يف حصة املجموعة يف صايف
موجودات الشركة الزميلة .تعكس قائمة الدخل املوحدة حصة
املجموعة يف نتائج عمليات الشركة الزميلة .عندما يكون هناك
تغير مسجل مباشرة يف حقوق ملكية الشركة الزميلة تقوم
املجموعة بقيد حصتها بأي تغيرات واإلفصاح عنها يف قائمة
التغيرات يف حقوق املساهمين املوحدة.
يتم إظهار حصة املجموعة يف أرباح شركة زميلة ضمن بند
مستقل عىل قائمة الدخل املوحدة .أن هذا الربح خاص بحقوق
مساهمي الشركة الزميلة وعليه فان هذا الربح هو صايف الربح
بعد ضريبة الدخل وحقوق األقلية يف الشركات التابعة للشركة
الزميلة.
يتم إعداد القوائم املالية للشركة التابعة لنفس فترة التقارير
للمجموعة .يتم تعديل السياسات املحاسبية لتتفق مع تلك
املتبعة من قبل املجموعة عند الحاجة.
عند تطبيق مبدأ حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا
كان هناك حاجة لقيد خسائر انخفاض يف القيمة اضافية عىل
االستثمار يف الشركة الزميلة .تقوم املجموعة بتحديد يف كل
تاريخ قائمة مركز مايل موحدة ما إذا كان هناك دليل افتراضي
أن االستثمار يف الشركة الزميلة منخفض القيمة .ويف هذه
الحالة ،تقوم املجموعة بحساب مبلغ االنخفاض يف القيمة
والذي يمثل الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة
والقيمة الدفترية ويتم قيد املبلغ يف «الحصة يف ربح شركة زميلة»
يف قائمة الدخل املوحدة.
ج .حماسبة تاريخ التداول
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء
وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه
املجموعة بشراء عملية .إن العمليات االعتيادية املتعلقة بالشراء
أو البيع هي عمليات الشراء أو البيع التي تتطلب أن يتم التسليم
خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها يف
السوق.
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د .األدوات املالية املشتقة وحماسبة التحوط
يتم القياس األويل لألدوات املالية املشتقة والتي تتضمن عقود
الصرف األجنبي ،والعقود املستقبلية الخاصة بأسعار العموالت
واتفاقيات األسعار اآلجلة ،وعمليات مبادلة العمالت وأسعار
العموالت  ،وخيارات أسعار العمالت (املكتتبة واملشتراة) بالقيمة
العادلة بتاريخ الدخول يف عقد املشتقة ويتم قياسها الحقا بالقيمة
العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة ويتم تحقق مصاريف العملية
يف قائمة الدخل املوحدة .تقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة
ضمن املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية ،وتقيد
ضمن املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية .وتحدد القيمة
العادلة باإلشارة إىل األسعار املتداولة بالسوق ونماذج التدفقات
النقدية املخصومة ونماذج التسعير ،حسبما هو مالئم.
إن معالجة التغيرات يف القيمة العادلة تعتمد عىل تصنيف
األدوات املشتقة بحسب الفئات التالية:
 )1املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تدرج أية تغيرات يف القيمة العادلة لألدوات املشتقة املقتناة
ألغراض املتاجرة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة ويفصح عنها
يف صايف دخل املتاجرة .وتتضمن األدوات املالية املشتقة املقتناة
ً
أيضا تلك األدوات املالية املشتقة غير املؤهلة
ألغراض املتاجرة
ملحاسبة التحوط.
 )2املشتقات املدمجة
يتم معاملة األدوات املالية املشتقة املدمجة يف األدوات املالية
األخرى عىل أنها أدوات مالية مشتقة منفصلة ويتم قيدها
بقيمتها العادلة إذا لم تكن خصائصها ومخاطرها االقتصادية
مرتبطة بشكل وثيق بالعقد األساسي ولم يكن اقتناء العقد
األساسي ألغراض املتاجرة أو ليدرج التغير يف قيمته العادلة يف
قائمة الدخل .وتحسب األدوات املالية املشتقة املدمجة املنفصلة
عن العقد األساسي بقيمتها العادلة يف محفظة املتاجرة مع قيد
التغيرات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.
 )3محاسبة التحوط
تقوم املجموعة بإدراج بعض األدوات املشتقة كأدوات تحوط يف
عالقات تحوط مؤهلة.
ألغراض محاسبة التحوط ،يتم تصنيف التحوطات إىل فئتين هما:
(أ) تحوطات مخاطر القيمة العادلة والتي تحوط مخاطر التغيرات
يف القيمة العادلة ملوجود أو مطلوب تم إثباته (أو املوجودات أو
املطلوبات يف حالة تحوط محفظة) أو االرتباطات التي لم يتم
إثباتها أو جزء محدد من هذا املوجود أو املطلوب أو االلتزام والتي
تتعلق بخطر محدد قد يؤثر عىل صايف الربح أو الخسارة املسجلة.
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(ب) تحوطات مخاطر التدفقات النقدية والتي تحوط مخاطر
التغيرات يف التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر
محددة مرتبطة بموجود أو مطلوب مثبت أو العملية املتوقعة
املحتمل حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر عىل صايف األرباح أو
الخسائر املسجلة.
ولكي تكون املشتقات مؤهلة ملحاسبة التحوط ،فإنه يتوقع بأن
يكون التحوط ذات فعالية عالية ،أي أن يتم مقابلة التغيرات
يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من أداة التحوط بشكل
فعال للتغيرات التي طرأت عىل األداة املحوطة ،ويجب أن تكون
هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به .عند بداية التحوط،
يتم توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة املخاطر بما يف ذلك تحديد
أداة التحوط واألداة املتعلقة بالتحوط وطبيعة الخطر املحوط
ً
والحقا،
وطريقة تقييم فعالية عالقة التحوط من قبل اإلدارة.
يجب تقييم مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة.
حتوط خماطر القيمة العادلة
عندما تدرج أداة مالية مشتقة كأداة تحوط ملخاطر التغير يف
القيمة العادلة ،يدرج أي ربح أو خسارة ناشئ عن إعادة قياس
أداة تحوط اىل قيمتها العادلة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة
مع التغير يف القيمة العادلة لألداة املحوطة املتعلقة بالخطر
املحوط.
يف الحاالت التي يتوقف فيها تحوط مخاطر القيمة العادلة
لألدوات املحوطة الخاضعة لعموالت والتي يتم قياسها بالتكلفة
املطفأة عن التزامها بشرط محاسبة التحوط ،أو بيعها،أو تنفيذها،
أو إنهاء سريانها يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية لألداة
املحوطة عند نهايتها والقيمة االسمية عىل مدى الفترة املتبقية
من التحوط األساسي باستخدام مبدأ العائد الفعيل .إذا تم إلغاء
إثبات األداة املحوطة يتم إثبات القيمة العادلة غير املطفأة مباشرة
يف قائمة الدخل املوحدة.
حتوط خماطر التدفقات النقدية
عندما تدرج أداة مشتقة كأداة تحوط ملخاطر التدفقات النقدية
يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناتجة عن أداة
التحوط والذي تم تحديده عىل أنه جزء فعال ضمن بنود الدخل
الشامل األخرى ،عىل أن يتم إثبات الجزء غير الفعال ،إن وجد،
يف قائمة الدخل املوحدة .أما بالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات
النقدية التي تؤثر عىل عمليات مستقبلية والتي تم إثبات األرباح
والخسائر من القيمة العادلة فيها ضمن االحتياطيات األخرى،
وتحول إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفترة التي أثرت فيها
ّ
معاملة التحوط عىل قائمة الدخل املوحدة.
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وعندما ينتج من املعاملة املحوطة املتنبأ بها إثبات موجودات
أو مطلوبات غير مالية عندئذ يجب األخذ بعين االعتبار الربح
والخسارة املتعلقة بها والتي سبق إثباتها مباشرة يف بنود الدخل
الشامل األخرى ،يف القياس املبدئي لتكلفة االقتناء أو التكلفة
الدفترية األخرى يف وقت إثبات هذا املوجود أو املطلوب .وعند
انتهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو تنفيذها أو يف
حال لم تعد تلك األداة مؤهلة ملحاسبة التحوط ،أو التوقع بأن
املعامالت املتنبأ بها لن تحدث أو أن تقوم املجموعة بحل االرتباط
حينئذ يتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة املتراكمة الناتجة عن أداة
تحوط التدفقات النقدية التي تم إثباتها يف بنود الدخل الشامل
األخرى حتى تحدث العملية املتنبأ بوقوعها .ويف حالة التوقع
بعدم حدوثها يتم تحويل صايف الربح أو الخسارة املتراكمة املثبت
ضمن قائمة الدخل الشامل األخرى املوحدة إىل قائمة الدخل
املوحدة للسنة.
هـ .العمالت األجنبية
تظهر القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال السعودي والتي
هي أيضا عملة اإلفصاح للمجموعة .تقوم كل منشأة يف املجموعة
بتحديد عملة إفصاحها ويتم قياس البنود املدرجة يف القوائم
املالية املوحدة لكل منشأة باستخدام عملة اإلفصاح.
تحول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل الرياالت السعودية
ّ
تحول
كما
املعامالت.
تلك
إجراء
تاريخ
عند
السائدة
التحويل
بأسعار
ّ
أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية
يف نهاية السنة إىل الرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .إن ربح أو خسارة تحويل
العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدية هي الفرق بين التكلفة
املطفأة يف العملة الوظيفية يف بداية السنة معدلة بالفائدة
الفعلية واملدفوعات خالل السنة ،والتكلفة املطفأة للعمالت
األجنبية محولة بسعر الصرف السائد يف نهاية السنة .إن جميع
الفروقات التي تنشأ عن األنشطة لغير أغراض املتاجرة تسجل
ضمن الدخل من العمليات غير التشغيلية األخرى يف قائمة الدخل
املوحدة ،باستثناء الفروقات الناتجة عن االقتراض بالعمالت
األجنبية والتي تقدم تحوط فعال مقابل صايف االستثمار يف
منشاة األجنبية.
يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن تسوية معامالت أو
تحويل العمالت الخاصة بأرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية
يف نهاية الفترة واملسجلة بالعمالت األجنبية يف قائمة الدخل
املوحدة ،باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل االستثمارات
يف أدوات األسهم املتاحة للبيع أو عند تأجيلها فتسجل يف قائمة
الدخل الشامل األخرى كأداة تحوط تدفقات نقدية مؤهلة وصايف

تحوطات استثمار مؤهلة .ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة
من فروقات أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية املسجلة
بالقيمة العادلة كجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة
الدخل املوحدة أو يف بنود الدخل الشامل األخرى طبقا لطبيعة
املوجودات املالية.
يتم تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها
بالتكلفة التاريخية بأسعار التحويل السائدة عند تاريخ إجراء املعاملة
األويل .فيما يتم تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة عند
تاريخ تحديد القيمة العادلة.
و .مقاصــة األدوات املالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بالصايف يف قائمة
املركز املايل املوحدة عند وجود حق قانوني ملزم ملقاصة املبالغ املثبتة
أو عندما يكون لدى املجموعة نية للتسوية عىل أساس الصايف ،أو
إثبات املوجودات وتسوية املطلوبات يف آن واحد.
ز .إثبات اإليرادات/املصروفات
 )1دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة لجميع األدوات
املالية الخاضعة لعموالت ،باستثناء التي تصنف كمقتناة ألغراض
املتاجرة أو تلك املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة
الدخل يف قائمة الدخل املوحدة عىل أساس مبدأ العائد الفعيل.
إن العائد الفعيل هو املعدل الذي يخصم املدفوعات واملتحصالت
النقدية املستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع للموجودات
واملطلوبات املالية (أو حيثما مناسب ،لفترة أقصر) إىل القيمة
الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية .وعند حساب نسبة العائد
الفعيل ،تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع
األخذ باالعتبار جميع الشروط التعاقدية لألدوات املالية باستثناء
خسائر االئتمان املستقبلية.
ويتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية
إذا أعادت املجموعة النظر يف تقديراتها للمدفوعات واملتحصالت.
وتحسب القيمة الدفترية املعدلة عىل أساس العائد الفعيل
األساسي ،ويتم إدراج التغيير يف القيمة الدفترية كدخل أو
مصاريف عموالت خاصة.
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الحقا إلثبات خسارة انخفاض يف القيمة عىل موجود مايل أو
مجموعة من املوجودات املالية يتم إبقاء إثبات دخل العموالت
الخاصة عىل أساس العائد الفعيل عىل القيمة الدفترية للموجود
صايف مخصص خسائر االنخفاض يف القيمة.

يتــم إثبــات مصاريــف األتعــاب والعمــوالت األخــرى واملتعلقــة
بشــكل أساســي بأتعــاب املعامــات والخدمــات والتــي يتــم
قيدهــا كمصــروف ،عنــد اســتالم الخدمــة والتــي يفصــح عنهــا
بصــايف األتعــاب ودخــل العمــوالت املتعلقــة.

ويشمل احتساب العائد الفعيل األخذ باالعتبار جميع الشروط
التعاقدية لألدوات املالية (الدفع املسبق ،والخيارات وغيرها)
وجميع األتعاب والنقاط املدفوعة أو املتحصلة ،تكاليف املعامالت
ً
جزءا ال يتجزأ من معدل
والخصومات أو العالوات والتي تعتبر
العمولة الفعيل .وتعرف تكاليف املعامالت بأنها التكاليف
اإلضافية املرتبطة بشكل مباشر باالقتناء أو االصدار أو االستغناء
عن موجود أو مطلوب مايل.

 )4دخل توزيعات أنصبة أرباح

 )2أرباح  /خسائر تحويل عمالت أجنبية
يتــم إثبــات أربــاح /خســائر تحويــل عمــات أجنبية عنداكتســابها/
تكبدهــا ،كمــا هــو مبين يف سياســة العمــات األجنبيــة أعاله.
 )3دخل األتعاب والعموالت
إن دخــل األتعــاب والعمــوالت والتــي تشــكل جــزء أساســي
للعائــد الفعــي متضمنــة يف قيــاس املوجــودات املتعلقــة .يتــم
إثبــات دخــل األتعــاب والعمــوالت التــي ال تشــكل جــزء أساســي
مــن حســاب العائــد الفعــي عــى املوجــود أو املطلــوب املــايل ،عنــد
تقديــم الخدمــة املتعلقــة كمــا يــي:
• يتــم إثبــات أتعــاب املحافــظ واالستشــارات اإلداريــة األخــرى
وأتعــاب الخدمــات عــى فتــرة عقــود الخدمــات املتعلقــة بهــا
• األتعــاب املســتلمة عــن إدارة األصــول وإدارة الثــروات وخدمــات
التخطيــط املــايل وخدمــات الحفــظ والخدمــات املماثلــة األخــرى
والتــي يتــم تقديمهــا خــال فتــرة زمنيــة ممتــدة ،فيتــم إثباتها
عنــد تقديــم الخدمة
• تؤجــل أتعــاب التــزام القــرض للقــروض التــي يتوقــع ســحبها
وأتعــاب االئتمــان األخــرى (مــع أي مصاريــف إضافيــة أخــرى)
ويتــم إثباتهــا كتعديــل للعائــد الفعــي عــى القــرض ويف حــال
عــدم توقــع أن ينتــج عــن التــزام قــرض ســحب قــرض ،فــإن
األتعــاب املحققــة مــن التــزام القــرض يتــم إثباتهــا عــى أســاس
القســط الثابــت خــال فتــرة االلتــزام
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يتم إثبات دخل توزيعات أنصبة أرباح عند نشوء الحق الستالم
أنصبة األرباح .يتم قيد توزيعات أنصبة األرباح كجزء من صايف
دخل املتاجرة أو صايف الدخل من األدوات املالية املقتناة ليدرج
التغيير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو دخل العمليات
األخرى بناء عىل تصنيف أداة األسهم املتعلقة.
 )5صايف دخل املتاجرة
تتضمن النتائج التي تنشأ من أنشطة املتاجرة جميع األرباح
والخسائر الناتجة من التغيرات يف القيمة العادلة ودخل أو
مصاريف العموالت الخاصة املتعلقة بها ،وتوزيعات أنصبة األرباح
املساهمين عن املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة ألغراض
املتاجرة وفروقات تحويل العمالت األجنبية .وتتضمن عدم
الفعاليات املسجلة يف معامالت التحوط.
 )6دخل ( /خسارة) األدوات املالية املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل
يتعلق صايف الدخل الناتج من األدوات املالية املقتناة ليدرج التغير
يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل باملوجودات واملطلوبات
املالية كمقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل.
ويشتمل عىل جميع التغيرات يف القيمة العادلة وتوزيعات أنصبة
األرباح والعموالت والفروقات الناتجة من صرف العمالت األجنبية
املحققة وغير املحققة.
ح .ربح اليوم الواحد
عندما تكون قيمة املعاملة يف السوق غير النشط مختلفة عن القيمة
العادلة لنفس األداة يف املعامالت السوقية األخرى والتي يمكن
مالحظتها أو تكون مبنية عىل أساس أسلوب تقييم حيث أن
املتغيرات تشتمل عىل بيانات من األسواق التي يمكن مالحظتها،
ً
فورا الفروقات بين قيمة املعاملة والقيمة العادلة
تثبت املجموعة
(ربح اليوم الواحد) يف قائمة الدخل املوحدة ضمن دخل املتاجرة،
صايف .ويف الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن
مالحظتها ،يدرج الفرق بين قيمة املعاملة والقيمة يف النموذج
يف قائمة الدخل املوحدة فقط عندما تصبح املدخالت واضحة ،أو
عندما يتم إلغاء إثبات األداة.
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ط .اتفاقيات البيع وإعادة الشراء

حتديد القيمة العادلة

يستمر إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام املتزامن بإعادة شرائها
يف تاريخ مستقبيل محدد (اتفاقيات إعادة شراء) يف قائمة
املركز املايل املوحدة عندما يقوم البنك باإلبقاء بشكل جوهري
عىل جميع مخاطر وفوائد امللكية ويستمر قياس هذه املوجودات
ً
وفقا للسياسات املحاسبية املتبعة املتعلقة باألدوات املالية املقتناة
ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ،واملتاحة للبيع،
واملقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،واالستثمارات األخرى املقتناة
بالتكلفة املطفأة .يتم تصنيف هذه املعامالت كقرض مضمون
ويتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء املبالغ املستلمة بموجب
هذه االتفاقيات يف األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أو
ودائع العمالء ،حسبما هو مالئم.

تحدد القيمة العادلة لألوراق املالية التي يتم تداولها يف األسواق
املالية النظامية عىل أساس أسعار الطلب املتداولة بالسوق عند
نهاية يوم العمل كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .وتحدد
القيمة العادلة لألصول املدارة واالستثمارات يف صناديق االستثمار
بالرجوع إىل صايف قيم األصول املعلنة والتي تساوي تقريبا القيمة
العادلة.

ويتم اعتبار الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصاريف
عموالت خاصة تستحق عىل مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء عىل
أساس مبدأ العائد الفعيل .وال يتم إثبات املوجودات املشتراة مع
وجود التزام إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبيل محدد (اتفاقيات
إعادة بيع) يف قائمة املركز املايل املوحدة حيث أن تلك املوجودات
غير خاضعة لسيطرة املجموعة .وتدرج املبالغ املدفوعة بموجب
هذه االتفاقيات يف نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي أو األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى أو القروض والسلف حسبما هو مالئم .ويتم اعتبار الفرق
بين أسعار الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة يستحق عىل
مدى فترة اتفاقية إعادة البيع عىل أساس مبدأ العائد الفعيل.
ي .االستثمارات
اإلثبات األويل
ً
أوليا بالقيمة
يتم إثبات جميع االستثمارات يف األوراق املالية
العادلة .ويتم إثبات التكلفة الزائدة املباشرة للمعاملة لالستثمارات
غير املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل .يتم
ً
بناءا عىل تصنيفها كمقتناة حتى
محاسبة االستثمارات الحقا
تاريخ االستحقاق أو مقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف
قائمة الدخل أو متاحة للبيع أو استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
املطفأة .يتم إطفاء العالوات وتراكم الخصومات باستخدام مبدأ
العائد الفعيل ويتم قيدها ضمن دخل العموالت الخاصة.

أما بالنسبة لألوراق املالية غير املتداولة بسعر السوق ،فيتم إجراء
تقدير مناسب للقيمة العادلة بالرجوع إىل القيمة السوقية الحالية
لألدوات األخرى املشابهة لها بشكل جوهري ،أو عىل أساس
التدفقات النقدية املتوقعة لها أو عىل أساس صايف األصول
للسند .وعندما ال يمكن الوصول إىل القيمة العادلة يف األسواق
النشطة فإنها تحدد باستخدام أساليب تقييم متعددة والتي
تتضمن استخدام نماذج حسابية .وتؤخذ املدخالت لهذه النماذج
من األسواق التي يمكن مالحظتها عندما يكون ذلك ممكنا ولكن
إذا كان ذلك غير عميل ،فإنه يتطلب ممارسة مستوى معقول من
االفتراضات لتحديد القيم العادلة.
إعادة تصنيف
ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل بعد اإلثبات األويل ،باستثناء األدوات غير
املشتقة املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل.
ويمكن إعادة تصنيف األدوات األخرى ،باستثناء تلك املقتناة
ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف اإلثبات األويل
(أي استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة) ،خارج فئة االستثمارات
املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف حال
لو أنها لم تعد مقتناة لغرض بيعها أو شرائها يف املدى القريب ،
واستيفاء الشروط التالية:
• إذا تم تعريف االستثمارات عىل أنها مقتناة بالتكلفة املطفأة
وانه لم تكن هناك حاجة إىل أن تصنف عىل أنها مقتناة
ألغراض املتاجرة عند اإلثبات األويل ،حينها يحق للمجموعة
إعادة تصنيفها إذا كان لديها الرغبة والقدرة عىل االستمرار يف
اقتناء االستثمارات للمستقبل املنظور أو حتى تاريخ االستحقاق
• إذا لم تحقق االستثمارات التعريف عىل أنها مقتناة بالتكلفة
املطفأة ،عندها يتم إعادة تصنيفها خارج فئة استثمارات مقتناة
ألغراض املتاجرة فقط يف ظروف نادرة
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يمكن إعادة تصنيف األوراق املالية املتاحة للبيع إىل استثمارات
أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة إذا انطبق عليها تعريف استثمارات
أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة وإذا كان لدى املجموعة الرغبة
والقدرة عىل االستمرار باقتناء تلك األدوات املالية للمستقبل
املنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.
القياسات الالحقة
يتم املحاسبة وعرض كل فئة من االستثمارات عىل األساس املوضح
يف الفقرات التالية:
 )1االستثمارات املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة
الدخل
تصنف االستثمارات كاستثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة أو
استثمارات مقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة
الدخل عند اإلثبات األويل .ويتم اقتناء االستثمارات املقتناة
ألغراض املتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء يف
املدى القصير األجل ،ويتم إدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة
بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات التغيرات يف القيمة العادلة ضمن
دخل أو خسائر املتاجرة.
يمكن إدراج االستثمارات كمقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة
يف قائمة الدخل من قبل اإلدارة يف حالة قيام اإلدارة باستيفاء
الشروط املدرجة يف معيار املحاسبة الدويل رقم  39باستثناء أدوات
األسهم التي ال يوجد لها سعر تداول يف سوق نشط والتي ال يمكن
قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
يتم تسجيل االستثمارات املقتناة ليدرج التغيير يف قيمتها العادلة
يف قائمة الدخل بالقيمة العادلة .يتم إثبات التغيرات يف قائمة
الدخل املوحدة خالل السنة التي نشأت فيها هذه التغيرات ويتم
عرض دخل العموالت الخاصة ودخل توزيعات أنصبة األرباح
عىل املوجودات املالية املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف
قائمة الدخل كدخل متاجرة أو دخل من أدوات مالية مقتناة
ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف قائمة الدخل
املوحدة.
 )2االستثمارات املتاحة للبيع
االستثمارات املتاحة للبيع هي تلك األسهم وسندات الدين وغير
املصنفة كمقتناة ألغراض املتاجرة وغير املصنفة كمقتناة ليدرج
التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل والتي ينوى اقتنائها
لفترة غير محددة والتي يمكن أن تباع استجابة الحتياجات
السيولة أو التغيرات يف معدالت العموالت الخاصة أو أسعار
الصرف األجنبي أو أسعار األسهم .أن االستثمارات املتاحة للبيع
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هي استثمارات غير مشتقة واملصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة
بتصنيف آخر للموجودات املالية.
ً
أوليا
وتسجل االستثمارات املصنفة «كاستثمارات متاحة للبيع»
بالقيمة العادلة واملتضمنة مصاريف العملية الزائدة ويتم قياسها
ً
الحقا بالقيمة العادلة باستثناء أدوات األسهم التي ال يوجد لها
سعر تداول والتي ال يمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق
ويتم إظهارها بالتكلفة .يتم إثبات الربح أو الخسارة غير املحققة
نتيجة التغير يف القيمة العادلة يف بنود الدخل الشامل حتى إلغاء
إثبات االستثمار أو تحققه أو االنخفاض يف قيمته حتى يتم إعادة
تصنيف الربح أو الخسارة املتراكمة واملسجلة يف بنود الدخل الشامل
األخرى إىل قائمة الدخل املوحدة.
 )3االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن تحديدها
وذات تاريخ استحقاق ولدى املجموعة النية املوجبة واملقدرة عىل
االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،كاستثمارات مقتناة حتى
تاريخ االستحقاق .ويتم قياس االستثمارات املقتناة حتى تاريخ
ً
ناقصا منها مخصص
االستحقاق بعد اقتنائها بالتكلفة املطفأة
االنخفاض يف قيمتها .وتحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعين
االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء باستخدام مبدأ العائد
الفعيل .كما تدرج أي أرباح أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات
يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمارات أو
االنخفاض يف قيمتها.
إن االستثمارات التي تصنف كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ
االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير عىل
قدرة املجموعة الستخدام هذا التصنيف وال يمكن إدراجها كبند
محوط بالنسبة لسعر العمولة أو مخاطر الدفع املسبق وذلك
بسبب طبيعة هذا االستثمار الطويل األجل.
إال أن عمليات البيع وإعادة التصنيف يف أي من الحاالت التالية
لن يؤثر عىل قدرة املجموعة باستخدام هذا التصنيف:
• عمليات البيع أو إعادة التصنيف القريبة من تاريخ االستحقاق
لدرجة أن التغيرات يف سعر الفائدة السوقية لن يكون لها أثر
جوهري عىل القيمة العادلة
• عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام املجموعة بتحصيل
مبلغ األصل لجميع املوجودات
• عمليات البيع أو إعادة التصنيف العائدة إىل أحداث غير متكررة
ومعزولة وخارجة عن سيطرة املجموعة والتي ال يمكن التنبؤ بها
بشكل منطقي
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 )4االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن تحديدها وغير
املتداولة بسوق نشط كاستثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة.
وتظهر هذه االستثمارات ،والتي لم يتم تحوط قيمتها العادلة
بالتكلفة املطفأة ،باستخدام مبدأ العائد الفعيل بعد خصم
مخصص االنخفاض يف القيمة ويتم إثبات األرباح أو الخسائر
يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمارات أو
االنخفاض يف قيمتها.
ك .القروض والسلف
تعتبر القروض والسلف موجودات مالية غير مشتقة تم منحها أو
اقتنائها بواسطة املجموعة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها.
يتم إثبات القروض والسلف عندما يقدم النقد إىل املقترضين.
ويتم إلغاء اإلثبات عندما يسدد املقترضين التزاماتهم أو عندما
يتم شطب هذه القروض ،أو عندما يتم تحويل جميع املخاطر
وعوائد امللكية بشكل جوهري.
يتم القياس املبدئي لكافة القروض والسلف ،بالقيمة العادلة
شاملة مصاريف اقتنائها.
يتم تصنيف القروض والسلف التي تم منحها أو اقتنائها بواسطة
املجموعة والتي ليست متداولة بسوق نشط ولم يتم تحوط قيمتها
العادلة ،كقروض مقتناة بالتكلفة املطفأة .أما بالنسبة للقروض
والسلف التي تم تحوطها ،يتم تسوية الجزء املتعلق بالبند الذي تم
التحوط لقيمته العادلة مقابل القيمة الدفترية.
ل .االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية
يتم إجراء ،كما يف كل تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ،تقييم
لتحديد وجود أي دليل موضوعي عىل انخفاض قيمة أي موجود
مايل أو مجموعة من املوجودات املالية .ويف حالة وجود مثل هذا
الدليل ،يتم تحديد صايف  -القيمة الحالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة من ذلك املوجود وأي انخفاض يف القيمة يتم
إثباته كتغيرات يف القيمة الدفترية .
عندما يتبين أن املوجودات املالية غير قابلة للتحصيل يتم شطبها
مقابل مخصص االنخفاض يف القيمة املتعلق بها مباشرة أو عن
طريق إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة .وتشطب املوجودات
املالية فقط يف الظروف التي استنفذت فيها جميع املحاوالت
املمكنة الستردادها وبعد تحديد مبلغ الخسارة فيها.

إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض يف القيمة يف فترة الحقة
ً
موضوعيا بحدث وقع
وكان من املمكن ربط االنخفاض يف القيمة
بعد إثبات االنخفاض (مثل التحسن يف درجة ائتمان املدينين)،
فإنه يتم عكس مخصص االنخفاض يف القيمة السابق إثباته
بواسطة تعديل حساب املخصص ،كما يتم إثبات املبلغ الذي تم
عكسه يف قائمة الدخل املوحدة يف مخصص خسائر االئتمان.
وال تعتبر القروض التي تم إعادة التفاوض عىل شروطها
قروض متعثرة ،ولكن تعامل كقروض جديدة .وتبنى سياسات
وممارسات إعادة الهيكلة عىل مؤشرات أو معايير تشير إىل أن
املدفوعات ستستمر يف الغالب .كما تستمر القروض يف الخضوع
ً
فرديا أو جماعيا باستخدام
سواء
لتقييم االنخفاض يف قيمتها
ً
معدل العائد الفعيل األساسي للقرض.
يتم إعادة التفاوض يف القروض والسلف بشكل عام كجزء من
عالقة عميل مستمرة أو بسبب تغير عكسي بحالة املقترض .ويف
الحالة الالحقة ،قد ينتج عن إعادة التفاوض تمديد تاريخ استحقاق
الدفعة أو جداول إعادة الدفعات حيث يقوم البنك بعرض فوائد
ً
فعليا .وينتج عن ذلك إبقاء
عمولة مراجعة للمقترضين املتعثرين
قرض كمتأخر عن موعد السداد ومنخفض يف القيمة بشكل فردي
حيث أن دفعات العموالت املعاد التفاوض فيها وأصل القرض
ال تقوم بتغطية القيمة الدفترية األساسية للقرض .ويف حاالت
أخرى ،ينتج عن إعادة التفاوض اتفاقية جديدة واملعتبرة كقرض
جديد .أن سياسات وتطبيقات إعادة التفاوض مبنية عىل مؤشرات
أو أحكام والتي تشير أن الدفعات من املمكن استمرارها .يستمر
القرض بخضوعه لتقييم االنخفاض يف القيمة الفردية والجماعية
واملحاسبة باستخدام العائد الفعيل األساسي للقرض.
 -1انخفاض يف قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة
يتم تصنيف املوجود املايل أو مجموعة من املوجودات املالية
كمنخفضة يف القيمة يف حالة وجود دليل موضوعي عىل انخفاض
قيمتها نتيجة لحدث أو أحداث وقعت بعد اإلثبات األويل للموجود
املايل أو مجموعة من املوجودات املالية وأن يكون لهذا الحدث
أو األحداث التي نتجت عنها خسائر تؤثر عىل التدفقات النقدية
املستقبلية املقدرة لهذا املوجود املايل أو مجموعة من املوجودات
املالية التي يمكن قياسها بدرجة موثوق بها.
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ويتم تكوين مخصص خاص لخسائر االئتمان لالنخفاض يف قيمة
القرض ،أو أي من املوجودات املالية األخرى املقتناة بالتكلفة
املطفأة ،إذا كان هناك دليل موضوعي بأن املجموعة لن تتمكن
من تحصيل كافة املبالغ املستحقة.
إن مبلغ املخصصات الخاصة هو عبارة عن الفرق بين القيمة
الدفترية واملبلغ املقدر القابل لالسترداد .إن القيمة املقدرة
للمبلغ القابل لالسترداد يمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة والتي تتضمن املبالغ املقدرة القابلة لالسترداد
بناء عىل أساس
من الضمانات واملوجودات املرهونة ،بعد خصمها ً
العائد الفعيل األساسي.
 -2انخفاض يف قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع
يف حالة تصنيف سندات الدين كمتاحة للبيع ،تقوم اإلدارة بعمل
تقييم فردي حول وجود أي دليل موضوعي عىل االنخفاض يف
القيمة عىل أساس املعايير ذاتها للموجودات املالية املقتناة بالتكلفة
املطفأة .ومع ذلك  ،فإن املبلغ املسجل لالنخفاض يف القيمة هو
الخسارة املتراكمة التي تقاس عىل أنها الفرق بين التكلفة املطفأة
والقيمة العادلة الحالية  ،ناقصا منها أي خسائر انخفاض يف
القيمة لهذه االستثمارات املثبتة سابقا يف قائمة الدخل املوحدة .
يف الفترات الالحقة ،إذا كان هناك زيادة يف القيمة العادلة
لسندات الدين وإذا كانت الزيادة تتصل بصورة موضوعية بحدث
ائتماني حدث بعد إثبات خسارة االنخفاض يف القيمة يف قائمة
الدخل املوحدة  ،يتم عكس االنخفاض من خالل قائمة الدخل
املوحدة .
يعتبر االنخفاض يف القيمة الجوهري أو املستمر يف القيمة
العادلة عن تكلفة استثمارات األسهم املقتناة كمتاحة للبيع دليل
موضوعي عىل االنخفاض يف القيمة وال يسمح باسترداد مبلغ
خسارة االنخفاض يف القيمة من خالل قائمة الدخل املوحدة
طاملا أن املوجودات مثبتة ،وعليه فإن أي ارتفاع بالقيمة العادلة
بعد تسجيل االنخفاض يف القيمة يجب أن يسجل ضمن حقوق
املساهمين املوحدة .ويف حال إلغاء إثبات املوجودات املالية يتم
تسجيل الربح أو الخسارة املتراكمة املثبتة ضمن حقوق املساهمين
املوحدة يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.
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م .العقارات األخرى
تقوم املجموعة خالل دورة أعمالها العادية ،باقتناء بعض
العقارات وذلك لتسوية القروض والسلف املستحقة .وتعتبر هذه
العقارات كموجودات مقتناة متاحة للبيع ،وتظهر عند اإلثبات
األويل بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة الحالية للممتلكات
ً
ناقصا منها أية تكاليف للبيع (إذا كانت جوهرية) أيهما
املعنية
أقل .وال يتم تحميل استهالكات عىل مثل هذه العقارات ويتم
إثبات إيرادات اإليجار املتحققة من العقارات األخرى يف قائمة
الدخل املوحدة.
وبعد اإلثبات األويل ،يتم تسجيل االنخفاض الالحق يف القيمة
ً
ناقصا تكاليف البيع يف قائمة الدخل املوحدة ،كما يتم
العادلة
ً
ناقصا تكاليف بيع هذه
تسجيل الربح الالحق يف القيمة العادلة
املوجودات إىل حد أن ال تتجاوز خسائر االنخفاض املتراكمة املثبتة
كدخل إضافة إىل أي ربح  /خسارة ناتجة من االستبعاد.
ن .ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك واإلطفاء
املتراكم وال يتم استهالك األراضي اململوكة .يتم املحاسبة عن
التغيرات املتوقعة يف الحياة العملية بتغيير الفترة او الطريقة،
حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات يف التقديرات .يتم
استهالك /إطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات األخرى باستخدام
طريقة القسط الثابت عىل أساس األعمار اإلنتاجية املتوقعة
للموجودات وهي كما ييل:
املباين

 33سنة

تحسينات عىل املباني املؤجرة

فترة اإليجار أو 10
سنوات ،أيهما أقل

األثاث واملفروشات وأجهزة
برامج الحاسب اآليل والسيارات

 4إىل  10سنوات
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يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة مراجعة األعمار اإلنتاجية
واملنافع االقتصادية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا لزم
األمر.
وتحتسب األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد عىل أساس
الفرق بين املبلغ املتحصل والقيمة الدفترية  ،وتدرج يف قائمة
الدخل املوحدة.
ويتم مراجعة جميع املوجودات تحسبا لوجود أي انخفاض يف
القيمة محتمل حدوثه أو تغيرات يف ظروف تشير إىل أن القيمة
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .أي قيمة دفترية يتم
تخفيضها فورا إىل القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة
الدفترية للموجودات أكبر من القيمة املقدرة القابلة لالسترداد.
س .املطلوبات املالية
يتم إثبات كافة ودائع سوق املال وودائع العمالء واألوراق املالية
التابعة املصدرة يف اإلثبات األويل بالقيمة العادلة بعد تنزيل
تكاليف املعامالت .يتم قياس املطلوبات املالية املقتناة ليدرج
التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف اإلثبات األويل
بالقيمة العادلة ويتم تسجيل تكلفة املعامالت مباشرة يف قائمة
ً
الحقا قياس جميع املطلوبات املالية الخاضعة
الدخل املوحدة ويتم
لعموالت ،باستثناء تلك املقتناة ليدرج التغير يف قيمتها العادلة
يف قائمة الدخل أو التي تم تحوط قيمتها العادلة ،بالتكلفة
املطفأة والتي يتم حسابها بعد األخذ يف االعتبار مبلغ الخصم أو
العالوة .وتطفأ العالوات وتتراكم الخصومات عىل أساس العائد
الفعيل حتى تاريخ االستحقاق وتحول إىل مصاريف العموالت
الخاصة.
ويتم تصنيف املطلوبات املالية عىل أنها مقتناة ليدرج التغير
يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف اإلثبات األويل إذا كان
القيام بذلك سيخفض بشكل جوهري من االختالفات يف القياس
والذي من شأنه أن ينشأ لوال ذلك .ويتم قياس هذه املطلوبات
بعد اإلثبات األويل بالقيمة العادلة ويتم إدراج الربح أو الخسارة
الناتجة يف قائمة الدخل املوحدة.

ع .الضمانات املالية
تقوم املجموعة خالل دورة أعمالها العادية بمنح ضمانات مالية
وحسن تنفيذ واعتمادات مستندية وقبوالت .ويتم اإلثبات
األويل للضمانات يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ضمن
املطلوبات األخرى ،ويمثل ذلك قيمة العالوة املستلمة.
وبعد اإلثبات األويل ،يتم قياس التزامات املجموعة لكل ضمان
إما بالعالوة غير املطفأة أو بأفضل تقدير للمصروفات املطلوبة
لتسوية أية تعهدات مالية تظهر نتيجة لهذه الضمانات ،أيهما
أكبر .ويتم إثبات أي زيادة يف املطلوبات املرتبطة بالضمانات
املالية يف قائمة الدخل املوحدة تحت بند «مخصص خسائر ائتمان».
كما يتم إثبات العالوات املحصلة يف قائمة الدخل املوحدة ضمن
دخل األتعاب والعموالت ،صايف عىل أساس طريقة القسط
الثابت وعىل مدى فترة سريان الضمان.
ف .املخصصات
يتم إثبات املخصصات عندما تتمكن اإلدارة بشكل موثوق به ،من
تقدير التزام قانوني حايل أو افتراضي ناتج عن أحداث ماضية
وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعىل من احتمال عدم
الدفع.
ص .حماسبة عقود اإلجيار
تعتبر كافة عقود اإليجار التي تبرمها املجموعة كمستأجر عقود
إيجار تشغيلية ،وبموجبها تحمل دفعات اإليجار عىل قائمة الدخل
املوحدة بطريقة القسط الثابت عىل مدى فترة اإليجار.
ويف حالة إنهاء عقد اإليجار التشغييل قبل انتهاء مدته ،تدرج أية
غرامات يجب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة التي يتم فيها
إنهاء اإليجار.

تعدل املطلوبات املالية املدرجة يف تحوط القيمة العادلة الفاعلة
للتغيرات يف القيمة العادلة ملدى املخاطر التي يتم تحوطها .يتم
إثبات الربح أو الخسارة الناتجة يف قائمة الدخل املوحدة .أما
املطلوبات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة ،فإن أي ربح أو خسارة
يدرج يف قائمة الدخل املوحدة عند إلغاء اإلثبات.
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ق .النقدية وشبه النقدية

ش .عمليات تسديد منحة األسهم

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،تعرف »النقدية
وشبه النقدية« بأنها تلك املبالغ املدرجة يف النقد يف الصندوق
واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،باستثناء الودائع
النظامية .كما وتشتمل عىل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو اقل من تاريخ
االقتناء والخاضعة لخطرغير جوهري للتغيرات يف القيمة العادلة.

تصنف منحة األسهم التابعة للمجموعة باعتبارها برنامج ملنح
األسهم .ويتم تحديد القيمة العادلة لألسهم  ،التي تتوقع املجموعة
منحها ،يف تاريخ املنح ويتم توزيعها كمصروف عىل أساس طريقة
القسط الثابت عىل املدة املمنوحة مع التزايد املقابل يف احتياطي
برنامج أسهم املوظفين .إن التفاصيل الخاصة بالخطة وتحديد
القيمة العادلة للسهم مذكورة يف اإليضاح رقم (. )37

ر .إلغاء إثبات األدوات املالية

تقوم اإلدارة بتاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة بمراجعة
تقديراتها لعدد األسهم التي سيتم منحها .ويتم اثبات أثر املراجعة
للتقديرات األصلية (إن وجدت) يف قائمة الدخل املوحدة خالل
فترة املنح املتبقية مع تعديل مقابل الحتياطي برنامج أسهم
املوظفين .

يتم إلغاء إثبات املوجودات املالية (أو عند الحاجة جزء منها ،أو جزء
يف مجموعة ذات موجودات مالية متشابهة) عندما:
• تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من هذه
املوجودات.
• قيام املجموعة بتحويل حقوقها التعاقدية الستالم التدفقات
النقدية من املوجودات أو اعتبارها وجود التزام دفع التدفقات
النقدية املستلمة بالكامل دون أي تأخيرات جوهرية إىل طرف
ثالث تحت اتفاقية «تمرير من خالل« أو (أ) قامت املجموعة
بتحويل أو إبقاء جميع املخاطر و عوائد امللكية بشكل جوهري أو
(ب) لم تقم املجموعة بتحويل أو إبقاء جميع املخاطر أو عوائد
امللكية بشكل جوهري حيث قامت بتحويل قدرة التحكم يف هذه
املوجودات.
عند قيام املجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية
من موجودات أو قيامها بالدخول يف اتفاقية تمرير من خالل ولم
تقم بتحويل أو إبقاء جميع املخاطر وعوائد امللكية بشكل جوهري
أو لم تقم بتحويل قدرة التحكم يف هذه املوجودات عندها يتم
إثبات املوجودات إىل الحد الذي تقوم فيه املجموعة باملشاركة يف
هذه املوجودات ،يف هذه الحالة  ،تقوم املجموعة بإثبات مطلوبات
متعلقة.
يتم قياس املوجودات املحولة واملطلوبات املتعلقة عىل األساس
الذي يعكس الحقوق واإللتزامات والتي قامت املجموعة بإبقائها.
يتم قياس االستمرار باملشاركة والتي تأخذ شكل ضمان عىل
املوجودات املحولة بالقيمة الدفترية األساسية للموجودات والقيمة
القصوى املعتبرة والتي قد تتطلب عن املجموعة تسديدها  ،أيهما
أقل .ويتم إلغاء إثبات املطلوبات املالية (أو جزء منها) وذلك
فقط عندما تنتهي أي عندما يتم تنفيذ االلتزام املحدد يف العقد
أو إلغاؤه أو انتهاء مدة سريانه.

52

ت .خمصص مكافأة هناية اخلدمة
إن االلتزامات املتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تحدد
عىل أساس تقييم اكتواري من قبل اكتواري مستقل .ويأخذ هذا
التقييم يف االعتبار ما نص عليه نظام العمل والعمال يف اململكة
العربية السعودية .
ث .الزكاة وضريبة الدخل
بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل باململكة العربية السعودية
فإن الزكاة وضرائب الدخل هي التزام عىل املساهمين السعوديين
وغير السعوديين ،عىل التوايل .يتم احتساب الزكاة عىل أساس
حصة املساهمين السعوديين يف حقوق امللكية أو عىل صايف
الدخل باستخدام األسس املوضحة بموجب أنظمة الزكاة ،ويتم
احتساب ضريبة الدخل عىل حصة املساهمين غير السعوديين عىل
أساس صايف الدخل للسنة.
ال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل عىل قائمة الدخل املوحدة
للمجموعة وتستقطع من قيمة توزيعات أنصبة األرباح الحالية
واملستقبلية الدائنة للمساهمين.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

ذ .خدمات إدارة االستثمار
تقدم املجموعة خدمات استثمارية لعمالئها من خالل شركتها
التابعة شركة السعودي الهولندي املالية والتي تتضمن إدارة بعض
صناديق االستثمار بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصين.
وتدرج حصة املجموعة يف هذه الصناديق يف االستثمارات املقتناة
ليدرج التغير يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو االستمارات
املتاحة للبيع .ويتم اإلفصاح عن األتعاب املكتسبة ضمن املعامالت
مع الجهات ذات العالقة.
ال تعتبر املوجودات املحتفظ بها بصفة األمانة أو بصفة الوكالة
موجودات خاصة باملجموعة وبالتايل ال يتم إدراجها يف القوائم
املالية املوحدة.

 )3املشاركة عبارة عن اتفاقية بين املجموعة وعميل لالستثمار يف
منشأة استثمارية أو يف اقتناء ممتلكات تنتهي باقتناء العميل
لكامل امللكية .يتم تقسيم األرباح والخسائر حسب نصوص
االتفاقية.
 )4التورق شكل من أشكال عمليات املرابحة بحيث تشتري املجموعة
السلعة وتبيعها إىل العميل.ويقوم العميل ببيع السلعة يف الحال
مستخدما املتحصالت يف تمويل احتياجاته.
يتم تسجيل كافة املنتجات املصرفية غير الخاضعة لعمولة ضمن
القروض والسلف وفقا للسياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد هذه
القوائم املالية املوحدة.

ض .تعريف املنتجات غري اخلاضعة لعمولة
إضافة إىل الخدمات املصرفية التقليدية ،تقدم املجموعة لعمالئها
بعض املنتجات املصرفية غير الخاضعة لعمولة والتي يتم اعتمادها
واإلشراف عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية املستقلة عىل النحو
التايل:
تعريف املنتجات غري اخلاضعة لعمولة
 )1املرابحة عبارة عن اتفاقية تبيع فيها املجموعة للعميل سلعة أو
أصل تم شرائه واقتنائه بواسطة املجموعة بناء عىل التزام بالشراء
من قبل العميل للشراء .يشمل سعر البيع التكاليف زائدا هامش
ربح متفق عليه .
 )2إجارة هو اتفاق تقوم بموجبه املجموعة  ،بصفتها املؤجر ،بشراء
أو بناء عقار لإليجار وفقا لطلب العميل (املستأجر)  ،بناء عىل
وعده بتأجيره العقار ملدة محددة متفق عليها والتي يمكن أن
تنتهي بنقل ملكية العقار من املؤجر إىل املستأجر.
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 - 4نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي.
2011

2012
نقد يف الصندوق

395,250

406,200

وديعة نظامية

2,607,128

2,258,502

حسابات جارية

298,120

252,096

اتفاقيات إعادة بيع مع مؤسسة النقد العريب السعودي

6,261,957

3,051,979

اإلمجايل

9,562,455

5,968,777

وفقا ملتطلبات نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يتعين عىل املجموعة االحتفاظ بوديعة نظامية
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنسب مئوية محددة من الودائع تحت الطلب واالدخار وألجل والودائع األخرى ويتم احتسابها يف نهاية
كل شهر .إن الودائع النظامية مع مؤسسة النقد العربي السعودي غير متوفرة لتمويل عمليات املجموعة اليومية وبناء عليه ليست جزء من
النقدية وشبه النقدية.

 - 5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
2012

2011

840,717

590,183

إيداعات سوق املال

-

22,683

اإلمجايل

840,717

612,866

حسابات جارية

 - 6استثمارات ،صايف
أ .تصنف االستثمارات كما يلي :
خارج اململكة
 –1مقتناة ليدرج التغري يف قيمتها ،العادلة يف قائمة الدخل
سندات بعمولة ثابتة

إمجايل االستثمارات املقتناة ليدرج التغري يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
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2012

2011

اإلمجالـــي

2012

2011

-

11,110

-

11,110

-

11,110

-

11,110

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

داخل اململكة
 –2متاحة للبيع

اإلمجالـــي

خارج اململكة

2012

2011

2012

1 201

2012

2011

89,618

سندات بعمولة ثابتة

70,430

89,618

-

-

70,430

سندات بعمولة متغرية

30,000

339,500

93,765

112,068

123,765

451,568

صناديق استثمارية

29,103

28,184

-

-

29,103

28,184

أسهم

4,188

39,518

-

-

4,188

39,518

إمجايل االستثمارات املتاحة للبيع

133,721

496,820

93,765

112,068

227,486

608,888

تشمل األسهم املدرجة ضمن االستثمارات املتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ  4مليون ريال سعودي ( 4 :2011مليون ريال سعودي)
ً
تقريبا قيمتها الدفترية.
مسجلة بسعر التكلفة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لهذه األسهم تعادل
داخل اململكة
 –3استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
املطفأة

خارج اململكة

2012

2011

8,295,874

6,408,132

1,107,011

2,483,315

432,814

إمجايل االستثمارات األخرى املقتناة
بالتكلفة املطفأة

9,402,885

8,891,447

1,785,711 1,629,750

خمصص خسائر اخنفاض يف القيمة

-

-

-

9,402,885

8,891,447

1,765,711 1,629,750

سندات بعمولة ثابتة
سندات بعمولة متغرية

صايف االستثمارات األخرى املقتناة
بالتكلفة املطفأة

اإلمجالـــي

2011

2012

1,210,573 1,196,936
575,138

)(20,000

2012

2011

9,492,810

7,618,705

1,539,825

3,058,453

10,677,158 11,032,635
-

)(20,000

10,657,158 11,032,635

 – 4مقتناة حىت تاريخ االستحقاق
سندات بعمولة ثابتة

45,445

71,860

-

-

45,445

71,860

سندات بعمولة متغرية

-

-

60,010

153,520

60,010

153,520

إمجايل االستثمارات املقتناة حىت تاريخ
االستحقاق

45,445

71,860

60,010

153,520

105,455

225,380

إمجايل االستثمارات ،صايف

9,582,051

9,460,127

2,042,409 1,783,525

11,502,536 11,365,576

ب .االستثمارات املعاد تصنيفها
قامت املجموعة يف  1يوليو  ،2008بتحديد استثمارات معينة يف محفظة االستثمارات املتاحة للبيع ،والتي كانت لديها نية واضحة لالحتفاظ
بها يف املدى املنظور بدال من الخروج منها أو املتاجرة بها يف املدى القصير .ونتيجة لذلك  ،تم إعادة تصنيف هذه االستثمارات من متاحة للبيع
إىل استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة بناء عىل القيمة العادلة .فيما لو لم تتم عملية إعادة التصنيف ،فإن االحتياطيات األخرى كانت
ستشتمل عىل خسائر قيمة عادلة غير محققة بمبلغ  2مليون ريال سعودي ( 24 :2011مليون ريال سعودي) ولكانت حقوق املساهمين
ستكون أقل بنفس املبلغ.
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كما يف  20يوليو  ،2011قامت املجموعة بإعادة تصنيف بعض املوجودات املالية املقتناة ألغراض املتاجرة إىل استثمارات أخرى مقتناة
بالتكلفة املطفأة  ،حيث أن املجموعة لم يعد لديها النية لالحتفاظ بهذه املوجودات املالية لبيعها يف املدى قصير األجل .إن لدى املجموعة النية
والقدرة عىل االحتفاظ بهذه املوجودات املالية يف املدى املنظور أو حتى تاريخ االستحقاق .فيما لو لم يتم إعادة التصنيف لن يكون هناك تأثير
ً
تقريبا القيمة الدفترية كما يف  31ديسمبر  2012و.2011
عىل قائمة الدخل املوحدة حيث أن القيمة العادلة تعادل
يعكس الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لالستثمارات املعاد تصنيفها :

2011

2012
استثمارات متاحة للبيع أعيد تصنيفها إىل
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

144,590

135,172

452,109

426,389

ج .فيما يلي حتليالً ملكونات االستثمارات :

2011

2012
متداولة

غري متداولة

اإلمجايل

متداولة

غري متداولة

اإلمجايل

سندات بعمولة ثابتة

1,368,378

8,240,307

9,608,685

1,392,586

6,398,707

7,791,293

سندات بعمولة متغرية

1,273,600

450,000

1,723,600

1,950,541

1,693,000

3,643,541

صناديق استثمارية

29,103

-

29,103

28,184

-

28,184

أسهم

-

4,188

4,188

35,282

4,236

39,518

االستثمارات ،صايف

2,671,081

8,694,495

11,365,576

3,406,593

8,095,943

11,502,536

تتكون السندات بشكل أساسي ،من سندات خزينة وسندات حكومية سعودية أخرى والتي يتم تداولها بين البنوك داخل اململكة العربية
السعودية .تحدد قيم هذه السندات باستخدام نموذج تسعير مالئم.
د .فيمــا يلــي حتليــاً لألربــاح واخلســائر غــر احملققــة والقيــم العادلــة لالســتثمارات األخــرى املقتنــاة بالتكلفــة املطفــأة
واالســتثمارات املقتنــاة حــى تاريــخ االســتحقاق:

 )1استثمارات أخرى
مقتناة بالتكلفة
املطفأة
سندات بعمولة
ثابتة
سندات بعمولة
متغرية

اإلمجايل
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2011

2012
القيمة الدفترية،
صافية من
خمصص اخلسائر

إمجايل
األرباح غري
احملققة

إمجايل
اخلسائر
غري
احملققة

القيمة
العادلة

74,825

)(5,784

7,687,746

)(46,411

3,000,815

)(52,195

10,688,561

القيمة
الدفترية

إمجايل
األرباح غري
احملققة

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

القيمة
العادلة

9,492,810

76,266

)(20,793

9,548,283

7,618,705

1,539,825

11,340

)(9,440

1,541,725

3,038,453

8,773

11,032,635

87,606

)(30,233

11,090,008

10,657,158

83,598
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2011

2012
 )2استثمارات مقتناة
حىت تاريخ االستحقاق

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

القيمة
العادلة

إمجايل
القيمة الدفترية،
األرباح غري
صافية من
خمصص اخلسائر احملققة

القيمة
الدفترية

إمجايل
األرباح غري
احملققة

49,916

71,860

5,972

-

77,832

سندات بعمولة ثابتة

45,445

4,471

-

153,520

177

)(14,153

139,544

سندات بعمولة متغرية

60,010

-

)(5,972

54,038

225,380

6,149

)(14,153

217,376

اإلمجايل

105,455

4,471

)(5,972

103,954

القيمة
العادلة

هـ .فيما يلي حتليالً لالستثمارات حسب األطراف :

مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية
شركات

2012

2011

8,870,666

8,683,745

1,352,517

1,495,471

1,109,102

1,255,618

أخرى

33,291

67,702

اإلمجايل

11,365,576

11,502,536

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

تشتمل االستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفأة عىل مبلغ قدره  3,690مليون ريال سعودي ( 2,063 :2011مليون ريال سعودي) مرهون
بموجب اتفاقيات إعادة شراء لدى عمالء .تبلغ القيمة السوقية لهذه االستثمارات  3,666مليون ريال سعودي ( 2,567 : 2011مليون ريال
سعودي).
و .التصنيف االئتماين ملخاطر االستثمارات.

2011

2012

أأأ

أأ -إىل أأ+
أ -إىل أ+

ببب-
إىل
ببب+

سندات بعمولة سندات بعمولة
متغرية
ثابتة

اإلمجايل

أخرى

سندات بعمولة
ثابتة

سندات بعمولة
متغرية

أخرى

اإلمجايل

137,355

-

-

137,355

137,193

-

-

137,193

9,235,655

214,028

-

9,449,683

7,392,871

1,963,287

-

9,356,158

186,040

744,723

-

930,763

200,419

966,785

-

1,167,204

26,635

120,849

-

147,484

37,810

225,495

-

263,305

-

-

-

-

-

35,805

-

35,805

غري
مصنفة

23,000

644,000

33,291

700,291

23,000

452,169

542,871 67,702

اإلمجايل

9,608,685

1,723,600

33,291

11,365,576

7,791,293

3,643,541

11,502,536 67,702

أقل من
ببب
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ز -خمصص خسائر استثمارات

2012

2011

الرصيد يف بداية السنة

35,000

25,000

املكون خالل السنة

-

10,000

استرداد خالل السنة

)(20,000

-

اجملموع

15,000

35,000

خالل السنة ،تم استرداد مجموع املكون من خسائر استثمارات أخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة بمبلغ  20مليون ريال سعودي اىل قائمة
الدخل املوحدة .كما يف  31ديسمبر  ،2012يمثل مبلغ  15مليون ريال سعودي ( 15 :2011مليون ريال سعودي) املكون لخسائر
استثمارات متاحة للبيع.

- ٧قروض وسلف ،صايف
أ .قروض وسلف مقتناة بالتكلفة املطفأة
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بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

2012

جاري مديـن

5,176,167

37,671,231

45,657,633

قروض وسلف عاملة – إمجايل

2,574,597

235,638

342,251

722,115

قروض وسلف غري عاملة ،صايف

333,184

9,034

37,646

46,379,748

إمجايل القروض والسلف

2,907,781

244,672

5,213,813

38,013,482

خمصص خسائر ائتمان

)(642,383

)(11,326

)(56,942

)(392,898

)(1,103,549

قروض وسلف ،صايف

2,265,398

233,346

5,156,871

37,620,584

45,276,199

2011

جاري مديـن

بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

قروض وسلف عاملة – إمجايل

3,034,406

235,742

3,920,246

30,553,442

37,743,836

قروض وسلف غري عاملة ،صايف م

365,576

9,233

30,646

329,955

735,410

إمجايل القروض والسلف

3,399,982

244,975

3,950,892

30,883,397

38,479,246

خمصص خسائر ائتمان

)(608,540

)(11,326

)(38,722

)(411,060

)(1,069,648

قروض وسلف ،صايف

2,791,442

233,649

3,912,170

30,472,337

37,409,598

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

ب .احلركة يف خمصص خسائر االئتمان

بطاقات ائتمانية

قروض جتارية

اإلمجالـي

قروض شخصية

2012

جاري مديـن

38,722

411,060

1,069,648

الرصيد يف بداية السنة

608,540

11,326

54,595

334,386

املكون خالل السنة

184,410

21,125

74,256

)(106,003

ديون معدومة

)(67,366

)(13,170

)(25,467

-

استرداد املبالغ املكونة سابقا

)(83,201

)(7,955

)(30,569

)(72,757

)(194,482

الرصيد يف هناية السنة

642,383

11,326

56,942

392,898

1,103,549

2011

جاري مديـن

بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

الرصيد يف بداية السنة

742,645

11,326

38,722

365,285

1,157,978

املكون خالل السنة

180,950

24,826

73,788

98,378

377,942

ديون معدومة

)(189,653

)(16,082

)(43,371

-

)(249,106

استرداد املبالغ املكونة سابقا

)(125,402

)(8,744

)(30,417

)(52,603

)(217,166

الرصيد يف هناية السنة

608,540

11,326

38,722

411,060

1,069,648

ج .جودة االئتمان يف القروض والسلف
 )1قروض وسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
صنفت املجموعة محفظة القروض والسلف غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة إىل ثالث فئات هي :قروض منتظمة وقروض مرضية
وقروض تحت املالحظة حسب نظام التصنيف الداخيل للمجموعة.
إن القروض والسلف املصنفة كقروض منتظمة تعتبر قروض عاملة ذات صفات أساسية قوية وتشمل تلك القروض الخالية من أي ضعف
حايل أو متوقع .
إن القروض والسلف املصنفة كقروض مرضية تعتبر قادرة عىل الوفاء بالتزاماتها عىل املدى املتوسط ،ولكن هناك احتمال تأثرها بالظروف
التجارية واالقتصادية العكسية.
أن مجموعة تحت املالحظة تتضمن قروض وسلف عاملة ،حالية وسارية فيما يختص بسداد أصل القرض والعمولة الخاصة .إال أن هذا النوع
من القروض يتطلب مالحظة مباشرة من اإلدارة والذي قد يحتوي عىل بعض الضعف الذي ربما يؤدي مستقبال إىل تدهور برنامج إعادة
الدفع من حيث أصل القرض أو عمولته الخاصة .إن القروض والسلف املصنفة ضمن مجموعة تحت املالحظة قد ال تعرض املجموعة ألي
مخاطر جوهرية تؤدي إىل تصنيفها بدرجة أقل.
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2012

جاري مديـن

بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

منتظمة

1,135,773

211,087

5,103,446

20,090,390

26,540,696

مرضية

1,355,124

16,310

9,873

17,201,793

18,583,100

حتت املالحظة

37,533

1,812

16,930

320,152

376,427

اإلمجايل

2,528,430

229,209

5,130,249

37,612,335

45,500,223

2011

جاري مديـن

بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

منتظمة

879,685

211,604

3,873,962

15,617,952

20,583,203

مرضية

1,564,823

13,398

11,260

14,464,486

16,053,967

حتت املالحظة

250,767

1,641

1,448

451,991

705,847

اإلمجايل

2,695,275

226,643

3,886,670

30,534,429

37,343,017

 )2أعمار القرض السلف (متأخرة السداد غري منخفضة القيمة)

2012

جاري مديـن

بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

من  1إىل  30يوم

29,184

3,543

20,277

9,999

63,003

من  31إىل  90يوم

10,756

2,886

25,641

48,897

88,180

من  91إىل  180يوم

6,227

-

-

-

6,227

اإلمجايل

46,167

6,429

45,918

58,896

157,410

2011

جاري مديـن

بطاقات ائتمانية

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

من  1إىل  30يوم

24,644

3,320

17,923

1,641

47,528

من  31إىل  90يوم

16,313

5,779

15,653

300

38,045

من  91إىل  180يوم

17,847

-

-

17,072

34,919

أكثر من  180يوم

280,327

-

-

-

280,327

اإلمجايل

339,131

9,099

33,576

19,013

400,819

تتضمــن القــروض املتأخــرة الســداد لعــام  2012مــا قيمتــه  117مليــون ريــال ســعودي مضمونــة بالكامــل بضمانــات مقدمــة مــن العمالء
( 269 : 2011مليــون ريــال ســعودي).
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د .فيما يلي حتليالً مبخاطر تركزات القروض والسلف وخمصص اخلسائر حسب القطاعات االقتصادية:
عاملــــة

غري عاملـة

خمصص خسائر

1,368,093

-

-

1,368,093

1,227,766

-

-

1,227,766

474,081

21,488

)(21,488

474,081

8,583,687

72,228

)(72,228

8,583,687

284,984

-

-

284,984

1,958,132

8,300

)(8,300

1,958,132

5,795,073

129,487

)(129,487

5,795,073

13,372,435

369,069

)(369,069

13,372,435

735,580

-

-

735,580

3,239,010

7,787

)(7,787

3,239,010

5,411,805

46,680

)(54,280

5,404,205

3,206,987

67,076

)(64,910

3,209,153

45,657,633

722,115

)(727,549

45,652,199

خمصص خسائر احملفظة

-

-

)(376,000

)(376,000

اإلمجايل

45,657,633

722,115

)(1,103,549

45,276,199

2011

عاملــــة

2012
مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأمساك

تصنيع

مناجم وتعدين

كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات
جتارة

نقل واتصاالت
خدمات

قروض شخصية وبطاقات ائتمانية
أخرى

مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية

بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأمساك

تصنيع

مناجم وتعدين

كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية
بناء وإنشاءات
جتارة

نقل واتصاالت

خدمات

قروض شخصية وبطاقات ائتمانية

أخرى

خمصص خسائر احملفظة
اإلمجايل

غري عاملـة

خمصص خسائر

قروض وسلف ،صافـي

قروض وسلف ،صافـي

1,067,209

-

-

1,067,209

1,593,928

-

-

1,593,928

526,752

23,170

)(23,310

526,612

7,277,984

64,102

)(117,817

7,224,269

197,076

-

-

197,076

1,916,952

8,251

)(8,367

1,916,836

5,123,535

37,987

)(115,214

5,046,308

10,519,870

439,105

)(414,395

10,544,580

586,565

173

)(178

586,560

1,380,078

105,166

)(28,396

1,456,848

4,116,107

39,879

)(28,335

4,127,651

3,437,780

17,577

)(36,865

3,418,492

37,743,836

735,410

)(772,877

37,706,369

-

-

)(296,771

)(296,771

37,743,836

735,410

)(1,069,648

37,409,598
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تتضمن القروض والسلف منتجات مصرفية إسالمية بقيمة  20.30مليار ريال سعودي ( 13.70 :2011مليار ريال سعودي).

2012

2011

مراحبة

13,198,779

8,745,159

إجارة

3,490,894

1,535,296

تورق

3,611,481

3,419,545

اجملموع

20,301,154

13,700,000

هـ .الضمانات
تقــوم املجموعــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة ومــن خــال أنشــطة اإلقــراض باالحتفــاظ بضمانــات للحــد مــن مخاطــر االئتمــان .وتتضمــن
هــذه الضمانــات غالبــا ودائــع ألجــل ،تحــت الطلــب وأخــرى نقديــة ،وضمانــات ماليــة وأســهم محليــة ودوليــة وعقــارات وموجــودات ثابتــة
أخــرى .ويحتفــظ بالضمانــات بصفــة أساســية مقابــل القــروض التجاريــة والشــخصية ويتــم إدارتهــا مقابــل املخاطــر املتعلقــة بهــا بأخــذ
صــايف قيمتهــا القابلــة لالســترداد .وتبلــغ القيمــة العادلــة للضمانــات التــي تحتفــظ بهــا املجموعــة مقابــل القــروض والســلف كمــا يف 31
ديســمبر  2012مبلــغ  9.46مليــار ريــال ســعودي ( 7.07 :2011مليــار ريــال ســعودي).
و .القروض والسلف املعاد التفاوض فيها
تشــتمل عمليــات إعــادة الهيكلــة تمديــد ترتيبــات الســداد واعتمــاد خطــط إداريــة خارجيــة وتعديــل أو تأخيــر فتــرة الســداد .ويــي إعــادة
الهيكلــة وضــع حســابات العمــاء املصنفــة سـ ً
ـابقا كمتأخــرة الســداد يف وضعهــا العــادي ،ثــم يتــم إدارتهــا مــع الحســابات املشــابهة األخــرى.
وقــد بلغــت القــروض املعــاد التفــاوض فيهــا ،والتــي كان مــن املمكــن أن تكــون متأخــرة الســداد أو املنخفــض قيمتهــا ،مبلــغ  147مليــون
ريــال ســعودي ( 344 :2011مليــون ريــال ســعودي).

 -8استثمار يف شركة زميلة
2012

2011

17,750

20,000

احلصة يف الربح ( /اخلسارة)

300

)(2,250

الرصيد يف هناية السنة

18,050

17,750

الرصيد يف بداية السنة

يمثــل االســتثمار يف شــركة زميلــة نســبة  ٪20مــن أســهم الشــركة الوطنيــة للتأميــن ،املســجلة يف اململكــة العربيــة الســعودية ،بموجــب
املرســوم امللكــي الكريــم رقــم  26/30الصــادر بتاريــخ  16ربيــع اآلخــر 1430هـــ (املوافــق  12أبريــل .)2009
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 - 9ممتلكات ومعدات  ،صايف
أ .فيما يلي تفاصيل املمتلكات واملعدات :

التكلفة:

األراضي
واملبانـي

حتسينات
على املبانــي
املستأجرة

أجهزة وبرامج
احلاسب

األعمال
املفروشات
السيارات الرأمسالية قيد
واألثــاث
التنفيذ

اإلمجالـي

الرصيد يف بداية السنة

187,577

266,123

655,903

180,211

4,380

63,119

1,357,313

اإلضافات خالل السنة

-

-

-

-

217

109,792

110,009

احملول من األعمال
الرأمسالية قيدالتنفيذ
خالل السنة

-

9,696

37,578

1,439

-

)(48,713

-

الرصيد يف هناية
السنة

187,577

275,819

693,481

181,650

4,597

124,198

1,467,322

االستهالك  /اإلطفاء املتراكم:
الرصيد يف بداية السنة

36,628

219,924

472,201

135,623

3,438

-

867,814

احململ للسنة

5,266

13,384

72,909

18,798

384

-

110,741

الرصيد يف هناية
السنة

41,894

233,308

545,110

154,421

3,822

-

978,555

صايف القيمة الدفترية:
كما يف  31ديسمرب 2012

145,683

42,511

148,371

27,229

775

124,198

488,767

كما يف  31ديسمرب 2011

150,949

46,199

183,702

44,588

942

63,119

489,499

ب .الربح من بيع ممتلكات
قامت املجموعة خالل سنة  ،2011باستبعاد ممتلكات والتي تعتبرها فائض ملتطلباتها.عند تاريخ االستبعاد بلغت القيمة الدفترية
للممتلكات  10.44مليون ريال سعودي وبلغت حصيلة البيع  28.50مليون ريال سعودي .وقد تم الحصول عىل املوافقات الالزمة من
الجهات التنظيمية للبيع.
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 - 10موجودات أخرى
دخل عموالت مستحقة مدينة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2012

2011

43

57

37,601

39,999

191,035

152,314

68,401

63,074

إمجايل دخل العموالت املستحقة املدينة

297,080

255,444

مدينون

399,233

554,279

253,524

381,159

3,912

5,578

953,749

1,196,460

استثمارات

قروض وسلف

أخرى

القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات (إيضاح )11
أخرى

اجملموع

 -11املشتقات
تقوم املجموعة خالل دورة أعمالها العادية باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة ولتحوط املخاطر:
أ .املقايضات :
وتمثل املقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .وبالنسبة ملقايضات أسعار العموالت ،تقوم األطراف املتعاقدة
عادة بتبادل دفع العموالت بالسعر الثابت واملتغير وبعملة واحدة ،دون تبادل أصل املبلغ .أما مقايضات أسعار عموالت العمالت املختلفة،
فيتم بموجبها تبادل أصل املبلغ مع مدفوعات العموالت بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.
ب .العقود اآلجلة واملستقبلية :
إن العقود اآلجلة واملستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين يف
ً
خصيصا لتلبية احتياجات معينة والتعامل بها خارج األسواق املالية املوازية .أما عقود الصرف األجنبي
املستقبل .يتم تصميم العقود اآلجلة
والعقود املستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة يف األسواق املالية النظامية ،ويتم تسديد التغيرات يف
ً
يوميا.
قيمة العقود املستقبلية
ج .اتفاقيات األسعار اآلجلة
إن اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت واملفاوض فيها بشكل فردي وتنص عىل أن يسدد الفرق بين سعر
ً
نقدا يف تاريخ مستقبيل محدد وذلك عن أصل املبلغ وخالل الفترة الزمنية املتفق عليها.
العمولة املتعاقد عليه وسعر السوق
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د .اخليارات
إن الخيارات هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية ،يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري (حامل الخيار) لبيع أو
ً
سلفا يف تاريخ مستقبيل محدد أو يف أي وقت خالل الفترة الزمنية املحددة.
شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد
املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة لدى املجموعة باملبيعات ،وتكوين املراكز ،وموازنة أسعار الصرف .تتعلق أنشطة املبيعات
بطرح املنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض املخاطر الحالية واملستقبلية .ويتعلق تكوين املراكز بإدارة مراكز
مخاطر السوق مع توقع الحصول عىل أرباح من التغيرات اإليجابية يف األسعار أو املعدالت أو املؤشرات .وتتعلق موازنة أسعار الصرف
بتحديد واالستفادة من الفروقات يف أسعار الصرف بين األسواق أو املنتجات املختلفة بغرض الحصول عىل أرباح من ذلك.
املشتقات املقتناة ألغراض حتوط املخاطر
تتبع املجموعة نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة املخاطر التي تتعرض لها املجموعة نتيجة التقلبات يف أسعار
ً
بناءا عىل التوجيهات الصادرة عن مؤسسة
الصرف األجنبي وأسعار العموالت لتكون ضمن املستويات املقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة
النقد العربي السعودي.
لقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى وملراكز العمالت .وتتم مراقبة
ً
يوميا باستخدام إستراتيجيات تحوط املخاطر لضمـان بقاء مراكز العمالت ضمن الحدود املقررة .كما وضع مجلس اإلدارة
مراكز العمالت
ً
دوريا مراجعة الفجوات بين
مستوى معين ملخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدود للفجوات يف أسعار العموالت للفترات املقررة .يتم
أسعار العموالت املتعلقة باملوجودات واملطلوبات وتستخدم إستراتيجيات تحوط املخاطر لتقليل الفجوة بين أسعار العموالت ضمن الحدود
املقررة.
وتستخدم املجموعة املشتقات كجزء من إدارة موجوداتها ومطلوباتها ألغراض تحوط املخاطر وذلك لتقليل تعرضها ملخاطر أسعار العمالت
والعموالت .ويتم ذلك عادة من خالل تحوط مخاطر معامالت محددة.
وتستخدم املجموعة مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن مخاطر أسعار عموالت ثابتة محددة .وتستخدم
ً
أيضا مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر العموالت بأسعار متغيرة .ويف جميع
املجموعة
ً
هذه الحاالت ،يجب توثيق طبيعة تحوط املخاطر وأهدافها رسميا ،بما يف ذلك تفاصيل األدوات املحوطة مخاطرها وأداة تحوط املخاطر،
ويتم قيد هذه املعامالت عىل أنها تحوط مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
حتوط خماطر التدفقات النقدية
تتعرض املجموعة للتقلب يف التدفقات النقدية ألسعار العمولة املستقبلية الخاصة عىل املوجودات واملطلوبات املقتناة لغير أغراض املتاجرة
والتي تحمل سعر عمولة متغيرة .وتستخدم املجموعة مقايضات أسعار العموالت لتحوط التدفقات النقدية لهذه املخاطر يف أسعار العموالت.
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وفيما ييل جدول زمني كما يف تاريخ  31ديسمبر  ، 2012يبين الفترات التي من املتوقع فيها حدوث تحوط للتدفقات النقدية ،ومتى يتوقع
أن تؤثر عىل قائمة الدخل املوحدة:

2011

2012
خالل سنة واحدة

تدفقات نقدية (موجودات)
تدفقات نقدية (مطلوبات)
صايف تدفقات نقدية

من  3-1سنوات

خالل سنة واحدة

من  3-1سنوات

3,630

-

3,569

4,532

)(10,068

-

)(10,095

)(10,200

)(6,438

-

)(6,526

)(5,668

تعكس الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات املالية املشتقة ،واملبالغ االسمية ،مع تحليلها للفترة املتبقية حتى تاريخ
ً
مؤشرا عىل حجم املعامالت القائمة يف نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ
االستحقاق واملعدل الشهري .أن املبالغ االسمية ،التي تعتبر
التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة بها .وبالتايل ،إن هذه املبالغ االسمية ال تعبر عن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها املجموعة والتي
تقتصر عادة عىل القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات ،كما أنها ال تعكس مخاطر السوق.

املبالغ االمسية حسب تاريخ االستحقاق

2012

األدوات املالية
املشتقة

القيمة
العادلة
السلبية

القيمة
العادلة
االجيابية

إمجايل املبالغ
االمسية

 3إىل
 12شهر

خالل
 3أشهر

أكثر من
مخس
سنوات

 1إىل 5
سنوات

املعدل
الشهري

مقتناة ألغراض املتاجرة:
مقايضات أسعار
العموالت

عقود الصرف
األجنيب اآلجلة

خيارات العمالت

اتفاقيات
األسعار اآلجلة

خيارات أسعار
العموالت

132,136

105,144

18,682,591

1,042,188

3,098,570

17,397,804 1,571,510 12,970,323

99,614

97,450

21,742,440

8,260,542 13,481,898

-

28,034,814

21,722

21,501

21,556,764

5,326,374

-

29,399,035

19

-

200,000

-

-

200,000

-

475,000

33

33

1,219,279

-

-

1,219,279

-

969,279

-

3,120,183 13,110,207

مقتناة لتحوط خماطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار
العموالت

-

22,717

651,835

2,118

17,867

594,344

37,506

812,666

مقتناة لتحوط خماطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار
العموالت
اإلمجايل

66

350,000

-

-

350,000

-

6,355

350,000

-

253,524

253,200

64,402,909

- 1,609,016 18,104,129 24,837,186 19,852,578
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املبالغ االمسية حسب تاريخ االستحقاق

2011

األدوات املالية
املشتقة

خالل
 3أشهر

القيمة العادلة القيمة العادلة إمجايل املبالغ
االمسية
السلبية
االجيابية

 1إىل 5
سنوات

 3إىل 12
شهر

أكثر من
مخس
سنوات

املعدل
الشهري

مقتناة ألغراض املتاجرة:
مقايضات أسعار
العموالت

عقود الصرف
األجنيب اآلجلة

خيارات العمالت
اتفاقيات
األسعار اآلجلة
خيارات أسعار
العموالت

137,526

127,685

14,448,135

828,779

1,702,446

11,455,294

461,616

16,084,925

227,211

203,833

33,029,836

19,634,079

13,377,158

18,599

-

35,861,533

16,240

16,255

28,259,091

5,324,446

14,436,692

8,497,953

-

20,550,611

115

-

150,000

-

150,000

-

-

166,667

67

67

219,279

-

-

219,279

-

73,093

مقتناة لتحوط خماطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار
العموالت

-

20,484

1,055,624

10,000

244,740

563,382

237,502

1,253,583

مقتناة لتحوط خماطر التدفقات النقدية:
مقايضات أسعار
العموالت

-

11,874

350,000

-

-

350,000

-

اإلمجايل

381,159

380,198

77,511,965

25,797,304

29,911,036

21,104,507

699,118

350,000
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ً
ملخصا باألدوات املحوطة مخاطرها وطبيعة املخاطر املحوطة وأداة تحوط املخاطر وقيمتها العادلة:
تعكس الجداول أدناه

2012

وصف األدوات احملوطة

القيمة
العادلة

التكلفــة عند
بداية التحوط

املخاطــر

أداة التحوط

القيمـة القيمـة العادلـة
السلبيـة
العادلـة

استثمارات بعمولة ثابتة

379,242

348,806

القيمة العادلة

مقايضات أسعار العموالت

-

16,583

أوراق مالية تابعة

355,349

350,000

التدفق النقدي

مقايضات أسعار العموالت

-

6,355

قروض وسلف

319,638

294,207

القيمة العادلة

مقايضات أسعار العموالت

-

6,134

2011

وصف األدوات احملوطة

القيمة
العادلة

التكلفــة عند
بداية التحوط

املخاطــر

القيمـة القيمـة العادلـة
السلبيـة
العادلـة

أداة التحوط

استثمارات بعمولة متغرية

195,654

206,250

القيمة العادلة مقايضات أسعار العموالت

-

3,069

استثمارات بعمولة ثابتة

374,777

348,750

القيمة العادلة مقايضات أسعار العموالت

-

5,957

أوراق مالية تابعة

254,830

350,000

التدفق النقدي مقايضات أسعار العموالت

-

11,874

قروض وسلف

480,729

475,556

القيمة العادلة مقايضات أسعار العموالت

-

11,458

إن األربــاح ( /الخســائر) عــى األدوات املحوطــه واملقتنــاة كتحــوط مخاطــر القيمــة العادلــة هــي بقيمة  22.7مليــون ريال ســعودي (:2011
 20.5مليــون ريــال ســعودي) .ان صــايف القيمــة العادلــة للمشــتقات هــي  0.32مليــون ريــال ســعودي ( 0.96 :2011مليــون ريــال
ســعودي).
تــم إبــرام مــا نســبته  )%69 :2011( %65تقريبـ ًـا مــن القيمــة العادلــة اإليجابيــة للمشــتقات الخاصــة باملجموعــة مــع مؤسســات ماليــة،
بينمــا أبــرم أقــل مــن )%7 :2011( %11مــن إجمــايل عقــود القيمــة العادلــة اإليجابيــة مــع طــرف واحــد مــن األطــراف األخــرى كمــا يف
تاريــخ قائمــة املركــز املــايل املوحــدة .ويتــم التعامــل باملشــتقات يف قطــاع خزينــة املجموعــة.

 -12أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
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2012

2011

حسابات جارية

591,858

704,347

حتت الطلب  /نفس اليوم

-

26

ودائع سوق املال

883,065

906,718

اإلمجايل

1,474,923

1,611,091

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

 -13ودائع العمالء
2012

2011

ألجل

30,129,109

24,156,021

حتت الطلب

22,698,615

19,512,606

ادخار

411,420

390,244

أخرى

674,528

629,865

اإلمجايل

53,913,672

44,688,736

تتضمن الودائع ألجل :
( )1الودائع ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع العمالء

3,690,000

2,063,000

( )2الودائع اإلسالمية

12,516,277

9,417,472

تتضمــن ودائــع العمــاء عــى مبلــغ قــدره  517مليــون ريــال ســعودي ( 498 :2011مليــون ريــال ســعودي) كضمانــات محتجــزة لقــاء
التزامــات غيــر قابلــة للنقــض وعــى ودائــع غيــر خاضعــة لعمــوالت قدرهــا  22.7مليــار ريــال ســعودي ( 19.4 :2011مليــار ريال ســعودي)
وعــى ودائــع بعمــات أجنبيــة تفاصيلهــا كاآلتــي:

2012

2011

ألجل

6,012,648

4,219,645

حتت الطلب

2,661,663

1,824,780

ادخار

22,732

26,137

97,702

65,983

8,794,745

6,136,545

أخرى

اإلمجايل
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

 -14أوراق مالية تابعة
تتضمن األوراق املالية التابعة سندات الدين املصدرة التالية:
مصدرة يف  26نوفمرب :2012
أصــدرت املجموعــة صكــوك ثانويــة غيــر مضمونــة بقيمــة  1,400مليــون ريــال ســعودي وتســتحق عــام  .2019كمــا أن للمجموعــة الخيــار
وبشــرط موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الخطيــة املســبقة اســترداد هــذه الصكــوك بقيمتهــا االســتردادية يف نهايــة عــام 2017
أو يف نهايــة كل عــام بعــد ذلــك حتــى عــام  2019أو يف حالــة حــدوث تغيــرات معينــة تؤثــر عــى النظــام الضريبــي واملعالجــة الخاصــة
بــرأس املــال النظامــي لهــذه الصكــوك .تــم الحصــول عــى جميــع املوافقــات املطلوبــة مــن الجهــات التنظيميــة لغــرض االصــدار.
مصدرة يف  30ديسمرب :2009
أصــدرت املجموعــة شــهادات مضاربــة غيــر مضمونــة بقيمــة  725مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق الطــرح العــام ،تســتحق عــام .2019
كمــا أن للمجموعــة الخيــار ،وبشــرط موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الخطيــة املســبقة ،اســترداد هــذه الشــهادات بقيمتهــا
االســتردادية يف نهايــة عــام  2014أو يف نهايــة كل عــام بعــد ذلــك حتــى عــام  2018أو يف حالــة حــدوث تغيــرات معينــة تؤثــر عــى
النظــام الضريبـــي واملعالجــة الخاصــة بــرأس املــال النظامــي لهــذه الشــهادات.
مصدرة يف  29ديسمرب :2008
أصدرت املجموعة شهادات مضاربة غير مضمونة بقيمة  775مليون ريال سعودي تستحق عام  .2018كما أن للمجموعة الخيار ،وبشرط
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية املسبقة ،استرداد هذه الشهادات بقيمتها االستردادية بنهاية عام  2013أو يف نهاية كل
عام بعد ذلك حتى عام  ،2017أو يف حالة حدوث تغيرات معينة تؤثر عىل النظام الضريبي واملعالجة الخاصة برأس املال النظامي لهذه
الشهادات.
لم تتعرض املجموعة ألي تعثر يف سداد أصل القروض أو العموالت املتعلقة بها أو أي مخالفات أخرى فيها تتعلق بالوفاء بهذه االلتزامات
خالل عام  2012أو.2011

 -15مطلوبات أخرى
مصاريف عموالت خاصة مستحقة دائنة:
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2012

2011

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

126

230

ودائع العمالء

115,596

76,519

أوراق مالية تابعة

3,149

116

أخرى

83,075

83,863

إمجايل مصاريف العموالت اخلاصة املستحقة الدائنة

201,946

160,728

مصاريف مستحقة وذمم دائنة

1,056,914

1,064,521

القيمة العادلة السلبية للمشتقات ( إيضاح ) 11

253,200

380,198

أخرى

398,879

383,890

اإلمجايل

1,910,939

1,989,337

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

 -16رأس املال
يتكــون رأس املــال املصــرح بــه واملصــدر واملدفــوع بالكامــل مــن  396.90مليــون ســهم ( 330.75 :2011مليــون ســهم) قيمــة كل ســهم
 10ريــال ســعودي ( 10 :2011ريــال ســعودي) .إن ملكيــة رأس مــال البنــك موزعــة عــى النحــو التــايل:
النسبة

2012

2011

مسامهون سعوديون

%60

2,381,400

1,984,500

أي يب أن أمرو بنك إن .ڤي( .نيذرالند)

%40

1,587,600

1,323,000

اإلمجايل

%100

3,969,000

3,307,500

قامت الجمعية العمومية غير االعتيادية باملوافقة خالل اجتماعها املنعقد يف  18مارس  2012عىل اقتراح مجلس اإلدارة لزيادة رأس مال
البنك بمبلغ  661.5مليون ريال سعودي من خالل منحة أسهم بقدر سهم واحد لكل خمسة أسهم.

 -17احتياطي نظامي
مقتضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك ،يجب تحويل ما ال يقل عن %25من صايف دخل السنة
إىل االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي رأس مال البنك املدفوع .وعليه ،تم تحويل مبلغ وقدره  313.25مليون ريال سعودي
( 257.98 :2011مليون ريال سعودي) من صايف الدخل .إن هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

 -18احتياطيات أخرى
االستثمارات املتاحة للبيع

حتوط خماطر
التدفقات النقدية

اإلمجالــي

)(8,366

)(11,874

)(20,240

4,395

5,519

9,914

املرحل إىل قائمة الدخل املوحدة

4,536

-

4,536

الرصيد يف هناية السنة

565

)(6,355

)(5,790

2012
الرصيد يف بداية السنة
صايف التغري يف القيمة العادلة/اجلزء الفعال
احملقق من التغري يف القيمة العادلة

االستثمارات املتاحة للبيع

حتوط خماطر
التدفقات النقدية

اإلمجالــي

)(19,096

)(10,820

)(29,916

3,395

)(1,054

2,341

املرحل إىل قائمة الدخل املوحدة

7,335

-

7,335

الرصيد يف هناية السنة

)(8,366

)(11,874

)(20,240

2011
الرصيد يف بداية السنة
صايف التغري يف القيمة العادلة/اجلزء الفعال احملقق
من التغري يف القيمة العادلة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

 -19التعهدات وااللتزامات احملتملة
أ) الدعاوى القضائية
كمــا يف  31ديســمبر  2012و ،2011كانــت هنــاك دعــاوى قضائيــة ذات طبيعــة اعتياديــة مقامــة ضــد املجموعــة .تــم تجنيــب مخصــص
ـاء عــى الــرأي املهنــي للمستشــارين
بقيمــة  1.27مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة ( 16.30:2011مليــون ريــال ســعودي) ،وذلــك بنـ ً
القانونييــن الــذي يشــير إىل أنــه مــن املتوقــع تكبــد خســائر جوهريــة نتيجــة هــذه الدعــاوى.
ب .االلتزامات الرأمسالية
كمــا يف  31ديســمبر  ،2012بلغــت االلتزامــات الرأســمالية للمجموعــة  16.8مليــون ريال ســعودي ( 20.8 :2011مليون ريال ســعودي)
تتعلــق بالتحســينات عــى املباني املســتأجرة وشــراء أجهزة وبرامج حاســب.
ج .التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير التمويل للعمالء عند الطلب.
إن خطابــات الضمــان واالعتمــادات املســتندية القائمــة ،والتــي تعتبــر ضمانــات غيــر قابلــة للنقــض مــن قبــل املجموعــة بالســداد يف حالــة
عــدم تمكــن العمــاء مــن الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه األطــراف الثالثــة ،تحمــل نفــس مخاطــر االئتمــان التــي تحملهــا القــروض والســلف .إن
املتطلبــات النقديــة الخاصــة بخطابــات الضمانــات واالعتمــادات املســتندية القائمــة تعتبــر أقــل بكثيــر مــن مبلــغ التعهــدات ألن املجموعــة
عــادة ال تتوقــع أن يقــوم الطــرف الثالــث بســحب املبالــغ وفقـ ًـا لالتفاقيــة.
إن االعتمــادات املســتندية التــي تعتبــر بمثابــة تعهــدات خطيــة مــن املجموعــة نيابــة عــن العميــل ،تســمح للطــرف الثالــث بســحب األمــوال
كحــدود معينــة وفــق شــروط وأحــكام محــددة ،مضمونــة عــادة بالبضاعــة التــي تخصهــا ،وبالتــايل فإنهــا غالبـ ًـا مــا تحمــل مخاطــر أقــل.
تمثــل القبــوالت تعهــدات املجموعــة لســداد الكمبيــاالت املســحوبة مــن قبــل العمــاء .وتتوقــع املجموعــة أن يتــم تقديــم معظــم القبــوالت
قبــل ســدادها مــن قبــل العمــاء.
تمثــل االلتزامــات ملنــح االئتمــان الجــزء غيــر املســتخدم مــن االئتمــان املمنــوح عــى شــكل قــروض وســلف وضمانــات واعتمــادات مســتندية.
وفيمــا يتعلــق بمخاطــر االئتمــان املتعلقــة بااللتزامــات ملنــح االئتمــان ،فمــن املحتمــل أن تتعــرض املجموعــة لخســارة بمبلــغ يعــادل إجمايل
ً
فــورا ،يتوقــع أن يكــون أقــل بكثيــر مــن إجمــايل
االلتزامــات غيــر املســتخدمة ،إال أن مبلــغ الخســارة املحتملــة الــذي ال يمكــن تحديــده
االلتــزام غيــر املســتخدم ألن معظــم االلتزامــات ملنــح االئتمــان تتطلــب مــن العمــاء الحفــاظ عــى معاييــر ائتمــان محــددة .إن إجمــايل
االلتزامــات القائمــة ملنــح االئتمــان ال تمثــل بالضــرورة املتطلبــات النقديــة املســتقبلية ألن العديــد مــن هــذه االلتزامــات يتــم إنهاؤهــا أو
انتهائهــا بــدون تقديـــم التمويــل املطلــوب.
ً
تحليال باالستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة للمجموعة:
 )1فيما ييل
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2012

خالل  3أشهر

 3إىل  12شهر

 1إىل  5سنوات

أكثـر من  5سنـوات

اإلمجالــــي

اعتمادات مستندية

2,923,339

2,934,003

445,998

-

6,303,340

خطابات ضمان

1,671,574

7,123,593

6,608,379

67,325

15,470,871

قبوالت

1,897,045

346,029

28,807

-

2,271,881

التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتمان

-

-

240,208

963,478

1,203,686

اإلمجايل

6,491,958

10,403,625

7,323,392

1,030,803

25,249,778

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

2011

خالل  3أشهر

 3إىل  12شهر

 1إىل  5سنوات

أكثـر من  5سنـوات

اإلمجالــــي

اعتمادات مستندية

1,999,727

2,275,118

225,653

-

4,500,498

خطابات ضمان

1,231,289

5,906,102

5,743,038

40,721

12,921,150

قبوالت

1,916,926

344,179

17,023

1,509

2,279,637

التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتمان

7,172

27,708

109,292

161,132

305,304

اإلمجايل

5,155,114

8,553,107

6,095,006

203,362

20,006,589

إن الجــزء غيــر املســتخدم مــن االلتزامــات والقائمــة كمــا يف  31ديســمبر  2012والــذي يمكــن نقضــه مــن جهــة واحــدة يف أي وقــت مــن
قبــل املجموعــة مبلــغ  1.203.7مليــون ريــال ســعودي ( 305.3 :2011مليــون ريال ســعودي).
ً
تحليال للتعهدات وااللتزامات املحتملة حسب األطراف:
 )2فيما ييل

2012

2011

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

38,833

34,266

شركات

22,170,671

17,173,196

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,745,393

2,517,146

أخرى

294,881

281,981

اإلمجايل

25,249,778

20,006,589

د) االلتزامات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية
فيمــا يــي تحليـ ً
ـا بالحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار املســتقبلية بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلية غيــر قابلــة لإللغــاء ،التــي أبرمتهــا املجموعــة
كمســتأجر:

2012

2011

أقل من سنة

45,395

46,522

من سنة إىل مخس سنوات

118,038

104,251

أكثر من مخس سنوات

66,878

55,725

اإلمجايل

230,311

206,498
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 - 20دخل ومصاريف العموالت اخلاصة
		
دخل العموالت اخلاصة  ,استثمارات :

2012

2011

استثمارات متاحة للبيع

9,761

15,364

استثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

4,748

5,200

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

183,200

155,708

152,709

176,272

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

19,384

19,227

قروض وسلف

1,547,674

1,328,207

اإلمجايل

1,719,767

1,523,706

2012

2011

مصاريف العموالت اخلاصة:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

4,813

6,439

ودائع العمالء

287,458

185,734

أوراق مالية تابعة

55,162

41,938

اإلمجايل

347,433

234,111

 - 21دخل األتعاب والعموالت  ،صايف
دخل األتعاب والعموالت

2012

2011

وساطة األسهم وإدارة الصناديق ،صايف

55,030

51,846

عمليات التمويل التجارية

210,761

181,075

متويل الشركات واخلدمات االستشارية

260,857

179,889

بطاقات ائتمانية

73,243

74,136

عمليات بنكية أخرى

91,599

89,827

إمجايل دخل األتعاب والعموالت

691,490

576,773

مصاريف األتعاب

74

بطاقات ائتمانية

53,322

48,024

عمليات بنكية أخرى

10,463

9,546

إمجايل مصاريف األتعاب

36,785

57,570

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

627,705

519,203

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

 - 22دخل املتاجرة ،صايف
2012

2011

حتويل عمالت أجنبية ،صايف

56,522

52,162

استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة

1,073

2,219

مشتقات

40,066

21,649

اإلمجايل

97,661

76,030

 - 23األرباح من االستثمارات املقتناة لغري أغراض املتاجرة ،صايف
2012

2011

استثمارات متاحة للبيع

7,689

-

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

)(3,134

5,852

اإلمجايل

4,555

5,852

 - 24رواتب ومصاريف املوظفني
يلخــص الجــدول التــايل فئــات موظفــي املجموعــة وفقــا للوائــح الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فيمــا يخــص التعويضــات
ويتضمــن إجمــايل مبالــغ التعويضــات الثابتــة واملتغيــرة املدفوعــة إىل املوظفيــن باإلضافــة إىل طريقــة الدفــع خــال الســنة املنتهيــة يف 31
ديســمبر .2012

2012

عدد
املوظفني

تعويضات
ثابتة

تعويضات متغرية
مدفوعة
نقدا

أسهم
مستحقة

املوظفون التنفيذيون الرئيسيون الذين يتطلب تعيينهم عدم
املمانعة من مؤسسة النقد العريب السعودي

15

21,253

5,604

-

26,857

املوظفون املتعلقون مبهام إدارة الرقابة واملخاطر

93

24,038

2,556

-

26,594

املوظفون املتعلقون يف نشاطات حتمل املخاطر

445

94,803

14,927

-

109,730

املوظفون اآلخرون

1,568

189,885

18,956

-

208,841

اإلمجايل

2,121

329,979

42,043

-

372,022

تعويضات متغرية مستحقة خالل السنة

-

46,209

-

-

-

مصاريف املوظفني اآلخرين املدفوعة خالل السنة

-

81,245

-

-

-

مصاريف املوظفني اآلخرين املستحقة خالل السنة

-

16,670

-

-

-

-

474,103

-

-

-

فئات املوظفني

إمجايل رواتب ومصاريف املوظفني

اإلمجايل

75

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

2011

عدد
املوظفني

تعويضات
ثابتة

تعويضات متغرية
مدفوعة
نقدا

أسهم
مستحقة

اإلمجايل

14

18,342

4,643

2,421

25,406

املوظفون املتعلقون مبهام إدارة الرقابة واملخاطر

68

17,485

1,953

913

20,351

املوظفون املتعلقون يف نشاطات حتمل املخاطر

401

87,193

9,171

4,435

100,799

املوظفون اآلخرون

1,122

180,185

15,138

8,555

203,878

اإلمجايل

1,605

303,205

30,905

16,324

350,434

تعويضات متغرية مستحقة خالل السنة

-

33,000

-

-

-

مصاريف املوظفني اآلخرين املدفوعة خالل السنة

-

88,008

-

-

-

مصاريف املوظفني اآلخرين املستحقة خالل السنة

-

16,219

-

-

-

-

440,432

-

-

-

فئات املوظفني
املوظفون التنفيذيون الرئيسيون الذين يتطلب تعيينهم عدم
املمانعة من مؤسسة النقد العريب السعودي

إمجايل رواتب ومصاريف املوظفني

املوظفون التنفيذيون الرئيسيون الذين يتطلب تعيينهم عدم املمانعة من مؤسسة النقد العريب السعودي
تشتمل هذه الفئة عىل أعضاء اإلدارة الرئيسيين والذين لديهم املسؤولية والتفويض إلعداد االستراتيجيات والتوجيه والتحكم بنشاطات
املجموعة .وتتضمن هذه الفئة العضو املنتدب وبعض املدراء التابعين له مباشرة.
املوظفون املتعلقون مبهام إدارة الرقابة واملخاطر
تشير هذه الفئة إىل املوظفين العاملين يف اإلدارات غير الخاضعة ألنشطة تحمل املخاطر حيث أنهم متعلقين بمهام املراجعة والتحكم
ومنهم عىل سبيل املثال إدارة املخاطر وإدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخيل وإدارة العمليات واإلدارة املالية .وتعتبر هذه املهام مستقلة
بشكل تام عن وحدات تحمل املخاطر.
املوظفون املتعلقون يف نشاطات حتمل املخاطر
تشتمل هذه الفئة عىل املوظفين القائمين بوحدات إدارة األعمال (مجموعة مصرفية الشركات ومجموعة مصرفية األفراد وإدارة الخزينة
وشركة السعودي الهولندي املالية ،والذين لديهم مسؤولية تنفيذ وتطبيق استراتيجية املجموعة نيابة عنها,عىل سبيل املثال املوظفون
املتعلقون يف التوصية بحدود االئتمان وتسعير القروض وأخذ وتنفيذ عروض األعمال ونشاطات عمليات إدارة الخزينة وخدمات إدارة
االستثمار والوساطة).
املوظفون اآلخرون
تشمل هذه الفئة جميع املوظفين اآلخرين يف املجموعة باستثناء املذكورين أعاله.
سياسة التعويضات للمجموعة:
إن الهدف من هذه السياسة هو إنشاء وتطبيق سياسات وإجراءات التعويضات التي تدعم إيصال إستراتيجية وثقافة املجموعة ولتعكس
إدارة املخاطر الحذرة وااللتزام بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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وتهدف سياسة التعويضات للمجموعة ملكافأة أداء ضبط املخاطر والسلوك املالئم املتماشي مع القيم املشتركة للمجموعة .ويف هذا السياق،
يتم ضبط مخاطر قياس األداء ومراجعتها من قبل إدارة مخاطر مستقلة .باإلضافة إىل مراجعة سياسة التعويضات من قبل إدارة املخاطر
لضمان ضبط املكافآت بنفس مستوى املخاطر املتكبدة.
ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان التطبيق الفعال لسياسة التعويضات .وتقوم لجنة الترشيحات واملكافآت «اللجنة» – والتي تتضمن
ثالثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين  -بإفادة املجلس .وتستلم هذه اللجنة التقارير والتوصيات من اإلدارة التنفيذية بمساعدة إدارة املوارد
البشرية .وتقوم اللجنة باملراجعة واملوافقة عىل جميع قرارات التعويضات املتعلقة بجميع املوظفين.
ولن يكون لرؤساء وحدات إدارة األعمال ووظائف التحكم والتي يتم مراقبتها من قبل إدارة التدقيق الداخيل وإدارة االلتزام وإدارة املخاطر
بناء عىل مفهوم واضح
ومخاطر االئتمان ،أي مدخالت لقرارات تعويضات املوظفين يف وظائف التحكم .ويتم تحديد توصيات التعويضات ً
للقيمة اإلجمالية للمكافأة وأن القرارات تأخذ باالعتبار التوازن بين املنافسة الخارجية واإلمكانية مع التركيز عىل بناء ترتيبات تعويضات
تقوم عىل أساس الحافز واألداء.

 - 25رحبية السهم
تم احتساب ربحية السهم األساسية للسنوات املنتهية يف  31ديسمبر  2012و 2011وذلك بتقسيم صايف دخل السنة الخاص باملساهمين
عىل  396,900مليون سهم .تم تعديل احتساب الربح األساسي لكل سهم للسنوات املنتهية يف  31ديسمبر  2012و 2011إلعطاء اثر
رجعي إلصدار منحة أسهم.

 -26أنصبة األرباح والزكاة وضريبة الدخل
قام مجلـس اإلدارة باقتــراح توزيع أنصبـة أربــاح نهائيــة بإجمــايل قــدره  444.53مليون ريال سعودي عن السنة الحالية (:2011
 377.06مليون ريال سعودي) .سيتم دفع توزيعات أنصبة األرباح إىل املساهمين السعوديين واملساهمين غير السعوديين بعد استقطاع
الزكاة وضريبة الدخل كما ييل:
أ .املسامهني السعوديني:
بلغت الزكاة املقدرة للمساهمين السعوديين للسنة  54مليون ريال سعودي ( 94 :2011مليون ريال سعودي) وسوف تستقطع من
حصتهم من توزيعات أنصبة األرباح يف املستقبل .سوف يتم استقطاع مبلغ  28مليون ريال سعودي عن الزكاة املدفوعة يف السنوات
السابقة من توزيعات أنصبة األرباح املقترحة خالل السنة والتي سينتج عنها صايف توزيعات أنصبة أرباح مبلغ  1ريال سعودي لكل سهم.
ب .املسامهني غري السعوديني:
بلغت ضريبة الدخل املقدرة عىل املساهمين غير السعوديين عن حصصهم يف أرباح السنة الحالية  98مليون ريال سعودي (75 :2011
مليون ريال سعودي) وسيتم استقطاع ضريبة الدخل املدفوعة يف السنوات السابقة بمبلغ  103مليون ريال سعودي من توزيعات أنصبة
األرباح املقترحة والتي سينتج عنها صايف توزيعات أنصبة أرباح موزعة مبلغ  0.47ريال سعودي لكل سهم.
قام البنك بتقدم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات واملتضمنة السنة املالية  2011إىل مصلحة الزكاة وضريبة الدخل (املصلحة) .خالل
سنة  ،2011قام البنك بالحصول عىل الربط الزكوي والضريبي من املصلحة للسنوات من  2004إىل  2006وجزء من الربط لسنة 2010
والتي تتطلب التزامات زكوية وضريبة ،إضافية.
قام البنك بشكل رسمي باالعتراض عىل هذه الربوطات وبانتظار الرد من قبل املصلحة .تعتقد اإلدارة أن النتائج النهائية لهذه الخطوات
التي اتخذها البنك وحده وبالتزامن مع البنوك األخرى يف اململكة العربية السعودية ذات ربوطات مشابهة من املصلحة ال يمكن تحديدها
ً
حاليا وبناءا عليه لم يقم البنك بتكوين أي مخصصات عىل االلتزامات الزكوية والضريبة اإلضافية املقيمة.
بشكل موثوق به
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 - 27النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآلتي:

2012

2011

نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي فيما
عدا الودائع النظامية (إيضاح )4

6,955,327

3,710,275

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق
خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء

840,717

612,866

اإلمجايل

7,796,044

4,323,141

- 28القطاعات التشغيلية
يتم إجراء أعمال املجموعة يف اململكة العربية السعودية .يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقا للتقارير الداخلية عن مكونات املجموعة
والتي تتم مراجعتها باستمرار من قبل مسؤول صنع القرار من أجل تخصيص املوارد لتقييم األداء.وتتم املعامالت بين القطاعات املختلفة
وفقا لألحكام والشروط التجارية العادية ،ويتم عادة إعادة توزيع التمويل بين هذه القطاعات مما ينتج عنه تحويالت تكاليف تمويل
ً
تقريبا هامش تكلفة التمويل .تتألف املجموعة من قطاعات
بينها .كما يتم إدراج العموالت بين القطاعات عىل أساس سعر موحد يمثل
األعمال التالية:
قطاع الشركات
يقوم قطاع الشركات بتقديـم سلسلة متكاملة من املنتجات والخدمات لعمالئه من الشركات واملؤسسات .حيث يقوم بقبول ودائع
العمالء وتقديم التمويل الذي يشتمل عىل القروض ألجل والحسابات الجارية املدينة والقروض املشتركة وخدمات التمويل التجاري
ومنتجات الخزينة واملشتقات وتحويل العمالت األجنبية .كما تشتمل الخدمات املقدمة للعمالء عىل الخدمات املصرفية من خالل شبكة
اإلنترنت وخدمات املعامالت العاملية ،خدمة مركزية تقوم بإدارة حواالت العمالء اإللكترونية وغيرها.
قطاع األفراد
يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع املحلية وماكينات الصرف اآليل مدعمة بخدمات الهاتف البنكي عىل مدى  24ساعة .تقوم
املجموعة بقبول ودائع العمالء عىل شكل حسابات إدخار وودائع متنوعة ،وتقديـم منتجات وخدمات مصرفية لألفراد تشتمل عىل القروض
الشخصية ،الحسابات الجارية املدينة ،والبطاقات االئتمانية ،لألفراد واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم.
قطاع اخلزينة
يتعامل قطاع الخزينة بشكل أساسي مع سوق املال وتحويل العمالت األجنبية وتقديـم الخدمات التجارية املرتبطة بنسب الفائدة وكذلك
املشتقات لعمالئه من الشركات واملؤسسات ولحساب املجموعة نفسها .كما أن هذا القطاع مسؤول عن تمويل عمليات املجموعة والحفاظ
عىل السيولة الكافية عىل مستوى البنك وإدارة املحفظة االستثمارية للمجموعة وقائمة املركز املايل املوحدة.
قطاع خدمات االستثمار والوساطة
يقوم قطاع خدمات االستثمار والوساطة بتوفير خدمات التعامل واإلدارة والترتيب وتقديم املشورة والحفظ لألوراق املالية.
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فيما ييل املعلومات املتعلقة بنتائج كل قطاع .يتم قياس أداء القطاع بناءا عىل أرباح القطاع واملتضمنة يف تقارير اإلدارة الداخلية واملراجعة
من قبل اإلدارة .تستخدم أرباح القطاع يف قياس أدائه حيث تعتقد اإلدارة أن هذه املعلومات هي األكثر صلة يف تقييم نتائج بعض
القطاعات واملتعلقة بمنشئات أخرى عاملة خالل هذه القطاعات الصناعية.
أ .فيما يلي حتليالً ملوجودات البنك واإليرادات والنتائج وفق القطاعات التشغيلية للسنوات املنتهية يف  31ديسمرب  2012و2011

2012

قطاع الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

إمجايل املوجودات

قطاع خدمات
االستثمار
والوساطة

اإلمجالــــي

39,774,597

6,447,887

21,799,808

483,221

68,505,513

27,384,439

17,526,608

15,263,721

24,766

60,199,534

895,796

466,281

6,152

4,105

1,372,334

488,092

71,941

-

67,672

627,705

-

-

93,865

3,796

97,661

1,383,888

538,221

221,664

75,574

2,219,347

63,098

40,253

36,553

-

139,904

-

-

)(20,000

-

)(20,000

26,132

76,336

8,273

-

110,741

360,986

456,872

98,542

50,264

966,664

صايف دخل العمليات للسنة

1,022,902

81,349

123,122

25,310

1,252,683

2011

إمجايل املطلوبات

دخل العموالت اخلاصة ،صايف

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

دخل املتاجرة ،صايف

إمجايل دخل العمليات

خمصص خسائر االئتمان  ،صايف
خمصص خسائر االستثمارات

استهالك وإطفاء

إمجايل مصاريف العمليات

إمجايل املوجودات

إمجايل املطلوبات

دخل العموالت اخلاصة ،صايف

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

دخل املتاجرة ،صايف

إمجايل دخل العمليات

خمصص خسائر االئتمان  ،صايف

خمصص خسائر االستثمارات

استهالك وإطفاء

إمجايل مصاريف العمليات

صايف دخل العمليات للسنة

قطاع الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

قطاع خدمات
االستثمار والوساطة

اإلمجالــــي

33,057,493

4,964,957

18,696,914

478,122

57,197,486

20,533,123

17,127,477

12,104,233

24,331

49,789,164

724,471

384,171

179,144

1,809

1,289,595

361,458

81,464

16,777

59,504

519,203

353

3,392

72,285

-

76,030

1,194,876

539,442

209,615

61,313

2,005,246

112,021

48,755

-

-

160,776

-

-

10,000

-

10,000

25,329

69,815

6,631

-

101,775

373,953

436,613

128,333

50,233

989,132

820,923

102,829

81,282

11,080

1,016,114
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ب .فيما يلي حتليالً ملخاطر االئتمان اليت تتعرض هلا اجملموعة لكل قطاع من قطاعات األعمال:

2012

قطاع الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

اإلمجايل

موجودات مالية غري مشتقة

39,774,597

6,447,887

11,260,008

57,482,492

التعهدات وااللتزامات احملتملة

11,739,866

-

-

11,739,866

املشتقات

-

-

1,132,341

1,132,341

2011

قطاع الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

اإلمجايل

موجودات مالية غري مشتقة

33,057,493

4,964,957

11,502,550

49,525,000

التعهدات وااللتزامات احملتملة

10,748,738

-

-

10,748,738

املشتقات

-

-

1,938,701

1,938,701

إن مخاطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية للموجودات املالية غير املشتقة باستثناء نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي واملمتلكات واملعدات واملوجودات األخرى .إن مخاطر االئتمان تتضمن أيضا قيمة االئتمان للتعهدات وااللتزامات املحتملة
واملشتقات.

 - 29خماطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ،مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .ينشأ
التعرض ملخاطر االئتمان أساسا من أنشطة اإلقراض والتي ينتج عنها القروض والسلف واألنشطة االستثمارية .ويوجد هنالك أيضا مخاطر
عىل االلتزامات والتعهدات واملشتقات املتعلقة باالئتمان .وتحاول املجموعة السيطرة عىل مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها ،ووضع حدود
للمعامالت مع أطراف أخرى محددة ،وتقييم املالئمة االئتمانية لهذه األطراف بصورة مستمرة.
وإضافة إىل مراقبة حدود االئتمان ،تقوم املجموعة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية
والدخول يف ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى يف الظروف املالئمة والحد كذلك من فترات التعرض للمخاطر .كما قد تقوم اإلدارة يف
حاالت معينة بإقفال املعامالت أو التنازل عنها لصالح األطراف األخرى املحددة لتقليل مخاطر االئتمان .وتمثل مخاطر ائتمان املجموعة
باملشتقات التكلفة املحتملة الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى يف الوفاء بالتزاماتها .وللتحكم يف مستوى مخاطر االئتمان
التي تتحملها املجموعة ،تقيم اإلدارة األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها يف أنشطة اإلقراض .
وينتج التركز يف مخاطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعمالهم يف نفس املنطقة الجغرافية
أو يكون لهم نفس الخصائص االقتصادية التي ستؤثر عىل مقدرتهم يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تغيرات يف الظروف
االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
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ويشير التركز يف مخاطر االئتمان إىل الحساسية النسبية ألداء املجموعة نتيجة التطورات التي قد تطرأ بصناعة ما أو عىل منطقة جغرافية
معينة.
وتقوم اإلدارة بإدارة مخاطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لضمان عدم التركز املفرط يف املخاطر الخاصة بأفراد أو مجموعة من
ً
أيضا بأخذ الضمانات حسب ما هو مالئم,كما تسعى أيضا إىل الحصول عىل ضمانات إضافية
العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة .كما تقوم
من الطرف اآلخر بمجرد مالحظة مؤشرات تدل عىل انخفاض قيمة القروض والسلف ذات العالقة.
وتراقب اإلدارة بانتظام القيمة السوقية للضمانات وتطلب ضمانات إضافية طبقا لالتفاقيات املبرمة إذا تطلب األمر.وتراقب القيمة
السوقية للضمانات التي تم الحصول عليها أثناء مراجعتها لكافة مخصص خسائر االنخفاض يف القيمة .وتراجع اإلدارة بانتظام سياسات
إدارة املخاطر واألنظمة لتعكس التغيرات يف منتجات األسواق وأفضل املمارسات االئتمانية.
وتمثل سندات الدين املدرجة يف املحفظة االستثمارية ،بشكل أساسي ،مخاطر ديون سيادية .ويتم تحليل االستثمارات حسب الطرف اآلخر
يف اإليضاح (.)6وملزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف ،يرجى الرجوع إىل اإليضاح ( .)7كما تم اإلفصاح عن املعلومات
املتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة باملشتقات والتعهدات وااللتزامات املحتملة يف اإليضاح ( )11واإليضاح ( ،)19عىل التوايل .وتم اإلفصاح
عن املعلومات املتعلقة بمخاطر التعرضات االئتمانية القصوى للمجموعة حسب القطاعات التشغيلية يف اإليضاح (.)28
يعكس الجدول أدناه مخاطر االئتمان القصوى بالنسبة للمجموعة كما يف  31ديسمبر  2012و 2011دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات
حصلت عليها املجموعة أو تحسن يف التصنيف االئتماني:

2012

2011

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

840,717

612,866

استثمارات ،صايف

11,365,576

11,502,536

قروض وسلف ،صايف

45,276,199

37,409,598

مشتقات

1,132,341

1,938,701

التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمان

11,739,866

10,748,738

اإلمجايل

70,354,699

62,212,439

تستخدم املجموعة نظام تصنيف ائتماني وذلك للمساعدة يف إدارة جودة مخاطر االئتمان ملحفظة اإلقراض .وباإلضافة إىل الفئات الثالثة
املذكورة يف إيضاح ( ،)7لدى اإلدارة درجات تصنيف أخرى تميز بين املحافظ العاملة واملنخفضة قيمتها وتضع مخصصات للمحفظة وخاصة
بناء عىل أهداف ومعايير محددة مثل نشاط الجهة املقترضة
عىل التوايل .وتقوم اإلدارة بتصنيف وتحديد درجة كل جهة من الجهات املقترضة ً
والتدفقات النقدية ،وهيكلة رأس املال ،والضمانات ،وجودة اإلدارة وصفات املقترض  .وتقوم أيضا بإجراء فحص تصنيف الجودة لكافة
الجهات املقترضة الحالية ويتم مراجعة نتائج ذلك الفحص من قبل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر.
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 - 30التركز اجلغرايف
فيما ييل التوزيع الجغرايف ملخاطر ائتمان املجموعة:

2012

املوجودات
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى
مؤسسة النقد العريب السعودي

دول جملس التعاون اخلليجي
اململكة
األخرى ومنطقة الشرق
العربية
األوسط
السعوديــة

أوروبـــا

اإلمجالــــي

أمريكـــا

دول أخرى

-

-

9,562,455
840,717

9,562,455

-

-

21

125,861

14,517 696,590

3,728

استثمارات ،صايف

9,582,051

1,402,742

- 281,295

99,488

11,365,576

قروض وسلف ،صايف

44,833,214

442,985

-

-

45,276,199

اإلمجايل

63,977,741

1,971,588

14,517 977,885

103,216

67,044,947

التعهدات وااللتزامات احملتملة

22,793,292

236,863

25,249,778 1,457,503 117,495 644,625

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى

-

خماطر االئتمان القصوى (يتم عرضها بالقيمة االئتمانية املعادلة)
التعهدات وااللتزامات احملتملة

10,603,857

189,938

61,298 394,688

490,085

11,739,866

املشتقات

496,688

90,324

8,341 263,065

273,923

1,132,341

2011

اململكة
العربية
السعوديــة

دول جملس التعاون اخلليجي
األخرى ومنطقة الشرق
األوسط

أوروبـــا

أمريكـــا

دول أخرى

5,968,777

-

-

-

-

5,968,777

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى

1,165

31,842

96,622

477,621

5,616

612,866

استثمارات ،صايف

9,460,127

1,459,834

123,178

-

459,397

11,502,536

قروض وسلف ،صايف

36,961,372

448,226

-

-

-

37,409,598

اإلمجايل

52,391,441

1,939,902

219,800

477,621

465,013

55,493,777

التعهدات وااللتزامات احملتملة

17,865,743

337,748

468,036

74,329

20,006,589 1,260,733

املوجودات
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى
مؤسسة النقد العريب السعودي

اإلمجالـي

خماطر االئتمان القصوى (يتم عرضها بالقيمة االئتمانية املعادلة)
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التعهدات وااللتزامات احملتملة

9,108,276

245,424

269,984

35,935

املشتقات

894,507

90,557

128,745

17,216

10,748,738 1,089,119
807,676

1,938,701
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إن املبالغ املعادلة لالئتمان تعكس املبالغ الناتجة عن تحويل تعهدات والتزامات املجموعة املحتملة إىل مخاطر االئتمان التي تحملها القروض
باستخدام معدالت تحويل ائتمانية محددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .إن الغرض من استخدام معدالت التحويل االئتمانية
هو لتحديد مخاطر االئتمان املحتملة نتيجة قيام املجموعة بتنفيذ تعهداتها .وإن جميع القروض والسلف املنخفضة القيمة ومخصصات
مخاطر االئتمان هي داخل اململكة العربية السعودية.

 -31خماطر السوق
مخاطر السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغيرات يف متغيرات
السوق مثل أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم .وتصنف اإلدارة تعرضها ملخاطر السوق إما إىل مخاطر متاجرة
أو مخاطر لغير أغراض املتاجرة أو مخاطر دفتر األعمال البنكية.
إن مخاطر محفظة املتاجرة يتم إدارتها ومراقبتها باستخدام منهج القيمة املعرضة للمخاطر  .)VaR( -أما مخاطر املحفظة لغير أغراض
املتاجرة فيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة املعرضة للمخاطر ( )VaRواختبار التحمل وتحليل الحساسية.
أ .خماطر السوق – حمفظة املتاجرة
وضع مجلس اإلدارة حدودا ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة مخاطر محفظة املتاجرة .ولكي تتم إدارة مخاطر السوق يف محفظة املتاجرة،
ً
يوميا منهج القيمة املعرضة للمخاطر VaRلتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا لتقدير الخسائر االقتصادية املحتملة استنادا
تطبق اإلدارة
إىل مجموعة افتراضات وتغيرات يف ظروف السوق.
إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر VaRيقدر احتمال التغير السلبي يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة محدد وعىل مدار فترة
زمنية معينة .وتستخدم املجموعة طرق افتراضية لتقييم التغيرات املحتملة يف القيمة السوقية للمحفظة التجارية بناء عىل معلومات
تاريخية.وعادة يتم تصميم مناهج القيمة املعرضة للمخاطر  VaRلقياس مخاطر السوق يف األحوال االعتيادية للسوق ،ولذلك فإن
استخدام منهج القيمة املعرضة للمخاطر  VaRله محدودية ألنه يعتمد عىل االرتباطات التاريخية املتبادلة والتقلبات يف أسعار السوق
ويفترض أن التحركات املستقبلية ستتبع التوزيعات اإلحصائية.
كما أن قياس القيمة املعرضة للمخاطر  VaRالذي تستخدمه اإلدارة مبني عىل أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة %99من
الخسائر املحتملة والتي ال يتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق الحالية دون تغير ملدة يوم واحد .ويعني استخدام مستوى الثقة عند
 ٪99بأن زيادة الخسائر عن القيمة املعرضة للمخاطر  VaRعىل مدى يوم واحد لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم باملتوسط.
وتمثل القيمة املعرضة للمخاطر  VaRمخاطر املحفظة يف نهاية يوم العمل وال تحتسب أي خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى
الثقة املحدد  .ومن املمكن أن تختلف النتائج الفعلية للمتاجرة من تلك املحتسبة باستخدام القيمة املعرضة للمخاطر ،VaRوبصفة
ً
مؤشرا ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق ذات األحوال
خاصة ،فإن احتساب القيمة املعرضة للمخاطر  VaRال تقدم
غير االعتيادية.
وللتغلب عىل محدودية منهج «القيمة املعرضة للمخاطر  »VaRاملذكورة أعاله ،تقوم اإلدارة بالحفاظ عىل إطار من الحدود غير النموذجية
والتي تظهر الخسائر املحتملة عن تغيير يف أحد عوامل السوق وال تقوم بأي افتراضات حول سلوكيات عوامل السوق .وعالوة عىل ذلك،
تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف الخسائر عىل أوضاع مخاطر السوق وتقوم باختبارات تحمل للمحفظة ملحاكاة الظروف التي تحددت
خارج فترات الثقة االعتيادية .ويتم اإلبالغ عن الخسائر املحتملة التي تحدث تحت ظروف اختبارات التحمل بانتظام للجنة املوجودات
واملطلوبات ( )ALCOملراجعتها.
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يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة املعرضة للمخاطر  VAR -للمجموعة كما يف  31ديسمبر  .2012إن إجمايل القيمة املعرضة
للمخاطر  VaRتأخذ يف االعتبار العالقة بين بنود املوجودات وعليه فهي ليست إجمايل القيم املعرضة إىل املخاطر .

2012

خماطر أسعار حتويل
العمالت األجنبية

خماطر أسعار العموالت
اخلاصة

حتويل العمالت
األجنبية اآلجلة

200

422

10

632

155

309

63

527

أقصى قيمة معرضة ملخاطر

970

765

301

1,386

أدىن قيمة معرضة ملخاطر

9

96

5

173

خماطر أسعار حتويل
العمالت األجنبية

خماطر أسعار العموالت
اخلاصة

حتويل العمالت
األجنبية اآلجلة

إمجايل املخاطر

القيمة املعرضة للمخاطر كما يف  31ديسمرب

58

176

12

246

متوسط القيمة املعرضة ملخاطر للسنة

163

174

19

356

أقصى قيمة معرضة ملخاطر

1,022

589

160

1,330

أدىن قيمة معرضة ملخاطر

11

68

5

133

()VaR

القيمة املعرضة للمخاطر كما يف  31ديسمرب
متوسط القيمة املعرضة ملخاطر للسنة

2011

()VaR

إمجايل املخاطر

ب .خماطر السوق لغري أغراض املتاجرة
تنشأ مخاطر السوق لغير أغراض املتاجرة أو مراكز األعمال البنكية بصفة رئيسية من أسعار العموالت والتعرض إىل مخاطر أسعار الصرف
األجنبي والتغيرات يف أسعار األسهم .
 )1مخاطر أسعار العموالت
تحدث مخاطر أسعار العموالت من إمكانية التغير يف أسعار العموالت الذي قد يؤثر إما عىل القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية
ً
يوميا وتستخدم استراتيجيات
لألدوات املالية .وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا لفجوات أسعار الفائدة لفترات محددة .وتراقب اإلدارة املراكز
تحوط بغرض التأكد من االحتفاظ باملراكز ضمن حدود الفجوات املقررة.
ويبين الجدول التايل مدى الحساسية للتغيرات يف أسعار العموالت املعقولة املحتملة مع اإلبقاء عىل املتغيرات األخرى ثابتة يف قائمة الدخل
املوحدة أو حقوق املساهمين للمجموعة .وتمثل حساسية الدخل مدى تأثير التغيرات املفترضة ألسعار العموالت عىل صايف دخل العموالت
لسنة واحدة بناء عىل األسعار املتغيرة للموجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغير أغراض املتاجرة كما يف نهاية السنة متضمنة تأثير أدوات
التحوط .ويتم احتساب حساسية حقوق املساهمين بإعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع ذات السعر الثابت متضمنة تأثير أي تحوطات
كما يف نهاية السنة لنتائج التغيرات املفترضة يف أسعار العموالت  .ويتم تحليل حساسية حقوق املساهمين حسب استحقاق املوجودات أو
املقايضات.
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يتم مراقبة التعرض للمخاطر يف دفتر األعمال البنكية وتحليلها بتركز العمالت والحساسية املتعلقة بها كما هو موضح أدناه بماليين
الرياالت السعودية:

2012
العملة

دوالر أمريكي
يورو
ريال سعودي
أخرى

الزيادة ( /النقص)
بالنقاط

حساسية دخل العموالت
اخلاصة

حساسية حقوق املسامهني
 6أشهر أو
أقل

6إىل 12
شهر

 1إىل 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

25

)(5

-

-

-

-

)(25

5

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

)(25

-

-

-

-

-

25

43

)(7

)(17

)(308

-

)(25

)(43

7

17

308

-

25

-

-

-

-

-

)(25

-

-

-

-

-

2011
العملة

دوالر أمريكي
يورو
ريال سعودي
أخرى

الزيادة ( /النقص)
بالنقاط

حساسية دخل العموالت
اخلاصة

حساسية حقوق املسامهني
 6أشهر أو
أقل

6إىل 12
شهر

 1إىل 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

25

)(70

-

-

-

-

)(25

70

-

-

-

-

25

)(20

-

-

-

-

)(25

20

-

-

-

-

25

569

)(7

)(15

)(496

-

)(25

)(569

7

15

496

-

25

13

-

-

-

-

)(25

)(13

-

-

-

-

وتتم إدارة التعرض للمخاطر املختلفة املتعلقة بالتقلبات يف أسعار العموالت السائدة يف السوق عىل املركز املايل والتدفقات النقدية
للمجموعة.
ويقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق يف إعادة تسعير أسعار العموالت املمكن تنفيذها ،حيث تتم مراقبتها بشكل يومي من
قبل إدارة الخزينة باملجموعة .وتتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العموالت نتيجة عدم تطابق أو لوجود فجوات بين قيم املوجودات واملطلوبات
واألدوات املالية املشتقة األخرى التي تستحق أو التي يتم إعادة تسعيرها يف فترة محددة.
وتتم إدارة هذا الخطر بمطابقة تواريخ إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة املخاطر .ويشتمل الجدول أدناه عىل
لتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العموالت .كما ويشتمل الجدول أدناه عىل موجودات ومطلوبات املجموعة املسجلة بالقيمة الدفترية
ملخص
ّ
مصنفة حسب تاريخ إعادة التسعير التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ،أيهما يحدث ً
أوال.
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2012

املوجودات
نقد يف الصندوق
وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العريب السعودي

أكثر من 5
سنــوات

خــالل  3أشهـــر  3إىل  12شهـــر  1إىل  5سنـوات

غري مرتبطة
بعمولــة

اإلمجايل

6,261,957

-

-

-

3,300,498

9,562,455

أرصدة لدى البنوك
واملؤسسات املالية
األخرى

-

-

-

-

840,717

840,717

استثمارات ،صايف

2,777,270

8,435,127

119,888

-

33,291

11,365,576

قروض وسلف ،صايف

29,821,857

9,637,150

4,297,687

1,519,505

-

45,276,199

استثمار يف شركة زميلة

-

-

-

-

18,050

18,050

-

-

-

-

488,767

488,767

-

-

-

-

953,749

953,749

38,861,084

18,072,277

4,417,575

1,519,505

5,635,072

68,505,513

ممتلكات ومعدات،
صايف
موجودات أخرى
اإلمجايل

املطلوبات وحقوق املسامهني
أرصدة للبنوك
واملؤسسات املالية
األخرى

881,350

1,715

-

-

591,858

1,474,923

ودائع العمالء

25,136,543

5,492,231

639,157

-

22,645,741

53,913,672

أوراق مالية تابعة

-

2,900,000

-

-

-

2,900,000

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

1,910,939

1,910,939

حقوق املسامهني

-

-

-

-

8,305,979

8,305,979

إمجايل املطلوبات
وحقوق املسامهني

26,017,893

8,393,946

639,157

-

33,454,517

68,505,513

حساسية أسعار
العموالت – فجوة
املركز املايل

12,843,191

9,678,331

3,778,418

1,519,505

)(27,819,445

-

حساسية أسعار
العموالت على األدوات
املالية املشتقة

685,139

248,109

)(1,055,653

122,405

-

-

13,528,330

9,926,440

2,722,765

1,641,910

)(27,819,445

-

13,528,330

23,454,770

26,177,535

27,819,445

-

-

إمجايل فجوة حساسية
أسعار العموالت
الفجوة التراكمية
اخلاضعة ملخاطر
أسعار العموالت
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2011

أكثر من 5
سنــوات

غري مرتبطة
بعمولــة

3,051,979

-

-

-

2,916,798

5,968,777

22,683

-

-

-

590,183

612,866

استثمارات ،صايف

3,595,958

4,757,407

2,418,293

663,176

67,702

11,502,536

قروض وسلف ،صايف

19,474,557

9,027,419

8,332,181

575,441

-

37,409,598

استثمار يف شركة زميلة

-

-

-

-

17,750

17,750

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

-

-

-

489,499

489,499

موجودات أخرى

-

-

-

-

1,196,460

1,196,460

26,145,177

13,784,826

10,750,474

1,238,617

5,278,392

57,197,486

املوجودات
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى
مؤسسة النقد العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى

اإلمجايل

 3إىل 12
شهـــر

خــالل  3أشهـــر

 1إىل 5
سنـوات

اإلمجايل

املطلوبات وحقوق املسامهني
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
األخرى

882,316

24,214

188

-

704,373

1,611,091

ودائع العمالء

19,226,926

5,434,108

627,157

-

19,400,545

44,688,736

أوراق مالية تابعة

-

1,500,000

-

-

-

1,500,000

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

1,989,337

1,989,337

حقوق املسامهني

-

-

-

-

7,408,322

7,408,322

إمجايل املطلوبات وحقوق
املسامهني

20,109,242

6,958,322

627,345

-

29,502,577

57,197,486

6,035,935

6,826,504

10,123,129

1,238,617

)- (24,224,185

حساسية أسعار العموالت على األدوات
املالية املشتقة

1,182,129

74,642

)(791,481

)(465,290

-

-

إمجايل فجوة حساسية أسعار العموالت

7,218,064

6,901,146

9,331,648

773,327

)- (24,224,185

الفجوة التراكمية اخلاضعة ملخاطر
أسعار العموالت

7,218,064

14,119,210

23,450,858

24,224,185

حساسية أسعار العموالت – فجوة
املركز املايل

-

-

تمثل فجوة حساسية أسعار العموالت صايف القيمة االسمية لألدوات املالية املشتقة التي تستخدم يف إدارة مخاطر أسعار العموالت.
إن العائد الفعيل ألداة مالية نقدية هو العائد الذي تحصل عليه املجموعة من عمالئها مع األخذ يف االعتبار سعر العمولة التعاقدية.
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 )2مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير يف قيمة األدوات املالية نتيجة التغيرات يف أسعار تحويل العمالت األجنبية .وقد أقر مجلس اإلدارة
حدود ملراكز العمالت والتي يتم مراقبتها بشكل يومي ،كما يتم استخدام استراتيجيات التحوط للتأكد من أن املراكز ستبقى ضمن الحدود.
يظهر الجدول أدناه العمالت التي لديها مخاطر تعرض جوهرية عىل املجموعة كما يف نهاية السنة يف املوجودات واملطلوبات املالية لغير
أغراض املتاجرة ،والتدفقات املالية املتوقعة .ويحتسب التحليل تأثير الحركة املحتملة يف العملة مقابل الريال السعودي ،مع تثبيت باقي
املتغيرات األخرى عىل قائمة الدخل املوحدة (نتيجة القيمة العادلة للحساسية يف عملة املوجودات واملطلوبات املالية أو حقوق املساهمين).
ويظهر التأثير االيجابي زيادة محتملة يف قائمة الدخل املوحدة أو حقوق املساهمين بينما يظهر التأثير السلبي يف صايف االنخفاض املحتمل
يف قائمة الدخل املوحدة أو حقوق املساهمين.

2012
خماطر العمالت
دوالر أمريكي
يورو
جنيه استرليين
ين ياباين
أخرى

التغري يف سعر العملة ()٪

التأثري على صايف الدخل

5

()22,021

()5
5
()5
5

22,021
101
()101
1

()5

()1

5

12

()5

()12

5

479

()5

()479

2011
خماطر العمالت
دوالر أمريكي
يورو
جنيه استرليين
ين ياباين
أخرى

88

التغري يف سعر العملة ()٪

التأثري على صايف الدخل

5

()1,066

()5

1,066

5

()8

()5

8

5

()16

()5

16

5

8

()5

()8

5

590

()5

()590

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011
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يدير مجلس اإلدارة مخاطر آثار التقلبات يف أسعار الصرف األجنبي السائدة عىل املركز املايل للمجموعة وتدفقاتها النقدية .ويقوم املجلس
ً
بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إجمايل ملراكز العمالت ً
يوميا.
ليال وخالل اليوم ،حيث يتم مراقبتها
ً
تحليال بصايف مخاطر العمالت األجنبية الجوهرية التي تتعرض لها املجموعة كما يف نهاية السنة:
فيما ييل
مركز مدين ( /دائن)

2012

2011

دوالر أمريكي

)(440,423

)(21,325

يورو

2,028

)(167

جنيه إسترليين

27

)(313

ين ياباين

235

160

أخرى

9,571

11,809

 )3مخاطر أسعار األسهم
تشير مخاطر األسهم إىل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم يف محفظة االستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة للمجموعة نتيجة
للتغيرات املقبولة واملمكنة يف مستويات مؤشرات األسهم وسعر السهم.
ال يوجد عىل املجموعة مخاطر جوهرية لحقوق املساهمين.

 - 32خماطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة املجموعة عىل تلبية التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية والتي يتم تسويتها بتسليم النقد أو
موجودات مالية أخرى .ويمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من إضطرابات السوق أو تخفيض التصنيف االئتماني والذي من شأنه أن يقطع
موارد تمويل معينة يف وقت قصير .وللتقليل من هذه املخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ،وتتم إدارة املوجودات بعد األخذ
بعين االعتبار توفر السيولة ،والحفاظ عىل رصيد كاف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول.
 )1تحليل تاريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات
ً
ملخصا الستحقاقات موجودات ومطلوبات املجموعة .ويتم تحديد تاريخ االستحقاقات التعاقدية للموجودات
يشمل الجدول أدناه
واملطلوبات عىل أساس الفترة املتبقية بنهاية السنة حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاق الفعيل
حسب ما تظهره الوقائع التاريخية حول االحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة .وتقوم اإلدارة بمراقبة ملف تاريخ االستحقاق لضمان توفر
السيولة الكافية .يتم مراقبة مركز السيولة بشكل يومي ،ويتم إجراء اختبارات التحمل املنتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات
متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغير االعتيادية يف السوق .تخضع كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة للمراجعة واملوافقة
من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات .يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركات العاملة التابعة .كما يقدم بانتظام
ً
ً
موجزا إىل لجنة املوجودات واملطلوبات يشمل عىل كافة االستثناءات واإلجراءات املعالجية املتخذة.
تقريرا
ً
وطبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يحتفظ البنك لدى املؤسسة بوديعة نظامية تعادل
 )٪7 :2011(٪7من إجمايل الودائع تحت الطلب و )٪4 :2011( ٪4من ودائع االدخار وودائع ألجل .باإلضافة إىل الوديعة النظامية،
يحتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن  ٪20من التزامات ودائعه عىل شكل نقد أو سندات التنمية الحكومية أو املوجودات التي يمكن
ً
يوما .كما يمكن للبنك الحصول عىل تمويل إضايف من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى
تحويلها إىل نقد خالل فترة ال تزيد عن ثالثين
مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل سندات التنمية الحكومية ولغاية  ٪75من القيمة االسمية للسندات املقتناة.
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ً
تحليال لتاريخ استحقاقات املوجودات واملطلوبات كما يف نهاية السنة :
 )2فيما ييل

2012

املوجودات
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى
مؤسسة النقد العريب السعودي

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

 3إىل 12
شهـــر

خــــالل 3
أشـــهر

أكثر من 5
سنـوات

 1إىل 5
سنـوات

اإلمجالـــي

2,607,128

6,955,327

-

-

-

9,562,455

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى

840,717

-

-

-

-

840,717

استثمارات ،صايف

33,291

464,283

7,860,497

2,260,884

746,621

11,365,576

قروض وسلف ،صايف

2,193,163

9,275,744 17,016,104

12,795,600

45,276,199 3,995,588

استثمار يف شركة زميلة

18,050

-

-

-

-

18,050

ممتلكات ومعدات ،صايف

488,767

-

-

-

-

488,767

موجودات أخرى

953,749

-

-

-

-

953,749

اإلمجايل

7,134,865

15,056,484 17,136,241 24,435,714

68,505,513 4,742,209

املطلوبات وحقوق املسامهني
أرصدة للبنوك واملؤسسات
املالية األخرى

90

-

-

1,474,923

1,714

591,858

881,351

639,156

-

53,913,672

ودائع العمالء

24,112,128

5,492,231 23,670,157
775,000

725,000

2,900,000 1,400,000

أوراق مالية تابعة

-

-

مطلوبات أخرى

1,910,939

-

-

-

-

1,910,939

حقوق املسامهني

8,305,979

-

-

-

-

8,305,979

اإلمجايل

34,920,904

6,268,941 24,551,508

1,364,156

68,505,513 1,400,000

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2012و2011

بآالف الرياالت السعودية

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

خــــالل 3
أشـــهر

2,258,502

3,710,275

-

590,183

22,683

-

-

استثمارات ،صايف

67,702

3,578,208

4,757,407

2,418,293

680,926

قروض وسلف ،صايف

2,700,167

16,449,232

9,027,419

8,385,516

847,264

37,409,598

استثمار يف شركة زميلة

17,750

-

-

-

-

17,750

ممتلكات ومعدات ،صايف

489,499

-

-

-

-

489,499

موجودات أخرى

1,196,460

-

-

-

-

1,196,460

اإلمجايل

7,320,263

23,760,398

10,803,809 13,784,826

1,528,190

57,197,486

2011

املوجودات
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مؤسسة
النقد العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى

أكثر من 5
سنـوات

اإلمجالـــي

 1إىل 5
سنـوات

 3إىل 12
شهـــر
-

-

5,968,777

-

612,866
11,502,536

املطلوبات وحقوق املسامهني
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
األخرى

704,374

882,316

24,213

188

-

1,611,091

ودائع العمالء

20,978,607

17,648,937

5,434,107

627,085

-

44,688,736

أوراق مالية تابعة

-

-

-

1,500,000

-

1,500,000

مطلوبات أخرى

1,989,337

-

-

-

-

1,989,337

حقوق املسامهني

7,408,322

-

-

-

-

7,408,322

اإلمجايل

31,080,640

18,531,253

5,458,320

2,127,273

-

57,197,486

وقد تم اإلشارة إىل تاريخ االستحقاقات املتراكمة لاللتزامات والتعهدات يف اإليضاح ( 19ج) يف القوائم املالية املوحدة.
 )3تحليل املطلوبات املالية حسب تاريخ االستحقاقات التعاقدية
يعكس الجدول أدناه ملخص ًا بسجل تاريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية للمجموعة كما يف نهاية السنة بناء عىل التزامات
التسديد التعاقدية غير املخصومة .وبما أن الجدول يشمل أيضا مدفوعات العموالت الخاصة إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي ،فإن األرصدة
اإلجمالية ال تتطابق مع األرصدة بقائمة املركز املايل املوحدة .وقد تم تحديد تاريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات عىل ضوء الفترة
الفعلية املتبقية يف نهاية السنة حتى تاريخ االستحقاقات التعاقدية وال تأخذ بعين االعتبار تاريخ االستحقاقات الفعلية املتوقعة .وتتوقع
املجموعة أن العديد من العمالء لن يقوموا بطلب استرداد ودائعهم يف أقرب وقت ملزم للمجموعة الدفع فيه .وبناء ًا عليه إن الجدول ال
يأخذ بعين االعتبار التدفقات النقدية املتوقعة حسبما تظهره الوقائع التاريخية الخاصة باالحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة.
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2012

املطلوبات املالية

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

 3إىل 12
شهـــر

خــــالل 3
أشـــهر

أرصدة للبنوك واملؤسسات
املالية األخرى

591,858

881,459

ودائع العمالء

24,112,128

5,523,905 23,708,410

أوراق مالية تابعة

-

 1إىل 5
سنـوات

1,718

74,572

3,154

أكثر من 5
سنـوات

اإلمجالـــي

-

-

1,475,035

719,810

-

54,064,253

535,688

3,235,459

3,848,873

مشتقات
مبالغ التعهدات الدائنة

-

()68,216

()204,360

()507,228

()68,841

()848,645

مبالغ التعهدات املدينة

-

62,517

200,748

491,196

74,409

828,870

إمجايل املطلوبات املالية غري
املخصومة

24,703,986

24,587,324

3,241,027 1,239,466 5,596,583

2011

املطلوبات املالية

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

خــــالل 3
أشـــهر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنـوات

59,368,386

اإلمجالـــي

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

704,374

883,322

24,424

190

-

1,612,310

ودائع العمالء

20,978,607

17,692,850

5,482,921

748,178

-

44,902,556

أوراق مالية تابعة

-

116

41,548

324,073

1,738,742

2,104,479

مشتقات
مبالغ التعهدات الدائنة

-

)(94,889

)(326,091

)(917,028

)(44,902

)(1,382,910

مبالغ التعهدات املدينة

-

91,757

307,604

884,732

48,840

1,332,933

إمجايل املطلوبات املالية غري املخصومة

21,682,981

18,573,156

5,530,406

1,040,145

1,742,680

48,569,368

 - 33القيمة العادلة لألدوات املالية
تحديد القيمة العادلة وتسلسلها
تستخدم اإلدارة التسلسل التايل للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية :
املستوى األول :األسعار املتداولة يف األسواق النشطة لنفس األداة (بدون أي تعديل أو إعادة تجميع).
املستوى الثاني :األسعار املتداولة يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املتشابهة أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون كل املدخالت
الهامة مبنية عىل بيانات سوقية يمكن مراقبتها.
املستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون كل مدخل هام غير مبني عىل بيانات سوقية يمكن مراقبتها.
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املوجودات املالية

املستوى
األول

املستوى
الثاين

2012

املستوى
الثالث

اإلمجايل

األدوات املالية املشتقة

-

253,524

-

253,524

استثمارات مالية متاحة للبيع

152,868

70,430

4,188

227,486

اإلمجايل

152,868

323,954

4,188

481,010

املطلوبات املالية
األدوات املالية املشتقة

-

253,200

-

253,200

اإلمجايل

-

253,200

-

253,200

املوجودات املالية

املستوى
األول

2011

املستوى
الثاين

املستوى
الثالث

اإلمجايل

األدوات املالية املشتقة

-

381,159

-

381,159

املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

11,110

-

-

11,110

استثمارات مالية متاحة للبيع

432,202

172,450

4,236

608,888

اإلمجايل

443,312

553,609

4,236

1,001,157

املطلوبات املالية
األدوات املالية املشتقة

-

380,198

-

380,198

اإلمجايل

-

380,198

-

380,198

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم تبادل موجودات أو تسوية مطلوبات مابين أطراف مطلعة وراغبة يف ذلك وتتم بشروط التعامل
العادلة.
إن القيم العادلة لألدوات املالية املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة ،باستثناء املقتناة حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة
ً
جوهريا عن القيمة الدفترية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة .تحدد
بالتكلفة املطفأة وودائع العمالء املسجلة بالتكلفة املطفأة ،ال تختلف
القيمة العادلة املقدرة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ،واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،عىل أساس األسعار
املتداولة بالسوق عند توفرها أو نماذج التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة .إن القيم العادلة لتلك االستثمارات مبينة يف اإليضاح رقم .6
ً
جوهريا عن القيمة الدفترية ،حيث
إن القيم العادلة للقروض والسلف املقتناة بالتكلفة املطفأة ،وودائع العمالء املرتبطة بعموالت ال تختلف
ً
جوهريا عن األسعار التعاقدية .كذلك فإن القيمة العادلة
أن أسعار العموالت الحالية السائدة يف السوق لألدوات املالية املماثلة ال تختلف
لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها
ً
انطباعا بأن معدالت بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن معدالت
حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة األجل مما يعطي
العمولة السائدة يف السوق .كذلك فإن القيمة العادلة لألوراق املالية التابعة تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر عمولة متغير
يعاد تسعيره كل ستة أشهر.
وتحدد القيمة العادلة للمشتقات عىل أساس األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها أو نماذج التسعير املناسبة .وبلغ إجمايل التغيرات يف
القيمة العادلة املدرجة يف قائمة الدخل املوحدة ،والتي تم تقديرها باستخدام وسيلة التقييم مبلغ سالب  6مليون ريال سعودي (:2011
 3مليون ريال سعودي).
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إن القيمة التي تم الحصول عليها من نموذج التقييم ذات العالقة قد تختلف عن قيمة العملية لألداة املالية يف تاريخ املعاملة .ويشار إىل
الفرق بين قيمة العملية وقيمة النموذج بربح وخسارة اليوم الواحد .حيث يتم إطفائه عىل عمر العملية لألداة املالية أو يؤجل إىل أن يتم
تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام املعلومات املتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند التخلص منه .ويتم إثبات التغير
الالحق يف القيمة العادلة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم األول املؤجلة.

 - 34املعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامل البنك ،خالل دورة أعماله العادية ،مع أطراف ذات عالقة .وتتم هذه املعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع األطراف األخرى
وتخضع للحدود املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
إن األرصدة الناتجة عن هذه املعامالت كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة هي كالتايل:
بنك أي يب أن أمرو إن.قي.

2012

2011

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

39,392

481,966

استثمارات

187,530

180,823

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

17,545

25,137

التعهدات وااللتزامات احملتملة

97,114

59,403

أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني اآلخرين وشركاهتم الزميلة ذات تأثري جوهري
قروض وسلف

521,055

526,939

استثمارات

40,000

-

ودائع العمالء

4,869,777

4,652,541

التعهدات وااللتزامات احملتملة

2,112

1,807

صناديق اجملموعة االستثمارية:
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يقصد بكبار املساهمين اآلخرين (باستثناء املساهم غير السعودي) الذين يمتلكون ٪5أو أكثر من رأس املال املصدر للبنك .إن الدخل
واملصاريف املترتبة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة هي كالتايل:

2012

2011

دخل عموالت خاصة

16,136

6,591

مصاريف عموالت خاصة

50,241

50,735

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

2,784

6,081

رسوم اخلدمات اإلدارية

15,854

14,404

مصاريف عمومية وإدارية

567

620

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

3,850

2,814

26,857

25,406

تعويضات مدفوعة ألعضاء اإلدارة الرئيسيني (مجيع مزايا املوظفني قصرية األجل)

إن أعضاء اإلدارة الرئيسيين هم األشخاص الذين لهم املسؤولية والصالحية يف التخطيط االستراتيجي والتوجيه والتحكم يف أنشطة املجموعة.

 - 35كفاية رأس املال
إن أهداف املجموعة ،يف إدارة رأس املال ،هي االلتزام بمتطلبات رأس املال املحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتأمين قابلية
املجموعة كوحدة مستمرة بالحفاظ عىل قاعدة رأس مال صلبة.
وتقوم اإلدارة بمراقبة مدى كفاية رأسماله باستخدام النسب املحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،يعبر عن هذه النسب كنسبة
مئوية وبموجبها يتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك بمقارنة بنود رأس مال املجموعة املؤهل مع املوجودات والتعهدات وااللتزامات
ً
تمشيا
املحتملة املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة واملبالغ االسمية للمشتقات املالية باستخدام األرصدة املرجحة إلظهار مخاطرها النسبية
مع النهج املوحد املنصوص عليه يف اتفاقية بازل  2بصيغته املعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .وحسب متطلبات مؤسسة
النقد العربي السعودي يجب عىل البنوك يف اململكة العربية السعودية االحتفاظ بحد أدنى لكفاية رأس املال ملستوى بما ال يقل عن . ٪8
ويف ما ييل مكونات تصنيف املوجودات مرجحة املخاطر ورأس املال والنسب:

2012

2011

58,831,550

48,758,662

3,625,338

3,711,900

738,672

602,262

جمموع املوجودات املرجحة املخاطر

63,195,560

53,072,824

رأس املال – الركيزة األوىل

7,841,197

7,018,443

رأس املال – الركيزة الثانية

3,278,204

1,791,846

جمموع رأس املال الركيزة األوىل والثانية

11,119,401

8,810,289

خماطر االئتمان للموجودات املرجحة املخاطر

خماطر العمليات للموجودات املرجحة املخاطر
خماطر السوق للموجودات املرجحة املخاطر

نسبة كفاية رأس املال %
الركيزة األوىل

12.41

13.22

الركيزة األوىل والثانية

17.60

16.60
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 - 36خدمات إدارة االستثمار والوساطة
تقدم املجموعة خدمات استثمارية لعمالئها تشتمل عىل إدارة بعض الصناديق االستثمارية بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصين
وبموجودات بلغ إجمالها  2.262مليار ريال سعودي ( 2.276 :2011مليار ريال سعودي) .ال يتم توحيد القوائم املالية لهذه الصناديق
مع القوائم املالية املوحدة للمجموعة .تدرج حصة املجموعة يف هذه الصناديق يف االستثمارات املتاحة للبيع ،وتدرج األتعاب املكتسبة لقاء
ً
ً
مؤتمنا عليها،
وصيا أو
إدارة تلك الصناديق ضمن «املعامالت مع الجهات ذات العالقة» .إن املوجودات املودعة كأمانات لدى البنك ،بصفته
ال تعتبر موجودات خاصة باملجموعة ،وبالتايل ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

 - 37احتياطي برنامج أسهم املوظفني
يف يناير  ،2008أطلقت املجموعة برنامج األسهم («البرنامج») املمنوحة للمدراء التنفيذيين وكبار املوظفين (العاملين املؤهلين) .إن
البرنامج األويل تمت املوافقة عليه من قبل مجلس إدارة البنك يف اجتماعهم املنعقد يف  10ذو القعدة 1428هـ (املوافق  20نوفمبر
 )2007ومؤسسة النقد العربي السعودي بموجب رسالتهم املؤرخة يف  26صفر 1429هـ (املوافق  4مارس  .)2008إن شروط املنح تم
تعديلها يف  2009كما هو موافق عليه من قبل مجلس االدارة يف اجتماعهم املنعقد يف  5شعبان 1430هـ (املوافق  27يوليو )2009
ومؤسسة النقد العربي السعودي بموجب رسالتهم املؤرخة يف  20ذو القعدة 1430هـ (املوافق  9نوفمبر .)2009بناء عىل البرنامج
املعدل فإن املوظفين املؤهلين سيحصلون عىل أسهم البنك ،إذا تم استيفاء الشروط التالية:
• يطلب من املوظفين املستوفين الشروط املطلوبة مواصلة العمل مع املجموعة ملدة سنتين من تاريخ املنح ليحصلوا عىل نصف األسهم
املمنوحة وسنة أخرى-للحصول عىل املتبقي.
• باإلضافة إىل تحقيق املجموعة لحدود معينة من النمو والتي وافق عليها أعضاء مجلس اإلدارة حيث يستحق عدد معين من األسهم عند
كل حد.
بموجب أحكام البرنامج ال تصبح املجموعة املالك القانوني لهذه األسهم يف أي وقت .حتى يحين فترة املنح لتلك األسهم فهي لن تحصل
عىل أي حق يف التصويت .بموجب البرنامج  ،فان شركة السعودي الهولندي املالية ستدير صندوق برنامج أسهم املوظفين (الصندوق)
والتي تعمل وفقا لألحكام والشروط التي وافق عليها مجلس إدارة البنك يف االجتماع املشار إليه أعاله ،ومؤسسة النقد العربي السعودي
يف الرسالة املشار إليها أعاله .إن أي تعديالت أخرى عىل أحكام وشروط البرنامج تتطلب الحصول عىل موافقة مسبقة من مؤسسة
النقد العربي السعودي .بسبب القيود املفروضة عىل عمليات البرنامج كما هو متفق عليه مع مؤسسة النقد العربي السعودي ،فإن نتائج
وموجودات ومطلوبات الصندوق ال يتم توحيدها يف هذه القوائم املالية املوحدة.
قام الصندوق بشراء  2.15مليون سهم من أسهم البنك بقيمة  114مليون ريال سعودي خالل عام  2008واملقتناة من قبل الصندوق
يف قدرته االئتمانية حتى تمنح للموظفين املؤهلين .خالل السنة الحالية ،قام البنك بشراء مليون سهم أضايف بمبلغ  27مليون ريال
سعودي .يف تاريخ املنح تنقل ملكية هذه األسهم للموظفين .وقد تم تمويل شراء األسهم من قبل البنك وتم إدراج املبلغ ضمن
املوجودات األخرى.
ً
وفقا للصيغة التي اقترحها مجلس اإلدارة ،ويخضع ملوافقة لجنة الترشيحات واملكافآت.
يتم تحديد عدد األسهم املمنوحة
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ً
ً
سنويا وسيتم استحقاقها كما هو موضح أعاله .إن املنحة األوىل تمت يف يناير
وفقا لشروط البرنامج ،يتم منح األسهم للموظفين املؤهلين
 2008وتم استحقاقها يف يناير  .2011قام البنك بمنح املراحل الثانية والثالثة من البرنامج يف مارس  2011ومارس  2012والتي مازالت
يف فترات املنح .إن تفاصيل البرنامج هي كما ييل:

منحة 2012

منحة 2011

تاريخ تنفيذ الربنامج

مارس 2012

قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح

15,775,890

11,850,637

القيمة العادلة لكل سهم بتاريخ املنح

30

40.51

كما هو مبني أعاله

كما هو مبني أعاله

فترة املنح
طريقة التسديد
حالة املنحة

أسهم البنك
يف فترة املنح (ب)

مارس 2011

أسهم البنك
يف فترة املنح (أ)

تم استحقاق  551,478سهم بصورة نهائية يف يناير  2011وتم تحويلها إىل املوظفين املؤهلين .ونتج عنها تحويل  24.2مليون ريال
سعودي من احتياطي برنامج أسهم املوظفين إىل األرباح املبقاة ويف نفس الوقت تم استبعاد  24.2ريال سعودي إىل األرباح املبقاة من
رصيد القرض املقدم إىل صندوق برنامج أسهم املوظفين.
أ .خالل  2011تم منح كبار اإلداريين واملوظفين بالشروط واألحكام كما هو موافق عليها يف  27يوليو  2009والتي ستستحق يف مارس
 2013ومارس  .2014تم منح إجمايل  292,521سهم بقيمة عادلة كما يف تاريخ املنح مبلغ  11.851مليون ريال سعودي.
ب .خالل مارس ،2012تم منح كبار اإلداريين واملوظفين بنفس الشروط واألحكام كما هو موافق عليها يف  27يوليو  2009والتي
ستستحق يف مارس  2014و مارس  .2015تم منح إجمايل  525,863سهم بقيمة عادلة كما يف تاريخ املنح مبلغ  15.78مليون ريال
سعودي.
إن حركة عدد األسهم املمنوحة كما يف  31ديسمبر هي كما ييل :
عدد األسهم

2012

2011

بداية السنة

272,231

551,478

أسهم ممنوحة خالل السنة

743,383

292,521

أسهم مستحقة خالل السنة

-

()551,478

أسهم ملغاة خالل السنة

)(136,885

)(20,290

األسهم املتوقع منحها كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة

878,729

272,231
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 - 38التغريات املرتقبة يف إطار إعداد التقارير املالية الدولية
قررت املجموعة عدم تبني يف وقت مبكر التعديالت واملراجعات للمعايير الجديدة التالية والتي تم نشرها ولم تقفل للسنوات املحاسبية للبنك
والتي تبدأ يف السنوات بعد  1يناير  2013والتي يقوم البنك بتقييم أثرها.
 )1معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم -9األدوات املالية :
إن معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  ،9كما هو منشور يعكس املرحلة األوىل من عمل مجلس معايير املحاسبة الدولية
نحو تاريخ التبني والخاضع ملسودة التعرض و املنشورة حديث ًا عىل استبدال معيار املحاسبة الدويل رقم  39وتطبق عىل تصنيف وقياس
املوجودات واملطلوبات املالية كما هو مبين يف معيار املحاسبة الدويل رقم  .39يقوم البنك حالي ًا بتقييم اثر اعتماد معيار املحاسبة الدويل
الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  .9ويف حين أن أثر التبني يعتمد عىل املوجودات لدى البنك كما يف تاريخ التبني فإنه ليس عميل لتحديد
األثر .يف  16ديسمبر  ،2011قام مجلس معايير املحاسبة الدويل بنشر تاريخ فعالية الزامي و افصاحات التحول (التعديالت عىل معيار
املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  9ومعيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  ) 7والتي قامت بتعديل تاريخ
الفعالية ملعيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  9للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2015وقامت بتعديل
االعضاء من اعادة عرض فترات املقارنة وااليضاحات املتعلقة يف معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم .7
 )2معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  -10القوائم املالية املوحدة:
يقوم معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  10باستبدال املتطلبات املتضمنة سابق ًا يف معيار املحاسبة الدويل رقم 27
«القوائم املالية املوحدة وغير املوحدة« وتغير لجنة التفسيرات الدائمة رقم  12التوحيد-املنشآت ألغراض خاصة واملطبق من  1يناير .2013
يقدم املعيار نموذج توحيد منفرد لجميع املنشآت بناء ًا عىل السيطرة بغض النظر عن طبيعة املنشأة املستثمر فيها أي أن تكون املنشأة
مسيطر عليها من خالل حقوق التصويت للمستثمرين أو من خالل اتفاقيات تعاقدية أخرى كما هو شائع يف «املنشآت ألغراض الخاصة» .
 )3معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  -11االتفاقيات املشتركة :
تكون التعديالت فعالة لفترة السنوات التي ستبدأ يف أو بعد  1يناير  .2013ان هذا املعيار يقوم باستبدال معيار املحاسبة الدويل رقم 31
«االستثمارات يف املشاريع املشتركة« وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم «13املنشآت مشتركة السيطرة – املساهمات غير النقدية من قبل
أصحاب املشاريع« .يقوم البنك حالي ًا بتقييم أثر تبني املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم .11
 )4معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم -12االفصاح عن املشاركة مع املنشآت األخرى:
يكون التعديل فعال للفترات السنوية التي ستبدأ يف أو بعد  1يناير  .2013وتتضمن جميع االفصاحات املوجودة سابق ًا يف معيار
املحاسبة الدويل رقم  27واملتعلق بالقوائم املالية املوحدة ،كما وتتضمن كافة االفصاحات املوجودة سابق ًا يف معيار املحاسبة الدويل رقم 31
«االستثمارات يف املشاريع املشتركة« ومعيار املحاسبة الدويل رقم « 28االستثمارات يف الشركات الزميلة».
 )5معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  -13قياس القيمة العادلة:
يقوم معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  13باستبدال االرشاد لقياس القيمة العادلة واملتضمن يف األدب املحاسبي مع
معيار منفرد ملعيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية الحايل ويطبق من  1يناير  .2013قام البنك باختيار عدم التبني املبكر للتعديالت
عىل املعايير املحاسبية الدولية  /الخاصة باعداد التقارير املالية الحالية واملنشورة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية ويقوم حالي ًا بتقييم أثرهم:
أ .معيار احملاسبة الدويل رقم -1عرض القوائم املالية  -عرض بنود الدخل الشامل األخرى:
إن التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم  1تغير جمع البنود املعروضة يف بنود الدخل الشامل األخرى .يتم عرض البنود التي قد يتم إعادة
تصنيفها أو «ترحيلها« للربح أو الخسارة يف فترة زمنية مستقبلية منفصالً (عىل سبيل املثال عند إلغاء االثبات أو التسوية) عن البنود التي
لن يتم إعادة تصنيفها أبداً .يؤثر التعديل عىل العرض فقط وال يوجد أي تأثير عىل املركز املايل للبنك أو أداءه .يكون التعديل فعال للفترات
السنوية والتي ستبدأ يف أو بعد  1يوليو .2012
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ب .التعديالت على معيار احملاسبة الدويل اخلاص بإعداد التقارير املالية رقم - 7األدوات املالية-االفصاح:
تقوم التعديالت بتعديل متطلبات االفصاح يف معيار املحاسبة الدويل الخاص بإعداد التقارير املالية رقم  7لطلب معلومات عن جميع األدوات
املالية املثبتة والتي تم مقاصتها وفق ًا للفقرة  42من معيار املحاسبة الدويل رقم  32كما ويتطلب أيض ًا االفصاح عن املعلومات عن األدوات
املالية املثبتة رهنا باتفاقيات وتحضيرات مقاصة قابلة للتنفيذ حتى لو لم تخضع ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم  32ويتم تطبيقه من 1
يناير .2013
ج .التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم - 32عرض األدوات املالية:
تقوم التعديالت بتعديل معيار املحاسبة الدويل رقم  32لتوضيح بعض األمور الخاصة ملتطلبات املقاصة ويتم تطبيقه من  1يناير .2014
د .معيار احملاسبة الدويل رقم  -19منافع املوظفني–التعديالت:
ان التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم  19تزيل خيار تأجيل اثبات االرباح والخسائر االكتوارية أي آلية املمر .ان كافة التغيرات يف القيمة
لبرامج املنافع املحددة سيتم اثباتها يف الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى .إن تاريخ فعالية املعيار هو  1يناير .2013
هـ .معيار احملاسبة الدويل رقم  :7القوائم املالية املنفصلة (كما هي مراجعة يف :)2011
بنتيجة عن معياري املحاسبة الدوليين الخاصين بإعداد التقارير املالية رقم  10و 12فإن ما يتبقى يف معيار املحاسبة الدويل رقم  27محدود
ملحاسبة الشركات التابعة واملنشآت املشتركة السيطرة والشركات الزميلة يف القوائم املالية املنفصلة .يكون التعديل فعال للفترات السنوية التي
ستبدأ يف أو بعد  1يناير .2013
و .معيار احملاسبة الدويل رقم –28االستثمار يف الشركات التابعة واملشاريع املشتركة (كما هو مراجع يف :)2011
بنتيجة معياري املحاسبة الدوليين الخاصين بإعداد التقارير املالية رقم  11و 12فإن معيار املحاسبة الدويل رقم  28قام بإعادة تسمية معيار
املحاسبة الدويل رقم « 28االستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة« ويوضح تطبيق مبدأ حقوق امللكية لالستثمارات يف املشاريع املشتركة
والشركات الزميلة .تكون التعديالت فعالة للفترات السنوية التي ستبدأ يف أو بعد  1يناير .2013

 - 39أرقام املقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املاضية كي تتماشى مع عرض السنة الحالية.

- 40موافقة جملس اإلدارة
اعتمدت القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26صفر 1434هـ (املوافق  8يناير .)2013

- 41بازل  2الركيزة الثالثة:
إن بازل  2الركيزة الثالثة تتطلب بعض االفصاحات الكمية والنوعية املحددة .إن هذه االفصاحات سوف تكون متاحة عىل موقع املجموعة
االلكتروني  www.shb.com.saأو يف التقرير السنوي وحسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي .ال تخضع هذه االفصاحات للفحص
أو املراجعة من قبل املراجعين الخارجيين.
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