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البيانات املالية
2014 - 2010

قائمة الدخل
(بماليين الرياالت
السعودية)

2013

2014

2012

2011

2010

دخل العموالت الخاصة (صايف)

1,966

1,624

1,372

1,290

1,287

إجمايل الدخل من غير العموالت الخاصة

1,216

992

847

716

667

إجمايل دخل العمليات

3,182

2 616

2,219

2,005

1,954

مصاريف العمليات

1,011

895

847

818

772

صايف دخل العمليات

2,171

1,721

1,373

1,187

1,182

مخصص خسائر االئتمان واإلستثمارات،
صايف
صايف الدخل

,

346

219

120

171

398

1,821

1,502

1,253

1,032

790

قائمة املركز املايل
(بماليين الرياالت السعودية)
حقوق املساهمين

10,742

9,401

8,306

7,408

6,387

ودائع العمالء

76,814

61,875

53,914

44,689

41,604

قروض وسلف للعمالء ،صايف

65,148

53,211

45,276

37,410

35,039

استثمارات ،صايف

18,784

16,849

11,379

11,503

11,752

إجمايل املوجودات

96,619

80,468

68,506

57,197

53,882

عدد األسهم القائمة (باآلالف)

476,280

396,900

396,900

330,750

330,750

عدد املوظفين

1,637

1,534

1,499

1,406

1,439

عدد الفروع

55

48

45

44

44

املؤشرات املالية
صايف ربح السهم (بالريال السعودي)

3.82

3.15

2.63

2.17

1.66

معدل الربح املوزع (األرباح املوزعة  /صايف
األرباح) ٪

34.00

31.19

35.48

36.54

-

قيمة املوجودات الصافية للسهم (بالريال
السعودي)

22.55

19.74

17.44

15.55

13.41

* تم تعديل املؤشرات املالية املقارنة لتعكس أثر األسهم املجانية املصدرة.

املعدالت
معدل العائد عىل متوسط حقوق
املساهمين ()٪

18.08

16.96

15.95

14.96

13.15

معدل العائد عىل متوسط املوجودات
()٪

2.06

2.02

1.99

1.85

1.40

معدل كفاية رأس املال (( )٪رأس املال
األساس +رأس املال املساند)

15.85

18.32

17.60

16.60

16.35

معدل الفعالية ٪

31.78

34.20

38.10

40.00

39.52

تصنيف
االئتمان
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وكالة التصنيف

طويل األجل

قصير األجل

موديز

A1

P-1

فيتش

A-

F2

صايف الدخل (بماليين الرياالت السعودية)

إجمايل املوجودات (بماليين الرياالت السعودية)
2014

96,619

2014

1,821

2013

80,468

2013

1,502

2012

68,506

2012

1,253

2011

57,197

2011

1,032

2010

53,882

2010

790

قروض وسلف للعمالء (بماليين الرياالت السعودية)

إجمايل ودائع العمالء (بماليين الرياالت السعودية)
2014

76,814

2014

65,148

2013

61,875

2013

53,211

2012

53,914

2012

45,276

2011

44,689

2011

37,410

2010

41,604

2010

35,039

العائد عىل متوسط حقوق املساهمين ()٪

العائد عىل متوسط املوجودات ()٪
2014

% 2.06

2014

% 18.08

2013

% 2.02

2013

% 16.96

2012

% 1.99

2012

% 15.95

2011

% 1.85

2011

% 14.96

2010

% 1.40

2010

% 13.15

2014

2013

2012

2011

2010

إجمايل املوجودات

96,619

80,468

68,506

57,197

53,882

إجمايل املطلوبات

85,877

71,067

60,200

49,789

47,495

صايف املوجودات

10,742

9,401

8,306

7,408

6,387
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أعضاء مجلس
اإلدارة

البنك السعودي الهولندي
شركة مساهمة سعودية
رقم السجل التجاري
1010064925
رأ س املال
ريال سعودي مدفوع بالكامل 4,762,800,000
ومقسم إ ىل  476,280,000سهم القيمة اإلسمية للسهم الواحد 10
ريال سعودي

8

املساهمون
مستثمرون سعوديون %60 ,بنك إ يه بي إ ن أ مرو إ ن.ڤي% 40 .
اإلدارة العامة
ص.ب  - 1467الرياض  , 11431اململكة العربية السعودية
موقع اإلنترنت
www.shb.com.sa
هاتف
+966 11 401 0288

املهندس مبارك بن عبداهلل الخفرة
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة لبنى سليمان العليان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ سليمان عبداهلل القاضي
عضو

األستاذ عبدالهادي عيل شايف
عضو

األستاذ يان كوبمان
عضو

األستاذ إياد عبدالرحمن الحسين
عضو

األستاذ خافير مالدونادو
عضو

الدكتور بيرند فان ليندر
العضو املنتدب

األستاذ أحمد فريد العولقي
عضو

األستاذ سورن كرينق نيكواليزن
عضو
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فنانة سعودية ،درست
الفن المعاصر في كلية
سنترال سانت مارتين ،لكنها
وجدت نفسها تتجه إلى
دراسة الفن اإلسالمي.
حصلت على درجة
الماجستير مرتبة الشرف
من مدرسة (ولي العهد
البريطاني) األمير تشارلز
للفنون التراثية.

10

دانة
عورتاني

تقرير
مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2014

مقدمة

 – 1قطاعات البنك

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن يقدم تقريره
السنوي للمساهمين الكرام للسنة املالية املنتهيـة يف 31
ديسمبر 2014م .

يتكون البنك من ثالثة قطاعات أساسية هي :قطاع الشركات
و قطاع األفراد و قطاع 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 .كما يمتلك
البنك شركات تابعة أخرى وهي شركة السعودي الهولندي
لوكالة التأمين التي تعتبر ذراع التأمين للبنك السعودي
الهولندي و شركة السعودي الهولندي العقارية .ويمتلك
ً
أيضا نسبة  %20من الشركة الوطنية للتأمين.
البنك

حقق البنك خالل عام 2014م أعىل نتائج مالية يف تاريخه
املمتد عىل مدى  89سنة .وعمل البنك السعودي الهولندي
ً
جاهدا عىل تنمية قاعدة عمالئه من املؤسسات والشركات
ً
تبعا لذلك زيادة يف األصول والودائع والدخل
واألفراد وشهد
غير املمول .وبهذا تمكن البنك من زيادة صايف أرباحه قياسيا
بنسبة  ٪21.3عن العام السابق حيث بلغت  1‚821مليون
نمى البنك ميزانيته العمومية بشكل كبير لتصل
ريال .كما ّ
إىل  96.62مليار ريال ،أي بنسبة زيادة تبلغ  %20عن
العام 2013م .وقد حقق البنك هذه اإلنجازات عىل الرغم
من التزامه بسياسته املتحفظة يف املخصصات والتي تنعكس
يف نسبة تغطية القروض غير العاملة والبالغة  .%161كما
تعززت القاعدة الرأسمالية للبنك من خالل املستويات العالية
لألرباح املبقاة.
وبفضل نهج البنك املركز لخدمة احتياجات عمالئه يف جميع
أرجاء اململكة ،لم تنعكس نجاحاته عىل النتائج املالية فحسب٬
فقد تم تقديرخدمات البنك من قبل عدد من أبرز مراقبي
القطاع املصريف وذلك بحصوله عىل اثنتي عشرة جائزة خالل
العام ،بما فيها جائزة أفضل مجموعة مصرفية يف اململكة
العربية السعودية املقدمة من مجلة وورلد فاينانس العاملية،
وجائزة أفضل بنك للمنشآت الصغيرة واملتوسطة يف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا من مجلة بانكر ميدل إيست.
وساهمت كافة هذه النتائج بتبوأ البنك السعودي الهولندي
مكانته كأحد أقوى مزودي الخدمات املصرفية يف اململكة،
حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات املصرفية للشركات
واألفراد من خالل شبكة فروعه املنتشرة وغيرها من القنوات
األخرى ٫كالخدمات املصرفية عىل شبكة اإلنترنت .وقد تم عرض
تفاصيل أكثر عن قطاعات البنك وأسواقها يف القسم الخاص
بأنشطة البنك يف هذا التقرير.

الخدمات الرئيسية املقدمة تحت كل قطاع من قطاعات البنك
هي كالتايل:
ـ قطاع الشركات
يعمل قطاع الشركات عىل تقديم عدد من املنتجات والخدمات
للعمالء من الشركات واملؤسسات و التي تشمل القروض ألجل
والتمويل التجاري والضمانات وتمويل الشركات والخدمات
االستشارية .كما يقدم هذا القطاع سلسلة متكاملة من
الخدمات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ـ قطاع األفراد
يعمل هذا القطاع من خالل شبكة فروع محلية و أجهزة
الصرف اآليل مدعمة بسلسلة من الخدمات املصرفية الهاتفية و
اإللكترونية للعمالء.
وتشمل املنتجات والخدمات التي يوفرها هذا القطاع:
الحسابات الجارية والودائع ألجل والقروض الشخصية والتمويل
السكني والبطاقات االئتمانية والخدمات املصرفية عبر االنترنت
والهاتف املصريف .كما يوفر البنك خدمة ”املصرفية املميزة“ و
”مصرفية التقدير“ املصممة للعمالء املؤهلين الذين يحتفظون
بأصول كبيرة لدى البنك .كما تتوفر خدمات املتاجرة باألسهم
وإدارة األموال لدى شركة السعودي الهولندي املالية .ويوفر
البنك أيضا باقات متنوعة من الخدمات املصرفية للسيدات من
خالل شبكة فروع السيدات.
ـ قطاع الخزينة
يقدم قطاع الخزينة يف البنك السعودي الهولندي منتجات
وبناء عىل مكانتها الرائدة يف
استثمارية وتحوطية لعمالء البنك.
ً
تقديم منتجات النقد من العمالت األجنبية ،فقد واصلت إدارة
الخزينة يف تنمية أنشطتها الخاصة باملشتقات (املهيكلة) بالعمالت
األجنبية و أسعار العمولة الخاصة .و تعتبر إدارة الخزينة ضمن
أكبر املزودين الرئيسيين لألسواق بين البنوك ملنتجات الخزينة
املسعرة بالريال السعودي وأسعار العمولة الخاصة.
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 – 2االستراتيجية
إن املوجودات و املطلوبات و النتائج لهذه القطاعات موضحة
يف اإليضاح ( )28من القوائم املالية املوحدة.
وفيما ييل أنشطة وخدمات الشركات التابعة والزميلة للبنك
السعودي الهولندي:
شركة السعودي الهولندي املالية :بدأت شركة
السعودي الهولندي املالية ،وهي شركة تابعة ومملوكة
بالكامل للبنك السعودي الهولندي ،نشاطها يف بداية
العام 2008م بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد
العربي السعودي و هيئة السوق املالية .وقد شاركت منذ
ذلك الوقت يف العديد من الصفقات الهامة .حيث يشتمل
نشاط الشركة عىل ممارسة التعامل بصفة أصيل و وكيل
يف مجاالت الوساطة املالية لألفراد ،وإدارة األصول ،وتمويل
الشركات واملشورة يف مجال األنشطة االستثمارية وترتيب
الديون وخدمات حفظ األوراق املالية.
شركة السعودي الهولندي العقارية :بدأت شركة
السعودي الهولندي العقارية ،وهي شركة تابعة ومملوكة
بالكامل للبنك السعودي الهولندي ،نشاطها يف بداية عام
2010م بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العربي
السعودي .وتشتمل أنشطة الشركة عىل تسجيل صكوك
ملكية العقارات الخاصة بمنتج التمويل السكني للبنك .
شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين :تم
الترخيص لهذه الشركة التابعة واململوكة بالكامل للبنك
السعودي الهولندي ملزاولة أعمال التأمين .وقد بدأت الشركة
نشاطها خالل عام 2012م.
الشركة الوطنية للتأمين :اشترى البنك حصة تبلغ
 %20من أسهم شركة الوطنية للتأمين يف العام 2008م،
وهذه الحصة االستراتيجية ستمكن البنك من التوسع يف تلبية
احتياجات قطاع الخدمات املصرفية لألفراد يف مجال التأمين.
وقد تأسست الشركة الوطنية للتأمين يف العام  2010م.

ارتفع صايف الربح

خالل السنة بنسبة

وقد تمت اإلشارة إىل تفاصيل أكثر عن الشركات التابعة
والزميلة يف اإليضاح ( )1من القوائم املالية املوحدة ويف البند
( )11املذكور أدناه.

% 21.30
حيث سجل البنك
أرباح ًا قياسية بلغت

1‚821مليون ريال

تهدف استراتيجية البنك إىل مواصلة السعي لتحقيق
أهدافه األساسية واملتمثلة يف :تنويع وتوسيع قاعدة
عمالء البنك يف قطاع مصرفية الشركات وزيادة أعماله
مع املنشآت الصغيرة واملتوسطة مع التركيز يف ذات
الوقت ليصبح البنك هو خيار الشرائح املحددة من عمالء
مصرفية األفراد .وسوف تستمر خطط أعمال البنك
وقرارات اإلدارة بإتجاه تحقيق هذه األهداف الرئيسية.
ويف ماييل أبرز إنجازات كل قطاع:

املجموعة املصرفية للشركات
يعتبر البنك السعودي الهولندي من خالل خبرته
ً
ً
أساسيا يف السوق عن طريق تقديم
العبا
الطويلة
املنتجات والخدمات املصرفية ألهم الشركات يف اململكة
العربية السعودية .وتهدف املجموعة املصرفية للشركات
إىل توفير أفضل الحلول مع تقديم خدمات متكاملة
والتركيز عىل العمالء من الشركات املتوسطة والكبيرة .

وتتكون مصرفية الشركات من قسمين هما :مصرفية
املنشآت الكبيرة ومصرفية الشركات املتوسطة  ،حيث
تعتبر األخيرة أحد أهداف نمو حجم ميزانية البنك.
ويسهم هذا التقسيم بتركيز املوارد لضمان تجاوز
توقعات العمالء.

وقد تم تكريم أبرز جهود وإنجازات املجموعة املصرفية
للشركات خالل العام 2014م من خالل جائزة
االمتياز يف الخدمات املصرفية للشركات واملقدمة من
قبل انترناشونال الترنتيف انفيستمنت ريفيو ،وهي
أحـد أبرز مراقبي االقتصاد العاملي واالستدامـــه،
والتي تشكـــل إضافـــة إىل قائمــة البنك املتزايدة من
األوسمة واإلنجازات.

املجموعة املصرفية لألفراد
تهدف املجموعة املصرفية لألفراد إىل أن تصبح رائدة
يف مجال توفير الخدمات املالية لألفراد واملهنيين ذوي
املالءة املالية الضخمة يف اململكة من خالل تقديم خدمات
شخصية شاملة و ذات جودة عالية.

وواصلت مصرفية األفراد خالل عام 2014م تركيز
أنشطتها عىل متطلبات العمالء للحصول عىل منتجات
وخدمات سهلة ومباشرة تلبي متطلبات نمط حياتهم

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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وتكون بمثابة تجربة إيجابية لهم .وقد تم طرح عدد
من املبادرات الجديدة حول منتجات وعروض التمويل
الشخصي والتمويل السكني ذات القيمة املضافة
ً
ً
كبيرا يف قيمة
نموا
للعمالء ٫األمر الذي نجم عنه
املحفظة ،بلغ  3.3مليار ريال .وقد نالت منتجات البنك
عىل تقدير األوساط املصرفية حيث حصدت جائزة أفضل
منتج للتمويل السكني من قبل مجلة بانكر ميدل
إيست وجائزة أفضل عروض للتمويل الشخصي من
مجلة وورلد فاينانس العاملية .كما وسعت املجموعة
املصرفية لألفراد من شبكة فروعها بافتتاح سبعة فروع
جديدة حيث نمت الودائع التي ال تحتسب عليها عمولة
بنسبة .%21

وصل عدد فروع البنك يف نهاية العام إىل  55فرعا
ً
مركزا ملصرفية
يف كافة أنحاء اململكة ،تتضمن 14
السيدات .وباإلضافة إىل التوسع يف شبكة الفروع ،وسع
البنك شبكة أجهزة الصرف اآليل ،حيث تم تركيب 113
جهاز صرف آيل جديد ،وبهذا ازداد العدد الكيل ألجهزة
الصرف اآليل لتبلغ  382جهاز صرف موزعة يف جميع
أنحاء اململكة.

وتقدم مصرفية الهاتف واالنترنت يف البنك السعودي
الهولندي خدمات فنية عالية وسهلة االستخدام .وقد
ارتفع عدد مستخدمي الخدمات املصرفية لألفراد بنسبة
 %35خالل العام ،والذي أدى بدوره إىل زيادة عالية
يف نسبة العمليات اإللكترونية والتي بلغت .%37
وبشكل عام سجل البنك نسبة قياسية للعمليات
غير النقدية املنفذة بواسطة القنوات اإللكترونية عند
 %84مقارنة بالعمليات غير النقدية املنفذة عبر الفروع
بنسبــة .%16

وقد تم تكريم البنك السعودي الهولندي بجائزة
أفضل مصرفية إنترنت يف اململكة لعام 2014م
واملقدمة من قبل جلوبال بانكينج آند فاينانس.

املنشآت الصغيرة واملتوسطة
تشكل املنشآت الصغيرة واملتوسطة جزء من مجموعة
مصرفية األفراد وذلك يف إفصاح القوائم املالية املتعلق
بالقطاعات التشغيلية .وقد استمر نجاح البنك يف
خدمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة حيث نمت األصول
بنسبة  ،%45كما استمر البنك يف االلتزام ببرنامج
كفالة (وهو برنامج بالتعاون بين وزارة املالية والبنوك
السعودية يهدف إىل تعزيز تمويل املنشآت الصغيرة
واملتوسطة) .ومن أجل اإلسهام يف تطوير هذا القطاع،
أطلق البنك موقع لتقديم استشارات غير مالية والذي
يتيح للمنشآت الصغيرة واملتوسطة الوصول إىل أدوات
تطويرية بدون أي تكلفة .وتعد املنشآت الصغيرة
واملتوسطة أحد أهداف نمو حجم ميزانية البنك.

إدارة الخزينة وشركة السعودي الهولندي
املالية وشركة السعودي الهولندي العقارية
واملصرفية اإلسالمية
توفر إدارة الخزينة للبنك السعودي الهولندي وشركة
السعودي الهولندي املالية وشركة السعودي الهولندي
العقارية منتجات وخدمات وخبرات استشارية مقدمة
ً
خصيصا ملجموعة مصرفية الشركات ومجموعة مصرفية
األفراد يف البنك .وتقوم إدارة الخزينة بتزويد العمالء
من األفراد والشركات بحلول تحوطية وعروض لتحسين
العائد عىل استثماراتهم .وتوفر شركة السعودي
الهولندي املالية مجموعة كاملة من منتجات الوساطة
وإدارة األصول و املنتجات املصرفية االستثمارية .كما
توفر شركة السعودي الهولندي العقارية خدمات
شراء وتسجيــل العقـــارات لدعم نشــاط البنــك يف
التمويــل السكني.

عالوة عىل ذلك ،يستمر البنك يف االستثمار يف األعمال
ً
رائدا يف
املصرفية اإلسالمية كما يهدف إىل أن يكون
هذا املجال.

 – 3إدارة املخاطر:
 1-3نظرة عامة

وصل عدد فروع البنك يف نهاية العام إىل

55

فرعا يف كافة أنحاء المملكة،
تتضمن  14مركز ًا لمصرفية السيدات.

تعتبر إدارة املخاطر ذات أهمية بالغة يف البيئة
املصرفية .وتضمن إدارة املخاطر السليمة تحديد وقياس
ومراقبة واإلبالغ عن جميع املخاطر الجوهرية ،كما
تضمن االلتزام بحدود الرغبة يف املخاطرة املحددة
َ
سعيا يف تحقيق األهداف
من قبل مجلس اإلدارة
االستراتيجية للبنك.

ويسترشد نهج إدارة املخاطر يف البنك السعودي
الهولندي بإطارحوكمة املخاطر الذي يحدد مبادئ
إدارة املخاطر يف البنك ،وأدوار ومسؤوليات إدارة

14

املخاطر والنهج املستخدم يف إدارة املخاطر .ويتضمن
نهج إدارة املخاطر عىل السياسات واإلجراءات الداخلية،
والحدود ،واختبار اإلجهاد ومراقبة املخاطر واإلبالغ
عنها واملتطلبات التنظيمية عىل النحو املبين من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي .كما يتضمن نهج
إدارة املخاطرعىل توجيهات وآليات معينة تُ أخذ يف عين
االعتبار عند هيكلة وإعداد املعامالت.
وتقدم لجنة املخاطر التابعة ملجلس إدارة البنك اإلرشاد
والتوجيه االستراتيجي لإلدارة فيما يتعلق بإطار
حوكمة املخاطر يف البنك .ومن مسؤوليات اللجنة
رفع التوصيات للمجلس بشأن مسائل تختص بتحديد
الرغبة يف املخاطرة واستراتيجيتها وعمليات تقييم
املخاطر والسياسات والتطورات التنظيمية واعتبارات
البنية التحتية للمخاطر ،باإلضافة إىل توفير التوجيهات
التصحيحيــة يف حــال وجــود تجــاوزات كبيــرة
للحـدود املوضوعه.

 2-3نظرة عامة عن األصول املرجحة املخاطر
ومنهجية إدارة رأس املال
تنصب أعمال البنك الرئيسية يف مصرفية الشركات يف
ّ
اململكة العربية السعودية .ولدى البنك عالقة طويلة
األمد مع نسبة كبيرة من قاعدة عمالء الشركات .وعادة
ً
تراجعا
يكون لهؤالء العمالء تاريخ ائتماني مستقر شهد
ً
ً
واحدا عىل األقل .وتمكن هذه الخصائص
اقتصاديا
البنك من وضع تصور طويل األمد واكتساب ثقة يف
اإلقراض خالل الدورات االقتصادية.

وتكمن أحد أهداف البنك االستراتيجية يف تنويع
مخاطر االئتمان من خالل تنمية أصول املنشآت
الصغيرة واملتوسطة وأصول الشركات املتوسطة وأصول
مصرفية األفراد .ولدى البنك سياسات وإجراءات
وضوابط محددة للمخاطر وموظفون ذوي خبرة يف
إدارة املخاطر لكل من هذه القطاعات املستهدفة للنمو.
ً
ً
تجاريا بالدرجة األوىل ،يخصص املركز
بنكا
ولكون البنك
ً
ً
كبيرا ألصول مخاطر االئتمان  ،كما
حيزا
املايل للبنك
هو موضح يف تقسيم الركيزة األوىل لألصول املرجحة
املخاطر كما يف نهاية عام 2014م.

يقوم البنك بتقييم كفاية رأس املال مقابل أنواع
املخاطر التي يتعرض لها من خالل خطة تقييم كفاية
رأس املال السنوية ،والتي تعد أحد متطلبات بازل II
ومتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
 3-3املخاطر الرئيسية -األنواع والرقابة

يقدم القسم التايل نظرة عامة عن أنواع املخاطر
الرئيسية التي يتعرض لها البنك ونهج إدارة املخاطر
املرتبط بها.

لدى معظم أنواع املخاطر الرئيسية مقاييس مرتبطة
ً
جزءا من بيان رغبة
برغبة املخاطرة والتي تشكل
املخاطرة املحدد من قبل مجلس اإلدارة .ويقوم مجلس
اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه بمراقبة نتائج مقاييس
الرغبة باملخاطرة بانتظام ليتسنى مالحظة ما إذا كان
البنك يعمل ضمن حدودها املقررة كما قد يطلب من
اإلدارة اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا اقتضى األمر ذلك.

وتتم مراجعة بيان و مقاييس الرغبة يف املخاطرة للبنك
ً
سنويا ويتم إجراء التعديالت عليها عندما يستلزم األمر
ذلك ،مع مراعاة بيئة األعمال والتطورات االستراتيجية.

 1-3-3مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان الخسائر الناتجة عن عدم مقدرة
املقترض أو طرف آخر عىل الوفاء بالتزاماته املالية
أو التعاقدية تجاه البنك .وتنشأ مخاطر االئتمان
بشكل أساسي عن أنشطة البنك يف اإلقراض املباشر
وإصدار الضمانات والصكوك وغيرها من األدوات
املالية وعن أنشطة التمويــل التجــاري وعن األنشطــة
االستثمــارية والتجارية.

ويسيطر البنك عىل مخاطر االئتمان من خالل مراقبتها،
ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينة ،وتقييم
املالءة االئتمانية للطرف املقابل بصورة مستمرة
وبواسطة الهيكلة املالئمة للعمليات بما يف ذلك
استخدام الضمانات.

%4.5
%0.6
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ

%94.9

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﻭﱃ

الرسم البياني ( )1األصول املرجحة املخاطر حسب نوعها

وتراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات بانتظام
وتطلب ضمانات إضافية حسب االتفاقيات املبرمة
إذا تطلب األمرذلك .كما تراقب اإلدارة بشكل
مخصص القيمة السوقية للضمانات أثناء مراجعتها
لكفاية مخصص خسائر االنخفاض يف القيمة .وتراجع
اإلدارة بانتظام سياسات إدارة املخاطر واألنظمة
لتعكس التغيــرات يف األســواق و املنتجــات وأفضــل
املمارسـات الناشئة.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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وإضافة إىل مراقبة حدود االئتمان ،يقوم البنك بإدارة
مخاطر االئتمان املتعلقة بأنشطته التجارية وذلك
بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول يف ترتيبات
ضمان مع األطراف األخرى يف الظروف املالئمة والحد
كذلك من فترات التعرض للمخاطر .وتمثل املخاطر
االئتمانية للمشتقات يف البنك التكلفة املحتملة
الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى
يف الوفاء بالتزاماتها .وللتحكم يف مستوى مخاطر
تقيم اإلدارة األطراف
االئتمان التي يتحملها البنكٍّ ،
األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها يف
أنشطة اإلقراض.

ويمكن أن يتأثر األداء املايل للبنك بتركز مخاطر
االئتمان .وينتج التركز يف مخاطر االئتمان عند مزاولة
عدد من امللتزمين  /املقترضين ألنشطة متشابهة ٬أو
عندما يكون لهم نفس الخصائص االقتصادية التي
ستؤثر عىل مقدرتهم يف الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية
عند حدوث تغيرات يف الظروف االقتصادية أوالسياسية
ً
أيضا
أو الظروف األخرى .وقد تنشأ مخاطر التركز
عن املخاطرة الكبيرة ملقترض واحد أو مجموعة من
املقترضين ذوي العالقة .وتسعى اإلدارة إىل إدارة تركز
مخاطر االئتمان من خالل تنويع أنشطة اإلقراض.

وتمثل سندات الدين املدرجة يف املحفظة االستثمارية،
بشكل أساسي ،مخاطر ديون سيادية .ويتم تحليل
االستثمارات حسب الطرف اآلخر يف اإليضاح ()6
من القوائم املالية املوحدة ،وملزيد من التفاصيل حول
مكونات القروض والسلف ،يرجى الرجوع إىل اإليضاح
( )7من القوائم املالية املوحدة .كما تم اإلفصاح عن
املعلومات املتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة باملشتقات
والتعهدات وااللتزامات املحتملة يف اإليضاح ()29
واإليضاح ( )19عىل التوايل يف القوائم املالية املوحدة.
وتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر التعرضات
االئتمانية القصوى للبنك حسب القطاعات التشغيلية
يف اإليضاح ( )28يف القوائم املالية املوحدة.

 2-3-3املخاطر التشغيلية
تُ عرف املخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة املباشرة أو
غير املباشرة التي يتعرض لها البنك والناجمة عن عدم
كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص أو
األنظمة أو عن أحداث خارجية.

ويتم تحديد املخاطر التشغيلية وتقييمها باستخدام
التقييم الذاتي للمخاطر والرقابة وباستخدام أدوات
مؤشرات املخاطر الرئيسية .ويتم االحتفاظ بسجل
للمخاطر والضوابط واإلجراءات املخففة يف مستودع
التحكم املركزي .ويقوم قسم إدارة املخاطر التشغيلية
بإدارة املخاطر التشغيلية للمبادرات/املنتجات الجـديدة
أو التي تم تغييــرها من خــالل إجــراء تقييــم
للمخــاطر التشغيلية.

كما يتم تسجيل جميع الخسائر التشغيلية يف نظام
الحوكمة واملخاطر والرقابة للبنك .ويتم تحليل الخسائر
بشكل مكثف بواسطة قسم إدارة املخاطر التشغيلية،
والذي قد يؤدي إىل تعديل السياسات واإلجراءات أو
اعتماد عناصر رقابة أخرى للتخفيف من احتمال حدوث
أي خسارة مماثلة.

 3-3-3إدارة استمرارية األعمال
تُ عرف إدارة استمرارية األعمال عىل أنها قدرة املنشأة
عىل مواصلة تقديم منتجات أو خدمات عىل مستويات
مقبولة ومحددة مسبقا بعد حدوث عطل للمنشأه.
ومن أجل تقليل خطر تعطل األعمال واالستجابة
بشكل منظم ألي عطل محتمل واستئناف ”العمل
كاملعتاد“ بأسرع وقت ممكن ٬فقد وضع البنك خطة
الستمرارية األعمال.

ويرخص لتفعيل خطة استمرارية األعمال من خالل
مركز القيادة والرقابة ،وهي السلطة املخولة باتخاذ
القرارات خالل كامل فترة األزمة حتى يعود ”العمل
كاملعتاد“ .ويتألف فريق مركز القيادة والرقابة من
أعضاء من اإلدارة العليا ومن بدالء تم تعيينهم للنيابة
عنهم .ويضمن هذا النهج املركزي الكفاءة والفعالية
يف عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم وضوح
املسؤوليات ومن احتمال ازدواجية الجهود .ويتم
تحديد عدد من سيناريوهات مخاطر استمرارية األعمال
الرئيسية ملستويات متفاوتة الخطورة والتي يمكن أن
تؤدي إىل استخدام خطة استمرارية األعمال.
ويتم تعميم تقارير منتظمة إىل اإلدارة العليا تغطي
وضع جميع املبادرات الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال
واملهام املنجزة واملهام القائمة.

 4-3-3مخاطر السوق
ويتبع البنك منهجية ”أفضل املمارسات“ املقبولة يف
تقييم املخاطر وتقييم الرقابة لتحديد املخاطر التشغيلية
الكامنة للمنتجات والعمليات القائمة ،وكذلك
للمنتجات والعمليات املقترحة الجديدة.
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مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناجمة عن
التقلبات يف أسعار األسواق املالية (مثل أسعار صرف
العمالت األجنبية وأسعار العموالت وأسعار االئتمان
وأسعار األسهم وأسعار السلع وغيرها ) والتي من
شأنها أن تغير القيمة الدفترية لبعض من موجودات
ومطلوبات البنك.

استمر نجاح البنك يف

خدمة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة حيث نمت

األصول بنسبة

% 45.00
ويتعرض البنك ملخاطر السوق بسبب أنشطته التجارية،
والتي تشمل تسهيل أنشطة العمالء وتداول امللكية.

وتتم إدارة مخاطر محفظة املتاجرة ومراقبتها باستخدام
عدة طرق ومن ضمنها منهج القيمة املعرضة للمخاطر –
( . )VaRأما مخاطر املحفظة لغير أغراض املتاجرة ،فيتم
إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة املعرضة
للمخاطر ( )VaRواختبار اإلجهاد وتحليل الحساسية.

 1-4-3-3مخاطر السوق – محفظة املتاجرة
ً
حدودا ملستوى املخاطر املقبولة عند
وضع مجلس اإلدارة
إدارة مخاطر محفظة املتاجرة .ولكي تتم إدارة مخاطر
ً
يوميا منهج
السوق يف محفظة املتاجرة  ،تطبق اإلدارة
القيمة املعرضة للمخاطر  VaRلتقييم أوضاع مخاطر
ً
وأيضا لتقدير الخسائر االقتصادية املحتملة
السوق
ً
استنادا إىل مجموعة افتراضات وتغيرات يف السوق.

إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر  VaRيقدر احتمال
التغير السلبي يف القيمة السوقية للمحفظة عند
مستوى ثقة محدد وعىل مدى فترة زمنية معينة.
ويستخدم البنك 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 اليتوقع 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.
عىل الرغم من جدوى منهج القيمة املعرضة للمخاطر VaR
ً
ً
محدودا ،خاصة وأن القيمة املعرضة
منهجا
إال أنه يعد
للمخاطر  VaRتبنى عىل مخاطر املحفظة يف نهاية يوم
العمل والتحتسب أي خسائر ممكن أن تحدث خارج
نطاق مستوى الثقة املحدد .ومن املمكن أن تختلف النتائج
الفعلية للمتاجرة من تلك املحتسبة باستخدام القيمة
ً
مؤشرا ذا معنى
املعرضة للمخاطر  VaRكما انها ال تقدم
عن األرباح أو الخسائر خالل أوضاع السوق 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 والتقوم 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 ملراجعتها.

 2-4-3-3مخاطر السوق لغير أغراض املتاجرة:
تنشأ مخاطر السوق لغير أغراض املتاجرة أو دفتر
األعمال البنكية بصفة رئيسية من أسعار العموالت
والتعرض إىل مخاطر أسعار الصرف األجنبي والتغيرات
يف أسعار األسهم.

ـ مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت يف دفتر أعمال البنك
من أثر التغير يف التدفقات النقدية عىل املوجودات
واملطلوبات املالية نتيجة التغير يف أسعار العموالت.
ويتعرض البنك ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم
التطابق أو حدوث فجوات يف مبالغ املوجودات
واملطلوبات واألدوات املالية املشتقة األخرى التي تستحق
أو يعاد تسعيرها يف فترة معينة .وتتم إدارة هذه
املخاطر عن طريق مطابقة إعادة تسعير املوجودات
واملطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة املخاطر .وقد
ً
حدودا لفجوات أسعار الفائدة لفترات
أقر مجلس اإلدارة
محددة .ويتم مراقبة هذه الحدود يوميا من قبل إدارة
الخزينة يف البنك .وتراقب اإلدارة املراكز وتستخدم
استراتيجيات تحوط بغرض التأكد من االحتفاظ باملراكز
ضمن حدود الفجوات املقررة عند الضرورة.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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تقرير مجلس اإلدارة

ـ مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير يف قيمة األدوات
املالية نتيجة التغيرات يف أسعار تحويل العمالت
األجنبية .وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا ملراكز العمالت
والتي يتم مراقبتها بشكل يومي ،كما يتم استخدام
استراتيجيات التحوط للتأكد من أن املراكز ستبقى ضمن
هذه الحدود.

ويدير مجلس اإلدارة مخاطر آثار التقلبات يف أسعار
تحويل العمالت األجنبية السائدة عىل املركز املايل للبنك
وتدفقاته النقدية من خالل وضع حدود ملستوى املخاطر
لكل عملة وبشكل إجمايل ،حيث يتم مراقبة هذه
الحدود يوميا.

ـ مخاطر أسعار االسهم
مخاطرأسعاراألسهم هي مخاطر انخفاض القيمة
العادلة لألسهم يف محفظة االستثمارات املقتناة لغير
أغراض املتاجرة للبنك نتيجة للتغيرات يف مستويات
مؤشرات االسهم أوقيمة األسهم الفردية .ويتعرض
البنك ملخاطر أسعار األسهم لوجود أسهم يف محفظته
االستثمارية يرجى االطالع عىل اإليضاح ( )31من
القوائم املالية املوحدة.

 5-3-3مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة البنك عىل تلبية
التزاماته املالية يف الوقت املناسب وبأسعار معقولة.
وتشمل هذه االلتزامات املالية املطلوبات للمودعين
واملدفوعات املستحقة بموجب عقود املشتقات وتسوية
معامالت إعادة الشراء والتزامات اإلقراض واالستثمار.

وتعد إدارة السيولة أحد الوظائف األساسية للبنك
بصفتها مالزمة لعملية التحول لالستحقاق التي تكمن
وراء مصرفية األفراد والشركات.

وللتقليل من مخاطر السيولة ،قام البنك بتنويع مصادر
التمويل .كما تتم إدارة املوجودات بعد األخذ بعين
االعتبار توفر السيولة للحفاظ عىل رصيد كاف للنقدية
وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول .ولدى
البنك مجموعة من أدوات رصد السيولة التي هي
مزيج من اإلجراءات الداخلية والتنظيمية بما يف ذلك
تلك الواردة يف إطار متطلبات بازل  .3وتشمل هذه
اإلجراءات ،إجراءات طويلة وقصيرة املدى تحت الظروف
العادية وغير العادية.
ولدى البنك خطة تمويل للطوارئ والتي تحدد
خطة العمل التي سوف يستخدمها البنك لتمويل
النشاط التجــاري يف حــاالت األزمــات واألوضــاع غير
االعتيـادية للسوق.
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 6-3-3مخاطر االقتصاد الكيل والدورات
االقتصادية
مخاطر االقتصاد الكيل والدورات االقتصادية هي
املخاطر التي تتعرض لها األرباح نتيجة تقلبات الدورات
االقتصادية .ويأخذ البنك بعين االعتبار الزيادة يف
املخاطر املالية الناتجة عن الهبوط االقتصادي كجزء من
تقييمه ملخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر أسعار
العموالت .ويقوم البنك بعد ذلك بتقييم املخاطر
املحتملة اإلضافية عىل األداء املايل ،والتي ليست من
ضمن أنواع املخاطر املذكورة آنفا مثل انخفاض الدخل
من الرسوم.

اليمكن تأكيد شدة أو مدة املخاطر الناجمة عن التراجع
االقتصادي ،وتكون البيانات التاريخية مجرد دالالت،
مما يعني عدم دقة بعض مخففات املخاطر .ومن شأن
التراجع االقتصادي املطول أن يخفض أنشطة األعمال
مما يحد من قدرة البنك عىل إقامة أعمال جديدة
وتحقيق أرباح.

 7-3-3مخاطر االستراتيجية
تتعلق املخاطر االستراتيجية بالتغييرات املؤسسية يف
االستراتيجية وبتغيرات يف ظروف السوق األساسية.
وتكون املخاطر االستراتيجية أحد االعتبارات الرئيسية
عند القيام بتخطيط األعمال .وقد تنشأ مخاطر
استراتيجية مفرطة نتيجة تخطيط للدخول يف أسواق
جديدة أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع
الجغرايف .وال تعتقد اإلدارة أن هناك أي مبادرات عالية
املخاطر من شأنها أن تؤدي إىل املخاطر االستراتيجية.

ولدى البنك عدة لجان تساهم يف التقليل من املخاطر
االستراتيجية .وتوفر لجنة توجيه األعمال االستراتيجية
والتكنولوجيا إطار الحوكمة لالختيار الفعال للمحافظ
االستثمارية ملشاريع البنك .وتنظم لجنة العقود عملية
املوافقة عىل العقود  .كما تقوم لجنة اإلدارة العليا
بمراقبة أداء األعمال مقابل األهداف االستراتيجية.

كما وسعت المجموعة

المصرفية لألفراد من شبكة

فروعها بافتتاح
فروع جديدة
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 8-3-3مخاطر السمعة
تغطي مخاطر السمعة مخاطر الخسائر الناجمة عن
قيام املشاركين اآلخرين يف السوق ،بما فيهم العمالء،
بتكوين رأي سلبي عن البنك ،بغض النظر عما إذا كان
ً
ونظرا
هذا الرأي يستند إىل وقائع أو مجرد تصور.
لطبيعة مخاطر السمعة ،يمكن اعتبار قياس املخاطر
ً
ً
ونوعيا.
كميا

ولدى البنك التزام تجاه أصحاب املصلحة يتمثل يف
التقيد بسلوك العمل األخالقي يف جميع األوقات.
حيث يقوم البنك من خالله بحماية وتعزيز سمعته يف
االستقامة والشفافية واملسؤولية .يأخذ البنك مخاطر
السمعة محمل الجد ،ويسعى بكل امكانياته إىل تجنب
الحاالت املؤدية إىل هذه املخاطر والتخفيف من أي
حوادث قد تقع.

وتركز االستراتيجية الرئيسية للبنك إلدارة مخاطر
السمعة عىل حماية سمعة البنك من خالل توجيه سلوك
البنك واملوظفين باستخدام املكونات األساسية التالية:
ـ القيم املؤسسية للبنك السعودي الهولندي.
ـ مبادئ العمل يف البنك السعودي الهولندي.
ـ سياسة إدارة مخاطر السمعة يف البنك
السعودي الهولندي.
ـ السياسات واإلجراءات التي تغطي األعمال
اليومية للبنك.

ومن ضمن السياسات واملعايير املطبقة تلك التي
تتعامل مع قبول العمالء ومكافحة غسل األموال
وسياســـات االئتمـــان وسياســـة اإلبــالغ عن
العمليــات املشبوهة.

ً
كميا مخاطر السمعة من خالل استخدام
ويقيس البنك
مؤشرات األداء مثل شكاوى العمالء واستقالة املوظفين
باملقارنة مع توجهات السوق .وتتم مراجعة نتائج هذه
املقاييس من قبل اإلدارة عىل فترات منتظمة .وقد ينتج
استمرار االتجاه السلبي يف أي من القياسات إىل اتخاذ
إجراءات مباشرة وفورية من قبل اإلدارة.

ويمكن أن يؤدي أي فشل من قبل البنك بمزاولة
أعماله بااللتزام مع مقررات الشريعة الصادرة عن
الهيئة الشرعية إىل مخاطر سمعة جسيمة .كما يتبع
البنك سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي عدم التزام
بمقرارات الهيئة الشرعية ،وبالتــايل يركــز البنــك عىل
ما ييل:
ـ إلزام جميع املوظفين الذين يشاركون يف أي جانب
من جوانب األعمال املصرفية اإلسالمية باستكمال
برنامج اليسر املعتمد والذي يتكون من التدريب املصريف
اإلسالمي عىل املستوى األساسي واملتقدم.
ـ إجراء ورش عمل عىل مستوى املنتجات واألعمال/
الفروع لتعزيز فهم املوظفين للعمل املصريف اإلسالمي.
ـ تدريب موظفي املبيعات واملوظفين ذوي الصلة عىل
هيكــل املنتــج اإلسالمــي وإجراءاتــه قبل إطــالق
منتــج جديد.
ـ قيام البنك بترتيب ندوات للعمالء بانتظام لزيادة وعي
عمالئه باملفاهيم املصرفية والتمويل اإلسالمي بشكل
عــام ،وباملنتجــات اإلسالميــة التي يقدمهــا البنــك عىل
وجــه الخصوص.
ـ إجراء عمليات تدقيق يف املصرفية االسالمية عىل أساس
منتظم لضمان التوافق مع أحكام الشريعة.

 10-3-3أنواع املخاطر األخرى
من املخاطر األخرى التي يعتبرها البنك يف إطار أعماله
هي مخاطر التورق والقروض املشتركة وهي أعمال ال
ً
حاليا .وتعتبر املخاطر العاملية ضمن
ينشط بها البنك
سياق مخاطر االقتصاد الكيل ودورة األعمال .

11-3-3اختبار اإلجهاد
يقوم البنك بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد عىل مستوى
البنك ويركز عىل أنواع املخاطر الرئيسية التي يتعرض
لها .و يقصد بـ ”اختبار اإلجهاد“ التقنيات املختلفة
(الكمية و/أو النوعية) املستخدمة لقياس تعرض البنك
ألحداث استثنائية ويمكن حدوثها .ويتضمن برنامج
اختبار اإلجهاد يف البنك املبادئ التوجيهية املوضوعة من
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي واملبادئ املنصوص
عليها من قبل لجنة بازل ويعتبر عنصر أساسي يف إطار
حوكمة املخاطر لدى البنك.

 9-3-3مخاطر املصرفية اإلسالمية
يأخذ البنك بعين االعتبار املخاطر التي تقع ضمن إدارة
الخدمات املصرفية اإلسالمية بشكل منفصل – وتكمن
مجاالت املخاطر الرئيسية يف :الوفاء بالسلع وتسليمها
واملخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة .وهناك عمليات
محددة وضوابط واجراءات لجميع هذه املجاالت.

إن الهدف الرئيسي من اختبار اإلجهاد هو التأكد من
كفاية رأس مال البنك ومن توفر السيولة الستيعاب
اإلجهاد ،وخاصة قدرته عىل استعادة مركزه املايل
وعملياته إىل املستويات الطبيعية ،دون االعتماد املفرط

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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عىل األطراف الخارجية .ويتم متابعة الحساسيات التي
يتم تحديدها أثناء عملية اختبار اإلجهاد مع اإلجراءات
املتخذة من قبل اإلدارة بهدف تخفيف تأثيرها املحتمل
يف حالة حدوث اإلجهاد الفعيل.

وملزيد من التفاصيل عن املخاطر التي يواجهها البنك،
يرجى االطالع عىل اإليضاح ( )29و( )31و( )32من
القوائم املالية املوحدة.

 -4التصنيف االئتماني
تم تقييم التصنيف االئتماني للبنك السعودي الهولندي
من قبل موديز ومجموعة فيتش وذلك كما ييل:
التصنيف

وكالة التنصيف االئتماني

A1

موديز

-A

مجموعة فيتش

وقد عملت إدارة مصرفية الشركات معتمدة عىل خبرتها
الطويلة يف االستفادة من استمرار التوسع االقتصادي .
وخالل العام ارتفع الدخل من رسوم الخدمات التجارية
بنسبة  %32.22كما ارتفعت نسبة تمويل الشركات
والرسوم االستشارية بواقع  %11.20وبالتنسيق مع
إدارة الخزينة ارتفع دخل تحويل العمالت األجنبية
بنسبة .%32.20
وفيما يخص مصرفية األفراد ،واصلت عملية املتاجرة يف
األسهم املحلية أوجها خالل العام حيث ارتفعت الرسوم
بنسبة  .%31ومن الجدير بالذكر أن امليزانية الخاصة
بمصرفية األفراد قد أقفلت عىل تحقيق مستوى قياسي
ً
أساسا إىل استمرار نجاح البنك يف
جديد والذي يعود
شريحة التمويل السكني والتمويل الشخصي.
ومن األهداف االستراتيجية الرئيسية ضبط التكاليف
حيث تخضع املصاريف التشغيلية واملصاريف الرأسمالية
للتدقيق املستمر .وقد بلغت نسبة التكاليف إىل الدخل
لهذا العام  %31.8والتي جاءت أقل من النسبة
املحققة يف العام السابق والبالغة  %34.2وذلك
ً
نظرا الستمرار انعكاس مبادرات تقنين املصاريف عىل
الكفاءات التشغيلية.

i

 -5املؤشرات املالية:

كذلك تمكن البنك من تحقيق أكبر ميزانية يف تاريخه
قدرها  96.62مليار ريال .وارتفعت محفظة القروض
والسلف بنسبة  %22.43عن نهاية عام 2013م حيث
وصلت إىل  65.15مليار ريال .وخالل عام 2014م
استمر التركيز عىل االرتقاء بمستوى االئتمان الخاص
بالعمالء ونسبة العائد عىل املخاطر .كما تمكن البنك
من اإلبقاء عىل أسلوبه التحفظي يف وضع املخصصات
.وقد ارتفعت نسبة تغطية القروض غير العاملة إىل
 ،%161ووصلت نسبة القروض غير العاملة إىل إجمايل
القروض يف نهايــة العــام إىل  %1.27مقارنــة
بنسبــة .%1.36
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ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

2014

2013

2012

ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

العشاء السنوي للبنك السعودي الهولندي لعام 2014

2011
ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

2010
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ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﻻﺕ

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن
يعلن عن تحقيق صايف ربح قياسي قدره 1‚821
ً
مرتفعا بنسبة  %21.3مقارنة
مليون ريال سعودي
بالعام 2013م .وقد ارتفع الدخل بنسبة %21.64
مقارنة مع العام السابق مع ارتفاع يف صايف الدخل
من العموالت الخاصة بنسبة  %21.06والذي نتج
عن نمو يف امليزانية .وارتفع الدخل من غير العموالت
الخاصة بنسبة  %22.58والذي كان نتيجة للنمو
القوي لألنشطة املعتمدة عىل الرسوم يف جميع أقســام
وإدارات البنك.

ويوضح الرسم البياني نمو الدخل مقابل التكاليف
(باستثناء املخصصات) نجاح البنك يف إدارة التكاليف
بشكل صارم خالل عام 2014م واألعوام السابقة.

البيانات املالية ألقسام العمل الرئيسية
*2014
بماليين الرياالت

املجموعة

املجموعة

املصرفية

املصرفية

املصرفية وخدمات

الخزينة

االستثمارات

للشركات

لالفراد

االستثمار

االجمايل

أخرى

إجمايل املوجودات

52,094

13,330

24,290

536

6,369

96,619

إجمايل املطلوبات

36,546

21,341

3,055

28

24,907

85,877

صايف دخل العمليات للسنة

1,399

310

441

38

()363

1,825

*تم تقريب األرقام

أبرز املؤشرات والنسب املالية للخمس سنوات املاضية
( املبلغ بماليين الرياالت )
2014

2013

2012

2011

2010

القروض

65,148

53,211

45,276

37,410

35,039

االستثمارات

18,784

16,849

11,379

11,503

11,752

إجمايل املوجودات

96,619

80,468

68,506

57,197

53,882

الودائع

76,814

61,875

53,914

44,689

41,604

ودائع البنوك األخرى

3,055

2,494

1,475

1,611

2,857

سندات دين ثانوية

3,900

4,625

2,900

1,500

1,500

حقوق املساهمين

10,742

9,401

8,306

7,408

6,387

صايف الربح

1,821

1,502

1,253

1,032

790

ربحية السهم (ريال)

3.82

3.15

2.63

2.17

1.66

اجمايل الربح املوزع للسهم

*1.30

1.18

1.12

1.14

-

*الربح املقترح توزيعه للسهم
*تم تعديل املؤشرات املالية املقارنة لتعكس أثر األسهم املجانية املصدرة

2014

2013

2012

2011

2010

القروض غير العاملة ( بماليين الرياالت)

842

739

722

735

931

نسبة القروض غير العاملة%

1.3

1.4

1.6

1.9

2.6

نسبة التغطية %

160.6

161.5

152.8

145.5

124.4

نسب رأس املال %
 -الشريحة األوىل

11.2

11.8

12.4

13.2

12.7

 -املجموع

15.9

18.3

17.6

16.6

16.4

نسبة القروض إىل الودائع %

80.9

80.3

79.9

81.4

81.3

نسبة السيولة %

24.00

25.8

27.0

26.2

28.8
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وبقيت النسب الرأسمالية للبنك قوية حيث بلغ اجمايل نسبة رأس املال  .٪15.85كما بلغت نسبة الشريحة األوىل لرأس املال
 ٪11.22يف نهاية العام حيث النسبتين تشكالن دعما القتراح توزيع األرباح لعام ٢٠١٤م .و ستسمح املستويــات القويــة لرأس
املــال بأن يتمكــن البنك من تلبية نمو استراتيجيته وسياسة توزيع األرباح لعام ٢٠١٥م وما بعده.

رأس املال والنسب الرأسمالية

%14.8

%16.4
%12.7

%13.2

%12.4

%11.2
1,808

1,850
6,353

1,792
7,018

%11.8

4,970
%11.2

4,171

3,278
7,841

8,911

10,095

5,611

2009

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

2010

2011

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ

االستنتاج:
واصل البنك خالل عام 2014م رحلة نجاحه حيث
تمكن من تحقيق أفضل أداء مايل وأعىل صايف ربح
يف تاريخه .كما تمكن البنك من تحقيق ميزانية
قياسية عالية مع املحافظة عىل أسلوب منضبط لنوعية
موجوداته والعوائد من املخاطر وكذلك األسلوب
املتحفــــظ يف وضــع املخصصـــــات والتركيــز عىل
تنويــع محفظته.
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%17.6

2012
ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

2013

2014

ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﱃ
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 -6التركز الجغرايف
فيما ييل التوزيع الجغرايف ملخاطر االئتمان:
2014
( بآالف

دول مجلس
اململكة العربية

التعاون الخليجي

السعودية

األخرى ومنطقة

الرياالت)

أمريكا

أوروبا

الشمالية

الشرق األوسط

جنوب
شرق

دول
أخرى

آسيا

اإلجمايل

املوجودات
نقدية وأرصدة
لدى مؤسسة
النقد العربي

9,523,463

-

-

-

-

9,523,463

-

السعودي
أرصدة لدى
البنوك
واملؤسسات

1,019

90,685

42,155

394,846

3,819

6,265

538,789

املالية األخرى
استثمارات،

17,640,811

668,009

375,400

-

-

99,747

18,783,967

65,147,828

-

-

-

-

-

65,147,828

اإلجمايل

92,313,121

758,694

770,246

42,155

3,819

106,012

93,994,047

وااللتزامات

30,268,760

407,784

1,008,126

63,591

11,202

303,465

32,062,928

صايف
قروض وسلف،
صايف

التعهدات
املحتملة

الحد األقصى ملخاطر االئتمان ( حسب القيمة االئتمانية املعادلة)
التعهدات
وااللتزامات

14,099,623

152,192

492,811

33,484

5,601

222,065

15,005,776

املحتملة
املشتقات

1,007,657

119,221

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

841,184

3,839

-

1,971,903

2

نمى البنك ميزانيته العمومية
ّ

بشكل كبير لتصل إىل

96.62

مليار ريال

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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 – 7أهم بنود األرباح والخسائر
كنسبة مئوية من إجمايل الدخل
يوضح الرسم البياني التايل أهم بنود األرباح و الخسائر
بشكل نسبة مئوية من إجمايل الدخل:

2013

ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
%34

2014

ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
%32

ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ
%57

ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺪﺧﻞ
%57

ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ

ﺍﳌﺨﺼﺼﺎﺕ

%11

%9

ويظهر الجدول أدناه االختالف يف حدود األرباح
والخسائر الرئيسية بين عامي 2014م و2013م
املبلغ بماليين الرياالت

2014

2013

الفارق %

إجمايل الدخل

3,182

2,616

%22

مصاريف التشغيل

1,011

895

%13

املخصصات(صايف)

346

218

%59

أخرى

()4.4

()0.8

%450

صايف الربح

1,821

1,502

%21

ربح السهم (ريال سعودي)

3.82

3.15

%21

 – 8معايير إعداد البيانات املالية
واملراجعة
يقوم البنك بإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا للمعايير
املحاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد
العربي السعودي واملعايير 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

24

مجلس اإلدارة الذي يشرف عىل نظام املراجعة الداخلية
يف البنك  .و تقوم لجنة املراجعة باإلشراف عىل
صحة أداء واستقاللية إدارة املراجعة الداخلية واألخذ
بتوصيتها .كذلك تقوم هذه اللجنة بإجراء مناقشات
دورية مع اإلدارة ومع املراجعين الداخليين والخارجيين
عن املواضيع التي تؤثر عىل البيانات املالية املوحدة
والرقابة الداخلية ومختلف مواضيع الحوكمة والرقابة.
ً
وفقا لذلك  .ويقر مجلس اإلدارة
وتخطر مجلس اإلدارة
ً
علما بذلك.
بأنه أخذ

 – 9فاعلية نظام الرقابة الداخلية:
يكون مجلس اإلدارة ،بالتعاون مع لجنة املراجعة،
ً
مسؤوال عن التحقق من وجود نظام رقابة داخلية كايف
وفاعل يف البنك ،كما أن اإلدارة العليا تقوم بمراقبة
أداء هذا النظام واملحافظة عليه.

وتكون اإلدارة مسؤولة عن التصميم األمثل للنظام
وعمله ،كما تكون إدارات املخاطر والتدقيق الداخيل
وااللتزام مسؤولة عن املراقبة املستمرة للنظام
وتقييمه .باإلضافة إىل ذلك ،يعد املراجعون الخارجيون
مسؤولون عن تحديد مدى كفاية نظام الرقابة
الداخلية التخاذ قرار بشأن مستوى االعتماد املوضوع
عىل فعالية الرقابة الداخلية يف البنك ولتصميم
إجراءات التدقيق الخاصة بهم.

ويعد جميع املوظفين مسؤولين ،بكافة مستوياتهم ،عن
إدارة والحفاظ عىل فاعلية نظام الرقابة الداخلية .

وقد تم تصميم األنظمة واإلجراءات لضمان فعالية
وكفاءة العمليات ،ولحماية األصول من االستخدام
أوالتصرف غير املشروع وللحفاظ عىل سجالت محاسبية
سليمة ولتوفير معلومات مالية موثوقة الستخدامها
يف األعمال أو يف النشر ولاللتزام بالقوانين واللوائح
التنظيمية املعمول بها وملراقبة السياسات الداخلية ذات
العالقة باألداء .وتم تصميم هذا النظام إلدارة مخاطر
ً
عوضا عن القضاء
الفشل يف تحقيق أهداف األعمال،
عليها .ويعطي هذا النظام تأكيد معقول وليس مطلق
ضد األخطاء املادية أو الخسائر أو االحتيال.

يتعرض البنك خالل سير أعماله املعتاد ملخاطر االئتمان
ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية .وقد وضعت
السياسات واإلجراءات والعمليات لتحديد وقياس
ومراقبة وتخفيف هذه املخاطر .وهناك عملية مستمرة
لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر الكبرى التي يواجهها
البنك ولضمان وجود الضوابط املالئمة إلدارتها.
وباإلضافة إىل املراجعة املنتظمة من قبل اإلدارات
املعنية ،تتم متابعة هذه املخاطر بواسطة لجان إدارية
مختلفة يف البنك.

وقد وضعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة
املخاطر الرئيسة واإلبالغ عنها ،بما فيها مخاطر
االئتمان ،ومخاطر تغيرات أسعار السوق لألدوات
املالية والسيولة واألخطاء التشغيلية واالحتيال .ويتم

مراقبة التعرض لهذه املخاطر عىل مستوى البنك بأكمله
من قبل لجنة املخاطر التشغيلية ولجنة املوجودات
واملطلوبات ولجنة االئتمان يف اإلدارة العامة ( اللجنة
العليا لالئتمان يف البنك) .كما يتم مراقبة هذه
املخـاطر بواسطة اللجنة التنفيذية ولجنة املخاطر
التابعـة للمجلس.

تزود إدارة التدقيق الداخيل إدارة البنك بتقييم مستقل
وموضوعي لفاعلية نظام الرقابة الداخلية .ويتحقق هذا
الهدف باتباع خطة تدقيق مستندة عىل املخاطر والتي
تمت املوافقة عليها من قبل لجنة املراجعة .كما تقوم
إدارة االلتزام و إدارة املخاطر التشغيلية بالتعاون عىل
رصد البيئة الرقابية من خالل مراجعاتها.

وكجزء من التزام البنك بتوفير نظام فاعل للرقابة
الداخلية والذي يضمن التحديد والتقييم املستمر لجميع
ً
سلبا عىل تحقيق
املخاطر الكبرى التي يمكن أن تؤثر
أهداف البنك ،قد تم وضع نظام مبتكر للحوكمة
واملخاطر والرقابة .وتعد مبادرة الحوكمة واملخاطر
جهد مشترك بين كل من إدارة املخاطر
والرقابة
ً
التشغيلية وإدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخيل
وإدارة أمن املعلومات .كما تعمل هذه املنصة املوحدة،
التي تجمع وترصد املخاطر والضوابط وأوجه القصور
جزءا
واإلجراءات ،عىل ضمان أن أنشطة الرقابة تشكل ً
متكامال من أنشطة البنك اليومية .ويتم تحديد أنشطة
الرقابة لكل مستوى من مستويات األعمال ولكل إدارة،
بحيث يوحد آلية ملتابعة عدم االلتزام من خالل مقررات
مسارات العمل.

وبالتايل ،فإن نظام البنك للحوكمة واملخاطر والرقابة
يسهل من وضع صورة موحدة لعوامل املخاطر
ومداخلها .كما يوضح هذ النظام املسؤوليات ويخلق
ً
ممكنا بذلك قيام
شفافية أكبر يف امتالك املخاطر،
البنك بإقفال أي ثغرات يف املراقبة وبتقديم تغطية
متكاملة ملختلف أنواع املخاطر .عالوة عىل ذلك ،يسير
ً
جنبا إىل جنب
نظام البنك للحوكمة واملخاطر والرقابة
مع دمج إدارة املخاطر بعمليات الحوكمة يف البنك.
كما يهدف إىل توحيد جميع سجالت املخاطر والرقابة
لتحسين أداء جميع إدارات الرقابة الداخلية يف البنك.
كما يقوم البنك بتعديل وإعادة تنظيم مبادرات
الحوكمة واملخاطر والرقابة وفق متغيرات السوق
والظروف لتفادي املخاطر املستقبلية .وستشتمل هذه
املبادرة عىل برنامج اتصال وتدريب للتأكد من أن جميع
املوظفين يدركون ويلتزمون بالسياسات واإلجراءات
املؤثرة يف مهامهم ومسؤولياتهم.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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وعند النظر يف جميع العوامل الواردة يف الفقرات
السابقة ،ويف بيئة الرقابة الحالية ويف املراجعات
السنوية لفاعليتها ،يرى مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة
الداخلية فاعل وال يوجد لدى املجلس ما يجعله يعتقد
بأن نظام املراجعة الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه
بالشكل الصحيح أو أنه لم يتم وضع نظام فاعل
للرقابة الداخلية خالل العام 2014م.

 - 10قواعد السلوك واملعايير
األخالقية للبنك السعودي
الهولندي
تمثل قواعد السلوك واملعايير األخالقية للبنك
السعودي الهولندي الدليل واملعايير للمبادئ األخالقية
العالية واملمارسات املهنية املثىل .ويلتزم البنك بموجب
قواعد السلوك الخاصة به بتطبيق ثقافة مهنية تسود
فيها أعىل املعايير األخالقية ويلتزم باملحافظة عليها.
وتستند قواعد سلوك البنك السعودي الهولندي عىل
مبادئ أساسية وهي النزاهة والسرية واالحترافية.
وتنطبق هذه القواعد واملعايير عىل جميع أعضاء مجلس
إدارة البنك وموظفيه ومستشاريه وجميع األطراف
ذات الصلة و كل شخص قد يمثل البنك .كما يعمل
البنك السعودي الهولندي تحت إشراف مجلس اإلدارة
الذي يشرف بدوره عىل تنفيذ وفاعلية قواعد السلوك
واملعايير األخالقية يف البنك.

 - 11الشركات التابعة و الزميلة
 )1شركة السعودي الهولندي املالية
تأسست شركة السعودي الهولندي املالية وفقا لقرار
مجلس هيئة السوق املالية رقم 2007 - 39 - 1
بموجب سجل تجاري رقم  1010242378تاريخ
1428/12/30هـ (املوافق 2008/1/9م) لتويل وإدارة
الخدمات االستثمارية و أنشطة إدارة األصول للمجموعة
واملتعلقة بالتعامــل واإلدارة والترتيـب واالستشـــارات
و حفــظ األوراق املاليــة والتي تشرف عليها هيئـة
السـوق املالية.

وتعتبر هذه الشركة شركة تابعة ومملوكة بالكامل
للبنك من خالل ملكية واستفادة مباشرة ،وقد بدأت
الشركة أعمالها اعتبارا من 1429/4/2هـ (املوافق
2008/4/9م).وتقع اإلدارة العامة لشركة السعودي
الهولندي املالية يف الرياض ،وتمارس جميع أنشطتها
داخل اململكة.
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ويبلغ رأسمال شركة السعودي الهولندي املالية املصرح
ً
مقسما إىل
به واملدفوع بالكامل  400مليون ريال
 400,000سهم بقيمة  1,000ريال للسهم الواحد.

 )2شركة السعودي الهولندي العقارية
تأسست شركة السعودي الهولندي العقارية اململوكة
بالكامل والتابعة للبنك من خالل ملكية واستفادة
مباشرة بموجب السجل التجاري رقم 1010250772
وتاريخ 1429/6/21هـ ( املوافق 2008/5/26م ) بعد
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وتقوم هذه
الشركة بممارسة أنشطة شراء وبيع وتأجير العقارات.
وتقوم الشركة أيضا بتسجيل الصكوك العقارية ملنتجات
التمويل وإدارة الصناديق العقارية .وتقع اإلدارة
العامة لشركة السعودي الهولندي العقارية يف الرياض
وتمارس جميع أنشطتها داخل اململكة.

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

ج) شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين
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
كوكيل لبيع منتجات الشركة الوطنية للتأمين ،وهي
شركة زميلة .وتقع اإلدارة العامة لشركة السعودي
الهولندي لوكالة التأمين يف الرياض وتمارس جميع
أنشطتها داخل اململكة.

ويبلغ رأسمال الشركة املصرح به واملدفوع بالكامل
 500,000ريال مقسما عىل  50,000سهم بقيمة 10
ريال للسهم الواحد.

د) الشركة الوطنية للتأمين
اشترى البنك حصة تبلغ  %20من أسهم الشركة
الوطنية للتأمين خالل عام 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
 15مايو 2010م ،وبدأت نشاطها يف  1يوليو 2010م.

 – 12سندات دين ثانوية
تتكون اقتراضات البنك كما يف نهاية عام 2014م من
شريحتين من الصكوك املتوافقة مع الشريعة .وتستحق
صكوك البنك املصدرة يف عام 2012م بمبلغ 1,400
مليون ريال يف 2019م ،وتستحق الصكوك املصدرة يف
عام 2013م بمبلغ  2,500مليون ريال يف 2023م.
ويمكن استرداد جميع هذه الصكوك حسب رغبة البنك
بعد خمس سنوات من إصدارها وبعد الحصول عىل
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .ومارس البنك
حقه يف استرداد الصكوك املصدرة يف العام 2009م
بمبلغ  725مليون ريال وذلك بدفع كامل مبلغ
االسترداد للمستثمرين يف ديسمبر من عام 2014م.

وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع عىل اإليضاح ()14
من القوائم املالية املوحدة.

 –13سياسة توزيع األرباح
أ .بموجب املادة ( )49من النظام األساسي للبنك،
توزع األرباح السنوية الصافية التي تحدد بعد خصم
كافة 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:

 -1تحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة عىل
املساهمين السعوديين والضريبة املقررة عىل الجانب
غير السعودي حسب نصيبهم من صايف الربح .وسيتم
ً
طبقا لألنظمة النافذة يف اململكة
خصم هذه املبالغ
العربية السعودية.

 -2يرحل ما ال يقل عن (%25خمسة وعشرين يف
املائة) من املتبقي من األرباح الصافية بعد خصم الزكاة
والضريبة كما ذكر يف الفقرة ( )1أعاله لالحتياطي
ً
مساويا عىل
النظامي إىل أن يصبح االحتياطي املذكور
األقل لرأس املال املدفوع.

 -3يخصص من الباقي من األرباح بعد خصم االحتياطي
النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن %5
(خمسة 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
وغير السعوديين
وتقرره الجمعية 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.وال يجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع
نسبة أرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.

 -4يستخدم الباقي بعد تخصيص املبالغ املذكورة يف
الفقرات ()1و()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 سيتقيد
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 عىل االستمرار يف دفعها
نحو 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 و اإلدارة العليا
من التايل:

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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• محافظة 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 التي تقرها لجنة بازل وعدم اإلبقاء
عىل رأس مال يتجاوز املتطلبات املنصوص عليها يف
الفقرات الواردة يف البندين أعاله.

 –14اقتراح األرباح النقدية وأسهم
املنحة:
بلغت األرباح املقترح توزيعها لعام 2014م مبلغ
 619.16مليون ريال والذي يمثل زيادة بنسبة
 %32.2عن العام السابق .ويخضع ذلك إىل موافقة
الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يف اجتماعها
الذي سيعقد خالل الربع األول من عام 2015م،
وسيتم دفعها للمساهمين يف املواقع والتواريخ التي
سيحددها مجلس اإلدارة.

كما اقترح مجلس اإلدارة زيادة رأس مال البنك بنسبة
 %20من  4,762.8مليون ريال إىل 5,715.36
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مليون ريال والتي ستتم عن طريق توزيع سهم مجاني
لكل خمسة أسهم مملوكة .و يخضع هذا االقتراح
ملوافقة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
املنعقد يف الربع األول من العام 2015م

 - 15كبار املساهمين
فيما ييل كبار املساهمين الذين يملكون خمسة باملائة
وأكثر من رأسمال البنك خالل عام 2014م.
 1يناير 2014م

بنك إيه بي
أن أمرو.
ان .يف.

األسهم اململوكة

 31ديسمبر 2014م
%

األسهم اململوكة

التغير

%

158,760,000

40.00

190,512,000

40.00

-

شركة
العليان
السعودية
لالستثمار

86,715,000

21.85

103,813,391

21.80

()0.05

املؤسسة
العامة
للتأمينات
االجتماعية

41,331,999

10.41

49,598,398

10.41

-

 – 16املعامالت 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 باإلضافة إىل سياسة
البنك الداخلية ملعامالت األطراف ذات العالقة.

 – 17مجلس اإلدارة
فيما ييل بيان عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام
2014م وعضويتهم يف الشركات املساهمة األخرى:

الربح المقترح توزيعه للسهم

وبقيت النسب الرأسمالية

للبنك قوية حيث بلغ اجمايل
نسبة كفاية رأس المال

يرجى االطالع عىل اإليضاح رقم ( )34يف القوائم املالية
املوحدة و املدققة والذي يلخص جميع املعامالت مع
األطراف ذات العالقة.

% 15.85

االسم

صفة العضوية

العضوية يف الشركات املساهمة األخرى

املهندس  /مبارك عبداهلل الخفرة
(الرئيس)

عضو مستقل

شركة التصنيع الوطنية ،شركة مالذ للتأمين،
شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ،شركة
التصنيع والصحراء لألوليفينات

السيدة /لبنى سليمان العليان
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

عضو غير تنفيذي

شركة شلومبرقر

األستاذ/سليمان عبداهلل القاضي

عضو مستقل

الشركة السعودية للكهرباء ،شركة التطوير
الكيميائي ،شركة الصناعات الكيميائية األساسية،
الشركة السعودية املتحدة للتأمين التعاوني

األستاذ /عبدالهادي عيل شايف

عضو مستقل

شركة األسمنت العربية املحدودة ،بنك بيبلوس،
شركة بوبا العربية للتأمين

األستاذ /إياد عبدالرحمن الحسين

عضو غير تنفيذي

-

األستاذ /أحمد فريد العولقي

عضو مستقل

البنك السعودي التونسي ،شركة سافاناد لالستثمار،
شركة التعاونية للتأمين

األستاذ  /يان كوبمان

عضو غير تنفيذي

-

الدكتور /بيرند فان ليندر

عضو تنفيذي

الشركة الوطنية للتأمين

األستاذ /خافيير مالدونادو

عضو غير تنفيذي

-

األستاذ /سورن نيكواليزن

عضو غير تنفيذي

-

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام حسب
الجدول املوضح أدناه:
عدد الجلسات
التي تم
حضورها

 23ابريل 2014

 10يوليو 2014

املهندس /مبارك عبداهلل الخفرة
(رئيس مجلس اإلدارة)

4

√

√

√

√

السيدة  /لبنى سليمان العليان

3

األستاذ  /عبدالهادي عيل شايف

4

√

األستاذ  /سليمان عبداهلل القاضي

4

√

√

X

√

األستاذ  /إياد عبدالرحمن الحسين

4

√

األستاذ/أحمد فريد العولقي

4

√

√

√

األستاذ  /خافيير مالدونادو

4

√

األستاذ  /يان كوبمان

4

√

األستاذ /سورن نيكواليزن

4

√

الدكتور  /بيرند فان ليندر

4

√

√

االسم

*✔ :حضور  :Xغياب

 30يناير 2014

 14ديسمبر
2014

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

لجان مجلس اإلدارة

 )2لجنة املراجعة

يوجد أربعة لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة هي:
اللجنة التنفيذية و لجنة املراجعة ولجنة الترشيحات
واملكآفآت ولجنة املخاطر.

إن لجنة املراجعة هي لجنة فرعية يتم تعيينها من قبل
مجلس اإلدارة .وهذه اللجنة مسؤولة عن اإلشراف عىل
جميع املواضيع الخاصة بالرقابة يف البنك .وتشرف لجنة
املراجعة عىل أداء واستقاللية إدارة املراجعة الداخلية
و العمل بتوصياتها .وتقوم اللجنة بإجراء املناقشات
الدورية مع اإلدارة و املراجعين الداخليين و الخارجيين
عن املواضيع التي تؤثر عىل البيانات املالية املوحدة و
الرقابة الداخلية .وتقوم لجنة املراجعة بإخطار مجلس
اإلدارة عن أعمالها.

 )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 املوكلة لها من قبل
املجلس .ولكن ال يكون للجنة سلطة تعديل أي قرار
يصدره املجلس أو قواعد أو الئحة يضعها .وتتكون من
رئيس مجلس اإلدارة و عضوية أربعة من أعضاء مجلس
اإلدارة (كما هو موضح أدناه).

عقدت لجنة املراجعة أربعة اجتماعات خالل العام.
وفيما ييل أعضاء لجنة املراجعة:
األستاذ  /سليمان عبداهلل القاضي ( رئيس اللجنة )
األستاذ  /صالح حسن حسين

عقدت اللجنة التنفيذية ستة اجتماعات خالل العام.
وفيما ييل أعضاء اللجنة التنفيذية:
املهندس  /مبارك عبداهلل الخفرة ( رئيس اللجنة )
السيدة /لبنى سليمان العليان
األستاذ  /عبدالهادي عيل شايف
األستاذ  /خافيير مالدونادو
الدكتور  /بيرند فان ليندر
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األستاذ  /مفضل عباس محمد عيل

√

√

√

√

√

√

جائزة مصرفية اإلنترنت ألفضل الفروع

 )3لجنة الترشيحات و املكافآت

 )4لجنة املخاطر

بناء عىل املادة ( )15من نظام حوكمة الشركات الصادر
بقرار من هيئة السوق املالية رقم 2006 –212-1
بتاريخ  1427/10 /21هـ ( املوافق 2006 / 11 / 12
م ) و بعد الحصول عىل موافقة الجمعية العامة
للمساهمين يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  29مارس
2008م ،قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة
للترشيحات و املكافآت .وتتضمن واجبات ومسؤوليات
لجنة الترشيحات واملكافآت ماييل:

بناء عىل املادة ( )78من املبادئ الرئيسية للحوكمة يف
البنوك العاملة يف اململكة العربية السعودية الصادرة
عن مقام مؤسسة النقد العربي السعودي يف عام
2012م ،قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة
للمخاطر يرأسها عضو غير تنفيذي ملساعدة املجلس يف
اإلشراف عىل عملية إدارة املخاطر .ترتبط لجنة املخاطر
بشكل مباشر باملجلس وتتضمن واجبات ومسؤوليات
اللجنة ماييل:

 -1التوصية بخصوص تعيينات العضوية ملجلس اإلدارة.

 .1تقديم اإلشراف واملشورة للمجلس فيما يتعلق
باملخاطر القائمة واملحتملة ،بما يف ذلك ،مخاطر
االئتمان ومخاطر السوق و مخاطر السيولة واملخاطر
التشغيلية ،ومخاطر االلتزام واملخاطر القانونية
واملخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة.

 -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 أربعة اجتماعات
خالل العام .وفيما ييل أعضاء لجنة الترشيحات
واملكافآت:
األستاذ  /عبدالهادي عيل شايف ( رئيس اللجنة )
السيدة  /لبنى سليمان العليان

 .2تقييم ومراقبة كفاية وفعالية إطار إدارة املخاطر يف
البنك واإلشراف عليه لضمان تحديد وقياس وتجميع
املخاطر واإلبالغ عنها بشكل فاعل ،بما يف ذلك تحديد
الرغبة يف املخاطرة والقدرة يف التحمل.
 .3معاونة املجلس يف مسائل أخرى قد يطلبها.

عقدت لجنة املخاطر أول اجتماع لها خالل الربع الرابع
من عام 2014م مباشرة بعد تشكيلها.
وفيما ييل أعضاء لجنة املخاطر:

املهندس  /مبارك بن عبداهلل الخفرة
األستاذ  /خافيير مالدونادو

األستاذ  /أحمد فريد العولقي ( رئيس اللجنة )

األستاذ /سليمان عبداهلل القاضي

األستاذ  /إياد عبدالرحمن الحسين

األستاذ/أحمد فريد العولقي

األستاذ  /سورن نيكواليزن

كما تم تعديل سياسات التعويضات يف البنك حسب
الضرورة من أجل االلتزام بقوانين بازل.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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 – 18املكافآت والتعويضات ألعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
(بآالف الرياالت)

البيان

أعضاء املجلس
التنفيذيين

أعضاء
املجلس غير
التنفيذيين/
املستقلين

ستة من كبار التنفيذيين ممن
تلقوا أعىل املكافآت والتعويضات
يف البنك بما فيهم العضو املنتدب
ومدير عام املالية

الرواتب والتعويضات

اليوجد

اليوجد

9,108

البدالت

اليوجد

اليوجد

3,311

املكافأت الدورية والسنوية

اليوجد

اليوجد

اليوجد

الحوافز

اليوجد

اليوجد

12,630

أي تعويضات أو مزايا
أخرى عينية تدفع بشكل
شهري أو سنوي

اليوجد

3,036

اليوجد

 –19مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
و كبار التنفيذيين (وأزواجهم
وأوالدهم القصر)
أعضاء مجلس اإلدارة
إن األسهم التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس
اإلدارة ( شاملة أسهم ضمان العضوية البالغة ()1‚000
سهم لكل عضو) وكذلك األسهم التي يملكها كبار
التنفيذيين يف رأسمال البنك يف بداية ونهاية عام
2014م موضحة يف الجدول أدناه.

كما اقترح ،مجلس اإلدارة زيادة رأس مال

البنك بنسبة  %20من  4,762.8مليون ريال إىل

5,715.36

مليون ريال

االسم

عدد األسهم كما يف 1
يناير 2014

عدد األسهم كما يف
 31ديسمبر 2014

املهندس /مبارك عبداهلل الخفرة

7,500

9,000

السيدة/لبنى سليمان العليان

21,150

25,380

األستاذ/أحمد فريد العولقي

1,200

1,440

األستاذ/سليمان عبداهلل القاضي

8,229

22,347

األستاذ/عبدالهادي عيل شايف

100,000

100,000

األستاذ /إياد عبدالرحمن الحسين

-

-

األعضاء املعينين من قبل الشريك األجنبي

4,000

4,000

الدكتور /بيرند فان ليندر

-

-
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ب ) املساهمين غير السعوديين

إن األسهم التي يملكها كبار التنفيذيين يف بداية ونهاية
عام 2014م موضحة يف الجدول أدناه:

بلغت ضريبة الدخل املستحقة عىل املساهمين غير
السعوديين عن حصتهم من الدخل لعام 2014م
حوايل  140مليون ريال سعودي (  119مليون ريال
يف عام 2013م) .و سيخصم مبلغ الضريبة البالغ 64
مليون ريال من األرباح املقترحة لهذا العام بحيث يصبح
صايف ربح السهم  0.92ريال للسهم (  0.55ريال يف
عام 2013م).

االسم

عدد األسهم
كما يف 1
يناير 2014

عدد
األسهم
كما يف 31
ديسمبر
2014

السيد /الف كاتاريا
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-

السيد /يعقوب
العريني

1,057

4,515

السيد /فواز العنزي 1,587

199

 - 20املراجعين الخارجيين
خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
الذي عقد بتاريخ 1435/06/17هـ (املوافق  18مارس
2014م) تم تعيين السادة /ديلويت وتوش بكر أبو
الخير وشركاه والسادة /الفوزان والسدحان ( عضو شركة
كي بي أم جي) كمراجعين خارجيين مشتركين للسنة
املالية املنتهية يف  31ديسمبر 2014م .وقد بلغت
أتعابهم  980,000ريال.

ج ) الجهات الحكومية
يوضح الجدول أدناه املدفوعات الرئيسية التي تم دفعها
للجهات الحكومية:
املدفوعات(آالف
الرياالت)

2014

2013

الزكاة وضريبة
الدخل

222,283

178,496

التأمينات
االجتماعية

50,627

43,959

رسوم تأشيرات
وجوازات

604

675

اإلجمايل

273,514

223,130

 -22برنامج األسهم
 -21الزكاة وضريبة الدخل
واملدفوعات األخرى
يتم تسديد الزكاة وضريبة الدخل كما ييل:

 )1املساهمين السعوديين
بلغت الزكاة الشرعية املستحقة عىل املساهمين
السعوديين لعام 2014م حوايل  64مليون ريال
سعودي (  49مليون ريال يف عام 2013م) والتي
ستحسم من حصتهم من توزيعات األرباح املستقبلية.
وسوف يحسم مبلغ الزكاة املدفوع يف السنوات السابقة
والبالغ  86.34مليون ريال من األرباح املقترحة لهذا
العام بحيث يصبح صايف ربح السهم  1ريال (  1ريال يف
عام 2013م).

أطلق البنك السعودي الهولندي وشركاته التابعة
(ويشار إليهم فيما بعد بـ ”املجموعة“) يف يناير من عام
2008م برنامج منحة األسهم ( وسيشار إليه فيما بعد
بـ ”البرنامج“) للموظفين املؤهلين يف املجموعة 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 يف 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 يف تاريخ  20ذوالقعدة 1430هـ
(املوافق  9نوفمبر 2009م) .وحسب الخطة املعدلة فإن
املوظفين املؤهلين سوف يستلمون أسهم من البنك يف
حالة تحقيقهم الشروط واألحكام التالية:

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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 يطلب من املوظفين املؤهلين االستمرار يف خدمتهملدى املجموعة ملدة سنتين 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 موافقةمجلس اإلدارة حيث ينتج عن تحقيق كل هدف قيمة
معينة لألسهم للموظفين املؤهلين.

وبموجب أحكام البرنامج ،لن تصبح املجموعة 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 املوظفين
ً
وفقا لألحكام والشروط التي وافق عليها
وستعمل
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.

 - 23األنظمة 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 2014م مبلغ  192,300ريال
الذي يمثل الغرامات التي فرضتها الجهات اإلشرافية
يف اململكة عىل البنك كما هو موضح يف الجدول التايل:
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الجهة التي فرضت الغرامة

املبلغ
(بالريال)

مؤسسة النقد العربي السعودي

62,300

هيئة السوق املالية

30,000

غرامات لوحات أجهزة الصراف اآليل

100,000

املجموع

192,300

 -24إقـــرارات
يقر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي بما ييل:
ُ
عدت بالشكل الصحيح.
 أن سجالت الحسابات أ ًّ
طبقا للمعايير
 أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدةاملحاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد
العربي السعودي واملعايير الدولية الخاصة بالتقارير
املالية بما يف ذلك معايير املحاسبة الدولية والتفسيرات
ً
وفقا
الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية
لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
 أن نظــام الرقابة الداخلية ُأ ّعد عىل أسس سليمةونُ ّفذ بفاعلية.
 أنه ال يوجد لدى البنك أي اتفاقيات تعتبر أحد أعضاءمجلس اإلدارة أو العضو املنتدب أو املدير املايل أو أي
من تابعيهم له مصلحة مادية فيها.
 أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك عىلمواصلــة نشاطه.

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

خاتمــة
يتشرف مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي بتوجيه
أسمى آيات الشكر والتقدير إىل حكومة خادم الحرمين
الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل-
وإىل سمو ويل عهده األمير محمد بن نايف بن عبد
العزيز وسمو ويل ويل العهد األمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز 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 ،
مجلــس اإلدارة

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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املدراء التنفيذيون

الصف األمامي

الصف الخلفي

من اليمين لليسار

من اليمين لليسار

األستاذ خلدون الفاخري

األستاذ بندر القعيطي

إدارة املخاطر

شبكة الفروع

األستاذ مفيد الجشي

األستاذ جون ماسيدو

مصرفية املنشآت الكبيرة

اإلدارة املالية

األستاذ محمد آل الشيخ

األستاذ ماجد الغانمي

الخزينة

تقنية املعلومات

د .بيرند فان ليندر

األستاذ فرانك هامر

العضو املنتدب

التعامالت املصرفية

األستاذ الف كاتاريا

األستاذ حسام الخيال

رئيس العمليات التشغيلية

مصرفية الشركات

األستاذة مي الهوشان

األستاذ يعقوب العريني

املوارد البشرية

إدارة االلتزام

األستاذة مها السديري

األستاذ معروف شويكه

أمانة سر مجلس اإلدارة والحوكمة

اإلدارة القانونية
األستاذ فواز الكسار
التدقيق الداخيل
األستاذ عيل عمران
الخدمات املالية لألفراد واملصرفية اإلسالمية
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تخصصت دانة عورتاني في
الفنون التراثية (األعمال
الحرفية التقليدية) التي
تنوعت ما بين الرسم
واألرابيسك والخزفيات
والخط والزخرفة وعمل
األيقونات والرسم على
الزجاج ،بعد ذلك اتجهت
إلى السراميك والرسم،
وكيفية استخدام الهندسة
في أكثر من مجال.
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نظرة شاملة
للنشاط التجاري
نظرة شاملة للنشاط التجاري
تميز هذا العام باتجاهين اقتصاديين متباينين حيث شهد
النصف األول من العام مستويات عالية من الثقة والتفاؤل
انعكست آثارها يف األداء القوي يف تداول ،لكن النصف الثاني
ً
نوعا من الحذر عىل خلفية الهبوط الحاد يف
من العام شهد
ً
ً
آخرا من النمو القوي
عاما
أسعار النفط .ورغم ذلك ،فقد كان
للقطاع املصريف يف اململكة .ومع هذا التراجع تمكن البنك
السعودي الهولندي من تحقيق أداء قياسي آخر مع نمو قوي
يف األصول والودائع وصايف الدخل من الفوائد ومن الدخل
غير املمول .ونتيجة كل ذلك ،حقق البنك وللسنة الرابعة عىل
ً
نموا يف أرباحه بنسبة تزيد عن  %20والذي يعتبر
التوايل
ً
ً
رئيسيــا للبنــك وهو يقتــرب من الذكرى التسعيــن
إنجــازا
عىل إنشائه.
وارتفع صايف الربح خالل السنة بنسبة  %21.3حيث سجل
ً
أرباحا قياسية بلغت  1,821مليون ريال مع زيادة يف
البنك
الدخل من العمليات بنسبة  .%22وارتفع صايف القروض
والسلف بنسبة  %22ليصل اىل مبلغ  65‚148مليون ريال.
وقد أمكن تحقيق هذه األرباح القياسية مع املحافظة عىل
إجمايل نسبة كفاية رأس املال عند  %15.9ونسبة تغطية
القروض غير العاملة عند .%161
كما ارتفع صايف الدخل من غير العموالت الخاصة بنسبة
 %23نتيجة النمو القوي يف اإليرادات املحققة من الرسوم
لغالبية أنشطة البنك ،يف حين واصل البنك إدارة التكاليف
لتكون محور التركيز األساسي مع الرقابة املستمرة عىل
املصاريف التشغيلية والنفقات الرأسمالية بشكل يضمن
فعالية واستمرارية أداء البنك .وكان الجانب السار يف هذا
األداء هو أن جميع إدارات األعمال قد ساهمت بشكل متساو
يف تحقيق هذا النجاح .ويف الخدمات املصرفية لألفراد حقق
ً
ً
آخرا يف التمويل العقاري مع نمو غير مسبوق
قويا
أداء
البنك ً
يف الحسابات الجارية (الودائع التي ال تحتسب عليها عمولة)
وبرامج التمويل الشخصي .وأظهر النشاط الخاص بالشركات
ً
ً
تماما كما كان أداء النشاط الخاص
نموا الفتا،
املتوسطة
باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحائز عىل جوائز عاملية .كما
ً
ً
قويا مرة أخرى لتشكل
نموا
شهدت مصرفية املنشآت الكبيرة
املصدر الرئيسي ألرباح البنك .وعىل جانب املنتجات ،حققت كل
من إدارة الخزينة والتمويل التجاري نتائج قياسية مرة أخرى.
وارتفع إجمايل األصول ملصرفية األفراد بنسبة  %40حيث
واصلت املجموعة املصرفية لألفراد تركيز أنشطتها عىل
متطلبات األفراد ،وتم إطالق مبادرات جديدة يف مجال
التمويل العقاري والشخصي والتي ساهمت يف زيادة محفظة
التمويل للبنك بمبلغ  3.3مليار ريال .كما أضافت املجموعة
سبعة فروع اىل شبكتها املتنامية و 113جهاز صراف آيل جديد
ً
جهازا
بحيث وصل إجمايل عدد أجهزة الصراف اآليل اىل 382
يف أنحاء اململكة ،وقد ساعدت جميع األنشطة يف مجملها عىل
نمو الحسابات الجارية للعمالء بنسبة .%20

ضغط بسيط يف الهوامش عىل املوجودات ،فقد ارتفعت
الربحية االجمالية بشكل كبير.
وعىل خلفية النمو القوي يف نشاط مصرفية املنشآت الكبيرة،
حقق البنك زيادة يف عائدات الخزينة بنسبة  %27مقارنة
ً
وتماشيا مع استراتيجية البنك ،فقد جاءت
بالعام املاضي.
معظم تلك العائدات من خالل تقديم حلول الخزينة لقاعدة
العمالء من الشركات .كما حقق الدخل من صرف العمالت
ً
ً
جيدا بنسبة  ،%32كما ارتفعت العوائد من
نموا
األجنبية
حلول التحوط بنسبة  %22خالل السنة .وباإلضافة اىل النمو
يف نشاط العمالء ،واصل البنك إدارته النشطة بشكل أكثر
للمحفظة االستثمارية مما نتج عنه تحقيق مكاسب يف املبيعات
االستثمارية ودخل األرباح.
وأثبت عام  2014بأنه عام قياسي آخر للتمويل التجاري مع
تحقيق زيادة يف العائدات تجاوزت  %30خالل السنة .وكان
التركيز يف إدارة النقد خالل العام املاضي عىل تعزيز قنوات
الدعم التشغييل والتواصل للعمالء .وعمل البنك خالل العام
عىل توسيع خدماته املصرفية عبر االنترنت للشركات من خالل
منتجات جديدة لنقاط البيع وتحصيل وتسليم النقد.
ونجحت مجموعة املؤسسات املالية يف املحافظة عىل مكانتها
كرائد يف التعامل مع البنوك املراسلة وحجم العمل ويف
العائدات من هذه األنشطة وخاصة يف التجارة وإدارة النقد
ً
ً
كبيرا باملقارنة مع السنوات السابقة.
نموا
حيث سجلت
وساهمت كل من مصرفية املنشآت الكبيرة ومصرفية الشركات
ومصرفية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يف تحقيق نتائج
قياسية من الرسوم والدخل التجاري .ومع النتائج القوية
إلدارة الخزينة ،فقد أدى ذلك اىل تحقيق دخل من غير
العموالت الخاصة يعادل  %38من إجمايل الدخل.
ويف مصرفية االستثمار ،وبفضل تحسن الوضع االقتصادي
املحيل وزيادة الحجم التجاري ،سجلت شركة السعودي
الهولندي املالية قفزة يف العائدات يف جميع أعمالها وتمكنت
من تحقيق صايف دخل مع ضبط شديد للتكاليف .وارتفعت
العائدات من مصرفية االستثمار ألكثر من الضعف خالل العام،
كما ازدادت العائدات من الوساطة باألسهم وإدارة األموال
بنسبة .%37
ورسخ البنك التزامه أكثر يف االستثمار يف الكوادر السعودية
املحلية حيث وصلت نسبة السعودة يف البنك اىل ما يقارب
 %88مع التشجيع عىل تطوير مبدأ القيادة والتنقل بين
اإلدارات عىل كافة املستويات ،وطرح البنك برنامج الخريجين
ً
خصيصا إلعداد الكوادر السعودية الشابة للعمل يف
املصمم
قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة.

وتعمل مصرفية الشركات عىل تقديم الدعم للمؤسسات
الصغيرة واملتوسطة وللعمالء من الشركات املتوسطة
والشركات الكبيرة .وتمكن البنك يف عام  2014من زيادة
حضوره يف جميع الشرائح من خالل افتتاحه ملراكز جديدة
للشركات يف الجبيل واالحساء .وقد ساهم ذلك يف توسيع
حضوره يف السوق .كما ارتفع الدخل األساسي للبنك الذي
تحقق من الزيادة يف الدخل من غير العموالت الخاصة من
خالل األداء املرن يف الخدمات التجارية واملشتقات وصرف
العمالت .كما شكل التوسع يف مصرفية الشركات املتوسطة
ً
دعما لتحقيق تنوع يف قاعدة العمالء مما أدى اىل إضافة 167
ً
ً
جديدا من الشركات الذين ساهموا يف وصول إجمايل
عميال
عدد العمالء اىل أكثر من  650خالل السنوات األربع األخيرة.
وواصلت مجموعة املنشآت الكبيرة التفوق يف أدائها حيث
ً
ً
قياسيا يف املوجودات والدخل ،وحتى مع حدوث
نموا
سجلت
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املجموعة املصرفية للشركات
يقوم البنك من خالل أعمال مصرفية الشركات عىل دعم
الشركات املتوسطة والعمالء من الشركات الكبيرة .وتوزع
ً
ً
محكما لكل شريحة.
تركيزا
التغطية عىل شرائح لتوفير
وتتعامل املجموعة املصرفيه للشركات مع الشركات املتوسطة
بينما تركز مصرفية املنشآت عىل الشركات الكبيرة.
وقام البنك يف عام  2014بتوسيع حضوره يف جميع الشرائح
من خالل فتح مراكز للشركات يف الجبيل واالحساء ليتمكن
ً
قريبا من عمالئه واغتنام الفرص املتاحة بسرعة
من أي يكون
حيث يعتبر ذلك من األمور الهامة وعىل األخص يف املدن التي
تتصف بنموها السريع يف اململكة.
وواصل البنك تعميق عالقاته مع عمالئه الرئيسيين من خالل
استثماره يف منتجات جديدة ويف االمكانيات التي تحقق
ً
وأيضا يف التزاماته يف مجال االقراض من
كفاءة رأسمالية
أجل دعم الشركات يف اململكة .كما واصل البنك من خالل
جميع الشرائح يف زيادة عمليات البيع املتقاطع األمر الذي نتج
عنه تحقيق عوائد قياسية يف الخدمات التجارية ومنتجات
التحوط وصرافة العمالت األجنبية .وقد ساهم كل ذلك يف
تمكين البنك من زيادة حصته السوقية وحصته من املحفظة
للعام الثالث عىل التوايل.

مجموعة التعامالت املصرفية
مع طرح نظام مصرفية االنترنت الجديد للشركات ،فقد تحولت
مجموعة الخدمات املصرفية للشركات اىل مجموعة جديدة
تم تشكيلها تحت مسمى مجموعة التعامالت املصرفية والتي
تركز عىل التمويل التجاري وإدارة النقد واملصرفية االسالمية
واملؤسسات املالية.
وأثبت عام  2014بأنه عام قياسي آخر يف مجال التمويل
التجاري حيث ارتفعت العوائد ألكثر من  %30خالل السنة.
وعمل البنك عىل هيكلة صفقات كبيرة وعقد ندوات وورش
عمل يف أنحاء اململكة من أجل املحافظة عىل سمعته كرائد يف
هذه املنطقة.

وواصلت املجموعة املصرفية لألفراد تركيز أنشطتها يف عام
 2014عىل متطلبات العمالء من املنتجات والخدمات التي
تلبي متطلباتهم والتي من السهل استخدامها .وقد تم
طرح عدد من املبادرات الجديدة يف مجال التمويل الشخصي
والعقاري والتي ساهمت يف زيادة محفظة التمويل للبنك
بمبلع  3.8مليار ريال .كما أضافت املجموعة سبعة فروع اىل
شبكتها املتنامية و 113جهاز صراف آيل جديد بحيث وصل
ً
جهازا يف أنحاء
إجمايل عدد أجهزة الصراف اآليل اىل 382
اململكة .وقد ساهمت جميعها يف زيادة الحسابات الجارية
للعمالء بشكل أسرع من السوق .وقد القت منتجاتنا خالل
العام تقدير هام حيث حصل البنك عىل جائزة ”أفضل منتج
للتمويل العقــاري“ و ”أفضل برنامج التمويــل الشخصي“
من مجلــة ”بانكــر ميدل إيست“ ومجلــة ”ورلد فاينانـس“
عىل التوايل.
كما واصل البنك نجاحه يف خدمة تمويل املنشآت الصغيرة
ً
واضحا من خالل النمو الكبير يف
واملتوسطة وكان ذلك
املوجودات ويف التزام البنك القوي ببرنامج كفالة الحكومي
الذي يشجع عىل تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة .ومن أجل
أن يعكس دعمنا لهذا املحرك الهام لنمو االقتصاد ،فقد أطلقنا
موقع الكتروني لالستشارات غير املالية الذي يتيح للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة حرية الدخول اىل األدوات والتوجهات
التنموية والتطويرية لألمور التي تخص نطاق أعمالهم.
ويف أماكن أخرى للمجموعة املصرفية لألفراد ،عملت أنظمة
مصرفية االنترنت ومصرفية الجوال عىل تقديم خدمات ذات
فعالية عالية وسهلة االستخدام .وارتفع عدد مستخدمي
الخدمات املصرفية باإلنترنت بنسبة  ٪35خالل العام،
األمر الذي أدى بدوره إىل زيادة بنسبة  ٪37يف العمليات
ً
عموما إىل مستوى قياسي يف
االلكترونية .ووصل البنك
استخدام القنوات االلكترونية إىل جانب العمليات من خالل
شبكة الفروع ،بحيث حصل البنك عىل جائزة أفضل بنك يف
مجال الخدمات املصرفية عبر االنترنت يف اململكة من مجلة
”غلوبال بانكينغ اند فاينانس“.

وكان تركيز البنك يف إدارة النقد يف العام املاضي عىل تعزيز
قنوات الدعم التشغييل والتواصل لعمالء البنك وعمل
عىل توسيع امكانيات الخدمات املصرفية لالنترنت الخاصة
بالشركات ،وطرح منتجات جديدة لنقاط البيع وتحصيل
وتسليم النقد.
وارتفع طلب العمالء بشكل أكثر عىل املنتجات املصرفية
املتوافقة مع الشريعة ،ومرة أخرى استجاب البنك من خالل
االبتكار يف عروض التمويل العقاري واملؤسسات الصغيرة
واملتوسطة األمر الذي ساعد عىل زيادة األصول اإلسالمية .ويف
الخزينة  ،واصل البنك يف اقفال عمليات التحوط املتوافقة مع
الشريعة وكذلك السلع  .كما واصلت إدارة التمويل االسالمي
يف لعب دور هام ونشط يف مساعدة فرق العالقات املصرفية
يف الشركات ومصرفية املنشآت يف عرض تلك املنتجات عىل
عمالء البنك.
وكما هي العادة التي درج عليها البنك من أجل ضمان أن
ً
وفقا ملتطلبات الشريعة ،فقد جرى
العمليات واالجراءات تتم
القيام بمراجعات روتينية مع إشراك أعضاء من اللجنة الشرعية
يف البنك ،كما استمر البنك يف تقديم الدورات التدريبية عن
آخر املستجدات واألفكار يف املصرفية االسالمية.
ونجحت مجموعة املؤسسات املالية يف املحافظة عىل مركزها
ً
حاليا
كرائده يف عمليات املراسلة املصرفية .وتعمل هذه املجموعة
عىل إدارة العالقة مع أكثر من  450بنك مراسل يف ً 60
بلدا
والذي يحتفظ أكثر من نصف هذا العدد بعالقة مصرفية نشطة
مع البنك يف متطلبات التجارة والخزينة .وسجل حجم التعامل
والعوائد من أنشطة البنوك املراسلة وخاصة يف مجال التجارة
ً
ً
كبيرا باملقارنة مع العام املاضي.
نموا
وإدارة النقد

املجموعة املصرفية لألفراد
يهدف البنك السعودي الهولندي من خالل املجموعة املصرفية
ً
ً
رائدا للخدمات املالية لألفراد من ذوي
مزودا
لألفراد ألن يصبح
املالءه املالية العالية واملهنيين يف اململكة عن طريق تقديم
خدمات شخصية شاملة وعالية الجودة.

حاز البنك عىل عدة جوائز من قبل مجلة بانكر ميدل إيست

الخزينــــة
حقق فريق الخزينة مجموعة من النتائج القياسية التي ساهمت
يف دعم النمو القوي للبنك يف عام 2014م .وعىل الرغم من
خلفية استمرار التحديات الناشئة عن انخفاض أسعار الفائدة،
والبيئة االئتمانية املتشددة يف األسواق املالية العاملية إىل جانب
املنافسة القوية عىل املستوى املحيل ،فقد أمكن تحقيق هذه
االنجازات بفضل اإلدارة النشطة والفعالة مليزانية البنك لتنويع
مصادر التمويل وضمان الحفاظ األمثل عىل مستويات السيولة
والقيام عىل نحو استباقي بمعالجة التوازن يف معادلة األرباح
واملخاطر يف املحفظة االستثمارية واغتنام فرص الحفاظ عىل
ً
ً
محوريا يف تعزيز
دورا
عوائد مجزية .كما لعبت إدارة الخزينة
التعاون عبر قطاعات األعمال من أجل البيع املتقاطع الفعال
من خالل توسيع قاعدة عمالئها ومجموعة من املنتجات،
مدفوعة بروح الفريق الواحد للبنك لوضع العميل يف أوائل
اهتماماته .وقد أدى ذلك إىل توفير عائدات مبيعات قياسية
وزيادة حصتها يف السوق خالل العام.
كما واصلت إدارة الخزينة االستثمار يف كل من فريقها ذو
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نظرة شاملة للنشاط التجاري

األداء العايل ويف االجراءات وأنظمة التحكم كجزء من
البرامج املستمرة الرامية إىل زيادة تنمية مواردها وتحسين
قدراتها لتحقيق نمو مستدام يف املستقبل بشكل يتماشى مع
الخطة االستراتيجية للبنك.

شركة السعودي الهولندي املالية
حققت السعودي الهولندي املالية وباالستفادة من تحسن الوضع
االقتصاد املحيل وزيادة حجم التداول قفزة يف العوائد عبر
كافة أعمالها ،حيث ارتفع صايف الدخل بفضل الرقابة املتشددة
عىل التكلفة .وعىل مدار العام ،ارتفعت العائدات من الخدمات
املصرفية االستثمارية اىل أكثر من الضعف ،كما ارتفعت عائدات
حصة الوساطة املالية وإدارة الصناديق بنسبة .%37
ً
أساسا من تداول األسهم
ويعزى النمو يف مجال الوساطة
املحلية ،حيث أدى األداء املتفوق للسعودي الهولندي املالية
ً
واضحا
يف السوق اىل زيادة حصتها االجمالية .وكان هذا
ً
نشاطا من ذوي املالءة املالية العالية ويف
مع العمالء األكثر
مجاالت مثل التداول بالهوامش ،وكالهما مجاالت تتيح النمو
واالستثمار يف املستقبل.
ً
ً
جيدا يف إدارة
أداءا
كما حققت السعودي الهولندي املالية
األصول من خالل صناديق االستثمار .وأظهر صندوق األسهم
السعودية وصندوق اليسر لألسهم السعودية تفوقا يف األداء
باملقارنة مع مؤشر تداول لألسهم السعودية وحقق مرتبة تكاد
تكون األوىل أو أقرب لها يف السوق املالية واألسهم والصناديق
املتعددة األصول من حيث األداء .ومع نهاية العام ،تم إطالق
صندوق استثماري جديد وهو صندوق االكتتابات األولية.
ويف مجال االستثمار املصريف ،تم تسليط الضوء هذا العام عىل
إغالق حقوق اإلصدار للشركة األهلية للتأمين التعاوني ،والذي
كانت السعودي الهولندي املالية املستشار املايل له ،ومدير
االكتتاب ومتعهد التغطية الوحيد .وكانت هذه أول عملية
حقوق قابلة للتداول لشركة تأمين أطلقت بموجب القواعد
ً
ً
واسعا يف السوق .
نجاحا
الجديدة والتي القت

املــوارد البشريــة
عمل البنك عىل تعزيز التزامه يف االستثمار بالكوادر السعودية
املحلية حيث وصلت النسبة االجمالية للسعودة يف البنك إىل
ما يقارب  %88وعىل تعزيز إدارته للموظفين الذين هم
رأسماله البشري بكفـاءة ،حيث وصل إجمايل عدد املوظفيــن
ً
موظفا.
اىل 1‚637
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وكانت ثمة إضافة جديدة إىل جهود البنك للمساعدة عىل
ترسيخ ثقافة األداء تمثلت يف مبادرة مشاركة املوظفين
الداخلية خالل العام ،والتي حددت مجموعة من القيم
املشتركة حيث تم البدء بالتواصل والشرح لهم من خالل
برنامج عىل مستوى البنك .وباملثل ،كان التركيز عىل تنمية
املهارات القيادية والتنقل بين أقسام وإدارات البنك عىل
جميع املستويات هما املوضوعان املهمان .كما تم إطالق برنامج
الخريجين الذي صمم خصيصا إلعداد الشباب السعودي للعمل
يف مجال الخدمات املصرفية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.

العمليــات والتقنيـــة
واصلت فرق العمليات والتقنية العمل عىل تحسين وتطوير
الدعم األساسي وقدرات البنية التحتية للبنك لضمان املرونة يف
دعم ونمو األعمال وتقديم الخدمات املتميزة للعمالء.
وقام البنك باالنتقال ببرنامج تنفيذ العمليات التجارية
ً
عامليا ”Trade Innovation
التقليدي اىل النظام املعترف به
( “)TIوتحديث نظام الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ليشمل
امكانية التعامل بالنقد والتجارة بشكل متكامل .وسيوفر
ذلك للبنك ميزة تنافسية كبيرة يف منتجات املعامالت
املصرفية .وعملت االستثمارات املستمرة يف األعمال املتواصلة
واالمكانيات الخاصة بأرشفة املستندات وأمن املعلومات عىل
ضمــان مستويــات أكبـــر من االستقـرار والرقابــة عىل
البنــك وعمالئه .

وارتفع صايف الربح خالل السنة بنسبة
 %21.3حيث سجل البنك أرباح ًا قياسية بلغت

1,821

مليون ريال

تقرير مراجعي الحسابات
املستقلين

إىل السادة مساهمي البنك
السعودي الهولندي املوقرين
(شركة مساهمة سعودية)

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك السعودي
الهولندي (“البنك”) والشركات التابعة له (ويشار إليهم
مجتمعين “باملجموعة”) ،والتي تشتمل عىل قائمة املركز املايل
املوحدة كما يف  31ديسمبر  2014والقوائم املوحدة للدخل
والدخل الشامل والتغيرات يف حقوق املساهمين والتدفقات
ً
وملخصا ألهم السياسات
النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ
املحاسبية وااليضاحات التفسيرية األخرى من ( )1إىل ( .)41لم
نقم بمراجعة اإليضاح ( )36بما يف ذلك البيانات املشار إليها
واملتعلقة “باإلفصاحات بموجب أطر العمل التي نصت عليها
توصيات لجنة بازل  ”3حيث أنها ال تقع ضمن نطاق أعمال
املراجعة التي قمنا بها.

عىل قناعة معقولة بأن هذه القوائم املالية املوحدة خالية من
األخطاء الجوهرية.
تشتمل أعمال املراجعة عىل القيام بإجراءات للحصول عىل
أدلة مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها القوائم املالية
املوحدة .تعتمد اإلجراءات التي يتم إختيارها عىل تقدير
مراجعي الحسابات وتشتمل عىل تقييم مخاطر األخطاء
سواء كانت ناتجة عن
الجوهرية يف القوائم املالية املوحدة،
ً
الغش أو الخطأ .وعند تقييم هذه املخاطر ،يقوم مراجعو
الحسابات باألخذ بعين اإلعتبار نظام الرقابة الداخيل الخاص
بإعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وعرضها بصورة عادلة
ً
وفقا للظروف ،وليس
لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة
لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخيل للبنك.
كما تشتمل أعمال املراجعة عىل تقييم مدى مالئمة السياسات
املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية املعدة
من قبل اإلدارة ،وتقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة.
نعتقد بأن أدلة املراجعة التى حصلنا عليها كافية ومالئمة
ً
أساسا إلبداء رأينا.
لتكون

مسؤولية اإلدارة حول القوائم
املالية املوحدة
تعتبر اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة
ً
وفقا ملعايير املحاسبة للمؤسسات املالية
وعرضها بصورة عادلة
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي واملعايير الدولية
الخاصة بالتقارير املالية وأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة
البنوك ىف اململكة العربيـة السعودية والنظام األساسي للبنك.
كما تتضمن هذه املسؤولية اإلحتفاظ بنظام رقابة داخيل خاص
بإعداد القوائـم املالية املوحدة الخالية من األخطاء الجوهرية،
سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
ً

مسؤولية مراجعي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة
ً
ً
وفقا
إستنادا إىل أعمال املراجعة التي قمنا بها .تمت مراجعتنا
ملعايير املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية
ومعايير املراجعة الدولية والتي تتطلب منا اإللتزام بمتطلبات
أخالقيات املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول

الـرأي
يف رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة ككل:
• تظهر بعدل ،من كافة النواحي الجوهرية ،املركز املايل
للمجموعة كما يف  31ديسمبر  ،2014وأدائها املايل
ً
وفقا ملعايير
وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ
املحاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي
السعودي واملعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية.
•• تتفق مع متطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك يف
اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق
بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.

ديلويت آند توش
بكر أبو الخير وشركاهم
ص.ب  213الرياض 11411
اململكة العربية السعودية

كي.بي.ام.جي
الفوزان والسدحان
ص.ب  92876الرياض 11663
اململكة العربية السعودية

إحسان بن أمان اهلل مخدوم
محاسب قانوني  -ترخيص رقم 358

عبد اهلل حمد الفوزان
محاسب قانوني  -ترخيص رقم 348
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تسعى دانة من خالل
أعمالها الفنية إلى إعادة
صلة الفن الهندسي
بروح الشرق من زخارف
المصاحف إلى أعمال
األرابسك .تستند أعمالها
التراثية على الحس الشرقي
من جهة وبالعصر الحديث
بنضارته وجرأته وبساطته
من جهة أخرى .كما أن
أعمال دانة الفنية على
الورق تظهر أعلى درجات
التعبير ،فالنظر لهذه
األعمال يفتح أمامك فضاء
روحي متسق أخاذ.
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القوائم املالية
املوحدة
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قائمة املركز املايل املوحدة
كما يف  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
املوجودات

إيضاحات

2014

2013

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

4

9,523,463

6,662,522

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

5

538,789

1,751,367

استثمارات ،صايف

6

18,783,967

16,849,162

قروض وسلف ،صايف

7

65,147,828

53,211,260

استثمار يف شركة زميلة

8

12,793

17,233

ممتلكات ومعدات ،صايف

9

526,388

504,802

موجودات أخرى

10

2,085,990

1,471,915

96,619,218

80,468,261

إجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمين
املطلوبات
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

12

3,054,640

2,494,278

ودائع العمالء

13

76,813,865

61,875,449

سندات دين ثانوية

14

3,900,000

4,625,000

15

2,108,831

2,072,106

مطلوبات أخرى
إجمايل املطلوبات

85,877,336

71,066,833

حقوق املساهمين
رأس املال

16

4,762,800

3,969,000

احتياطي نظامي

17

3,536,355

3,081,128

احتياطي عام

130,000

130,000

احتياطيات أخرى

18

3,564

21,690

احتياطي أسهم مجانية

16

952,560

793,800

أرباح مبقاة

709,306

915,348

إجمايل أرباح مقترح توزيعها

26

619,164

468,342

احتياطي برنامج أسهم

38

28,133

22,120

إجمايل حقوق املساهمين

10,741,882

9,401,428

إجمايل املطلوبات وحقوق املساهمين

96,619,218

80,468,261
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القوائم املالية املوحدة

قائمة الدخل املوحدة
للسنتين املنتهيتين يف  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
2014

إيضاحات

2013

دخل العموالت الخاصة

20

2,485,924

2,095,505

مصاريف العموالت الخاصة

20

520,145

471,793

1,965,779

1,623,712

863,972

732,225

160,137

121,133

166,168

136,399

صايف دخل العموالت الخاصة

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

21

أرباح تحويل عمالت أجنبية ،صايف
دخل املتاجرة ،صايف

22

دخل توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع
أرباح ( /خسائر) استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة ،صايف

23

إجمايل دخل العمليات

رواتب ومصاريف املوظفين

24

إيجار ومصاريف مباني
استهالك وإطفاء

9

6,033

3,276

20,062

)(750

3,182,151

2,615,995

573,781

508,856

102,902

83,899

104,143

96,112

230,369

206,208

345,607

218,497

إجمايل مصاريف العمليات

1,356,802

1,113,572

دخل العمليات

1,825,349

1,502,423

)(4,440

)(817
1,501,606

مصاريف عمومية وإدارية
مخصص خسائر ائتمان ،صايف

) 7ب(

الحصة يف خسارة الشركة الزميلة

8

صايف دخل السنة

1,820,909

ربح السهم األساسي واملخفض (بالريال السعودي)

25

3.82

ً
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3.15

قائمة الدخل الشامل املوحدة
للسنتين املنتهيتين يف  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
2014

إيضاحات
صايف دخل السنة

1,820,909

2013
1,501,606

بنود (الخسارة)/الدخل الشامل األخرى:
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة يف
الفترات الالحقة
موجودات مالية متاحة للبيع
 -صايف التغير يف القيمة العادلة

18

139

19,329

 -صايف املبالغ املحولة إىل قائمة الدخل املوحدة

18

)(18,265

1,796

)(18,126

21,125

التدفقات النقدية املحوطة:
 -صايف املبالغ املحولة إىل قائمة الدخل املوحدة

18

6,355

-

إجمايل بنود (الخسارة)/الدخل الشامل األخرى

)(18,126

27,480

إجمايل الدخل الشامل للسنة

1,802,783

1,529,086

ً
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القوائم املالية املوحدة

قائمة التغيرات يف
حقوق املساهمين املوحدة
للسنتين املنتهيتين يف  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية
احتياطيات أخرى
رأس
املـــال

إيضاحات

استثمارات
متاحة للبيع

االحتياطي االحتياطي
العــام
النظامـي

2014

التدفقات
النقدية
املحوطة

احتياطي
أسهم
مجانية

إجمايل
األرباح
املقترح
توزيعها

األرباح
املبقاة

احتياطي
برنامج أسهم

إجمالــي
حقوق
املساهمين

الرصيد يف بداية
السنة

3,969,000

3,081,128

130,000

21,690

-

793,800

915,348

468,342

22,120

9,401,428

إجمايل الدخل
الشامل للسنة

-

-

-

)(18,126

-

-

1,820,909

-

-

1,802,783

معامالت برامج
األسهم

-

-

-

6,013

6,013

املحول إىل
االحتياطي النظامي

17

-

455,227

-

-

-

-

)(455,227

-

-

-

أسهم مجانية
مقترحة

16

-

-

-

-

-

952,560

)(952,560

-

-

-

أسهم مجانية مصدرة

16

793,800

-

-

-

-

)(793,800

-

-

-

-

إجمايل أرباح
مقترح توزيعها

26

-

-

-

-

-

-

)(619,164

619,164

-

-

توزيعات أرباح
مدفوعة

-

-

-

-

-

-

-

)(468,342

-

)(468,342

الرصيد يف نهاية
السنة

4,762,800

3,536,355

130,000

3,564

-

952,560

709,306

619,164

28,133

10,741,882

-

-

-

-

-

2013

الرصيد يف بداية
السنة

3,969,000

2,705,726

130,000

565

)(6,355

-

1,051,286

444,528

11,229

8,305,979

إجمايل الدخل
الشامل للسنة

-

-

-

21,125

6,355

-

1,501,606

-

-

1,529,086

معامالت برامج
األسهم

38

-

-

-

-

-

-

-

-

10,891

10,891

املحول إىل
االحتياطي
النظامي

17

-

375,402

-

-

-

-

)(375,402

-

-

-

-

-

-

-

-

793,800

)(793,800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(468,342

468,342

-

-

توزيعات أرباح
مدفوعة

-

-

-

-

-

-

-

)(444,528

-

)(444,528

الرصيد يف نهاية
السنة

3,969,000

3,081,128

130,000

21,690

-

793,800

915,348

468,342

22,120

9,401,428

أسهم مجانية
مقترحة
إجمايل أرباح
مقترح توزيعها

26
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنتين املنتهيتين يف  31ديسمبر
بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات

األنشطة التشغيلية
صايف الدخل للسنة
التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناتجة من األنشطة
التشغيلية:

2013

2014

1,820,909

1,501,606

)(103,727

)(80,491

ربح بيع ممتلكات ومعدات

)(400

)(73

(أرباح)  /خسائر استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة ،صايف

)(20,062

750

( تراكم الخصومات ) وإطفاء العالوة عىل االستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة ،صايف

أرباح استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

)(236

-

استهالك وإطفاء

9

104,143

96,112

مخصص خسائر ائتمان ،صايف

) 7ب(

345,607

218,497

الحصة يف خسارة الشركة الزميلة

8

4,440

817

13,085

10,891

2,163,759

1,748,109

)(648,325

)(496,551

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل تسعين يوم من تاريخ االقتناء

937,000

)(937,000

قروض وسلف ،صايف

)(12,282,175

)(8,596,542

موجودات أخرى

)(808,484

)(187,113

560,362

1,019,355

ودائع العمالء

14,938,416

7,961,777

مطلوبات أخرى

36,725

161,167

صايف النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

4,897,278

673,202

املحصل من بيع واستحقاق استثمارات مقتناة لغير أغراض املتاجرة

15,624,169

8,503,821

شراء استثمارات لغير أغراض املتاجرة

)(17,453,075

)(13,866,435

)(125,729

)(112,147

معامالت برنامج األسهم

صايف (الزيادة)  /النقص يف املوجودات التشغيلية:
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

صايف الزيادة  ( /النقص ) يف املطلوبات التشغيلية:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

األنشطة االستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

9

املحصل من بيع ممتلكات ومعدات

400

73

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

1,954,235

5,474,688

املحصل من إصدار سندات دين ثانوية

-

2,500,000

األنشطة التمويلية

املسدد من سندات دين ثانوية

)(725,000

)(775,000

توزيعات أرباح مدفوعة بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل املستردة من املساهمين

)(281,005

)(346,348

صايف النقدية (املستخدمة يف)  /الناتجة من األنشطة التمويلية
صايف الزيادة  ( /النقص) يف النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة
النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

)(1,006,005

1,378,652

1,937,038

)(3,422,834

4,373,210

7,796,044

6,310,248

4,373,210

2,463,310

2,071,901

عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

451,980

446,430

صايف التغيرات يف القيمة العادلة والتحويالت إىل قائمة الدخل املوحدة

)(18,126

27,480

27

عموالت خاصة مقبوضة خالل السنة

معلومات إضافية غير نقدية

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

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي

51

إيضاحات حول القوائم
املالية املوحدة
للسنتين املنتهيتين يف  31ديسمبر  2014و 2013

 - 1عــام
البنك السعودي الهولندي (”البنك“) ،شركة مساهمة سعودية ،مسجلة يف اململكة العربية السعودية بموجب املرسوم
امللكي الكريم رقم /85م الصادر بتاريخ  29ذي الحجة 1396هـ (املوافق  21ديسمبر 1976م) .بدأ البنـك أعماله يف
 16شعبان 1397هـ (املوافق  1أغسطس 1977م) ،بعد أن انتقلت إليه ملكية فروع بنك الجميني نيذرالند إن .يف.
يف اململكة العربية السعودية .يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم  1010064925بتاريخ  6جمادى الثاني
ً
ً
فرعا) يف اململكة
فرعا (48 :2013
1407هـ (املوافق  5فبراير 1987م) وذلك من خالل شبكة فروعه وعددها 55
العربية السعودية .إن العنوان املسجل للمركز الرئيسي للبنك هو:

البنك السعودي الهولندي
املركز الرئيسي
شارع الضباب
ص .ب1467 .
الرياض 11431
اململكة العربية السعودية

إن هدف البنك والشركات التابعة له (ويشار إليهم مجتمعين بـ”املجموعة“) القيام بتقديم 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 منشأة من قبل البنك.

تشمل القوائم املالية املوحدة عىل القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة .وفيما ييل تفاصيل الشركات التابعة:

شركة السعودي الهولندي املالية
تأسست شركة السعودي الهولندي املالية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة و مملوكة بالكامل للبنك من
خالل امللكية املباشرة ،يف اململكة العربية السعودية وفقا لقرار هيئة السوق املالية رقم  2007-39-1بموجب السجل
التجاري رقم  1010242378بتاريخ  30ذي الحجة 1428هـ ( املوافق  9يناير  2008م) لتويل وإدارة الخدمات
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول الخاصة باملجموعة و املنظمة من قبل هيئة السوق املالية والتي تشمل التعامل،
ً
اعتبارا من  2ربيع الثاني 1429هـ
واإلدارة ،والترتيب ،وتقديم املشورة وحفظ األوراق املالية .بدأت الشركة أعمالها
(املوافق  9أبريل  2008م).
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شركة السعودي الهولندي العقارية
تأسست شركة السعودي الهولندي العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك
من خالل امللكية املباشرة ،يف اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010250772بتاريخ 21
جمادى األوىل 1429هـ (املوافق  26مايو 2008م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد تم تأسيس الشركة
لتسجيل ملكية األصول العقارية التي يحصل عليها البنك كضمانات من مقترضيه.

شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين
تأسست شركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك
من خالل امللكية املباشرة ،يف اململكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010300250بتاريخ 29
محرم 1432هـ (املوافق  4يناير 2011م) بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .وقد تم تأسيس الشركة للعمل
كوكيل لبيع املنتجات التأمينية لشركة الوطنية للتأمين ،شركة زميلة.

 - 2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
ً
طبقا للمعايير املحاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
تم إعداد القوائم املالية املوحدة
واملعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية  ،كما تم اعداد القوائم املالية
املوحدة لتتوافق مع متطلبات نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات باململكة العربية السعودية والنظام
األساسي للبنك.

ب) أسس القياس والعرض
ً
وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء البنود التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:
تم إعداد القوائم املالية املوحدة

 املشتقات املقتناة بالقيمة العادلة. االستثمارات املتاحة للبيع. املوجودات املالية واملطلوبات املالية املثبتة واملخصصة كأدوات تحوط لغرض تأهيل تحوط القيمة العادلة والتي يتمتسويتها بالتغيرات يف القيمة العادلة والخاصة بالخطر الذي تم تحوطه.
 -املطلوبات الخاصة بدفعات برنامج األسهم.

ج) العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي ،والذي يعتبر العملة الوظيفية للمجموعة .وقد تم تقريب
املعلومات املالية ألقرب ألف ،ما لم يرد خالف ذلك.

د) االفتراضات املحاسبية الهامة والتقديرات واألحكام
ً
وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية ،استخدام بعض االفتراضات
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة،
والتقديرات واألحكام املحاسبية الهامة والتي تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلة .كما يتطلب األمر من
اإلدارة أن تمارس حكمها عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة .ويتم تقييم هذه االفتراضات والتقديرات
واألحكام باستمرار وذلك باالعتماد عىل الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،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 :
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 )1االنخفاض يف قيمة القروض والسلف
تقوم اإلدارة عىل أساس شهري بمراجعة محفظة القروض الخاصة بها للتأكد من وجود انخفاض خاص وجماعي يف
قيمتها .ولتحديد مدى تسجيل خسارة االنخفاض يف القيمة ،تقوم اإلدارة باستخدام أحكامها لتحديد ما إذا كانت
ً
انخفاضا يمكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية.
هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إىل أن هناك
ً
ً
عكسيا يف حالة السداد ملجموعة
تغيرا
وقد يحتوي هذا الدليل عىل بيانات يمكن مالحظتها والتي تشير إىل أن هناك
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 .وتتم مراجعة املنهجية واألحكام املستخدمة يف تقدير
كل من املبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بانتظام للحد من أية فروقات بين الخسائر املقدرة والخبرة يف
الخسائر الفعلية.

 )2القيمة العادلة لألدوات املالية
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية مثل املشتقات واالستثمارات املقتناة املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة
الدخل واملتاحة للبيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مايل .وقد تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية
التي تقاس بالتكلفة املطفأة واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق يف اإليضاح رقم (6د).
وتعرف القيمة العادلة عىل أنها السعر الذي سيتم إستالمه لبيع موجودات أو دفعه لتحويل مطلوبات بموجب
عملية نظامية تمت بين متعاملين يف السوق بتاريخ القياس .ويبنى قياس القيمة العادلة عىل افتراض أن عملية بيع
املوجودات أو تحويل املطلوبات قد تمت إما:
• يف السوق األساسي للموجودات أو املطلوبات ،أو
• يف السوق األكثر مالئمة لتلك املوجودات أو املطلوبات يف حالة عدم توفر سوق أساسي

يجب أن تكون املجموعة متمكنة من الوصول للسوق األساسي أو السوق األكثر مالئمة .وتُ قاس القيمة العادلة
للموجودات أو املطلوبات باستخدام االفتراضات والتي قد يستخدمها املتعاملين يف السوق لتسعير املوجودات أو
املطلوبات وذلك بافتراض أن املتعاملين يف السوق يسعون لتحقيق أفضل منفعة إقتصادية لهم.
وتستخدم املجموعة طرق تقييم مالئمة يف الظروف والتي يتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة والتي
تزيد من استخدام املدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقلل من استخدام املدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
إن كافة املوجودات واملطلوبات والتي تقاس بالقيمة العادلة أو الظاهرة يف القوائم املالية السنوية املوحدة يتم تصنيفها
من خالل تسلسل القيمة العادلة املبين أدناه ومبنية عىل أدنى مستوى مدخل والجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
املستوى األول  :أسعار السوق املتداولة ( غير املعدلة ) يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املماثلة.
املستوى الثاني  :طرق تقييم حيث يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة
بشكل مباشر أو غير مباشر.
املستوى الثالث  :طرق تقييم حيث ال يمكن مالحظة أدنى مستوى مدخل والذي يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة.
وبالنسبة للموجودات واملطلوبات واملسجلة يف القوائم املالية املوحدة بشكل متكرر  ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان
هناك تحويالت قد حصلت بين املستويات يف التسلسل بإعادة تقييم التصنيف ( بناء عىل أدنى مستوى مدخل والذي
يعتبر جوهري لقياس القيمة العادلة ككل )  ،بتاريخ نهاية كل فترة مالية.
ويقوم مثمنون خارجيون بتقييم املوجودات الهامة مثل العقارات واملوجودات املالية املتاحة للبيع ،واملطلوبات الهامة
ً
سنويا من قبل لجنة التقييم بعد التباحث مع لجنة املراجعة
مثل العوض املحتمل .إن عمل املثمنين الخارجيين يتقرر
بالبنك والحصول عىل موافقتها .وتشتمل أسس ومعايير االختيار عىل اإلملام بالسوق ،والسمعة ،واالستقاللية و ما إذا
تمت مراعاة املعايير املهنية.

 )3االنخفاض يف قيمة استثمارات االسهم املتاحة للبيع واألوراق املالية
تمارس املجموعة األحكام والتقديرات لتقدير االنخفاض يف قيمة استثمارات األسهم املتاحة للبيع واألوراق املالية والتي
تتضمن تحديد االنخفاض الجوهري أو املستمر يف القيمة العادلة عن تكلفتها .ولتحديد ما إذا كان االنخفاض جوهري
 ،يتم تقييم االنخفاض يف القيمة العادلة مقابل التكلفة األصلية لألصل عند اإلثبات األويل له .ولتحديد ما إذا كان
االنخفاض مستمر  ،يتم تقييم االنخفاض مقابل الفترة والتي كانت فيها القيمة العادلة لألصل أقل من تكلفته
األصلية عند االثبات األويل .وللقيام بهذا الحكم ،تقوم املجموعة بتقييم التقلب الطبيعي يف سعر السهم  /الورقة
املالية والتدهور يف الوضع املايل للمنشأة املستثمر بها وأداء الصناعة والقطاع والتغير يف التقنية والتدفقات النقدية
التشغيلية والتمويلية ،ضمن عوامل أخرى.
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 )4تصنيف االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تتبع املجموعة متطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم  39يف تصنيف املوجودات املالية غير املشتقة ذات الدفعات الثابتة
أو املمكن تحديدها وذات االستحقاق الثابت كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق .وللقيام بهذه االحكام ،تقوم
اإلدارة بتقييم نيتها وقدرتها عىل االحتفاظ بهذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.
ويف حالة عدم قدرة املجموعة عىل إبقاء هذه االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ،باستثناء بعض الحاالت الخاصة،
عىل سبيل املثال بيع قريب من تاريخ االستحقاق أو أن املبلغ غير جوهري ،يتطلب من املجموعة إعادة تصنيف كافة
االستثمارات املصنفة كمقتناة حتى تاريخ االستحقاق اىل استثمارات متاحة للبيع.

 )5تحديد السيطرة عىل املستثمر به
تخضع مؤشرات السيطرة املبينة يف اإليضاح رقم ( 3أ) ألحكام اإلدارة التي يمكن أن يكون لها أثر جوهري عىل حصة
املجموعة يف صناديق االستثمار.
صناديق االستثمار
تقوم املجموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية .إن تحديد مدى سيطرة املجموعة عىل تلك الصناديق
يتطلب التركيز عىل تقييم املنافع االقتصادية للمجموعة يف الصندوق (واملتضمنة أية حصص مسجلة وأتعاب اإلدارة
املتوقعة) وحقوق املستثمرين يف إقالة مدير الصندوق .ونتيجة لذلك ،فقد استنتجت املجموعة أنها تقوم بدور وكيل
للمستثمرين يف كافة الحاالت ،وعليه لم تقم بتوحيد القوائم املالية لهذه الصناديق ،راجع االيضاحين ( )6و (.)37

هـ) مخصص االلتزامات واملطالبات القانونية
يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية .وقد قامت اإلدارة بإجراء التقديرات واألحكام بشأن إحتمال
تجنيب مخصص لقاء املطالبات .إن تاريخ إنتهاء املطالبات القانونية واملبلغ املطلوب سداده غير مؤكد .يعتمد توقيت
وتكاليف املطالبات القانونية عىل االجراءات النظامية املتبعة.

و ) مبدأ االستمرارية
ً
وفقا ملبدأ االستمرارية ،واقتنعت بأن املجموعة لديها
قامت اإلدارة بتقييم مقدرة املجموعة عىل االستمرار يف العمل
املوارد الالزمة لالستمرار يف العمل يف املستقبل املنظور .كما أن اإلدارة ليست عىل علم بأية حاالت عدم يقين قد تثير
ً
وبناء عىل ذلك  ،تم االستمرار يف
وفقا ملبدأ االستمرارية.
الشكوك حول مقدرة املجموعة عىل االستمرار يف العمل
ً
ً
وفقا ملبدأ االستمرارية .
إعداد القوائم املالية املوحدة

 - 3ملخص السياسات املحاسبية الهامة
إن السياسات املحاسبية الهامة املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة موضحة أدناه:
التغير يف السياسات املحاسبية
إن السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة تتماشى مع السياسات املستخدمة يف إعداد
القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  2013فيما عدا إتباع املعايير الجديدة والتعديالت عىل
املعايير الحالية التالية والتفسير الجديد املذكور أدناه واملعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية املعدلة واالرشادات الصادرة
عن لجنة تفسير املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية والتي لم يكن لديها أي اثر جوهري عىل القوائم املالية املوحدة
للمجموعة خالل الفترة الحالية أو الفترة السابقة والتي يعتقد أن يكون لها أثر غير جوهري يف السنوات املستقبلية:

 )1تعديالت عىل املعايير الحالية والتفسير الجديد
• تعديالت عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )10و ( )12ومعيار املحاسبة الدويل رقم ( )27والذي يعفي
ً
اعتبارا من  1يناير 2014م .وينص هذا االعفاء االلزامي عىل أنه يتعين عىل املنشأة
من توحيد الصناديق االستثمارية
االستثمارية املؤهلة املحاسبة عن االستثمارات يف املنشآت املسيطر عليها وكذلك االستثمارات يف الشركات الزميلة
واملشاريع املشتركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة شريطة الوفاء ببعض الشروط وبإستثناء الشركات
ً
إمتدادا للنشاطات االستثمارية للمنشأة االستثمارية.
التابعة التي تعتبر
ً
اعتبارا من  1يناير 2014م .ينص املعيار عىل (أ) أنه
• تعديل عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )32والذي يطبق
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ً
حاليا حق نظامي ملزم للمقاصة إذا كان ذلك الحق ال يتوقف عىل حدث مستقبيل وملزم خالل دورة
يوجد للمنشأة
األعمال العادية ،ويف حالة تعثر أو إفالس املنشاة وكافة األطراف األخرى ،و (ب) أن إجمايل التسوية يعادل صايف
التسوية وذلك فقط إذا كان إلجمايل آلية التسوية خصائص يتم بموجبها حذف أو ينتج عنها مخاطر ائتمان وسيولة
غير جوهرية ويتم بموجبها إجراء الذمم املدينة والدائنة يف عملية أو دورة تسوية واحدة.

ً
اعتبارا من  1يناير 2014م .تتناول هذه
• تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )36والذي يطبق بأثر رجعي
التعديالت االفصاح عن املعلومات املتعلقة بالقيمة القابلة لالسترداد للموجودات املنخفضة القيمة بموجب هذه
التعديالت ،وأنه يجب االفصاح عن القيمة القابلة لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية خصصت إليها الشهرة أو
املوجودات غير امللموسة التي ليس لها عمر محدد وذلك فقط عند إثبات خسارة االنخفاض يف القيمة أو عكس قيدها.

ً
ً
ً
محدودا
إستثناءا
اعتبارا من  1يناير 2014م ،والذي قدم
• تعديل عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )39والذي يطبق
لتطبيق معيار املحاسبة الدويل رقم ( )39والذي يعفى من محاسبة تغطية املخاطر الحالية وذلك عندما ال يتوقع بأن
تفي مستندات تغطية املخاطر األصلية بمعايير محددة.

ً
اعتبارا من  1يناير
• أصدر مجلس معايير املحاسبة الدولية التفسير رقم  – 21الرسوم املفروضة والذي سرى مفعوله
2014م .ويحدد التفسير الرسوم املدفوعة لحكومة ما والتي ال تستلم املنشأة مقابلها بضاعة أو خدمات محددة ،ويقدم
ً
طبقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل رقم .37
ارشادات بخصوص املحاسبة عن الرسوم املفروضة

 دورة التحسينات السنوية عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية لألعوام من 2012 – 2010موالتي تشتمل عىل التعديالت عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )2و ( )3و ( )8و ( )13ومعايير املحاسبة
ً
اعتبارا من  1يوليو 2014م.
الدولية رقم ( )16و ( )38و ( .)24يسري مفعولها
 دورة التحسينات السنوية عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية لألعوام من 2013 – 2011مً
اعتبارا
والتي تشتمل عىل التعديالت عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )1و ( )3و ( .)13يسري مفعولها
من  1يوليو 2014م.
 تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)19مزايا املوظفينتوضح التعديالت املتطلبات التي تتعلق بكيفية ربط اشتراكات املوظفين أو األطراف الثالثة بالخدمة التي تنسب
ً
اعتبارا من  1يوليو 2014م.
لفترات الخدمة .يسري مفعولها

أ) أسس توحيد القوائم املالية
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك السعودي الهولندي وشركاته التابعة والتي يتم إعدادها حتى 31
ديسمبر 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 البنك .
الشركات التابعة هي الشركات املستثمر بها والتي تسيطر عليها املجموعة .وتقوم املجموعة بالسيطرة عىل شركة
مستثمر فيها  ،عندما تكون معرضة أو لديها حقوق يف العوائد املتغيرة من خالل مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها
ولديها القدرة عىل التأثير يف هذه العوائد من خالل سيطرتها عىل الشركة املستثمر فيها .إن القوائم املالية للشركات
التابعة متضمنة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ولغاية توقف السيطرة.
ً
اعتبارا من
تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة املقتناة أو املباعة خالل السنة ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل املوحدة
تاريخ سريان االقتناء أو حتى تاريخ سريان االستبعاد ،حسبما هو مالئم .وقد تم اعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام
سياسات محاسبية مماثلة وطرق تقييم ملعامالت متماثلة واحداث أخرى يف حاالت مشابهة.
وعىل وجه التحديد ،تسيطر املجموعة عىل الشركة املستثمر بها فقط إذا كان لدى املجموعة:
 سيطرة عىل الشركة املستثمر فيها (أي حقوق موجودة والتي تعطيها القدرة عىل التحكم باألنشطة ذات الصلةللشركة املستثمر فيها).
 مخاطر او حقوق يف العوائد املتغيرة من عالقتها يف الشركة املستثمر فيها. القدرة عىل استخدام سيطرتها عىل الشركة املستثمر فيها للتأثير عىل العوائد عندما يكون لدى املجموعة أقل منحقوق تصويت األغلبية او حقوق مماثلة يف الشركة املستثمر فيها .تقوم املجموعة بالنظر يف كافة الحقائق والحاالت
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لتقييم ما إذا كان لديها السيطرة عىل الشركة املستثمر فيها واملتضمنة:
 الترتيب التعاقدي مع أصحاب التصويت اآلخرين يف الشركة املستثمرفيها. حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى. حقوق تصويت املجموعة أو حقوق تصويت محتملة اكتسبت عن طريق حقوق امللكية مثل األسهم.تقوم املجموعة بإعادة تقييم إذا كانت مسيطرة او غير مسيطرة عىل شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والحاالت
تشير إىل أنه هناك تغيرات يف واحدة او أكثر من عناصر السيطرة .ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول
املجموعة للسيطرة عىل الشركة التابعة ويتوقف عند فقدان املجموعة للسيطرة عىل الشركة التابعة .ويتم تضمين
موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة واملقتناة أو املستبعدة خالل السنة يف قائمة الدخل الشامل
املوحدة من تاريخ حصول املجموعة عىل السيطرة ولغاية توقف املجموعة عن سيطرة الشركة التابعة.
إن جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتداخلة بين شركات املجموعة
واملتعلقة بالتعامالت بين أعضاء املجموعة يتم حذفها بالكامل عند التوحيد.
تقوم املجموعة بإدارة املوجودات املقتناه عىل سبيل األمانة وكذلك األدوات االستثمارية األخرى نيابة عن املستثمرين.و
ال يتم إدراج القوائم املالية لهذه املنشآت يف هذه القوائم املالية املوحدة بإستثناء الحاالت التي يكون فيها للمجموعة
سيطرة عىل املنشأة.
يتم محاسبة التغير يف حصص ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت
املجموعة السيطرة عىل شركة تابعة فإنها:
 تلغي إثبات املوجودات (متضمنة الشهرة ،إن وجدت) واملطلوبات للشركة التابعة. تلغي إثبات القيمة الدفترية لحقوق امللكية غير املسيطرة. تلغي إثبات فروقات التحويل املتراكمة واملسجلة ضمن حقوق امللكية. تثبت القيمة العادلة للمبلغ املستلم. تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. تثبت اي فائض أو عجز يف الدخل او الخسارة.ً
سابقا يف قائمة الدخل الشامل إىل قائمة الدخل أو األرباح املبقاة،
 تعيد تصنيف حصة الشركة األم يف العناصر املثبتةحسبما هو مالئم ،كما قد يتطلب إذا قامت املجموعة باالستبعاد املباشر للموجودات واملطلوبات ذات الصلة.

ب) االستثمارات يف الشركات الزميلة
ً
وفقا لطريقة حقوق امللكية عىل
تسجل االستثمارات يف الشركات الزميلة ،يف األصل ،بالتكلفة ويتم محاسبتها الحقا
أساس القوائم املالية املدققة السنوية أو أحدث قوائم مالية مرحلية متوفرة .أن الشركة الزميلة هي منشأة حيث يوجد
لدى املجموعة تأثير جوهري (ولكن ليس سيطرة) عىل سياساتها املالية والتشغيلية وال تعتبر شركة تابعة أو مشروع
ً
زائدا التغيرات عىل حصة
مشترك .ويتم قيد االستثمارات يف الشركات الزميلة يف قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة
ً
ناقصا أي انخفاض يف قيمة االستثمارات الفردية .يتم قيد حصة املجموعة
املجموعة يف صايف املوجودات ملا بعد الشراء
من أرباح وخسائر شركاتها الزميلة بعد الشراء ضمن قائمة الدخل املوحدة ويتم قيد حصتها يف التغيرات يف قائمة
الدخل الشامل املوحدة ضمن االحتياطيات .ويتم تعديل التغيرات الالحقة املتراكمة ملا بعد الشراء مقابل القيمة
الدفترية لالستثمار .ويف الحاالت التي تعادل أو تتجاوز فيها حصة املجموعة يف خسائر الشركة حصتها يف الشركة
الزميلة ،بما يف ذلك أية ذمم مدينة غير مضمونة أخرى ،ال تقوم املجموعة بقيد خسائر أضافية باستثناء عند تكبدها
التزامات أو قيامها بدفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة.
يتم استبعاد األرباح والخسائر غير املحققة من املعامالت بين املجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصتها يف الشركات
الزميلة.و 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 ربح /خسارة الشركة الزميلة ضمن بند مستقل عىل قائمة الدخل املوحدة .ويكون هذا
الربح /الخسارة خاص بحقوق مساهمي الشركة الزميلة وعليه فان هذا الربح /الخسارة هو الربح  /الخسارة بعد ضريبة
الدخل وحقوق امللكية غير املسيطرة يف الشركات التابعة للشركة الزميلة .وتعد القوائم املالية للشركة الزميلة لنفس
الفترة املالية الخاصة باملجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت كي تتماشى السياسات املحاسبية مع تلك املتبعة
من قبل املجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان هناك حاجة لقيد خسائر انخفاض يف القيمة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

اضافية عىل استثمارها يف الشركة الزميلة .وتقوم املجموعة بتحديد يف كل تاريخ قائمة مركز مايل موحدة ما إذا كان
هناك دليل موضوعي 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) محاسبة تاريخ التداول
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول ،أي التاريخ
ً
طرفا يف األحكام التعاقدية لهذه األداة .إن العمليات االعتيادية املتعلقة بالشراء أو البيع هي
الذي تعتبر فيه املجموعة
عمليات شراء أو بيع للموجودات املالية التي تتطلب أن يتم تسليم املوجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو
تلك املتعارف عليها يف السوق.

د) األدوات املالية املشتقة ومحاسبة التحوط
يتم ،يف األصل ،إثبات األدوات املالية املشتقة والتي تتضمن عقود الصرف األجنبي ،وعقود العمالت األجنبية والسلع
اآلجلة ،والعقود املستقبلية الخاصة بأسعار العموالت واتفاقيات األسعار اآلجلة ،ومقايضات أسعار العمالت
والعموالت ،وخيارات العمالت والعموالت (املكتتبة واملشتراة) بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد املشتقات ،ويعاد
قياسها الحقا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة ويتم اثبات مصاريف املعاملة يف قائمة الدخل املوحدة.
وتقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة ضمن املوجودات وذلك عندما تكون القيمة العادلة إيجابية ،وضمن املطلوبات
عندما تكون القيمة العادلة سلبية .وتحدد القيمة العادلة بإستخدام 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
ً
أيضا تلك األدوات املالية املشتقة
عنها يف صايف دخل املتاجرة .وتتضمن األدوات املالية املشتقة املقتناة ألغراض املتاجرة
غير املؤهلة ملحاسبة التحوط واملتضمنة املشتقات املدمجة.

 )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 لتدرج قيمته العادلة يف قائمة الدخل .وتحسب األدوات املالية املشتقة املدمجة
املنفصلــة عن العقــد األساســي بقيمتـــها العادلـــة يف محفظة املتاجرة مع قيد التغيرات يف القيمة العادلة يف قائمــة
الدخــل املوحدة.

 )3محاسبة التحوط
تقوم املجموعة بإدراج بعض األدوات املشتقة كأدوات تحوط يف عالقات تحوط مؤهلة كما هو موضح أدناه:

ألغراض محاسبة التحوط ،يتم تصنيف التحوطات إىل فئتين هما( :أ) تحوطات مخاطر القيمة العادلة والتي تحوط
التعرض للتغيرات يف القيمة العادلة ملوجودات أو مطلوبات ما تم إثباتها (أو املوجودات أو املطلوبات يف حالة تحويط
محفظة) أو االلتزامات التي لم يتم إثباتها أو جزء محدد من هذا املوجودات أو املطلوبات أو االلتزام والتي تتعلق
بخطر محدد قد يؤثر عىل صايف الربح أو الخسارة املسجلة( .ب) تحوطات مخاطر التدفقات النقدية والتي تحوط
التعرض للتغيرات يف التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة بمخاطر محددة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات مثبتة
أو بمعاملة متوقعة محتمل حدوثها بنسبة عالية والتي تؤثر عىل صايف األرباح أو الخسائر املسجلة.

ولكي تكون املشتقات مؤهلة ملحاسبة التحوط ،فإنه يتوقع بأن يكون التحوط ذا فعالية عالية ،أي أن يتم مقابلة
التغيرات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من أداة التحوط بشكل فعال مع التغيرات التي طرأت عىل األداة
املحوطة ،ويجب أن تكون هذه التغيرات قابلة للقياس بشكل موثوق به .وعند بداية التحوط ،يتم توثيق أهداف
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وإستراتيجية إدارة املخاطر بما يف ذلك تحديد أداة التحوط واألداة املتعلقة بالتحوط وطبيعة الخطر املحوط وطريقة
ً
والحقا ،يجب تقييم مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة.
تقييم فعالية عالقة التحوط من قبل اإلدارة.

تحوط مخاطر 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 سعر العمولة
الفعيل .إذا تم إلغاء إثبات األداة املحوطة يتم إثبات القيمة العادلة غير املطفأة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.

تحوط مخاطر التدفقات النقدية
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية املعينة واملؤهلة ،املشتقات للتحوط عن التغيرات يف التدفقات النقدية املتعلقة بخطر
محدد مرتبط باملوجودات أو املطلوبات التي تم إثباتها أو العمليات املتوقع حدوثها بشكل كبير والتي يمكن أن تؤثر
عىل قائمة الدخل ،يتم إثبات الجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناتجة عن أداة التحوط والذي تم تحديده عىل أنه جزء
فعال يف الدخل الشامل اآلخر مباشرة ،عىل أن يتم إثبات الجزء غير الفعال ،إن وجد ،ضمن قائمة الدخل املوحدة.
أما بالنسبة لتحوطات مخاطر التدفقات النقدية التي تؤثر عىل املعامالت املستقبلية والتي تم إثبات األرباح أو الخسائر
ضمن االحتياطيات األخرى ،يتم تحويلها إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفترة التي أثرت فيها االدوات املحوطة
عىل قائمة الدخل املوحدة .ويف الحاالت التي ال تتوقع فيها املجموعة استرداد كافة أو جزء من الخسارة املثبتة يف
الدخل الشامل اآلخر خالل فترة مستقبلية واحدة أو أكثر ،عندئذ ستعيد تصنيفها يف قائمة الدخل – كتسوية إعادة
تصنيف – املبلغ الذي لم يتم إثباته.

وعندما تؤدي املعاملة املحوطة املتنبأ بها إىل إثبات موجودات أو مطلوبات غير مالية ،عندئذ يجب األخذ بعين االعتبار
الربح والخسارة املتعلقة بها والتي سبق إثباتها مباشرة يف الدخل الشامل اآلخر ،يف القياس املبدئي لتكلفة االقتناء
أو القيمة الدفترية األخرى لهذه املوجودات أو املطلوبات .وعند انتهاء سريان أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو
تنفيذها أو يف حال لم تعد تلك األداة مؤهلة ملحاسبة التحوط ،أو التوقع بعدم حدوث املعاملة املتنبأ بها ،أو إلغاء
ً
مستقبال .ويف ذلك الوقت ،يتم تحويل الربح أو
تخصيصها عىل هذا النحو ،فإنه يتم التوقف عن محاسبة التحوط
الخسارة املتراكمة الناتجة عن أداة تحوط التدفقات النقدية ،التي تم إثباتها يف ”الدخل الشامل“ عند فترة فعالية
التحوط ،من قائمة التغييرات يف حقوق املساهمين املوحدة إىل قائمة الدخل املوحدة حين حدوث العملية املتنبأ بها.
ويف حالة التوقع بعدم حدوثها ،يتم تحويل صايف الربح أو الخسارة املتراكمة املثبت ضمن الدخل الشامل مباشرة إىل
قائمة الدخل املوحدة للسنة.

هـ) العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يعتبر أيضا العملة الوظيفية للبنك .تقوم كل
منشأة يف املجموعة بتحديد عملتها الوظيفية الخاصة بها ،ويتم قياس البنود املدرجة يف القوائم املالية املوحدة لكل
منشأة باستخدام تلك العملة.

تحول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إىل الرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة عند تاريخ إجراء تلك
ّ
ً
جزءا من صايف االستثمار
تحول أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية (عدا البنود النقدية التي تعتبر
املعامالت .كما ّ
يف عملية أجنبية) املسجلة بالعمالت األجنبية يف نهاية السنة إىل الرياالت السعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ
إعداد القوائم املالية .إن ربح أو خسارة تحويل العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدية يمثل الفرق بين التكلفة
املطفأة يف العملة الوظيفية يف بداية السنة معدلة بمعدل العمولة الفعلية واملدفوعات خالل السنة ،والتكلفة املطفأة
يف العمالت األجنبية محولة بسعر الصرف السائد يف نهاية السنة .إن جميع الفروقات التي تنشأ عن األنشطة لغير
أغراض املتاجرة تسجل ضمن االيرادات غير التشغيلية األخرى يف قائمة الدخل املوحدة ،باستثناء الفروقات الناتجة عن
االقتراض بالعمالت األجنبية والتي تقدم تحوط فعال مقابل صايف االستثمار يف املنشاة األجنبية.
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يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن سداد املعامالت أو تحويل العمالت الخاصة بأرصدة املوجودات واملطلوبات
النقدية يف نهاية الفترة واملسجلة بالعمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة ،باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة
تحويل أدوات األسهم املتاحة للبيع أو عند تأجيلها فتسجل يف الدخل الشامل اآلخر كأداة تحوط تدفقات نقدية مؤهلة
وصايف تحوطات استثمار مؤهلة وذلك بقدر التحوطات الفعالة .ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من فروقات
أسعار الصرف الخاصة بالبنود غير النقدية املسجلة بالقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع ما لم يكن لها استراتيجية
تحوط فعالة.

يتم تحويل البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بأسعار التحويل السائدة عند
تاريخ إجراء املعامالت األولية .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.

ً
وفقا ألي معيار محاسبي
ال تتم مقاصة الدخل واملصاريف يف قائمة الدخل املوحدة إال إذا تطلب األمر أو مسموح به
أو تفسير وكما هو موضح يف السياسات املحاسبية للمجموعة.

ز) إثبات اإليرادات/املصاريف
 )1دخل ومصاريف العموالت الخاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت الخاصة لجميع األدوات املالية الخاضعة لعموالت ،باستثناء التي تصنف كمقتناة
ألغراض املتاجرة أو تلك املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ,يف قائمة الدخل املوحدة بإستخدام معدل العمولة
الفعيل .إن معدل العمولة 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 معدل العمولة 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 معدل العمولة الفعيل ،ويتم إدراج التغيير يف القيمة
الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة.

وبعد إثبات خسارة انخفاض يف القيمة عىل أصل مايل او مجموعة من املوجودات املالية ،يتم إبقاء إثبات دخل العموالت
الخاصة عىل أساس معدل العمولة الفعيل عىل القيمة الدفترية لألصل بعد خصم مخصص خسائر االنخفاض يف القيمة.

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

 )2أرباح  /خسائر تحويل عمالت أجنبية
يتم إثبات ربح( /خسارة) تحويل عمالت أجنبية عند اكتسابها  /تكبدها ،كما هو مبين يف سياسة العمالت األجنبية أعاله.

 )3دخل األتعاب والعموالت
إن دخل األتعاب والعموالت والتي تشكل جزء أساسي ملعدل العمولة الفعيل متضمنة يف قياس املوجودات املتعلقة
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بها .ويتم إثبات دخل األتعاب والعموالت التي ال تشكل جزء أساسي من حساب معدل العمولة الفعيل عىل املوجودات
أو املطلوبات املالية ،عند تقديم الخدمة املتعلقة كما ييل:

 يتم إثبات أتعاب املحافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب الخدمات عىل فترة عقود الخدمات املتعلقة بها عىلأساس زمني نسبي.
 األتعاب املستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط املايل وخدمات الحفظ والخدمات املماثلةاألخرى والتي يتم تقديمها خالل فترة زمنية ممتدة ،فيتم إثباتها عند تقديم الخدمة.
 تؤجل أتعاب االلتزام ملنح القروض التي يتوقع سحبها وأتعاب االئتمان األخرى (مع أي مصاريف عرضية أخرى) ويتمإثباتها كتعديل ملعدل العمولة الفعيل عىل القرض .ويف حال عدم توقع أن ينتج عن التزام قرض سحب قرض  ،فإن
األتعاب من االلتزام ملنح القروض يتم إثباتها عىل أساس القسط الثابت خالل فترة االلتزام.
 تقيد مصاريف األتعاب والعموالت واملتعلقة بشكل أساسي بأتعاب املعامالت والخدمات ،عند استالم الخدمة ،ويتماالفصاح عنها بعد خصم دخل األتعاب والعموالت املتعلقة .

 )4توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند االقرار بأحقية إستالمها  .ويتم قيد توزيعات األرباح كجزء من صايف دخل املتاجرة أو
صايف الدخل من األدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو دخل العمليات األخرى بناء عىل تصنيف
أداة األسهم ذات الصلة.

 )5أرباح( /خسائر) األدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
يتعلق صايف الدخل من األدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل باملوجودات واملطلوبات املالية املخصصة
كأدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ،وتشتمل عىل كافة التغيرات املحققة وغير املحققة يف القيمة
العادلة والعموالت وتوزيعات األرباح وفروقات تحويل العمالت األجنبية.

 )6صايف دخل ( /خسارة) املتاجرة
تتضمن النتائج التي تنشأ من أنشطة املتاجرة جميع األرباح والخسائر املحققة وغير املحققة الناتجة من التغيرات يف
القيمة العادلة ودخل أو مصاريف العموالت الخاصة املتعلقة بها ،وتوزيعات األرباح عن املوجودات املالية واملطلوبات
املاليــة املقتنــاة ألغراض املتاجــرة وفروقــات تحويــل العمــالت األجنبيــة .وتتضمــن عــدم الفعاليــة املسجلــة يف
معامالت التحوط.

ح) ربح اليوم الواحد
عندما تكون قيمة املعاملة مختلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة يف املعامالت السوقية األخرى والتي يمكن
مالحظتها أو تكون مبنية عىل أساس طريقة تقييم حيث أن املتغيرات تشتمل عىل بيانات من األسواق التي يمكن
ً
فورا الفروقات بين قيمة املعاملة والقيمة العادلة (ربح اليوم الواحد) يف قائمة
مالحظتها فقط ،تثبت املجموعة
الدخل املوحدة ضمن ”صايف دخل املتاجرة“ .ويف الحاالت التي يكون فيها استخدام بيانات ال يمكن مالحظتها ،يدرج
ً
طبقا لطريقة التقييم يف قائمة الدخل املوحدة فقط عندما تصبح املدخالت يمكن
الفرق بين قيمة املعاملة والقيمة
مالحظتها ،أو عندما يتم إلغاء إثبات األداة.

ط) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يستمر إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام املتزامن بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبيل محدد (اتفاقيات إعادة شراء) يف
قائمة املركز املايل املوحدة عندما تقوم املجموعة باإلبقاء بشكل جوهري عىل جميع املخاطر واملكاسب املصاحبة للملكية.
ً
وفقا للسياسات املحاسبية املتبعة املتعلقة باألدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف
ويستمر قياس هذه املوجودات
قائمة الدخل ،واملتاحة للبيع ،واملقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة .ويتم
تصنيف هذه املعامالت كقرض مضمون ويتم إظهار االلتزام تجاه الطرف اآلخر لقاء املبالغ املستلمة منه بموجب هذه
االتفاقيات يف ”األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى“ أو ”ودائع العمالء“ ،حسبما هو مالئم.
ويتم اعتبار الفرق بين أسعار البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق عىل مدى فترة اتفاقية إعادة
الشراء عىل أساس سعر العمولة الفعلية .وال يتم إثبات املوجودات املشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها يف تاريخ
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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 ”نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي“ أو
”األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى“ أو ”القروض و السلف“ حسبما هو مالئم .ويتم اعتبار الفرق بين أسعار
الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت خاصة يستحق عىل مدى فترة اتفاقية إعادة البيع عىل أساس سعر العمولة الفعلية.

ي) االستثمارات
اإلثبات األويل
ً
زائدا – بالنسبة لالستثمارات غير املدرجة
يتم يف األصل إثبات جميع االستثمارات يف األوراق املالية بالقيمة العادلة،
ً
الحقا بناء عىل تصنيفها كمقتناة
قيمتها العادلة يف قائمة الدخل – تكاليف املعامالت العرضية املباشرة ويتم إثباتها
حتى تاريخ االستحقاق أو مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو متاحة للبيع أو استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
املطفــأة .ويتم إطفــاء العــالوات والخصومــات عىل أســاس سعــر العمولــة الفعليــة ويتم قيدهـــا ضمن دخل
العموالت الخاصة.

تحديد القيمة العادلة
تحدد القيمة العادلة لألوراق املالية التي يتم تداولها يف األسواق املالية النظامية عىل أساس متوسط أسعار العرض
والطلب املتداولة بالسوق عند نهاية يوم العمل .وتحدد القيمة العادلة لألصول املدارة واالستثمارات يف صناديق
االستثمار بالرجوع إىل صايف قيمة املوجودات املعلن والذي يساوي تقريبا القيمة العادلة.

أما بالنسبة لألوراق املالية والتي ال يوجد لها سعر سوق متداول ،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 ما يخص تلك االستثمارات يف صايف املوجودات ذات العالقة .وعندما ال يمكن الوصول إىل القيمة العادلة
يف األسواق النشطة ،فإنها تحدد باستخدام أساليب تقييم متعددة والتي تتضمن استخدام طرق رياضية.

إعادة تصنيف
ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بعد اإلثبات األويل ،باستثناء األدوات غير
املشتقة املدرجة يف قيمتها العادلة يف قائمة الدخل .ويمكن إعادة تصنيف األدوات األخرى ،باستثناء املدرجة قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل يف اإلثبات األويل (أي استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة) ،خارج فئة االستثمارات املدرجة
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 .

تف االستثمارات بشروط تعريفها عىل أنها مقتناة بالتكلفة املطفأة ،عندها يتم إعادة تصنيفها خارج فئة
• إذا لم ِ
استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة فقط يف ”ظروف نادرة“.

يمكن إعادة تصنيف األوراق املالية املتاحة للبيع إىل ”استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة“ إذا انطبق عليها شروط
تعريف ”استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة“ و إذا كان لدى املجموعة الرغبة والقدرة عىل االستمرار باقتناء تلك
األدوات املالية للمستقبل املنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.

القياس الالحق
تتم املحاسبة عن االستثمارات وعرضها عىل األساس املوضح يف الفقرات التالية:
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 )1االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
تصنف االستثمارات يف هذه الفئة حيت تكون استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة أو استثمارات مصنفة عىل انها
مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من قبل اإلدارة 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 صايف دخل أو (خسارة) املتاجرة.

يمكن إدراج االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من قبل اإلدارة عند اإلثبات األويل يف حال كان
القيام بذلك يقلل من اختالفات القياس التي تظهر يف حالة عدم تطبيق ذلك باستثناء أدوات األسهم التي ال يوجد
لها سعر تداول يف سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.

يتم تسجيل االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة.و يتم
إثبات التغيرات يف قائمة الدخل املوحدة خالل السنة التي نشأت فيها هذه التغيرات .كما يتم عرض دخل العموالت
الخاصة وتوزيعات األرباح عىل املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل كدخل متاجرة أو دخل من
أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل  -يف قائمة الدخل املوحدة.

 )2االستثمارات املتاحة للبيع
االستثمارات املتاحة للبيع هي عبارة عن أدوات حقوق ملكية غير مشتقة وسندات دين غير مصنفة كإستثمارات مقتناة
حتى تاريخ االستحقاق أو استثمارات أخرى مدرجة بالتكلفة املطفأة وغير مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل والتي
ينوى اقتنائها لفترة غير محددة والتي يمكن أن تباع استجابة الحتياجات السيولة أو التغيرات يف أسعار العموالت
الخاصة أو أسعار الصرف األجنبي أو أسعار األسهم.

تسجل االستثمارات املصنفة ”كاستثمارات متاحة للبيع“ يف األصل بالقيمة العادلة شاملة مصاريف املعامالت العرضية
ً
الحقا بالقيمة العادلة باستثناء أدوات األسهم التي ال يوجد لها سعر تداول والتي ال يمكن
واملباشرة ويتم قياسها
قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ويتم إظهارها بالتكلفة .ويتم إثبات الربح أو الخسارة غير املحققة نتيجة التغير يف
القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر لحين إلغاء إثبات االستثمار أو تحققه أو انخفاض قيمته ويتم إعادة تصنيف
الربح أو الخسارة املتراكمة واملسجلة يف الدخل الشامل اآلخر إىل قائمة الدخل املوحدة.

 )3االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن تحديدها وذات تاريخ استحقاق ثابت ولدى املجموعة النية
واملقدرة عىل االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق .ويتم يف األصل إثبات
االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة شاملة تكاليف املعامالت العرضية واملباشرة وتقاس بعد
ً
ناقصا مخصص االنخفاض يف قيمتها .وتحسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي
ذلك بالتكلفة املطفأة
خصم أو عالوة عند االقتناء باستخدام مبدأ معدل العمولة الفعيل .كما يدرج أي ربح أو خسارة ناجمة عن هذه
االستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمارات أو إنخفاض قيمتها.

إن االستثمارات التي تصنف كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها دون
التأثير عىل قدرة املجموعة الستخدام هذا التصنيف وال يمكن إدراجها أداة تحوط 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 ًجدا من تاريخ االستحقاق لدرجة أن التغيرات يف سعر العمولة السوقية لن
يكون لها أثر جوهري عىل القيمة العادلة.
عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام املجموعة بتحصيل كامل أصل مبلغ املوجودات بشكل كبير.عمليات البيع أو إعادة التصنيف العائدة إىل أحداث غير متكررة ومعزولة وخارجة عن سيطرة املجموعة والتي ال يمكنالتنبؤ بها بشكل منطقي.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 )4االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن تحديدها وغير املتداولة بسوق نشط كـ ”استثمارات أخرى مقتناة
بالتكلفة املطفأة“ .وتظهر هذه االستثمارات ،والتي لم يتم تحوط قيمتها العادلة بالتكلفة املطفأة ،باستخدام مبدأ
سعر العمولة الفعيل بعد خصم مخصص االنخفاض يف القيمة ويتم إثبات أي ربح أو خسارة يف قائمة الدخل املوحدة
عندما يتم إلغاء إثبات االستثمار أو إنخفاض قيمته.

ك) القروض والسلف
تعتبر القروض والسلف موجودات مالية غير مشتقة تم منحها أو اقتنائها بواسطة املجموعة وذات دفعات ثابتة أو
ممكن تحديدها .ويتم إثبات القروض والسلف عندما يقدم النقد إىل املقترضين .ويتم إلغاء اإلثبات عندما يسدد
املقترضيــن التزاماتهــم أو عندما يتــم شطــب هذه القروض ،أو عندما يتم تحويــل جميع املخاطر وعوائد امللكية
بشكل جوهري.

يتم القياس املبدئي لكافة القروض والسلف ،بالقيمة العادلة شاملة مصاريف اقتنائها.

يتم إظهار القروض والسلف التي تم منحها أو اقتنائها بواسطة املجموعة والتي ليست متداولة بسوق نشط والتي لم
ً
ناقصا أي مبلغ مشطوب ومخصص خسائر إئتمان .أما بالنسبة للقروض
يتم تحوط قيمتها العادلة ،بالتكلفة املطفأة
والسلف التي تم تحوطها ،يتم تسوية الجزء املتعلق بالبند الذي تم التحوط لقيمته العادلة مقابل القيمة الدفترية.

ل) االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية
يتم ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،إجراء ،تقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي عىل انخفاض قيمة أي أصل مايل
أو مجموعة من املوجودات املالية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تحديد صايف القيمة الحالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املتوقعة من تلك املوجودات وأي انخفاض يف القيمة ويتم إثباته كتغيرات يف القيمة الدفترية.

وتأخذ املجموعة بعين اإلعتبار الدليل عىل االنخفاض يف قيمة القروض والسلف واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ
االستحقاق وذلك عىل أساس األصل الخاص أو الجماعي.

وعندما يتبين أن املوجودات املالية غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل مخصص االنخفاض يف القيمة املتعلق بها
مباشرة أو عن طريق إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة .وتشطب املوجودات املالية فقط يف الظروف التي استنفذت فيها
جميع املحاوالت املمكنة الستردادها وبعد تحديد مبلغ الخسارة فيها.

ً
موضوعيا
إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض يف القيمة يف فترة الحقة وكان من املمكن ربط االنخفاض يف القيمة
بحدث وقع 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 إئتمان.

 )1االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة
يتم تصنيف األصل 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 لألصل املايل أو مجموعة من املوجودات املالية وأن
لحدث الخسارة (أحداث الخسائر) تأثير عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لهذا األصل املايل أو مجموعة من
املوجودات املالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق به.

ويتم تكوين مخصص خاص لخسائر االئتمان نتيجة 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 والقيمة املقدرة القابلة لالسترداد .إن القيمة املقدرة
القابلة لالسترداد تمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة والتي تتضمن القيمة املقدرة القابلة
بناء عىل أساس سعر العمولة الفعيل األصيل.
لالسترداد من الضمانات واملوجودات املرهونة ،بعد خصمها ً
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ً
طبقا لبرامج املنتجات
تعتبر القروض الشخصية منخفضة القيمة وذلك عندما يتأخر سدادها لعدد معين من األيام
ذات العالقة .وحيث أنه يتم تحديد مقاييس مخاطر القروض الشخصية عىل أساس ”جماعي“ وليس ”فردي“ ،فإنه
ً
أيضا إحتساب مخصصات القروض الشخصية عىل أساس ”جماعي“ بإستخدام طريقة ”معدل التدفق“ .يغطي
يتم
املخصص  %70من القروض غير العاملة (فيما عدا قروض السكن) التي تعتبر متأخرة السداد بعد مدة  90يوم
ً
يوما.
والقروض التي تصل لحد الشطب بعد مدة 180
إضافة للمخصص الخاص بخسائر االئتمان ،يجنب مخصص جماعي لإلنخفاض يف القيمة عىل أساس املحفظة لقاء
خسائر اإلئتمان وذلك يف حالة وجود دليل موضوعي عىل وجود خسائر غير محددة بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة.
إن املخصص الجماعي مبنى عىل أساس إنخفاض يف مستوى التصنيف اإلئتماني (إنخفاض درجات تصنيف مخاطر
اإلئتمان) للموجودات املالية منذ تاريخ منحها .ويقدر هذا املخصص بناء عىل عدة عوامل تتضمن تصنيفات اإلئتمان
املحددة للجهة  /الجهات املقترضة ،والظروف اإلقتصادية الحالية وخبرة املجموعة يف التعامل مع الجهة  /الجهات
املقترضة ،وأية معلومات أخرى متاحة عن حاالت التعثر السابقة.

وال تعتبر القروض التي تم إعادة التفاوض عىل شروطها متأخرة يف السداد ،ولكن تعامل كقروض جديدة .وتبنى
سياسات وممارسات إعادة الجدولة عىل مؤشرات أو معايير تشير إىل أن املدفوعات ستستمر يف الغالب .كما تستمر
ً
فرديا أو جماعيا باستخدام سعر العمولة الفعيل األصيل للقرض.
سواء
القروض يف الخضوع لتقييم االنخفاض يف قيمتها
ً
ويتم إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف بشكل عام كجزء من العالقة املستمرة مع العميل أو بسبب تغير عكسي
يف حالة املقترض .ويف الحالة األخيرة ،قد ينتج عن إعادة التفاوض تمديد تاريخ استحقاق الدفعة أو جداول إعادة
ً
فعليا .وينتج عن ذلك ،إبقاء القرض
الدفعات حيث تقوم املجموعة بعرض سعر عمولة معدل للمقترضين املتعثرين
كمتأخرعن 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 الجدولة مبنية عىل مؤشرات أو أحكام والتي تشير
أن الدفعات ستستمر يف الغالب .ويستمر القرض بخضوعه لتقييم االنخفاض يف القيمة بشكل فردي أو جماعي
واملحاسبة باستخدام سعر العمولة الفعيل األصيل للقرض.

 )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 خسائر االنخفاض يف قيمة هذه االستثمارات املثبتة سابقا يف قائمة الدخل املوحدة .
يف الفترات الالحقة ،إذا كان هناك زيادة يف القيمة العادلة لسندات الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة موضوعية
بحدث ائتماني وقع بعد إثبات خسارة االنخفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة  ،يتم عكس االنخفاض يف القيمة
من خالل قائمة الدخل املوحدة .
ويعتبر االنخفاض الجوهري أو املستمر يف القيمة العادلة عن تكلفة استثمارات األسهم املقتناة كمتاحة للبيع دليل
موضوعي عىل االنخفاض يف القيمة وال يسمح بعكس مبلغ خسارة االنخفاض يف القيمة من خالل قائمة الدخل
املوحدة طاملا أن املوجودات مثبتة ،وعليه فإن أي زيادة يف القيمة العادلة بعد تسجيل االنخفاض يف القيمة يجب أن
تسجل ضمن حقوق املساهمين .ويف حال إلغاء إثبات املوجودات املالية ،يتم تسجيل الربح أو الخسارة املتراكمة املثبتة
ً
سابقا يف قائمة التغيرات يف حقوق املساهمين املوحدة  -يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.
-

م) العقارات األخرى
ً
سدادا للقروض والسلف املستحقة .وتعتبر
تؤول للمجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بعض العقارات وذلك
هذه العقارات كموجودات معدة للبيع ،وتظهر عند اإلثبات األويل بصايف القيمة القابلة لالسترداد للقروض والسلف
ً
ناقصا تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية) .وال يتم
املستحقة والقيمة العادلة الحالية للممتلكات املعنية  ،أيهما أقل ،
تحميل استهالك عىل مثل هذه العقارات ويتم إثبات إيرادات اإليجار من العقارات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة.
ً
ناقصا تكاليف البيع يف قائمة الدخل املوحدة .كما
وبعد اإلثبات األويل ،يتم تسجيل االنخفاض الالحق يف القيمة العادلة
ً
ناقصا تكاليف بيع هذه املوجودات إىل حد أن ال تتجاوز
يتم تسجيل الربح الناتج عن إعادة تقييم القيمة العادلة الالحق
خسائر االنخفاض املتراكمة املثبتة يف قائمة الدخل ،وتظهر األرباح والخسائر من االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
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ن) االنخفاض يف قيمة املوجودات غير املالية
تقوم املجموعة بتاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة بتقييم ما إذا كان هنالك مؤشر عن وجود إنخفاض يف قيمة
ً
مطلوبا إجراء إختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض يف القيمة،
املوجودات .ويف حالة وجود املؤشر أو عندما يكون
و تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة
ً
ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية ،أيهما أكبر .عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة
املدرة للنقدية
للنقدية أكبر من القيمة القابلة لالسترداد ،يتم إعتبار األصل منخفض القيمة ويتم تخفيض قيمته إىل القيمة القابلة
لإلسترداد .ولتقييم القيمة الحالية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية إىل القيمة الحالية باستخدام معدل خصم
ً
ناقصا
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر املتعلقة بذلك األصل .ولتحديد القيمة العادلة
تكاليف البيع  ،يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة .إن هذه الحسابات معززة بمضاعفات التقييم وأسعار االسهم
املتداولة للشركات التابعة املدرجة أو أية مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة.

وبالنسبة للموجودات ،باستثناء الشهرة إن وجدت  ،يتم عمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مايل ملدى توفر مؤشر أن
ً
سابقا لم تعد موجودة أو قد قلت.ويف حالة وجود مثل هذا املؤشر  ،تقوم املجموعة
خسائر االنخفاض بالقيمة املثبتة
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية .ويتم عكس خسارة انخفاض يف القيمة املثبتة
ً
سابقا فقط يف حالة وجود تغير باالفتراضات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل منذ آخر اثبات

لخسارة انخفاض يف القيمة .إن العكس محدود حيث أن القيمة الدفترية لذلك األصل ال تزيد عن القيمة القابلة
لالسترداد وال تزيد عن القيمة الدفترية والتي من املمكن تحديدها  ،بعد خصم االستهالك  ،لو لم يتم اثبات خسارة
االنخفاض يف القيمة يف السنوات السابقة .يتم إثبات عكس القيد هذا يف قائمة الدخل املوحدة.

س) املمتلكات واملعدات
تقاس املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك واإلطفاء املتراكم وخسائر االنخفاض يف القيمة املتراكمة
وال يتم استهالك األراضي اململوكة .يتم املحاسبة عن التغيرات يف األعمار االنتاجية املقدرة بتغيير الفترة أو 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:

املباني

 33سنة

تحسينات املباني املستأجرة

فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي االقتصادي  ،أي 10
سنوات ،أيهما أقل

األثاث واملفروشات وأجهزة وبرامج الحاسب اآليل
والسيارات

 4إىل  10سنوات

يتم ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،مراجعة القيمة املتبقية واألعمار االنتاجية للموجودات ومن ثم يتم تعديلها إذا
لزم األمر.

تحدد األرباح و الخسائر الناتجة عن االستبعاد وذلك بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية  ،وتدرج يف
قائمة الدخل املوحدة.

ويتم مراجعة جميع املوجودات للتأكد من وجود أي انخفاض يف القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات يف الظروف
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.

ع) املطلوبات املالية
يتم ،يف األصل ،إثبات كافة ودائع سوق املال وودائع العمالء وسندات الدين الثانوية وسندات الدين األخرى املصدرة،
ً
ناقصا تكاليف املعامالت .ويتم قياس املطلوبات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف األصل
بالقيمة العادلة
ً
الحقا قياس جميع املطلوبات
بالقيمة العادلة ويتم تسجيل تكلفة املعامالت مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة ويتم
املالية الخاضعة لعموالت ،باستثناء تلك املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو التي تم تحوط قيمتها العادلة،
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بالتكلفة املطفأة والتي يتم حسابها بعد األخذ يف االعتبار مبلغ الخصم أو العالوة .وتطفأ العالوات والخصومات عىل
أساس معدل العائد الفعيل حتى تاريخ االستحقاق وتحول إىل مصاريف العموالت الخاصة.

ويتم تصنيف املطلوبات املالية عىل أنها مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل عند اإلثبات األويل لها 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.

تعدل املطلوبات املالية املدرجة يف تحوط القيمة العادلة الفعالة للتغيرات يف القيمة العادلة بقدر املخاطر التي يتم
تحوطها .ويتم 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.

ف) الضمانات املالية والتزامات القروض
تقوم املجموعة خالل دورة أعمالها العادية بمنح ضمانات مالية واعتمادات مستندية وقبوالت .ويتم ،يف األصل ،إثبات
الضمانات املالية 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 إلتزامات 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 ،صايف“ .كما يتم إثبات العالوات
املحصلة يف قائمة الدخل املوحدة ضمن ”دخل األتعاب والعموالت ،صايف“ عىل أساس طريقة القسط الثابت وعىل
مدى فترة سريان الضمان.
ً
مسبقا.
وتعتبر التزامات القروض التزامات وثيقة لتزويد االئتمان بموجب أحكام وشروط محددة

ص) املخصصات
يتم إثبات املخصصات عندما تتمكن اإلدارة بشكل موثوق به ،من تقدير التزام قانوني حايل أو متوقع ناتج عن أحداث
ماضية وتكون احتمالية دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعىل من احتمال عدم الدفع.

ق) محاسبة عقود اإليجار
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.

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

ش) إلغاء إثبات األدوات املالية
يتم إلغاء إثبات املوجودات املالية (أو أي جزء منها أو أي جزء من مجموعة من املوجودات املالية املماثلة) وذلك عند إنتهاء
الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من هذه املوجودات أو عند تحويل أصل يتطلب تحويله إلغاء اإلثبات.
ويف الحاالت التي تظهر فيها دالالت عىل ان املجموعة نقلت موجودات مالية ،فإنه يتم إلغاء االثبات يف حالة قيام
املجموعة بنقل كل املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات .ويف حاالت التي ال يتم فيها نقل أو االبقاء عىل كل
املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات املالية ،يتم إلغاء االثبات فقط يف حالة تخيل املجموعة عن السيطرة عىل
املوجودات املالية .وتقوم املجموعة بتسجيل املوجودات أو املطلوبات بشكل منفصل يف حالة الحصول عىل الحقوق
وااللتزامات الناتجة عن العمليات.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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ويتم إلغاء اثبات املطلوبات املالية (أو أي جزء منها) وذلك فقط عند استنفاذها ،أي عند تنفيذ االلتزام املحدد يف العقد
أو إلغاؤه أو إنتهاء مدة سريانه.

ت) معامالت برنامج األسهم
يصنف برنامج األسهم الخاص باملجموعة كبرنامج مسدد عىل شكل أسهم .ويتم تحديد القيمة العادلة لألسهم،
التي تتوقع املجموعة منحها ،يف تاريخ االستحقاق وتقيد كمصروف عىل أساس طريقة القسط الثابت عىل مدى فترة
االستحقاق مع ما يقابلها من زيادة يف احتياطي برنامج األسهم .إن التفاصيل الخاصة بالبرنامج وتحديد القيمة
العادلة للسهم مذكورة يف اإليضاح رقم (. )38

تقوم اإلدارة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بتعديل تقديراتها لعدد األسهم التي سيتم منحها .ويتم اثبات أثر التعديل
عىل التقديرات األصلية (إن وجدت) يف قائمة الدخل املوحدة خالل فترة املنح املتبقية مع تعديل مقابل الحتياطي
برنامج األسهم األساسي.

ث) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إن االلتزامات املتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تحدد عىل أساس تقييم اكتواري من قبل اكتواري مستقل.
ويأخذ التقييم االكتواري يف االعتبار ما نص عليه نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية .

خ) مزايا املوظفين قصيرة األجل
يتم قيــاس مزايا املوظفيــن قصيــرة األجــل عىل أساس غير مخصوم ويتم تسجيلها كمصاريف عند تقديم الخدمة
ذات الصلة.
يتم االعتراف بالتزام املبلغ املتوقع دفعه عىل حساب املكافآت النقدية قصيرة األجل أو برامج مشاركة األرباح إذا ما كان
للمجموعة التزام حايل أو التزام متوقع لدفع هذا املبلغ كنتيجة لخدمة سبق تأديتها بواسطة املوظف ويمكن تقدير هذه
االلتزامات بشكل موثوق به.

ذ) الزكاة وضريبة الدخل
بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل باململكة العربية السعودية ،فإن الزكاة وضرائب الدخل هي التزام عىل املساهمين
السعوديين وغير السعوديين ،عىل التوايل .ويتم احتساب الزكاة عىل أساس حصة املساهمين السعوديين يف حقوق
امللكية أو صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة بموجب أنظمة الزكاة ،ويتم احتساب ضريبة الدخل عىل حصة
املساهمين غير السعوديين يف صايف دخل السنة.

ال يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل عىل قائمة الدخل املوحدة للمجموعة و تستقطع من توزيعات األرباح الحالية
واملستقبلية املستحقة للمساهمين.

ض) خدمات إدارة االستثمار
تقدم املجموعة خدمات استثمارية لعمالئها من خالل شركتها التابعة وهي ،شركة السعودي الهولندي املالية ،والتي
تتضمن إدارة بعض صناديق االستثمار بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصين .وتدرج حصة املجموعة يف هذه
الصناديق يف االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو االستثمارات 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.

ظ) املنتجات املصرفية غير الخاضعة لعمولة
إضافة للخدمات 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:
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ض) املنتجات املصرفية غير الخاضعة لعمولة – تتمة
تعريف املنتجات غير الخاضعة لعمولة

 - 1املرابحة :عبارة عن اتفاقية تبيع فيها املجموعة للعميل سلعة أو أصل تم شرائه واقتنائه من قبل املجموعة بناء
عىل وعد مستلم من العميل بشرائه .ويشمل سعر البيع التكلفة زائد هامش ربح متفق عليه .
 - 2اإلجارة :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.
 - 3املشاركة :عبارة عن اتفاقية بين املجموعة وعميل لالستثمار يف منشأة استثمارية أو يف اقتناء ممتلكات تنتهي
باقتناء العميل لكامل امللكية .ويتم تقسيم األرباح والخسائر حسب نصوص االتفاقية.
 - 4التورق :شكل من أشكال عمليات املرابحة بحيث تشتري املجموعة السلعة وتقوم ببيعها عىل العميل .ويقوم
العميل ببيع السلعة يف الحال مستخدما املتحصالت يف تمويل احتياجاته.

ويتم تسجيل كافة املنتجات املصرفية غير الخاضعة لعمولة ضمن ”القروض و السلف“ وفقا للسياسات املحاسبية املتبعة
يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

 - 4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
2014

2013

نقد يف الصندوق

569,803

390,803

وديعة نظامية

3,752,004

3,103,679

حسابات جارية

247,690

177,061

اتفاقيات إعادة بيع مع مؤسسة النقد العربي السعودي

4,953,966

2,990,979

اإلجمايل

9,523,463

6,662,522

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 الوديعة النظامية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
غير متوفرة لتمويل عمليات املجموعة اليومية وبناء عليه ال تعتبر جزء من النقدية وشبه النقدية( .راجع اإليضاح رقم )27

 - 5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
2014

2013

حسابات جارية

351,089

804,827

إيداعات سوق المال

187,700

946,540

اإلجمايل

538,789

1,751,367
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 – 6استثمارت ،صايف
أ) تصنف االستثمارت كما ييل :
داخل اململكة
 –1متاحة للبيع  ،صايف

خارج اململكة

2014

2013

2014

سندات بعمولة ثابتة

33,056

51,850

-

2013
-

اإلجمالـــي
2014

2013

33,056

51,850

سندات بعمولة متغيرة

168,000

168,000

-

-

168,000

168,000

أسهم

230,488

259,714

-

-

230,488

259,714

صناديق استثمارية

135,382

52,031

-

-

135,382

52,031

إجمايل االستثمارات المتاحة للبيع،
صايف

566,926

531,595

-

-

566,926

531,595

تشمل األسهم املدرجة ضمن االستثمارات املتاحة للبيع أسهم غير متداولة بمبلغ  3.4مليون ريال سعودي (:2013
 3.4مليون ريال سعودي) مسجلة بالتكلفة .وتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لهذه األسهم تقارب قيمتها الدفترية.

داخل اململكة
 –2استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة
المطفأة

خارج اململكة

2014

2013

15,746,287

13,488,239

684,091

سندات بعمولة متغيرة

1,301,903

1,094,876

399,001

إجمايل االستثمارات األخرى المقتناة
بالتكلفة المطفأة

17,048,190

سندات بعمولة ثابتة

14,583,115

2014

1,083,092

داخل اململكة
 –3مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

2014

اإلجمالـــي

2013

2014

2013

1,241,612

16,430,378

14,729,851

397,011

1,700,904

1,491,887

1,638,623

18,131,282

خارج اململكة

2013

2013

2014

16,221,738

اإلجمالـــي
2013

2014

سندات بعمولة ثابتة

25,695

35,821

-

-

25,695

35,821

سندات بعمولة متغيرة

-

-

60,064

60,008

60,064

60,008

إجمايل االستثمارات األخرى المقتناة
حتى تاريخ اإلستحقاق

25,695

35,821

60,064

60,008

85,759

95,829

إجمايل االستثمارات ،صايف

17,640,811

15,150,531

1,143,156

1,698,631

18,783,967

16,849,162

ب) االستثمارات املعاد تصنيفها
قامت االدارة يف  1يوليو 2008م ،بتحديد بعض 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 األدوات
من إستثمارات متاحة للبيع إىل استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة بناء عىل القيمة العادلة يف ذلك التاريخ.
ولو لم يتم إعادة التصنيف ،فإن االحتياطيات األخرى كانت ستشتمل عىل أرباح قيمة عادلة غير محققة بمبلغ 12.7
مليون ريال سعودي ( 5.6 :2013مليون ريال سعودي) وحقوق املساهمين ستكون أعىل بنفس املبلغ.
يعكس الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لالستثمارات املعاد تصنيفها:

2014

استثمارات متاحة للبيع أعيد تصنيفها إىل استثمارات أخرى مقتناة
بالتكلفة املطفأة

2013

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

148,516

149,617

146,482

142,457

ً
اعتبارا من  20يوليو  ، 2011قامت املجموعة بإعادة تصنيف بعض االستثمارات املقتناه ألغراض املتاجرة بمبلغ
 17.5مليون ريال سعودي إىل استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة حيث لم يعد لديها نية يف االحتفاظ بهذه
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االستثمارات لغرض البيع يف املدى القصير .إن لدى املجموعة النية والقدرة عىل االحتفاظ بهذه االستثمارات املعاد
تصنيفها يف املدى املنظور أو لغاية تاريخ االستحقاق .استحقت هذه االستثمارات خالل السنة الحالية.

ً
تحليال ملكونات االستثمارات:
ج  -فيما ييل

2014
متداولة

2013
غير متداولة

اإلجمايل

غير متداولة

اإلجمايل

متداولة

14,817,522
1,719,895

سندات بعمولة ثابتة

815,452

15,673,677

16,489,129

1,508,437

13,309,085

سندات بعمولة متغيرة

1,295,968

633,000

1,928,968

1,251,895

468,000

259,714

أسهم

227,050

3,438

230,488

256,276

3,438

صناديق استثمارية

135,382

-

135,382

52,031

-

52,031

اجمايل االستثمارات ،صايف

2,473,852

16,310,115

18,783,967

3,068,639

13,780,523

16,849,162

تتكون السندات غير املتداولة بشكل أساسي ،من سندات خزينة وسندات حكومية سعودية أخرى والتي يتم تداولها
بين البنوك داخل اململكة العربية السعودية .وتحدد قيم هذه السندات باستخدام طريقة تسعير مالئمة.

ً
تحليال لألرباح والخسائر غير املحققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة
د  -فيما ييل
املطفأة واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق:

2014
 )1استثمارات أخرى
مقتناة بالتكلفة
المطفأة

القيمة
الدفترية

سندات بعمولة ثابتة

16,430,378

2013

إجمايل
األرباح غير
املحققة

إجمايل
الخسائر
غير املحققة

26,889

)(26,985

القيمة
الدفترية

القيمة
العادلة

14,729,851

16,430,282

إجمايل
األرباح غير
املحققة

إجمايل
الخسائر غير
املحققة

44,047

القيمة
العادلة
14,708,992

)(64,906

سندات بعمولة متغيرة

1,700,904

3,748

)(10

1,704,642

1,491,887

8,601

)(4,033

1,496,455

االجمايل

18,131,282

30,637

)(26,995

18,134,924

16,221,738

52,648

)(68,939

16,205,447

2014
 )2استثمارات مقتناة
حتى تاريخ االستحقاق

القيمة
الدفترية

إجمايل
األرباح غير
املحققة

سندات بعمولة ثابتة

25,695

1,467

2013

إجمايل
الخسائر
غير املحققة
-

القيمة
العادلة
27,162

القيمة
الدفترية

إجمايل
األرباح غير
املحققة

35,821

2,753

إجمايل
الخسائر غير
املحققة

القيمة
العادلة
38,574

-

سندات بعمولة متغيرة

60,064

-

)(2,720

57,344

60,008

-

)(2,724

57,284

االجمايل

85,759

1,467

)(2,720

84,506

95,829

2,753

)(2,724

95,858

ً
تحليال لالستثمارات حسب األطراف األخرى:
هـ  -فيما ييل

2014

2013

15,695,809

13,748,486

شركات

1,357,136

1,334,965

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,592,202

1,710,242

مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية

أخرى

138,820

55,469

اجمايل االستثمارات ،صايف

18,783,967

16,849,162

تشتمل االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة عىل مبلغ قدره  5,060مليون ريال سعودي (3,350 :2013
مليون ريال سعودي) مرهونة بموجب اتفاقيات إعادة شراء مع العمالء.وتبلغ القيمة السوقية لهذه االستثمارات
 5,059مليون ريال سعودي ( 3,345 : 2013مليون ريال سعودي).
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و  -التصنيف االئتماني ملخاطر االستثمارات
2014

2013

سندات سيادية سعودية

14,213,977

11,849,560

إستثمارات من الدرجة األوىل

3,748,997

4,376,903

غير مصنفة

820,993

622,699

إجمايل االستثمارات ،صايف

18,783,967

16,849,162

تشتمل االستثمارات من الدرجة األوىل عىل استثمارات تعادل درجة تصنيفها من أأأ إىل ب ب ب  .-صادرة عن وكالة
تصنيف خارجية .وبالنسبة للسندات الخاصة غير املصنفة ،ولكن تم تصنيف مصدرها ،يتم استخدام تصنيف املصدر .وتبلغ
السندات التي تندرج تحت هذا التصنيف مبلغ  1,979مليون ريال سعودي ( 1,936 :2013مليون ريال سعودي).

 - 7قروض وسلف ،صايف
أ ) القروض والسلف املقتناة بالتكلفة املطفأة
بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض تجارية

قروض وسلف عاملة ,إجمايل

3,142,126

271,756

11,342,508

50,901,867

65,658,257

قروض وسلف غير عاملة ،صايف

303,769

5,568

36,422

495,863

841,622

إجمايل القروض والسلف

3,445,895

277,324

11,378,930

51,397,730

66,499,879

مخصص خسائر ائتمان

)(340,385

)(6,616

)(138,920

)(866,130

)(1,352,051

اجمايل القروض والسلف ،صايف

3,105,510

270,708

11,240,010

50,531,600

65,147,828

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض تجارية

قروض وسلف عاملة ,إجمايل

2,189,802

249,392

8,066,492

43,159,518

53,665,204

قروض وسلف غير عاملة ،صايف

341,647

4,879

40,064

352,029

738,619

إجمايل القروض والسلف

2,531,449

254,271

8,106,556

43,511,547

54,403,823

مخصص خسائر ائتمان

)(364,446

)(6,007

)(116,366

)(705,744

)(1,192,563

اجمايل القروض والسلف ,صايف

2,167,003

248,264

7,990,190

42,805,803

53,211,260

2014

2013

سحب عىل املكشوف

سحب عىل املكشوف

اإلجمالـي

اإلجمالـي

ب) الحركة يف مخصص خسائر ائتمان
2014
الرصيد يف بداية السنة

سحب عىل املكشوف
364,446

بطاقات ائتمان
6,007

قروض شخصية
116,366

قروض تجارية
705,744

اإلجمالـي
1,192,563

المكون خالل السنة

100,223

16,709

94,748

218,218

429,898

استرداد مبالغ مكونة سابق ًا

)(13,131

)(10,874

)(31,917

)(28,369

)(84,291

87,092

5,835

62,831

189,849

345,607

ديون معدومة مشطوبة

)(111,153

)(5,226

)(40,277

)(29,463

)(186,119

الرصيد يف نهاية السنة

340,385

6,616

138,920

866,130

1,352,051

2013
الرصيد يف بداية السنة

سحب عىل املكشوف

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض تجارية

اإلجمالـي

455,211

11,326

75,670

561,342

1,103,549

المكون خالل السنة

85,061

11,455

101,436

206,113

404,065

استرداد مبالغ مكونة سابق ًا

)(83,936

)(10,273

)(29,648

)(61,711

)(185,568

1,125

1,182

71,788

144,402

218,497

ديون معدومة مشطوبة

)(91,890

)(6,501

)(31,092

-

)(129,483

الرصيد يف نهاية السنة

364,446

6,007

116,366

705,744

1,192,563

ً
أيضا عرض
خالل السنة ،قام البنك بتعديل مخصص االنخفاض الجماعي لخسائر االئتمان حسب املنتجات .عليه ،تم
أرقام املقارنة بصورة مماثلة.
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ج) جودة االئتمان الخاصة بالقروض 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.
تشتمل القروض والسلف تحت املالحظة عىل 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 جدولة السداد من حيث أصل القرض أو عمولته الخاصة .إن
القروض والسلف املصنفة تحت املالحظة قد ال تعرض املجموعة ألي مخاطر جوهرية تؤدي إىل تصنيفها بدرجة أقل.

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض تجارية

749,133

-

-

25,192,681

25,941,814

مرضية

2,233,702

247,183

11,055,133

25,158,210

38,694,228

تحت المالحظة

58,889

-

-

438,816

497,705

اإلجمايل

3,041,724

247,183

11,055,133

50,789,707

65,133,747

قروض شخصية

قروض تجارية

2014
منتظمة

2013

سحب عىل املكشوف

سحب عىل املكشوف

بطاقات ائتمان

اإلجمالـي

اإلجمالـي

منتظمة

742,008

-

-

23,138,087

23,880,095

مرضية

1,348,061

225,809

7,742,122

19,383,338

28,699,330

تحت المالحظة

70,224

-

-

380,845

451,069

اإلجمايل

2,160,293

225,809

7,742,122

42,902,270

53,030,494

 ) 2أعمار القروض والسلف (متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة)

2014

سحب عىل املكشوف

من  1إىل  30يوم

62,751

بطاقات ائتمان
16,955

قروض شخصية

قروض تجارية

213,809

84,481

اإلجمالـي
377,996

من  31إىل  90يوم

37,651

7,618

73,566

7,614

126,449

من  91إىل  180يوم

-

-

-

20,065

20,065

أكثر من  180يوم

-

-

-

-

-

اإلجمايل

100,402

24,573

287,375

112,160

524,510

2013

سحب عىل املكشوف

قروض شخصية

قروض تجارية

من  1إىل  30يوم

21,523

16,427

277,114

111,839

426,903

من  31إىل  90يوم

3,456

7,156

47,256

117,378

175,246

بطاقات ائتمان

اإلجمالـي

من  91إىل  180يوم

4,530

-

-

-

4,530

أكثر من  180يوم

-

-

-

28,031

28,031

اإلجمايل

29,509

23,583

324,370

257,248

634,710

ً
أيضا عرض أرقام املقارنة بصورة مماثلة.
خالل السنة ،أعيد تقييم األسس املستخدمة يف تصنيف القروض والسلف ،وتم
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ً
تحليال بمخاطر تركيز القروض والسلف ومخصص خسائر ائتمان حسب القطاعات
د) فيما ييل
االقتصادية:

عاملــــة

2014

غير عاملـة

مخصص االنخفاض
يف القيمة

قروض وسلف،
صافـي

مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية

1,263,299

-

-

1,263,299

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,485,717

-

-

2,485,717

زراعة وأسماك

1,065,303

-

-

1,065,303

تصنيع

10,416,664

39,372

)(39,372

10,416,664

مناجم وتعدين

312,759

-

-

312,759

كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية

1,987,431

33,677

)(33,677

1,987,431

بناء وإنشاءات

8,563,054

349,851

)(349,851

8,563,054

تجارة

18,000,160

298,674

)(298,674

18,000,160

نقل واتصاالت

870,344

-

-

870,344

خدمات

5,338,646

19,060

)(19,060

5,338,646

قروض شخصية وبطاقات ائتمان

11,614,264

41,990

)(29,391

11,626,863

أخرى

3,740,616

58,998

)(58,998

3,740,616

65,658,257

841,622

)(829,023

65,670,856

مخصص انخفاض المحفظة

-

-

)(523,028

)(523,028

اإلجمايل

65,658,257

841,622

)(1,352,051

65,147,828

عاملــــة

2013

غير عاملـة

مخصص االنخفاض
يف القيمة

قروض وسلف،
صافـي

مؤسسات حكومية ومؤسسات شبه حكومية

1,535,354

-

-

1,535,354

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,282,368

-

-

2,282,368

زراعة وأسماك

914,817

-

-

914,817

تصنيع

9,445,016

99,701

)(99,701

9,445,016

مناجم وتعدين

290,965

-

-

290,965

كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية

1,872,189

8,300

)(8,300

1,872,189

بناء وإنشاءات

6,076,752

231,321

)(231,321

6,076,752

تجارة

14,943,638

275,291

)(275,291

14,943,638

نقل واتصاالت

768,524

7,800

)(7,800

768,524

خدمات

4,166,079

2,495

)(2,495

4,166,079

قروض شخصية وبطاقات ائتمان

8,315,884

44,943

)(35,930

8,324,897

أخرى

3,053,618

68,768

)(68,768

3,053,618

53,665,204

738,619

)(729,606

53,674,217

مخصص انخفاض المحفظة

-

-

)(462,957

)(462,957

اإلجمايل

53,665,204

738,619

)(1,192,563

53,211,260

كما يف  31ديسمبر 2013م ،كان لدى املجموعة ترتيبات مقاصة مع بعض العمالء ،حيث كان هناك حق نظامي
ونية للسداد عىل اساس الصايف .وقد أدى ذلك إىل مقاصة قروض وسلف وودائع عمالء قدرها  411.05مليون ريال
سعودي بموجب هذه الترتيبات .وكما يف  31ديسمبر 2014م ،ال يوجد مثل ترتيبات املقاصة هذه.
وتتضمن القروض والسلف منتجات مصرفية إسالمية بقيمة  32.10مليار ريال سعودي ( 24.32 :2013مليار
ريال سعودي).

هـ) الضمانات
تقوم املجموعة ،خالل دورة أعمالها العادية ومن خالل أنشطة اإلقراض ،باالحتفاظ بضمانات للحد من مخاطر
االئتمان املتعلقة بها .وتتضمن هذه الضمانات غالبا ودائع ألجل ،وتحت الطلب وودائع أخرى نقدية ،وضمانات مالية
وأسهم محلية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى .ويحتفظ بالضمانات بصفة أساسية مقابل القروض التجارية
والشخصية ويتم إدارتها مقابل املخاطر املتعلقة بها عىل أساس صايف القيمة البيعية لها.
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 - 8استثمار يف شركة زميلة
2014

2013

الرصيد يف بداية السنة

17,233

18,050

الحصة يف خسارة الشركة الزميلة

)(4,440

)(817

الرصيد يف نهاية السنة

12,793

17,233

يمثل االستثمار يف شركة زميلة  )%20 :2013( %20من أسهم الشركة الوطنية للتأمين  ،املسجلة يف اململكة العربية
السعودية ،بموجب املرسوم امللكي الكريم رقم م 53/الصادر بتاريخ  21شوال1430هـ (املوافق  10اكتوبر 2009م).

 - 9ممتلكات ومعدات ،صايف
فيما ييل تفاصيل املمتلكات واملعدات:

األراضي
واملبانـي

تحسينات عىل
املبانــي املستأجرة

أجهزة وبرامج
الحاسب اآليل

املفروشات
واألثــاث

السيارات

األعمال
الرأسمالية قيد
التنفيذ

اإلجمالـي

التكلفة:
الرصيد يف بداية السنة

187,577

286,900

776,634

188,313

5,154

129,642

1,574,220

اإلضافات خالل السنة

-

-

-

-

1,287

124,442

125,729

اإلستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

)(441

-

)(441

محول من األعمال
الرأسمالية قيد التنفيذ
خالل السنة

6,313

27,073

89,397

25,634

-

)(148,417

-

الرصيد يف نهاية السنة

193,890

313,973

866,031

213,947

6,000

105,667

1,699,508

47,160

248,584

605,048

164,705

3,921

-

1,069,418

المحمل للسنة

5,755

15,752

73,669

8,537

430

-

104,143

االستهالك/اإلطفاء المتراكم:
الرصيد يف بداية السنة

اإلستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

)(441

-

)(441

الرصيد يف نهاية السنة

52,915

264,336

678,717

173,242

3,910

-

1,173,120

صايف القيمة الدفترية:
كما يف  31ديسمبر 2014

140,975

49,637

187,314

40,705

2,090

105,667

526,388

كما يف  31ديسمبر 2013

140,417

38,316

171,586

23,608

1,233

129,642

504,802

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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 - 10موجودات أخرى
دخل العموالت الخاصة المستحقة المدينة:

2014

2013

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

135

10,109

استثمارات

37,744

44,797

قروض وسلف

238,467

200,567

أخرى

66,952

65,211

إجمايل دخل العموالت المستحقة المدينة

343,298

320,684

مدينون

1,387,695

860,899

القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات (إيضاح )11

354,622

286,343

أخرى

375

3,989

اإلجمايل

2,085,990

1,471,915

 - 11املشتقات
تقوم املجموعة خالل دورة أعمالها العادية باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط:

أ) املقايضات :
تمثل املقايضات التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى .وبالنسبة ملقايضات أسعار العموالت ،تقوم األطراف
األخرى عادة بتبادل دفع العموالت بالسعر الثابت واملتغير وبعملة واحدة ،دون تبادل أصل املبلغ .أما بالنسبة ملقايضات
أسعار العموالت بعمالت مختلفة ،فيتم بموجبها تبادل أصل املبلغ مع دفع العموالت بسعر ثابت ومتغير بعمالت مختلفة.

ب) العقود اآلجلة واملستقبلية :
أن العقود اآلجلة واملستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر
ً
خصيصا لتلبية احتياجات معينة والتعامل بها خارج األسواق
وتاريخ محددين يف املستقبل .ويتم تصميم العقود اآلجلة
املالية املوازية .أما عقود الصرف األجنبي والعقود املستقبلية الخاصة بأسعار العموالت فيتم التعامل بها وفق أسعار
ً
يوميا.
محددة يف األسواق املالية النظامية  ،ويتم تسديد التغيرات يف قيمة العقود املستقبلية

ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة :
أن اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت واملفاوض فيها بشكل فردي وتنص عىل أن
ً
نقدا يف تاريخ مستقبيل محدد وذلك عن أصل املبلغ وخالل
يسدد الفرق بين سعر العمولة املتعاقد عليه وسعر السوق
الفترة الزمنية املتفق عليها.

د) الخيارات :
أن الخيارات هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية  ،يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق ،وليس االلتزام ،للمشتري
ً
سلفا يف تاريخ مستقبيل محدد أو يف أي وقت
(حامل الخيار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد
خالل الفترة الزمنية املحددة.

املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة لدى املجموعة باملبيعات ،وتكوين املراكز ،وموازنة أسعار الصرف.
وتتعلق 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.
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املشتقات املقتناة ألغراض تحوط املخاطر
تتبع املجموعة نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة املخاطر التي تتعرض لها املجموعة نتيجة
ً
بناءا
التقلبات يف أسعار الصرف األجنبي وأسعار العموالت لتكون ضمن املستويات املقبولة التي يقررها مجلس اإلدارة
عىل التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد وضع مجلس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى وملراكز
ً
يوميا باستخدام إستراتيجيات تحوط املخاطر لضمـان بقاء مراكز العمالت ضمن
العمالت .وتتم مراقبة مراكز العمالت
الحدود املقررة .كما وضع مجلس اإلدارة مستوى معين ملخاطر أسعار العموالت وذلك بوضع حدود للفجوات يف
ً
دوريا مراجعة الفجوات بين أسعار العموالت املتعلقة باملوجودات واملطلوبات
أسعار العموالت للفترات املقررة .ويتم
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.
ً
أيضا مقايضات أسعار العموالت لتحوط مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض مخاطر
وتستخدم املجموعة
ً
رسميا ،بما يف ذلك
العموالت بأسعار متغيرة .ويف جميع هذه الحاالت ،يجب توثيق طبيعة تحوط املخاطر وأهدافها
تفاصيل األدوات املحوطة مخاطرها وأداة تحوط املخاطر ،ويتم قيد هذه املعامالت عىل أنها تحوط مخاطر القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية.
تلخص الجداول أدناه القيمة العادلة اإليجابية والسلبية واملبالغ األسمية لألدوات املالية املشتقة  ،مع تحليلها للفترة
ً
مؤشرا عىل حجم املعامالت القائمة يف
املتبقية حتى تاريخ االستحقاق واملعدل الشهري .أن املبالغ االسمية ،التي تعتبر
نهاية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ 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.

2014
األدوات املالية املشتقة

القيمة العادلة
االيجابية

القيمة
العادلة
السلبية

إجمايل املبالغ
االسمية

املبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق
خالل  3أشهر

 3إىل 12
شهر

أكثر من خمس
سنوات

 1إىل 5
سنوات

املعدل الشهري

مقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

121,637

35,434

27,079,104

606,375

2,722,187

22,079,658

1,670,884

26,713,272

عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة

113,854

96,299

21,060,276

9,417,218

11,643,058

-

-

20,539,454

خيارات العمالت والسلع

119,130

119,130

44,267,042

8,904,006

20,494,383

14,868,653

-

37,459,040

اتفاقيات األسعار اآلجلة

-

-

-

-

-

-

-

-

خيارات أسعار العموالت

1

1

1,000,000

-

1,000,000

-

-

1,018,273

مقايضات أسعار العموالت

-

2,402

187,730

56,319

93,865

37,546

-

301,630

اإلجمايل

354,622

253,266

93,594,152

18,983,918

35,953,493

36,985,857

1,670,884

القيمة
العادلة
السلبية

إجمايل املبالغ
االسمية

خالل  3أشهر

مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة:

2013
األدوات املالية املشتقة

القيمة العادلة
االيجابية

املبالغ االسمية حسب تاريخ االستحقاق
أكثر من خمس
سنوات

 3إىل 12
شهر

 1إىل 5
سنوات

2,726,619

18,170,022

املعدل الشهري

مقتناة ألغراض المتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

139,669

70,968

23,343,399

937,977

1,508,781

22,013,974

عقود الصرف األجنبي وعقود السلع اآلجلة

81,976

34,313

15,641,511

9,439,627

6,201,884

-

-

20,771,284

خيارات العمالت والسلع

64,653

64,653

27,548,514

5,997,229

12,970,597

8,580,688

-

29,381,505

اتفاقيات األسعار اآلجلة

44

-

200,000

-

200,000

-

-

200,000

1

1

1,219,279

219,279

-

1,000,000

-

1,219,279

خيارات أسعار العموالت
مقتناة لتحوط مخاطر القيمة العادلة:
مقايضات أسعار العموالت

-

5,958

375,630

1,000

163,772

173,353

37,505

اإلجمايل

286,343

175,893

68,328,333

16,595,112

22,262,872

27,924,063

1,546,286

505,443

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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بلغ إجمايل القيمة العادلة اإليجابية والسلبية ملقايضات أسعار العموالت  1,074مليون ريال سعودي (:2013
 1,020مليون ريال سعودي) و  990مليون ريال سعودي ( 957 :2013مليون ريال سعودي) عىل التوايل .تم عرض
القيم العادلة لهذه املشتقات الظاهرة يف الجدول أعاله عىل أساس الصايف حيث أن بعض املشتقات يمكن تسويتها
ً
وفقا لترتيبات مقاصة رئيسية.
ً
ملخصا باألدوات املحوطة مخاطرها وطبيعة املخاطر املحوطة وأداة تحوط املخاطر وقيمتها
تعكس الجداول أدناه
العادلة:

وصف األدوات المحوطة
2014

القيمة العادلة

التكلفــة عند
بداية التحوط

استثمارات بعمولة ثابتة

199,766

187,700

وصف األدوات المحوطة
2013

القيمة العادلة

التكلفــة عند
بداية التحوط

املخاطــر
القيمة العادلة

أداة التحوط
مقايضات أسعار
العموالت

أداة التحوط

املخاطــر

القيمـة العادلـة
اإليجابية

القيمـة العادلـة
السلبيـة
2,402

-

القيمـة العادلـة
اإليجابية

القيمـة العادلـة
السلبيـة

استثمارات بعمولة ثابتة

370,464

348,797

القيمة العادلة

مقايضات أسعار
العموالت

-

5,680

قروض وسلف

27,998

27,333

القيمة العادلة

مقايضات أسعار
العموالت

-
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بلغ صايف الخسائر عىل األدوات املحوطة واملقتناة كتحوط مخاطر القيمة العادلة  3.56مليون ريال سعودي (:2013
 5.96مليون ريال سعودي) .يبلغ صايف القيمة العادلة للمشتقات  101.36مليون ريال سعودي (110.45 :2013
مليون ريال سعودي).
كما بلغ صايف األرباح عىل األدوات املحوطة واملتعلقة باملخاطر املحوطة  3.58مليون ريال سعودي ( 16.86 :2013
مليون ريال سعودي).

ً
تقريبا من القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات الخاصة باملجموعة مع
تم إبرام ما نسبته )%67.7 :2013( %26.5
مؤسسات مالية ،بينما أبرم أقل من  )%11 :2013( %17من إجمايل عقود القيمة العادلة اإليجابية مع طرف واحد
بتاريخ إعداد التقارير .ويتم التعامل باملشتقات من قبل قطاع خزينة املجموعة.

 - 12أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
2014

2013

حسابات جارية

1,473,553

1,302,974

ودائع سوق المال

1,581,087

1,191,304

اإلجمايل

3,054,640

2,494,278

 - 13ودائع العمالء
2014

2013

ألجل

45,257,743

35,575,566

تحت الطلب

29,964,157

24,951,832

ادخار

407,754

434,877

أخرى

1,184,211

913,174

اإلجمايل

76,813,865

61,875,449

تتضمن الودائع ألجل:
 )1ودائع بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع العمالء

5,072,314

3,367,370

 )2الودائع اإلسالمية

19,549,247

16,914,356

78

تتضمن الودائع مبلغ قدره  967مليون ريال سعودي ( 713 :2013مليون ريال سعودي) كضمانات محتجزة لقاء
التزامات غير قابلة للنقض ،وودائع غير خاضعة لعموالت قدرها  31مليار ريال سعودي ( 25 :2013مليار ريال
سعودي) .إن الودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآلتي كما يف  31ديسمبر 2014م:

2014

2013

ألجل

3,533,264

4,952,255

تحت الطلب

3,355,694

2,761,124

ادخار

34,574

27,765

أخرى

130,041

123,349

اإلجمايل

7,053,573

7,864,493

 - 14سندات دين ثانوية
تمثل سندات الدين املصدرة سندات الدين التالية:
مصدرة يف  12ديسمبر 2013م:
أصدرت املجموعة صكوك ثانوية من الشريحة الثانية غير مضمونة بقيمة  2.500مليون ريال سعودي وتستحق يف
عام 2023م .ولدى ملجموعة الخيار ،بشرط الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية املسبقة،
يف استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية يف شهر ديسمبر 2018م او يف حالة حدوث تغيرات معينة تؤثر
عىل النظام الضريبي واملعالجة الخاصة برأس املال النظامي لهذه الصكوك .إن معدل العموالت املدفوعة واملتعلقة
ً
زائدا  155نقطة اساس).
بالصكوك أعاله هي  6أشهر سايبور زائدا  155نقطة أساس ( 6 :2013أشهر سايبور

مصدرة يف  26نوفمبر 2012م:
أصدرت املجموعة صكوك ثانوية من الشريحة الثانية غير مضمونة بقيمة  1.400مليون ريال سعودي وتستحق يف
عام 2019م .ولدى املجموعة الخيار  ،بشرط الحصول عىل موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الخطية املسبقة ،يف
استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية يف شهر نوفمبر  2017او يف حالة حدوث تغيرات معينة تؤثر عىل النظام
الضريبي واملعالجة الخاصة برأس املال النظامي لهذه الصكوك .إن معدل العموالت املدفوعة واملتعلقة بالصكوك أعاله
هي  6أشهر سايبور زائدا  115نقطة أساس ( 6 :2013أشهر سايبور زائدا  115نقطة أساس).

مصدرة يف  30ديسمبر 2009م:
أصدرت املجموعة صكوك ثانوية غير مضمونة (شهادات مضاربة) بقيمة  725مليون ريال سعودي وتستحق يف عام
2019م .ولقد قامت املجموعة بممارسة خيار االسترداد املبكر لهذه الشهادات بقيمة االسترداد يف شهر ديسمبر من
عام 2014م .إن أسعار العموالت املدفوعة واملتعلقة بالصكوك أعاله هي  6أشهر سايبور زائدا  190نقطة أساس
( 6 :2013أشهر سايبور زائدا  190نقطة أساس) .تم الحصول عىل جميع املوافقات املطلوبة من السلطات املختصة
بشأن هذا االسترداد.

ولم تتعرض املجموعة ألي تعثر يف سداد أصل املبالغ أو العموالت املتعلقة بها وأنه ال يوجد اية اخفاقات يف الوفاء
بهذه االلتزامات خالل عام 2014م أو 2013م.
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 - 15مطلوبات أخرى
2013

2014
العموالت الخاصة المستحقة الدائنة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى

203

195

ودائع العمالء

215,194

143,977

سندات دين ثانوية

6,029

6,603

أخرى

74,048

76,534

إجمايل العموالت الخاصة المستحقة الدائنة

295,474

227,309

مصاريف مستحقة وذمم دائنة

1,256,759

1,322,238

القيمة العادلة السلبية للمشتقات ( إيضاح ) 11

253,266

175,893

أخرى

303,332

346,666

اإلجمايل

2,108,831

2,072,106

 - 16رأس املال
يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  476.28مليون سهم ( 396.90 :2013مليون سهم)،
قيمة كل سهم  10ريال سعودي ( 10 :2013ريال سعودي).

إن ملكية رأس مال البنك موزعة عىل النحو التايل:

النسبة

2014

2013

مساهمون سعوديون

%60

2,857,680

2,381,400

أي بي أن  -أمرو بنك إن .يف( .هولندا)

%40

1,905,120

1,587,600

اإلجمايل

%100

4,762,800

3,969,000

صادقت الجمعية العمومية غير العادية ،خالل إجتماعها الذي عقد بتاريخ  18مارس 2014م ،عىل اقتراح مجلس
اإلدارة بزيادة رأسمال البنك بمبلغ  793.8مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم مجانية وذلك بواقع سهم
لكل خمسة أسهم مملوكة.
ووافق مجلس اإلدارة يف  17ديسمبر 2014م عىل تحويل مبلغ  952.6مليون ريال سعودي إىل اإلحتياطي وذلك
للنية يف زيادة رأسمال البنك من خالل إصدار أسهم مجانية وذلك بواقع سهم لكل خمسة أسهم مملوكة شريطة
الحصول عىل املوافقة النهائية يف اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

 - 17احتياطي نظامي
بمقتضى 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  455.23مليون ريال سعودي ( 375.40 :2013مليون ريال سعودي) من صايف الدخل .إن
االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع.

80

 - 18احتياطيات أخرى

2014

االستثمارات
المتاحة للبيع

الرصيد يف بداية السنة

21,690

التدفقات النقدية
المحوطة
-

اإلجمالــي
21,690

صايف التغير يف القيمة العادلة

139

-

139

صايف المبالغ المحولة إىل قائمة الدخل الموحدة

)(18,265

-

)(18,265

الرصيد يف نهاية السنة

3,564

-

3,564

التدفقات النقدية
المحوطة

اإلجمالــي

الرصيد يف بداية السنة

565

)(6,355

)(5,790

صايف التغير يف القيمة العادلة

19,329

-

19,329

صايف المبالغ المحولة إىل قائمة الدخل الموحدة

1,796

6,355

8,151

الرصيد يف نهاية السنة

21,690

-

21,690

2013

االستثمارات
المتاحة للبيع

 - 19التعهدات وااللتزامات املحتملة
أ) الدعاوى القضائية
كما يف  31ديسمبر 2014م و2013م ،كانت هناك بعض الدعاوى القضائية املقامة ضد املجموعة والتي نشأت يف
بناء عىل الرأي املهني للمستشار
دورة األعمال االعتيادية.و لم يتم تكوين مخصص خالل السنة ( :2013الشئ) ،وذلك ً
القانوني الذي يشير إىل أنه ليس من املتوقع نشوء خسائر اضافية نتيجة هذه الدعاوى.

ب) االلتزامات الرأسمالية
لدى املجموعة التزامات رأسمالية بمبلغ  63.51مليون ريال سعودي ( 41.28 :2013مليون ريال سعودي) تتعلق
بتحسينات املباني املستأجرة وشراء أجهزة وبرامج حاسب آيل.

ج) التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفير التمويل للعمالء عند الطلب.
إن خطابات الضمان واالعتمادات املستندية القائمة ،والتي تعتبر ضمانات غير قابلة للنقض بالسداد من قبل املجموعة
يف حالة عدم تمكن العمالء من الوفاء بالتزاماتهم تجاه األطراف الثالثة ،تحمل نفس مخاطر االئتمان التي تحملها
القروض والسلف .إن املتطلبات النقدية الخاصة بخطابات الضمانات واالعتمادات املستندية القائمة تعتبر أقل بكثير
ً
وفقا لالتفاقية.
من مبلغ التعهدات ألن املجموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب املبالغ
تعتبر االعتمادات املستندية بمثابة تعهدات خطية من املجموعة نيابة عن العميل ،تسمح للطرف الثالث بسحب األموال
ً
غالبا تحمــل
بحدود معينة وفق شروط وأحكام محددة ،مضمونة عادة بالبضاعــة التي تتعلق بها ،وبالتايل فإنها
مخاطر أقل.
تمثل القبوالت تعهدات املجموعة لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء .وتتوقع املجموعة أن يتم تقديم معظم
القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.
تمثل االلتزامات ملنح االئتمان الجزء غير املستخدم من االئتمان املمنوح عىل شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات
مستندية .وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان ،فمن املحتمل أن تتعرض املجموعة لخسارة
ً
فورا ،يتوقع أن
بمبلغ يعادل إجمايل االلتزامات غير املستخدمة ،إال أن مبلغ الخسارة املحتملة الذي ال يمكن تحديده
يكون أقل بكثير من إجمايل االلتزام غير املستخدم ألن معظم االلتزامات ملنح االئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ
عىل معايير ائتمان محددة .إن إجمايل االلتزامات القائمة ملنح االئتمان ال تمثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية
ألن العديد من هذه االلتزامات يتم إنهاؤها أو انتهائها بدون تقديـم التمويل املطلوب.
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ً
تحليال باالستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات املحتملة للمجموعة :
 )1فيما ييل

خالل  3أشهر

 3إىل  12شهر

خطابات ضمان

2,879,290

9,763,949

2014

 1إىل  5سنوات
10,325,112

أكثـر من  5سنـوات
211,399

اإلجمالــــي
23,179,750

اعتمادات مستندية

2,006,054

2,760,395

155,277

-

4,921,726

قبوالت

2,002,663

507,577

178,759

-

2,688,999

التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

1,308

-

410,466

860,679

1,272,453

اإلجمايل

6,889,315

13,031,921

11,069,614

1,072,078

32,062,928

خالل  3أشهر

 3إىل  12شهر

2013

أكثـر من  5سنـوات

 1إىل  5سنوات

اإلجمالــــي

خطابات ضمان

2,111,972

7,966,129

9,259,428

174,901

19,512,430

اعتمادات مستندية

2,166,986

3,385,254

157,073

-

5,709,313

قبوالت

2,155,141

516,792

17,962

-

2,689,895

التزامات غير قابلة للنقض لمنح االئتمان

31,879

4,031

358,557

1,782,148

2,176,615

اإلجمايل

6,465,978

11,872,206

9,793,020

1,957,049

30,088,253

يبلغ الجزء غير املستخدم من االلتزامات القائمة والذي يمكن نقضه من جهة واحدة يف أي وقت من قبل املجموعة
 18.95مليار ريال سعودي ( 13.48 :2013مليار ريال سعودي).

ً
تحليال للتعهدات وااللتزامات املحتملة حسب األطراف األخرى:
 )2فيما ييل

2014

2013

119,662

202,070

شركات

29,199,688

26,233,613

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,371,012

3,375,331

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

أخرى

372,566

277,239

اإلجمايل

32,062,928

30,088,253

د) االلتزامات املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية
ً
تحليال بالحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء ،التي أبرمتها
فيما ييل
املجموعة كمستأجر:
2014
أقل من سنة

62,120

2013
49,657

من سنة إىل خمس سنوات

187,527

150,963

أكثر من خمس سنوات

165,706

127,673

اإلجمايل

415,353

328,293
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 - 20دخل ومصاريف العموالت الخاصة
دخل العموالت الخاصة

2014

2013

استثمارات :
استثمارات متاحة للبيع

7,637

4,960

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

2,968

3,497

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة المطفأة

218,537

192,613

229,142

201,070

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

16,416

22,766

قروض وسلف

2,240,366

1,871,669

اإلجمايل

2,485,924

2,095,505

2014

2013

مصاريف العموالت الخاصة:
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

2,753

7,276

ودائع العمالء

397,530

375,993

سندات دين ثانوية

119,862

88,524

اإلجمايل

520,145

471,793

 - 21دخل األتعاب والعموالت ،صايف
2014

2013

دخل األتعاب والعموالت:
وساطة األسهم وإدارة الصناديق

66,297

48,368

عمليات التمويل التجاري

347,540

262,859

تمويل الشركات والخدمات االستشارية

386,389

347,616

بطاقات ائتمان

103,812

100,431

خدمات بنكية أخرى

48,192

47,967

إجمايل دخل األتعاب والعموالت

952,230

807,241

مصاريف األتعاب والعموالت:
بطاقات ائتمان

63,903

خدمات بنكية أخرى

24,355

14,720

إجمايل مصاريف األتعاب والعموالت

88,258

75,016

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

863,972

732,225

60,296

 - 22دخل املتاجرة ،صايف
2014

2013

تحويل عمالت أجنبية ،صايف

96,292

58,639

مشتقات

69,640

77,405

236

355

أخـــرى
اإلجمايل

166,168

136,399
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 - 23أرباح (خسائر) االستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة،صايف
2013

2014
استثمارات متاحة للبيع

20,062

)(750

اإلجمايل

20,062

)(750

 - 24رواتب ومصاريف املوظفين
يلخص الجدول التايل فئات موظفي املجموعة وفق اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص
التعويضات ويتضمن إجمايل مبالغ التعويضات الثابتة واملتغيرة املدفوعة إىل املوظفين خالل السنتين املنتهيتين يف 31
ديسمبر 2014م و 2013م باإلضافة إىل طريقة الدفع.

2014
فئات الموظفين

عدد
الموظفين

تعويضات ثابتة
مدفوعة

تعويضات متغيرة
اإلجمايل

مدفوعة
نقدا

أسهم

كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول عىل عدم
ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

16

23,326

8,724

8,177

40,227

موظفون يقومون بمهام إدارة الرقابة والمخاطر

109

29,980

3,654

1,117

34,751

موظفون يقومون بنشاطات تحمل المخاطر

507

118,800

15,377

7,551

141,728

موظفون آخرون

1,763

233,156

20,649

4,163

257,968

اإلجمايل

2,395

405,262

48,404

21,008

474,674

تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة

65,612

مصاريف الموظفين األخرى المدفوعة خالل السنة

91,297

مصاريف الموظفين األخرى المستحقة خالل السنة

11,610

إجمايل رواتب ومصاريف الموظفين

573,781

2013
فئات الموظفين

عدد
الموظفين

تعويضات ثابتة
مدفوعة

تعويضات متغيرة
مدفوعة
نقدا

أسهم

اإلجمايل

كبار المدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول عىل عدم
ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي

16

22,101

6,629

6,624

35,354

موظفون يقومون بمهام إدارة الرقابة والمخاطر

96

28,055

3,361

1,402

32,818

موظفون يقومون بنشاطات تحمل المخاطر

452

105,706

16,276

6,385

128,367

موظفون آخرون

1,620

206,824

23,911

4,862

235,597

2,184

362,686

50,177

19,273

432,136

اإلجمايل
تعويضات متغيرة مستحقة خالل السنة

51,700

مصاريف الموظفين األخرى المدفوعة خالل السنة

83,398

مصاريف الموظفين األخرى المستحقة خالل السنة

11,072

إجمايل رواتب ومصاريف الموظفين

508,856

كبار املدراء التنفيذيين الذين يتطلب تعيينهم الحصول عىل عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي
السعودي:
تشتمل هذه الفئة عىل موظفي اإلدارة العليا والذين لديهم املسؤولية والتفويض إلعداد االستراتيجيات والتوجيه
والتحكم بنشاطات املجموعة .وتتضمن هذه الفئة العضو املنتدب وبعض املدراء التابعين له مباشرة.
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املوظفون الذين يقومون بمهام إدارة الرقابة واملخاطر:
تشير هذه الفئة إىل املوظفين العاملين يف اإلدارات غير الخاضعة ألنشطة تحمل املخاطر حيث أنهم يقومون بأعمال
املراجعة والرقابة ومنهم عىل سبيل املثال إدارة املخاطر و إدارة االلتزام و إدارة التدقيق الداخيل وإدارة العمليات
واإلدارة املالية .وتعتبر هذه املهام مستقلة بشكل تام عن وحدات تحمل املخاطر.

املوظفون الذين يقومون بنشاطات تحمل 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 املوظفين الذين يقومون بتقديم التوصيات بخصوص حدود 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 وتعكس إدارة املخاطر الحذرة وااللتزام بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي.

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 ستة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم عضوين مستقلين  -بإفادة املجلس يف هذا الخصوص.
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 والرقابة والتي يتم مراقبتها من قبل إدارة التدقيق الداخيل وإدارة االلتزام
وإدارة املخاطر ومخاطر االئتمان ،أي مدخالت لقرارات تعويضات املوظفين يف إدارات الرقابة .ويتم تحديد توصيات
بناء عىل مفهوم واضح للقيمة اإلجمالية للمكافأة وأن القرارات تأخذ باالعتبار التوازن بين املنافسة
التعويضات
ً
الخارجية واإلمكانية مع التركيز عىل بناء ترتيبات تعويضات تقوم عىل أساس الحافز واألداء.

 - 25ربح السهم
تم احتساب ربح السهم األساسي واملخفض للسنتين املنتهيتين يف  31ديسمبر 2014م و2013م وذلك بتقسيم
صايف دخل السنة العائد للمساهمين عىل  476.28مليون سهم .وذلك إلظهار ،بأثر رجعي ،أثر التغير يف عدد األسهم
الذي إزداد نتيجة إلصدار األسهم املجانية( .إيضاح رقم )16

 - 26األرباح املقترح توزيعها والزكاة وضريبة الدخل
إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نهائية قدرها  619.16مليون ريال سعودي للسنة الحالية ( 468.34 :2013مليون
ريال سعودي) .سيتم دفع توزيعات األرباح إىل املساهمين السعوديين واملساهمين غير السعوديين بعد استقطاع
الزكاة وضريبة الدخل كما ييل:
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أ) املساهمون السعوديون
بلغت الزكاة املقدرة املتعلقة باملساهمين السعوديين للسنة  64مليون ريال سعودي ( 49 :2013مليون ريال
سعودي) وسوف تستقطع من حصتهم من توزيعات األرباح يف املستقبل .سوف يتم استقطاع مبلغ  86.34مليون
ريال سعودي عن الزكاة املدفوعة يف السنوات السابقة من األرباح املقترح توزيعها خالل السنة الحالية بحيث يصبح
صايف الربح املوزع  1ريال سعودي لكل سهم ( 1 :2013ريال سعودي للسهم).

ب) املساهمون غير السعوديين
بلغت ضريبة الدخل املقدرة عىل املساهمين غير السعوديين عن حصصهم يف دخل السنة الحالية  140مليون ريال
سعودي ( 119 :2013مليون ريال سعودي) وسيتم استقطاع إلتزامات ضريبية قدرها  64مليون ريال سعودي من
األرباح املقترح توزيعها خالل السنة بحيث يصبح صايف الربح املوزع  0.92ريال سعودي لكل سهم (0.55 :2013
ريال سعودي لكل سهم).

ج ) الربوط الزكوية والضريبية
قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إىل مصلحة الزكاة و الدخل (وسيشار إليها فيما بعد بـ ”املصلحة“) عن جميع
السنوات املالية ولغاية عام 2013م ومتضمنة إياه أيضا .وقد استلم البنك الربوط الزكوية والضريبية للسنوات من
2005م وحتى 2009م وربط جزئي عن عام 2010م والتي تطالب بدفع التزامات إضافية بمبلغ  115مليون ريال
سعودي .ويتعلق هذا املبلغ بالزكاة التي نشأت بسبب عدم قبول املصلحة باستقطاع االستثمارات طويلة األجل .وقد
تم االعتراض عىل األساس الذي تم بموجبه فرض هذه االلتزامات الزكوية االضافية من قبل البنك بالتعاون مع البنوك
األخرى يف اململكة العربية السعودية .وقد قام البنك باالعتراض رسميا عىل هذه الربوط ،وهو يف انتظار رد املصلحة.

ولم تقم املصلحة باالنتهاء من الربوط الزكوية والضريبية للسنوات ما بين 2011م و 2013م ،وال يمكن للبنك تحديد
أثر هذه الربوط بصورة موثوق بها.

 - 27النقدية و شبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآلتي:

2014

2013

5,771,459

3,558,843

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى تستحق خالل ثالثة
أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء

538,789

814,367

اإلجمايل

6,310,248

4,373,210

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي فيما عدا
الوديعة النظامية (إيضاح )4

 - 28القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية وفقا للتقارير الداخلية عن مكونات املجموعة والتي تتم مراجعتها باستمرار من قبل
أعضاء اإلدارة العليا املسؤولين عن صنع القرار من أجل تخصيص املوارد ولتقييم األداء .وتتم املعامالت بين القطاعات
التشغيلية وفقا لألحكام والشروط التجارية العادية ،ويتم عادة إعادة توزيع التمويل بين هذه القطاعات التشغيلية
مما ينتج عنه تحويل تكاليف تمويل بينها .كما يتم إدراج العموالت بين القطاعات التشغيلية عىل أساس سعر موحد
ً
تقريبا هامش تكلفة التمويل .وتقاس االيرادات من األطراف الخارجية املبلغ عنها لإلدارة العليا بنفس الطريقة
يمثل
املبينة يف قائمة الدخل املوحدة .لم يطرأ أي تغيير عىل أسس تحديد القطاعات أو أسس قياس ربح أو خسارة أي
قطاع منذ  31ديسمبر 2013م .فيما ييل القطاعات التشغيلية باملجموعة والتي يتم رفع التقارير بشأنها:
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قطاع الشركات
يقوم قطاع الشركات بتقديم سلسلة متكاملة من املنتجات والخدمات للشركات ،واملنشآت الكبيرة .كما يقوم أيضا
بقبول ودائع العمالء وتقديم التمويل الذي يشتمل عىل القروض ألجل والحسابات الجارية املدينة والقروض املشتركة
وخــدمات التمويل التجاري .وتشتمل الخدمات املقدمة للعمالء عىل الخدمات املصرفية من خالل شبكة اإلنترنت ومن
ً
الكترونيا أو غير ذلك.
سواء
خالل خدمات املعامالت العاملية وخدمة مركزية تقوم بإدارة جميع حواالت العمالء،
ً
قطاع األفراد
يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع املحلية ومكائن الصرف اآليل مدعمة بـخدمات مركز الهاتف البنكي عىل
مــــــدى  24ساعة .كما يقوم القطاع بقبول ودائع العمالء عىل شكل حسابات ادخار وودائع متنوعة ،وتقديم منتجات
و خدمات مصرفية األفراد التي تشتمل عىل القروض الشخصية ،والحسابات الجارية املدينة ،وبطاقات االئتمان ،لألفراد
واملنشآت الصغيرة واملتوسطة.

قطاع الخزينة
يتعامل قطاع الخزينة بشكل أساسي بسوق املال ،والعمالت األجنبية وأسعار العموالت وكذلك املشتقات األخرى
للشركات ،واملنشــآت الكبيــرة ولحســاب املجموعــة نفسهــا .كما أن هذا القطــاع مســؤول عن إدارة املحفظــة
االستثماريــة للمجموعة.

األعمال املصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار
تقدم مجموعة األعمال املصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار ،خدمات تتعلق بالتعامل واإلدارة والترتيب وتقديم
املشورة وحفظ األوراق املالية.

القطاعات األخرى
تتضمن ”القطاعات األخرى“ عمليات إدارة موجودات ومطلوبات املجموعة ،والتي ال تتعلق بأنشطة الخزينة الرئيسية،
والحفاظ عىل سيولة املجموعة وإدارة مركزها املايل املوحد .كما وتتضمن صايف اإليرادات واملصاريف الداخلية لإلدارات
بناء عىل منهجية املجموعة وكما هو موافق عليه من قبل لجنة املوجودات واملطلوبات
عىل تسعير تحويل التمويل
ً
وتتضمن الدخل واملصاريف غير املوزعة واملتعلقة باملركز الرئيسي واإلدارات األخرى واملوجودات واملطلوبات غير املوزعة.

ً
تحليال ملوجودات املجموعة واإليرادات والنتائج حسب القطاعات التشغيلية للسنتين
أ) فيما ييل
املنتهيتين يف  31ديسمبر 2014م و 2013م:

قطاع
الشركـات

قطـاع
الخزينـة

قطـاع األفـراد

2014

األعمال المصرفية
االستثمارية
وخدمات
االستثمار

القطاعات
األخرى

اإلجمالــــي

إجمايل الموجودات

52,094,272

13,330,038

24,289,515

535,817

6,369,576

96,619,218

إجمايل المطلوبات

36,545,798

21,341,065

3,054,640

28,449

24,907,384

85,877,336

صايف دخل العموالت الخاصة

1,113,419

692,550

454,360

3,959

)(298,509

1,965,779

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

669,941

181,198

-

77,226

)(64,393

863,972

دخل المتاجرة ،صايف

113,373

3,667

47,486

1,575

67

166,168

إجمايل دخل العمليات

2,016,523

917,518

527,941

82,760

)(362,591

3,182,151

مخصص خسائر ائتمان ،صايف

276,941

68,666

-

-

-

345,607

استهالك وإطفاء

36,727

58,802

8,614

-

-

104,143

إجمايل مصاريف العمليات

617,162

607,972

87,024

44,644

-

1,356,802

صايف دخل العمليات للسنة

1,399,361

309,546

440,917

38,116

)(362,591

1,825,349
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قطاع
الشركـات

قطـاع
الخزينـة

قطـاع األفـراد

2013

األعمال المصرفية
االستثمارية
وخدمات
االستثمار

القطاعات
األخرى

اإلجمالــــي

إجمايل الموجودات

43,856,382

9,552,567

21,608,741

505,568

4,945,003

80,468,261

إجمايل المطلوبات

31,552,195

20,331,500

2,494,278

24,771

16,664,089

71,066,833

صايف دخل العموالت الخاصة

927,858

559,103

384,751

4,808

)(252,808

1,623,712

دخل األتعاب والعموالت ،صايف

596,565

138,600

-

54,106

)(57,046

732,225

دخل المتاجرة ،صايف

85,445

7,573

45,898

4,356

)(6,873

136,399

إجمايل دخل العمليات

1,701,957

734,133

433,925

63,270

)(317,290

2,615,995

مخصص خسائر ائتمان ،صايف

145,527

72,970

-

-

-

218,497

استهالك وإطفاء

32,985

55,226

7,901

-

-

96,112

إجمايل مصاريف العمليات

452,961

544,073

74,904

41,634

-

1,113,572

صايف دخل العمليات للسنة

1,248,996

190,060

359,021

21,636

)(317,290

1,502,423

ً
تحليال ملخاطر االئتمان التي تتعرض لها املجموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
ب) فيما ييل

2014

قطاع الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع الخزينـة

اإلجمالــــي

موجودات مالية غير مشتقة

52,094,272

13,330,038

19,335,549

84,759,859

تعهدات وإلتزامات محتملة

15,005,776

-

-

15,005,776

مشتقات

-

-

1,971,903

1,971,903

2013

قطاع الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع الخزينـة

اإلجمالــــي

موجودات مالية غير مشتقة

43,856,382

9,552,567

18,617,762

72,026,711

تعهدات وإلتزامات محتملة

14,523,365

-

-

14,523,365

مشتقات

-

-

1,312,922

1,312,922

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

 - 29مخاطر 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 أيضا مخاطر ائتمان عىل االلتزامات والتعهدات املحتملة واملشتقات املتعلقة باالئتمان .وتحاول
ً
حدودا للمعامالت مع أطراف أخرى محددة،
املجموعة السيطرة عىل مخاطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها ووضع
وتقييم املالءة االئتمانية لهذه األطراف بصورة مستمرة.
إضافة ملراقبة 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 أطراف أخرى 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 ،تقوم اإلدارة بتقييم
األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها يف أنشطة اإلقراض .
ينتج 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
ً
أيضا بأخذ الضمانات حسب ما هو مالئم  ،كما
بأفراد أو مجموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة .كما تقوم
تسعى أيضا إىل الحصول عىل ضمانات إضافية 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 ملدى كفاية مخصص خسائر االنخفاض
يف القيمة .وتراجع اإلدارة بانتظام سياسات إدارة املخاطر واألنظمة لتعكس التغيرات يف منتجات األسواق وأفضل
املمارسات املستجدة.

وتمثل سندات الدين املدرجة يف املحفظة االستثمارية ،بشكل أساسي ،مخاطر ديون سيادية .وتم تحليل االستثمارات
حسب األطراف األخرى يف اإليضاح رقم ( .)6وملزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف ،يرجى الرجوع إىل
اإليضاح ( .)7كما تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر االئتمان الخاصة باملشتقات والتعهدات وااللتزامات
وتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالتعرض
املحتملة يف اإليضاح رقم ( )11واإليضاح رقم ( ،)19عىل التوايلّ .
للمخاطر االئتمانية القصوى للمجموعة حسب القطاعات التشغيلية يف اإليضاح (.)28

يعكس الجدول أدناه مخاطر االئتمان القصوى بالنسبة للمجموعة حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي
كما يف  31ديسمبر 2014م و2013م دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات حصلت عليها املجموعة أو تعزيزات إئتمانية:

2014
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

2013

538,789

1,751,367

استثمارات ،صايف

18,783,967

16,849,162

قروض وسلف ،صايف

65,147,828

53,211,260

مشتقات

1,971,903

1,312,922

التعهدات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

15,005,776

14,523,365

اإلجمايل

101,448,263

87,648,076

تستخدم املجموعة نظام تصنيف ائتماني وذلك للمساعدة يف إدارة جودة مخاطر االئتمان ملحفظة اإلقراض .وباإلضافة
إىل الفئات الثالثة املذكورة يف اإليضاح ( ،)7تحتفظ اإلدارة بدرجات تصنيف أخرى تميز بين املحافظ العاملة واملنخفضة
قيمتها وتوزع مخصصات املحفظة واملخصصات الخاصة عىل التوايل .وتقوم اإلدارة بتصنيف وتحديد درجة كل جهة
بناء عىل أهداف ومعايير محددة مثل نشاط الجهة املقترضة والتدفقات النقدية ،وهيكلة رأس
من الجهات املقترضة ً
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.

التقرير السنوي للبنك السعودي الهولندي
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 - 30التركز الجغرايف
فيما ييل التوزيع الجغرايف ملخاطر االئتمان الخاصة باملجموعة:

2014

المملكة
العربية
السعوديــة

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أوروبـــا

أمريكـــا
الشمالية

جنوب
شرق آسيا

دول أخرى

اإلجمالـي

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

9,523,463

-

-

-

-

-

9,523,463

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

1,019

90,685

394,846

42,155

3,819

6,265

538,789

استثمارات ،صايف

17,640,811

668,009

375,400

-

-

99,747

18,783,967

قروض وسلف ،صايف

65,147,828

-

-

-

-

-

65,147,828

92,313,121

758,694

770,246

42,155

3,819

106,012

93,994,047

اإلجمايل
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

766,318

1,730,059

477,303

58,344

189

22,427

3,054,640

ودائع العمالء

76,813,865

-

-

-

-

-

76,813,865

سندات دين ثانوية

3,900,000

-

-

-

-

-

3,900,000

مطلوبات أخرى

2,062,257

2,395

37,777

6,402

-

-

2,108,831

اإلجمايل

83,542,440

1,732,454

515,080

64,746

189

22,427

85,877,336

التعهدات وااللتزامات المحتملة

30,268,760

407,784

1,008,126

63,591

11,202

303,465

32,062,928

تعهدات وإلتزامات محتملة

14,099,623

152,192

492,811

33,484

5,601

222,065

15,005,776

مشتقات

1,007,657

119,221

841,184

3,839

-

2

1,971,903

أوروبـــا

أمريكـــا
الشمالية

دول أخرى

اإلجمالـي

مخاطر االئتمان القصوى (مبينة بالمعادل االئتماني لها)

2013

المملكة
العربية
السعوديــة

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

جنوب
شرق آسيا

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

6,662,522

-

-

-

-

-

6,662,522

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

632,663

453,663

481,263

166,699

2,665

14,414

1,751,367

استثمارات ،صايف

15,150,531

1,223,963

375,050

-

-

99,618

16,849,162

قروض وسلف ،صايف

53,211,260

-

-

-

-

-

53,211,260

75,656,976

1,677,626

856,313

166,699

2,665

114,032

78,474,311

اإلجمايل
المطلوبات
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

1,475,198

928,018

39,892

35,256

368

15,546

2,494,278

ودائع العمالء

61,875,449

-

-

-

-

-

61,875,449

سندات دين ثانوية

4,625,000

-

-

-

-

-

4,625,000

مطلوبات أخرى

2,059,149

8,545

3,834

564

-

14

2,072,106

اإلجمايل

70,034,796

936,563

43,726

35,820

368

15,560

71,066,833

التعهدات وااللتزامات المحتملة

27,287,819

366,408

604,424

148,218

2,023

1,679,361

30,088,253

مخاطر االئتمان القصوى (مبينة بالمعادل االئتماني لها)
تعهدات وإلتزامات محتملة

13,149,403

262,938

376,165

62,394

1,011

671,454

14,523,365

مشتقات

564,855

41,276

703,235

3,554

2

-

1,312,922
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يعكس مبلغ املعادل االئتماني 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 .إن
جميع القروض والسلف املنخفضة القيمة ومخصصات خسائر االئتمان هي داخل اململكة العربية السعودية.

 - 31مخاطر 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 كمخاطر عمليات تجارية أو غير تجارية أو مصرفية.

إن مخاطر السوق املتعلقة بالعمليات التجارية يتم إدارتها ومراقبتها باستخدام منهج ”القيمة املعرضة للمخاطر“ .أما
مخاطر السوق املتعلقة بالعمليات غير التجارية فيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة املعرضة للمخاطر
واختبار الجهد وتحليل الحساسية.

أ -مخاطر السوق – العمليات التجارية
وضع مجلس اإلدارة حدودا ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة العمليات التجارية .ولكي تتم إدارة مخاطر السوق
ً
يوميا منهج القيمة املعرضة للمخاطر لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا
املتعلقة بالعمليات التجارية ،تطبق اإلدارة
لتقدير الخسائر االقتصادية املحتملة استنادا إىل مجموعة افتراضات وتغيرات يف ظروف السوق.
إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر يقدر احتمال التغير السلبي يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة محدد
وعىل مدار فترة زمنية معينة .وتستخدم املجموعة نماذج محاكاه لتقييم التغيرات املحتملة يف القيمة السوقية للعمليات
التجارية بناء عىل معلومات تاريخية.وعادة يتم تصميم مناهج القيمة املعرضة للمخاطر لقياس مخاطر السوق يف
األحوال االعتيادية للسوق ،ولذلك يوجد قصور يف استخدام منهج القيمة املعرضة للمخاطر ألنه يعتمد عىل االرتباطات
التاريخية املتبادلة والتقلبات يف أسعار السوق ويفترض أن التحركات املستقبلية ستكون عىل شكل بيان إحصائي.
كما أن قياس القيمة املعرضة للمخاطر الذي 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 عىل مدى يوم واحد
لن تحدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم باملتوسط.
وتمثل القيمة املعرضة للمخاطر عن املحفظة يف نهاية يوم العمل وال تحتسب أي خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق
مستوى الثقة املحدد  .ومن املمكن أن تختلف نتائج العمليات التجارية عن تلك املحتسبة باستخدام القيمة املعرضة
للمخاطر ،وبصفة خاصة ،فإن احتساب القيمة املعرضة للمخاطر ال يقدم مؤشرا ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل
أوضاع السوق ذات األحوال غير االعتيادية.
وللتغلب عىل القصور أعاله يف استخدام منهج ”القيمة املعرضة للمخاطر“ ،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 الجهد للمحفظة ملحاكاة الظروف التي تحددت خارج فترات الثقة االعتيادية .ويتم اإلبالغ عن الخسائر
املحتملة التي تحدث تحت ظروف اختبارات الجهد بانتظام للجنة املوجودات واملطلوبات ملراجعتها.
يوضح الجدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة املعرضة للمخاطر  -للمجموعة كما يف  31ديسمبر 2014م .إن
إجمايل القيمة املعرضة للمخاطر يأخذ يف االعتبار العالقة بين بنود املوجودات وعليه فهو ال يمثل إجمايل القيم املعرضة
للمخاطر الفردية .
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2014
القيمة المعرضة
للمخاطر

مخاطر أسعار تحويل
العمالت األجنبية

مخاطر أسعار العموالت الخاصة

مخاطر عقود الصرف األجنبي
اآلجلة

كما يف  31ديسمبر

142

433

7

582

المتوسط للسنة

218

696

60

974

مخاطر أسعار العموالت الخاصة

مخاطر عقود الصرف األجنبي
اآلجلة

كما يف  31ديسمبر

108

871

34

1,013

المتوسط للسنة

172

499

70

741

2013
القيمة المعرضة
للمخاطر

مخاطر أسعار تحويل
العمالت األجنبية

إجمايل
المخاطر

إجمايل
المخاطر

ب– مخاطر السوق – املتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات املصرفية
تنشأ مخاطر السوق املتعلقة بالعمليات غير التجارية أو بالعمليات املصرفية بصفة رئيسية من أسعار العموالت
والتعرض إىل مخاطر أسعار الصرف األجنبي والتغيرات يف أسعار األسهم .

 )1مخاطر أسعار العموالت
تحدث مخاطر أسعار العموالت من إمكانية تأثير التغيرات يف أسعار العموالت عىل القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية املستقبلية لألدوات املالية .وقد أقر مجلس اإلدارة حدودا لفجوات أسعار العموالت لفترات محددة .وتراقب
ً
يوميا وتستخدم استراتيجيات تحوط بغرض التأكد من االحتفاظ باملراكز ضمن حدود الفجوات املقررة.
اإلدارة املراكز

ويبين الجدول أدناه مدى أثر التغيرات املحتملة املقبولة يف أسعار العموالت مع اإلبقاء عىل املتغيرات األخرى ثابتة يف
قائمة الدخل أو حقوق املساهمين املوحدة للمجموعة .إن األثر عىل الدخل يمثل أثر 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 األثر عىل حقوق املساهمين بإعادة تقييم
املوجودات املالية املتاحة للبيع ذات السعر الثابت متضمنة تأثير أي تحوطات ذات صلة كما يف نهاية السنة لنتائج التغيرات
املفترضة يف أسعار العموالت  .ويتم تحليل األثر عىل حقوق املساهمين حسب استحقاق املوجودات أو املقايضات.
يتم مراقبة التعرض للمخاطر املتعلقة بالعمليات املصرفية وتحليلها بتركز العمالت والحساسية املتعلقة بها كما هو
موضح أدناه بماليين الرياالت السعودية:
2014
العملة

الزيادة ( /النقص)
بالنقاط األساس

األثر عىل دخل
العموالت الخاصة

األثر عىل حقوق المساهمين
 6أشهر أو
أقل

6إىل 12شهر

 1إىل 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

إجمايل

دوالر أمريكي

25
)(25

)(2
2

-

-

-

-

-

ريال سعودي

25
)(25

49
)(49

)(8
8

)(16
16

)(48
48

-

)(72
72

أخرى

25
)(25

1
)(1

-

-

-

-

-

2013
العملة

الزيادة ( /النقص)
بالنقاط األساس

األثر عىل دخل
العموالت الخاصة

األثر عىل حقوق المساهمين
 6أشهر أو
أقل

6إىل 12شهر

 1إىل 5
سنوات

أكثر من 5
سنوات

إجمايل

دوالر أمريكي

25
)(25

)(5
5

-

-

-

-

-

ريال سعودي

25
)(25

32
)(32

)(7
7

)(17
17

)(155
155

-

)(179
179

أخرى

25
)(25

1
)(1

-

-

-

-

-
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و تتم 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 التي قد يتم التعهد بها ،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 هذه املخاطر بمطابقة تواريخ إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة املخاطر.
لتعرض املجموعة ملخاطر أسعار العموالت.كما ويشتمل الجدول أدناه عىل
ويشتمل الجدول أدناه عىل ملخص
ّ
موجودات ومطلوبات املجموعة املسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تاريخ إعادة التسعير التعاقدي أو تاريخ
االستحقاق ،أيهما يحدث أوال.

أكثر من 5
سنــوات

غير مرتبطة
بعمولــة

اإلجمالـــي

خــالل 3
أشهـــر

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

4,953,966

-

-

-

4,569,497

9,523,463

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

187,700

-

-

-

351,089

538,789

استثمارات ،صايف

6,633,427

9,969,422

109,778

1,705,470

365,870

18,783,967

قروض وسلف ،صايف

41,302,544

12,821,658

5,041,286

5,982,340

-

65,147,828

استثمار يف شركة زميلة

-

-

-

-

12,793

12,793

2014
الموجودات

 1إىل 5
سنـوات

 3إىل 12
شهـــر

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

-

-

-

526,388

526,388

موجودات أخرى

-

-

-

444,722

1,641,268

2,085,990

اإلجمايل

53,077,637

22,791,080

5,151,064

8,132,532

7,466,905

96,619,218

خــالل 3
أشهـــر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنــوات

غير مرتبطة
بعمولــة

اإلجمالـــي

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

1,557,744

18,144

5,200

-

1,473,552

3,054,640

ودائع العمالء

30,840,151

13,911,342

1,265,379

-

30,796,993

76,813,865

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

2,108,831

2,108,831

سندات دين ثانوية

-

3,900,000

-

-

-

3,900,000

حقوق المساهمين

-

-

-

-

10,741,882

10,741,882

إجمايل المطلوبات وحقوق
المساهمين

32,397,895

17,829,486

1,270,579

-

45,121,258

96,619,218

أثر أسعار العموالت – فجوة المركز
المايل

20,679,742

4,961,594

3,880,485

8,132,532

)(37,654,353

-

أثر أسعار العموالت عىل األدوات
المالية المشتقة

1,156,678

)(485,432

)(624,879

)(77,597

31,230

-

إجمايل الفجوة الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت

21,836,420

4,476,162

3,255,606

8,054,935

)(37,623,123

-

الفجوة التراكمية الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت

21,836,420

26,312,582

29,568,188

37,623,123

-

-
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أكثر من 5
سنــوات

غير مرتبطة
بعمولــة

اإلجمالـــي

خــالل 3
أشهـــر

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

2,990,979

-

-

-

3,671,543

6,662,522

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات
المالية األخرى

946,540

-

-

-

804,827

1,751,367

استثمارات ،صايف

4,952,099

9,223,435

617,250

1,744,633

311,745

16,849,162

قروض وسلف ،صايف

32,310,142

10,143,253

6,455,174

4,302,691

-

53,211,260

استثمار يف شركة زميلة

-

-

-

-

17,233

17,233

2013
الموجودات

 1إىل 5
سنـوات

 3إىل 12
شهـــر

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

-

-

-

504,802

504,802

موجودات أخرى

-

-

-

-

1,471,915

1,471,915

اإلجمايل

41,199,760

19,366,688

7,072,424

6,047,324

6,782,065

80,468,261

خــالل 3
أشهـــر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنــوات

غير مرتبطة
بعمولــة

اإلجمالـــي

المطلوبات وحقوق المساهمين
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى

1,185,154

1,150

5,000

-

1,302,974

2,494,278

ودائع العمالء

30,734,219

5,244,082

717,453

-

25,179,695

61,875,449

سندات دين ثانوية

-

4,625,000

-

-

-

4,625,000

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

2,072,106

2,072,106

حقوق المساهمين

-

-

-

-

9,401,428

9,401,428

إجمايل المطلوبات وحقوق
المساهمين

31,919,373

9,870,232

722,453

-

37,956,203

80,468,261

أثر أسعار العموالت – فجوة المركز
المايل

9,280,387

9,496,456

6,349,971

6,047,324

)(31,174,138

-

أثر أسعار العموالت عىل األدوات
المالية المشتقة

1,045,442

)(722,274

)(406,335

)(7,659

90,826

-

إجمايل الفجوة الخاضعة لمخاطر
أسعار العموالت

10,325,829

8,774,182

5,943,636

6,039,665

)(31,083,312

-

الفجوة التراكمية الخاضعة
لمخاطر أسعار العموالت

10,325,829

19,100,011

25,043,647

31,083,312

-

-

تمثل الفجوة الخاضعة ملخاطر 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.

 - )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 استراتجيات التحوط
للتأكد من أن املراكز ستبقى ضمن الحدود.

ويظهر 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
للموجودات واملطلوبات املالية لغير أغراض املتاجرة الخاضعة ملخاطر العمالت) .ويظهر التأثير االيجابي زيادة محتملة
يف قائمة الدخل املوحدة أو حقوق املساهمين املوحدة ،بينما يظهر التأثير السلبي صايف االنخفاض املحتمل يف قائمة
الدخل املوحدة أو حقوق املساهمين املوحدة.
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2014
التغير يف سعر العملة ()٪

التأثير عىل صايف الدخل

مخاطر العمالت
دوالر أمريكي

5
)(5

)(19,681
19,681

فرانك سويسري

5
)(5

)(4
4

يورو

5
)(5

)(100
100

جنيه استرليني

5
)(5

)(61
61

ين ياباني

5
)(5

8
)(8

أخرى

5
)(5

)(88
88

2013
التغير يف سعر العملة ()٪

التأثير عىل صايف الدخل

مخاطر العمالت
دوالر أمريكي

5
)(5

)(12,667
12,667

فرانك سويسري

5
)(5

)(3,484
3,484

يورو

5
)(5

898
)(898

جنيه استرليني

5
)(5

)(25
25

ين ياباني

5
)(5

20
)(20

أخرى

5
)(5

155
)(155

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 ً
ليال وخالل
ً
يوميا.
اليوم ،حيث يتم مراقبتها

ً
تحليال بصايف مخاطر العمالت األجنبية الجوهرية التي تتعرض لها املجموعة كما يف نهاية
فيما ييل
السنة:
مركز مدين (/دائن)
2014

2013

دوالر أمريكي

)(393,612

)(253,344

فرانك سويسري

)(80

)(69,676

يورو

)(1,990

17,955

جنيه استرليني

)(1,216

)(505

ين ياباني

159

409

أخرى

)(1,762

3,101

 )3مخاطر أسعار األسهم
تشير مخاطر األسهم إىل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم يف محفظة االستثمارات املقتناة لغير أغراض املتاجرة
للمجموعة نتيجة للتغيرات املحتملة واملعقولة يف مستويات مؤشرات األسهم وسعر األسهم الفردية.

فيما ييل األثر عىل اسثمارات البنك يف األسهم املحتفظ بها كاستثمارات متاحة للبيع بسبب التغيرات املحتملة واملعقولة
يف مستويات مؤشرات األسهم مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة:
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2014
مؤشرات السوق
تداول

التغير يف أسعار األسهم %

2013
األثر بماليين الرياالت
السعودية

التغير يف أسعار األسهم %

األثر بماليين الرياالت
السعودية

5+

11,353

5+

12,814

5-

)(11,353

5-

)(12,814

10+

22,705

10+

25,628

10-

)(22,705

10-

)(25,628

 - 32مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة 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 يمكن أن يؤدي إىل شح يف بعض مصادر التمويل 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
يشمل الجدول أدناه
للموجودات 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 .ويتم مراقبة مركز السيولة بشكل يومي ،ويتم إجراء
اختبارات الجهد 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.
ً
ً
موجزا إىل
تقريرا
يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز السيولة للبنك والشركات العاملة التابعة .كما يقدم بانتظام
لجنة املوجودات واملطلوبات يشمل عىل كافة االستثناءات واإلجراءات التصحيحية املتخذة.

ً
وطبقا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،يحتفظ البنك لدى املؤسسة
بوديعة نظامية تعادل  )%7 :2013( %7من إجمايل الودائع تحت الطلب و  )%4 :2013( %4من ودائع االدخار
والودائع 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 تحويلها إىل نقد خالل فترة ال تزيد عن
ً
يوما .كما يمكن للبنك الحصول عىل تمويل إضايف من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العربي
ثالثين
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

أكثر من 5
سنــوات

اإلجمالـــي

 1إىل 5
سنـوات

 3إىل 12
شهـــر

2014
الموجودات

بدون تاريـخ
استحقاق
محدد

خــالل 3
أشهـــر

-

-

9,523,463

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

3,752,004

5,771,459

-

-

538,789

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

351,089

187,700

-

-

2,406,644

18,783,967

استثمارات ،صايف

365,870

5,319,248

9,774,841

917,364

قروض وسلف ،صايف

2,631,696

17,779,707

12,745,931

19,962,190

12,028,304

65,147,828

استثمار يف شركة زميلة

12,793

-

-

-

-

12,793

ممتلكات ومعدات ،صايف

526,388

-

-

-

-

526,388

موجودات أخرى

2,085,990

-

-

-

-

2,085,990

اإلجمايل

9,725,830

29,058,114

22,520,772

20,879,554

14,434,948

96,619,218

المطلوبات وحقوق المساهمين

بدون تاريـخ
استحقاق
محدد

خــالل 3
أشهـــر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنــوات

اإلجمالـــي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,473,552

1,557,744

18,144

5,200

-

3,054,640

ودائع العمالء

31,556,122

30,081,022

13,911,342

1,265,379

-

76,813,865

مطلوبات أخرى

2,108,831

-

-

-

-

2,108,831

سندات دين ثانوية

-

-

-

1,400,000

2,500,000

3,900,000

حقوق المساهمين

10,741,882

-

-

-

-

10,741,882

اإلجمايل

45,880,387

31,638,766

13,929,486

2,670,579

2,500,000

96,619,218

2013
الموجودات

بدون تاريـخ
استحقاق
محدد

خــالل 3
أشهـــر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنــوات

اإلجمالـــي

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي

3,103,679

3,558,843

-

-

-

6,662,522

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

804,827

946,540

-

-

-

1,751,367

استثمارات ،صايف

311,745

3,471,204

9,060,942

1,721,639

2,283,632

16,849,162

قروض وسلف ،صايف

1,735,858

15,783,093

10,687,065

16,570,573

8,434,671

53,211,260

استثمار يف شركة زميلة

17,233

-

-

-

-

17,233

ممتلكات ومعدات ،صايف

504,802

-

-

-

-

504,802

موجودات أخرى

1,471,915

-

-

-

-

1,471,915

اإلجمايل

7,950,059

23,759,680

19,748,007

18,292,212

10,718,303

80,468,261

المطلوبات وحقوق المساهمين

بدون تاريـخ
استحقاق
محدد

خــالل 3
أشهـــر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنــوات

اإلجمالـــي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,302,974

1,185,154

1,150

5,000

-

2,494,278

ودائع العمالء

26,299,883

29,314,031

5,544,082

717,453

-

61,875,449

مطلوبات أخرى

2,072,106

-

-

-

-

2,072,106

سندات دين ثانوية

-

-

-

-

4,625,000

4,625,000

حقوق المساهمين

9,401,428

-

-

-

-

9,401,428

اإلجمايل

39,076,391

30,499,185

5,545,232

722,453

4,625,000

80,468,261

وقد تم إظهار تاريخ االستحقاقات املتراكمة لاللتزامات والتعهدات واملشتقات يف اإليضاح رقم ()19ج وااليضاح رقم
( )11حول القوائم املالية املوحدة ،عىل التوايل.
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 )3تحليل املطلوبات املالية حسب تاريخ االستحقاقات التعاقدية
ً
ملخصا بسجل تاريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية للمجموعة كما يف نهاية السنة
يعكس الجدول أدناه
بناء عىل التزامات السداد التعاقدية غير املخصومة .وبما أن الجدول يشمل أيضا العموالت الخاصة املدفوعة حتى تاريخ
االستحقاق التعاقدي  ،فإن األرصدة اإلجمالية ال تتطابق مع األرصدة الظاهرة يف قائمة 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 .وبناءا عليه إن الجدول ال يأخذ بعين االعتبار
التدفقات النقدية املتوقعة حسب ما تظهره الوقائع التاريخية الخاصة باالحتفاظ بالودائع من قبل املجموعة.

خــالل 3
أشهـــر

أكثر من 5
سنــوات

اإلجمالـــي

 3إىل 12
شهـــر

2014
المطلوبات المالية

بدون تاريـخ
استحقاق محدد

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,473,552

1,557,750

ودائع العمالء

31,556,122

30,167,067

14,126,814

سندات دين ثانوية

-

26,957

69,391

 1إىل 5
سنـوات

19,580

5,298

-

3,056,180

1,288,537

-

77,138,540

2,100,105

2,878,857

5,075,310

المشتقات
ذمم دائنة متعاقد عليها

-

)(66,676

)(214,139

)(696,942

)(134,291

)(1,112,048

ذمم مدينة متعاقد عليها

-

74,956

240,205

735,590

139,156

1,189,907

إجمايل المطلوبات المالية غير المخصومة

33,029,674

31,760,054

14,241,851

3,432,588

2,883,722

85,347,889

2013
المطلوبات المالية

بدون تاريـخ
استحقاق محدد

خــالل 3
أشهـــر

 3إىل 12
شهـــر

 1إىل 5
سنـوات

أكثر من 5
سنــوات

اإلجمالـــي

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

1,302,974

1,186,198

1,159

5,290

-

2,495,621

ودائع العمالء

26,299,883

29,413,139

5,595,905

842,229

-

62,151,156

سندات دين ثانوية

-

6,603

112,910

1,086,934

5,356,397

6,562,844

المشتقات
ذمم دائنة متعاقد عليها

-

)(65,752

)(208,396

)(657,724

)(155,513

)(1,087,385

ذمم مدينة متعاقد عليها

-

70,064

227,042

680,639

168,266

1,146,011

إجمايل المطلوبات المالية غير المخصومة

27,602,857

30,610,252

5,728,620

1,957,368

5,369,150

71,268,247

 - 33القيمة العادلة لألدوات املالية
تحديد القيمة العادلة وتسلسلها
تستخدم اإلدارة التسلسل التايل لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية واالفصاح عنها:

املستوى األول :األسعار املتداولة يف األسواق النشطة لنفس األداة (بدون أي تعديل)،
املستوى الثاني :األسعار املتداولة يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املتشابهة أو أساليب تقييم أخرى حيث
تكون كل املدخالت الهامة مبنية عىل بيانات سوقية يمكن مالحظتها ،
املستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون كل مدخل هام غير مبني عىل بيانات سوقية يمكن مالحظتها.

2014
الموجودات المالية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمايل

أدوات مالية مشتقة

-

354,622

-

354,622

استثمارات مالية متاحة للبيع

362,432

201,056

3,438

566,926

اإلجمايل

362,432

555,678

3,438

921,548

أدوات مالية مشتقة

-

253,266

-

253,266

اإلجمايل

-

253,266

-

253,266
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2013
الموجودات المالية

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

اإلجمايل

أدوات مالية مشتقة

-

286,343

-

286,343

استثمارات مالية متاحة للبيع

308,307

219,850

3,438

531,595

308,307

506,193

3,438

817,938

اإلجمايل
المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة

-

175,893

-

175,893

اإلجمايل

-

175,893

-

175,893

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة
نظامية تتم بين متعاملين يف السوق بتاريخ القياس .ويحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع املوجودات
أو تحويل املطلوبات ستتم إما:
 يف السوق الرئيسي للموجودات أو املطلوبات ،أو -يف حالة عدم وجود السوق الرئيسي ،يف أكثر األسواق فائدة للموجودات أو املطلوبات.

إن القيم العادلة لألدوات املالية املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة ،باستثناء االستثمارات املقتناة حتى تاريخ
االستحقاق واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة والقروض والسلف وودائع العمالء املسجلة بالتكلفة املطفأة،
ً
جوهريا عن القيمة الدفترية املدرجة يف القوائم املالية املوحدة .وتحدد القيمة العادلة املقدرة لالستثمارات
ال تختلف
األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ،واالستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق ،عىل أساس األسعار املتداولة بالسوق
عند توفرها أو طرق التسعير لبعض السندات بعمولة ثابتة .إن القيم العادلة لتلك االستثمارات مبينة يف اإليضاح رقم
ً
جوهريا
 .6إن القيم العادلة للقروض والسلف املقتناة بالتكلفة املطفأة ،وودائع العمالء املرتبطة بعموالت ال تختلف
ً
جوهريا عن
عن القيمة الدفترية ،حيث أن أسعار العموالت الحالية السائدة يف السوق ملوجودات مالية مماثلة ال تختلف
األسعار التعاقدية.باإلضافة إىل أن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة للبنوك
واملؤسسات املالية األخرى ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها حيث أن هذه األرصدة هي لفترات قصيرة
ً
انطباعا بأن املعدالت بحسب السجالت ال تختلف بشكل جوهري عن املعدالت السائدة يف السوق.
األجل مما يعطي
كذلك فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانوية تقارب القيمة الدفترية لها حيث أنها تحمل سعر عمولة متغير يعاد
تسعيره كل ستة أشهر.

إن القيمة التي تم الحصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد تختلف عن قيمة سعر املعاملة لألداة املالية يف
تاريخ املعاملة .ويشار إىل الفرق بين قيمة سعر املعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ ”بربح وخسارة اليوم الواحد“ .حيث
يتم إطفائه عىل مدى عمر املعاملة لألداة املالية أو يؤجل إىل أن يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام املعلومات
املتوفرة من السوق والتي يمكن مالحظتها أو يتحقق عند االستبعاد .ويتم إثبات التغير الالحق يف القيمة العادلة
مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم األول املؤجلة.

 - 34املعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل املجموعة ،خالل دورة أعمالها 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 إعداد القوائم املالية املوحدة هي كالتايل:
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2014

2013

بنك أي بي أن أمرو إن .يف.
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

107,608

175,888

93,850

93,763

أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى

42,343

45,932

المشتقات بالقيمة العادلة  ،صايف

)(8,456

)(1,559

التعهدات وااللتزامات المحتملة

151,965

101,234

استثمارات

الشركات الزميلة وكبار المساهمين اآلخرين وشركاتهم الشقيقة التي يمارس عليها تأثير جوهري :
قروض وسلف

603,101

590,166

المشتقات بالقيمة العادلة  ،صايف

5,007

)(14,747

استثمارات

40,000

40,000

ودائع العمالء

7,356,400

5,757,398

سندات دين ثانوية

697,000

797,000

2,803

5,743

التعهدات وااللتزامات المحتملة
صناديق االستثمار المدارة من قبل المجموعة:
استثمارات

135,382

52,031

قروض وسلف

23,885

17,354

سندات دين ثانوية

15,000

17,500

ودائع العمالء  ،صايف

408,935

88,563

يقصد بكبار املساهمين اآلخرين (باستثناء املساهم غير السعودي) أولئك 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:
2014

2013

دخل عموالت خاصة

15,404

20,186

مصاريف عموالت خاصة

92,614

87,458

دخل خدمات بنكية ،صايف

3,632

1,998

أتعاب خدمات إدارية

12,835

14,317

مصاريف عمومية وإدارية

594

609

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

3,720

3,720

تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة

40,227

35,354

إن كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين لهم املسؤولية والصالحية يف التخطيط االستراتيجي و التوجيه والتحكم
يف أنشطة املجموعة.

 - 35كفاية رأس املال
إن أهداف املجموعة ،عند إدارة رأس املال هي االلتزام بمتطلبات رأس املال املحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
ً
وفقا ملبدأ االستمرارية والحفاظ عىل وجود رأسمال قوي.
والحفاظ عىل مقدرة املجموعة عىل االستمرار يف العمل
تقوم اإلدارة بمراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظامي بإنتظام .تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي االحتفاظ بحد أدنى من رأس املال النظامي ،وأن تكون نسبة إجمايل رأس املال النظامي إىل
املوجودات املرجحة املخاطر عند أو تزيد عن الحد املتفق عليه وهي .٪8
وتقوم اإلدارة بمراقبة مدى كفاية رأس املال 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 رأسمال املجموعة
املؤهل مع املوجودات والتعهدات وااللتزامات املحتملة املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة واملبالغ االسمية للمشتقات
باستخدام األرصدة املرجحة إلظهار مخاطرها النسبية.

فيما ييل مكونات املوجودات املرجحة للمخاطر ورأس املال والنسب:

100

2014

2013

مخاطر االئتمان للموجودات المرجحة للمخاطر

85,399,158

71,695,801

مخاطر العمليات للموجودات المرجحة للمخاطر

4,041,288

3,653,600

مخاطر السوق للموجودات المرجحة للمخاطر

558,494

440,854

مجموع الموجودات المرجحة للمخاطر للركيزة األوىل

89,998,940

75,790,255

رأس المال األساسي

10,094,585

8,910,966

رأس المال المساند

4,171,160

4,970,076

مجموع رأس المال األساسي ورأس المال المساند

14,265,745

13,881,042

نسبة رأس المال األساسي

11.22

11.76

نسبة رأس المال األساسي  +رأس المال المساند

15.85

18.32

نسبة كفاية رأس المال %

 - 36االفصاحات بموجب أطر العمل التي نصت عليها توصيات لجنة بازل 3
يجب القيام ببعض اإلفصاحات الكمية والنوعية بموجب أطر العمل التي نصت عليها توصيات لجنة بازل  .3ستكون
هذه اإلفصاحات موجودة عىل موقع البنك عىل اإلنترنت ،www.shb.com.sa:خالل الفترة النظامية املحددة من قبل
مؤسسة النقد العربي السعودي .إن هذه اإلفصاحات ال تخضع للتدقيق من قبل املراجعين الخارجيين للمجموعة.

 - 37خدمات إدارة االستثمار والوساطة
تقدم املجموعة لعمالئها خدمات إدارة االستثمارات تشتمل عىل إدارة بعض الصناديق االستثمارية بالتعاون مع
مستشاري استثمار متخصصين وبموجودات بلغ إجمالها  3.03مليار ريال سعودي ( 2.01 :2013مليار ريال
سعودي) ويشتمل ذلك الصناديق املدارة بموجب املحافظ االستثمارية املعتمدة من الهيئة الشرعية وقدرها  1.21مليار
ريال سعودي ( 0.83 :2013مليار ريال سعودي) .وال يتم توحيد القوائم املالية لهذه الصناديق يف القوائم املالية
املوحدة للمجموعة .تدرج حصة املجموعة يف هذه الصناديق يف االستثمارات املتاحة للبيع ،وتدرج األتعاب املكتسبة لقاء
إدارة تلك الصناديق ضمن ”املعامالت مع الجهات ذات العالقة“ .إن املوجودات املودعة كأمانات لدى املجموعة ،بصفتها
وصية أو مؤتمنة عليها ،ال تعتبر موجودات خاصة باملجموعة ،وبالتايل ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

 - 38احتياطي برنامج أسهم
خالل شهر يناير 2008م ،أطلقت املجموعة برنامج السداد عىل أساس األسهم (وسيشار إليه فيما بعد بـ ”البرنامج“)
والخاص باملدراء التنفيذيين وكبار املوظفين (و سيشار إليهم فيما بعد بـ ”املوظفين املؤهلين“) .تمت املوافقة عىل
البرنامج األويل من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماعهم املنعقد يف  10ذي القعدة 1428هـ ( املوافق  20نوفمبر
2007م ) ومؤسسة النقد العربي السعودي بالخطاب املؤرخ يف  26صفر 1429هـ ( املوافق  4مارس 2008م ) .ان
شروط االستحقاق تم تعديلها يف 2009م وتمت املوافقة عىل هذا التعديل من قبل مجلس االدارة خالل االجتماع
املنعقد يف  5شعبان 1430هـ ( املوافق  27يوليو 2009م ) ومؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطابها املؤرخ
يف  20ذي القعدة 1430هـ ( املوافق  9نوفمبر 2009م ) .بناء عىل البرنامج املعدل فإن املوظفين املؤهلين سيحصلون
عىل أسهم البنك ،إذا تم استيفاء الشروط التالية:

 يطلب من املوظفين املؤهلين االستمرار يف العمل لدى املجموعة ملدة سنتين من تاريخ املنح ليحصلوا عىل نصفاألسهم املمنوحة وسنة أخرى للحصول عىل املتبقي.

 باإلضافة إىل تحقيق املجموعة لحدود معينة من النمو والتي وافق عليها مجلس اإلدارة حيث يستحق املوظفيناملؤهلين عدد معين من األسهم عند كل حد.
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بموجب أحكام البرنامج ،ال تصبح املجموعة املالك القانوني لهذه األسهم يف أي وقت وإىل أن يحين فترة املنح لتلك
األسهم فهي لن تحصل عىل أي حق يف التصويت .بموجب البرنامج  ،فان شركة السعودي الهولندي املالية ستدير
صندوق برنامج األسهم (الصندوق) والتي تعمل وفقا لألحكام والشروط التي وافق عليها مجلس إدارة البنك يف
االجتماع املشار إليه أعاله  ،ومؤسسة النقد العربي السعودي يف الخطاب املشار إليه 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  ،فان نتائج وموجودات
ومطلوبات الصندوق ال يتم توحيدها يف هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

خالل عام 2008م ،قام الصندوق بشراء  2.15مليون سهم من أسهم البنك بقيمة  114مليون ريال سعودي ويتم
االحتفاظ بها عىل سبيل األمانة لحين استحقاقها للموظفين املؤهلين .خالل عام 2012م ،قام البنك بشراء مليون
سهم أضايف بمبلغ  27مليون ريال سعودي  .ويف تاريخ االستحقاق ،تنقل ملكية هذه األسهم للموظفين .و قد تم
تمويل شراء األسهم من قبل البنك وتم إدراج املبلغ ضمن املوجودات األخرى .

يتم تحديد عدد األسهم املمنوحة وفقا للمعادلة املبنية عىل األداء التي صادق عليها مجلس اإلدارة ،ويخضع ملوافقة لجنة
الترشيحات واملكافآت.

وفقا لشروط البرنامج ،يتم منح األسهم للموظفين املؤهلين سنويا وسيتم استحقاقها كما هو موضح اعاله .وقد
تم منح الشريحة األوىل يف عام 2008م واستحقت يف عام 2011م .كما تم منح الشريحة الثانية من البرنامج
يف شهر مارس  2011واستحقت يف شهر يناير 2013م و 2014م .وقد قامت املجموعة بمنح الشريحة الثالثة
والرابعة والخامسة من البرنامج يف شهر مارس 2012م و 2013م و 2014م ،عىل التوايل ،والتي مازالت يف فترات
االستحقاق .إن تفاصيل البرنامج هي كما ييل-:

منحت يف عام 2014م

منحت يف عام 2013م

منحت يف عام 2012م

تاريخ بدء البرنامج

مارس 2014

مارس 2013

مارس 2012

قيمة األسهم الممنوحة بتاريخ المنح

21,007,936

18,623,988

15,775,890

القيمة العادلة لكل سهم بتاريخ المنح

40.24

27.24

30

عدد األسهم الممنوحة

522,066

683,700

525,863

فترة االستحقاق

مارس 2017 - 2016

مارس 2016 - 2015

مارس 2015 - 2014

طريقة السداد

أسهم البنك

أسهم البنك

أسهم البنك

كانت الحركة يف عدد األسهم املمنوحة كما يف  31ديسمبر كاآلتي:

بداية السنة

2014

2013

1,343,611

878,729

أسهم ممنوحة خالل السنة

816,524

707,555

أسهم مستحقة خالل السنة

)(393,386

)(141,309

أسهم ملغاة خالل السنة

)(168,404

)(101,364

1,598,345

1,343,611

 - 39التغيرات املستقبلية يف أطر إعداد التقارير املالية الدولية
قررت املجموعة عدم االتباع املبكر للمعايير الجديدة التالية والتي تم اصدارها ولم يسري مفعولها عىل السنوات
ً
ً
ملخصا باملعايير
حاليا بتقييم أثرها .فيما ييل
املحاسبية للبنك والتي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2015والتي يقوم البنك
الدولية الخاصة بالتقارير املالية الجديدة والتعديالت عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية والتي يسري مفعولها
عىل الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2015م.

102

 املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  – 9األدوات املاليةلقد إستحدث هذا املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم 2009( 9م) ،والذي أصدر يف شهر نوفمبر من عام 2009م،
متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األدوات املالية .إشتمل املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم 2010( 9م) والذي
تمت مراجعته يف شهر اكتوبر من عام 2010م متطلبات بشأن تصنيف وقياس املطلوبات املالية وترحيل متطلبات
التوقف عن اإلثبات الحايل من معيار املحاسبة الدويل رقم ( – )39األدوات املالية :اإلثبات والقياس .ويسري هذا املعيار
عىل الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2018م.

تم تعديل املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  –9األدوات املالية (2013م) :يف شهر نوفمبر من عام 2013م
ليشتمل عىل فصل يتعلق بمحاسبة تغطية املخاطر ويسمح باالتباع املبكر ملتطلبات العرض يف الدخل الشامل اآلخر
خسائر ومكاسب االئتمان الخاصة باملجموعة عن املطلوبات املالية املخصصة ضمن خيارات القيمة العادلة وال يسمح
باالتباع املبكر للمتطلبات األخرى التي نص عليها يف املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم ( .)9ويسري ذلك عىل
الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2018م.

 املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  – 7االفصاحاتاملعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  – 7األدوات املالية :االفصاحات االضافية املتعلقة بمحاسبة تغطية املخاطر
(والتعديالت املترتبة عىل ذلك) الناتج عن إستحداث فصل يتعلق بمحاسبة تغطية املخاطر يف املعيار الدويل الخاص
ً
اعتبارا من تاريخ إتباع املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم .9
بالتقارير املالية رقم  .9يسري
تعديالت عىل املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  : 7األدوات املالية :االفصاحات املتعلقة باالفصاحات عن االتباع
ً
اعتبارا من تاريخ إتباع املعيار الدويل الخاص بالتقارير
األويل للمعيـــار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  .9يسري
املاليــة رقم .9
 املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  – 15االيرادات من العقود املبرمة مع العمالءأصدر املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  -15اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء يف شهر مايو من عام
2015م ،والذي أعد نموذج شامل الستخدام املنشآت عند املحاسبة عن اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء .وقد
حل املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم  15محل التوجيهات الخاصة باالعتراف بااليرادات والتي تتضمن معيار
املحاسبة الدويل رقم  -18اإليرادات ومعيار املحاسبة الدويل رقم  - 11عقود البناء ،وجميع التفسيرات املتعلقة بها عند
سريان هذا املعيار يف شهر يناير من عام 2017م.

 تعديالت عىل املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم 11ً
اعتبارا من  1يناير 2016م.
محاسبة عمليات االستحواذ عىل الحصص يف العمليات املشتركة ،وتطبق

 تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )16ومعيار املحاسبة الدويل رقم ()38ً
إعتبارا من  1يناير 2016م.
توضح هذه التعديالت الطرق املقبولة الحتساب االستهالك واالطفاء وتطبق

 تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ()27تسمح التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم  27للمنشآت عند املحاسبة عن االستثمارات يف الشركات التابعة
واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة بإتباع معيار املحاسبة الدويل رقم ( / )39املعيار الدويل الخاص بالتقارير املالية رقم
( ،)9أو بإستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املستقلة للمنشأة.و تسري التعديالت عىل الفترات السنوية
التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2016م.

 تعديالت عىل املعيار الدويل الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )10ومعيار املحاسبة الدويل رقم ()28توضح هذه التعديالت بأن إثبات أرباح أو خسائر بيع أو املساهمة يف املوجودات واملستثمر والشركة الزميلة أو املشروع
ً
نشاطا .تسري هذه التعديالت عىل الفترات
املشترك يتوقف عىل فيما إذا كانت املوجودات املباعة أو املساهم بها تعتبر
السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2016م.
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 تعديالت عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )10و ( )12ومعيار املحاسبة الدويل رقم()28
توضح هذه التعديالت بعض النواحي املتعلقة بالتوحيد بإستثناء املنشآت االستثمارية .تسري هذه التعديالت عىل
الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2016م.

 تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ()1تتناول التعديالت املعوقات التي يواجهها معدي القوائم املالية عند إبداء األحكام وتقديرات يف عرض تقاريرهم املالية.
تسري هذه التعديالت عىل الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير2016م.

 تعديالت عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )5و ( )7ومعايير املحاسبة الدولية رقم( )19و ()34
تشتمل دورة التحسينات السنوية عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية لألعوام 2012م – 2014م عىل تعديالت
عىل املعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية رقم ( )5و ( )7ومعايير املحاسبة الدولية رقم ( )19و ( .)34تسري هذه
التعديالت عىل الفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير 2016م.

 - 40أرقام املقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة املاضية كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.

 - 41موافقة مجلس اإلدارة
تم إعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  8ربيع األول 1436هـ (املوافق  28يناير 2015م).
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