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البيانات
املالية
2015 - 2011

قائمة الدخل ( مباليني الرياالت السعودية )

2015

2014

2012

دخل العموالت اخلاصة ( صايف )

2,298

1,966

1,624

1,372

1,290

إمجايل الدخل من غري العموالت اخلاصة

1,302

1,216

992

847

716

إمجايل دخل العمليات

3,600

3,182

2,616

2,219

2,005

مصاريف العمليات

1,159

1,011

895

847

818

صايف دخل العمليات

2,441

2,171

1,721

1,373

1,187

خمصص خسائر االئتمان واإلستثمارات ،صايف

418

346

219

120

171

صايف الدخل

2,022

1,821

1,502

1,253

1,032

قائمة املركز املايل ( مباليني الرياالت السعودية )

2015

2013

2014

2011

2012

حقوق املسامهني

12,027

10,742

9,401

8,306

7,408

ودائع العمالء

88,832

76,814

61,875

53,914

44,689

قروض وسلف للعمالء ،صايف

76,144

65,148

53,211

45,276

37,410

استثمارات ،صايف

21,226

18,784

16,849

11,379

11,503

إمجايل املوجودات

108,070

96,619

80,468

68,506

57,197

عدد األسهم القائمة (باآلالف)

571,536

476,280

396,900

396,900

330,750

عدد املوظفني

1,691

1,637

1,534

1,499

1,406

عدد الفروع

60

55

48

45

44

املؤشرات املالية

2015

2013

2014

2011

2012

صايف ربح السهم (بالريال السعودي)

3.54

3.82

3.15

3.16

2.60

معدل الربح املوزع (األرباح املوزعة  /صايف األرباح) ٪

15

34.00

31.19

35.48

36.54

قيمة املوجودات الصافية للسهم (بالريال السعودي)

21.04

22.55

23.69

20.93

22.40

املعدالت

2015

2013

2014

2011

2012

معدل العائد على متوسط حقوق املسامهني ()٪

17.76

18.08

16.96

15.95

14.96

معدل العائد على متوسط املوجودات ()٪

1.98

2.06

2.02

1.99

1.85

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

15.58

15.85

18.32

17.60

16.60

معدل الفعالية ٪

32.20

31.78

34.22

38.10

40.00

تصنيف
االئتمان
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2013

2011

وكالة التصنيف
موديز

فيتش

طويل األجل

قصري األجل

A1

P-1

A-

F2

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

صايف الدخل (مباليني الرياالت السعودية)

إمجايل املوجودات (مباليني الرياالت السعودية)
108,070
96,619

2010

2011

1,502

1500

1,253

60,000
40,000

2000

1,821

80,000

68,506

53,882

2,022

100,000

80,468
57,197

120,000

2500

1,032

1000

790

500

20,000

0

2012

2013

2014

2015

2010

إمجايل ودائع العمالء (مباليني الرياالت السعودية)

76,814

2010

100,000
90,000

65,148

50,000

60,000

45,276

60,000
35,039

50,000

37,410

40,000

40,000

30,000

30,000

20,000

20,000

10,000

10,000

2012

2013

2014

2015

2010

العائد على متوسط املوجودات ()٪

2012

2011

2014

2013

1.85%

1.99%

2015

العائد على متوسط حقوق املسامهني ()٪
2.50%

2.02%

80,000
70,000

53,211

70,000

53,914

2011

76,144

80,000

61,875
41,604

2011

2013

قروض وسلف للعمالء (مباليني الرياالت السعودية)
88,832

44,689

2012

2014

2015

2.06%

1.98%

15.95%

14.96%

2.00%

16.96%

18.08%

17.76%

18.00%
16.00%

13.15%

1.40%

20.00%

14.00%

1.50%

12.00%
10.00%

1.00%

8.00%
6.00%

0.50%

4.00%
2.00%

0.00%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

0.00%
2010

2014

2012

2011

2013

2014

2013

2012

2015

2011

إمجايل املوجودات

108,070

96,619

80,468

68,506

57,197

إمجلي املطلوبات

96,043

85,877

71,067

60,200

49,789

صايف املوجودات

12,027

10,742

9,401

8,306

7,408
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أعضاء
جملس اإلدارة

البنك السعودي اهلولندي

اإلدارة العامة

شركة مسامهة سعودية

ص.ب  - 1467الرياض  ، 11431اململكة العربية السعودية

رقم السجل التجاري

موقع اإلنترنت

1010064925

www.shb.com.sa

رأس املال

هاتف

 5,715,360,000ريال سعودي مدفوع بالكامل

ومقسم إىل  571,536,000سهم القيمة اإلمسية للسهم الواحد  10ريال سعودي
املسامهون

مستثمرون سعوديون  ،%60بنك إيه يب إن أمرو إن.يف .%40
10

+ 966 11 401 0288

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

املهندس مبارك بن عبداهلل اخلفرة
رئيس جملس اإلدارة

السيدة لبىن سليمان العليان

األستاذ سليمان عبداهلل القاضي

األستاذ عبداهلادي علي شايف

األستاذ يان كومبان

األستاذ إياد عبدالرمحن احلسني

األستاذ خافري مالدونادو

الدكتور بريند فان ليندر

األستاذ أمحد فريد العولقي

األستاذ سورن كرينق نيكواليزن

نائب رئيس جملس اإلدارة

عضو

العضو املنتدب

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو
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تقرير جملس
اإلدارة

تقرير
جملس اإلدارة

للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2015
مقدمة

 – 1قطاعات البنك

يسر جملس إدارة البنك السعودي اهلولندي أن يقدم تقريره السنوي
للمسامهني الكرام للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2015م .

يتكون البنك من ثالثة قطاعات أساسية هي :قطاع الشركات و قطاع
األفراد و قطاع اخلزينة .باإلضافة إىل ذلك ،يقدم البنك خدمات الوساطة
وإدارة األصول واخلدمات املصرفية االستثمارية من خالل شركة السعودي
اهلولندي املالية التابعة واململوكة بالكامل من قبل البنك السعودي
اهلولندي .كما ميتلك البنك شركات تابعة أخرى وهي شركة السعودي
اهلولندي لوكالة التأمني اليت تعترب ذراع التأمني للبنك السعودي اهلولندي
و شركة السعودي اهلولندي العقارية .وميتلك البنك أيضًا نسبة  20%من
الشركة الوطنية للتأمني.

إبان فترة شهدت تباطؤًا اقتصاديًا على الصعيد احمللي والعاملي ،سجل
البنك السعودي اهلولندي خالل عام 2015م أعلى نتائج مالية على مدى
تارخيه املمتد  90عامًا  ،متجاوزًا وللمرة األوىل حاجزًا هامًا وذلك بتحقيق
صايف ربح قياسي بلغ ملياري ريال.
وقد شهدت قطاعات األعمال األساسية الثالثة يف البنك أداء قويًا يف
أسواقها ،وحققت منوًا قويًا يف قاعدة عمالئها ،وتبعًا لذلك حقق البنك
زيادة يف الودائع واألصول والدخل غري املمول .بنسبة %15.6و %11.9
و  %7.1على التوايل .وهبذا متكن البنك من زيادة صايف أرباحه قياسيًا
منى البنك ميزانيته
بنسبة  %11.1حيث بلغت  2.022مليون ريال .كما ّ
العمومية بشكل كبري لتصل إىل  108.1مليار ريال ،أي بنسبة زيادة تبلغ
 .%11.9وقد حقق البنك هذه اإلجنازات على الرغم من التزامه بسياسته
املتحفظة يف املخصصات واليت تنعكس يف نسبة تغطية القروض غري
العاملة والبالغة  .%166.8كما تعززت القاعدة الرأمسالية للبنك من خالل
املستويات العالية من األرباح املبقاة.
وخالل عام 2015م ،مت تقدير إجنازات البنك من قبل عدد من أبرز
مراقيب القطاع املصريف وعدد من املنظمات اإلقليمية والدولية ،وذلك
حبصوله على تسعة عشرة جائزة خالل العام ،مبا فيها جائزة “بنك العام
يف الشرق األوسط” من قبل جملة انترناشونال الترنتيفف انفيستمنت
ريفيو ،وهي أحد أبرز مراقيب االقتصاد العاملي واالستدامة ،وجائزة
“أفضل بنك جتاري” وجائزة “أفضل مصرفية للشركات يف اململكة “
من قبل جملة املال واألعمال اإلسالمية ،وجائزة “أفضل بنك إسالمي
يف اململكة” وجائزة “الشخصية املصرفية لعام 2015م” من قبل جملة
وورلد فاينانس العاملية ،واليت تشكل إضافة إىل قائمة البنك املتزايدة
من األومسة واإلجنازات.
ويعزى جناح البنك ومتيزه يف املقام األول إىل متابعة هنجه االستراتيجي
بالتركيز على العميل .ومتاشيًا مع هذه االستراتيجية ،واصل البنك خالل
عام 2015م العمل على تنويع منتجاته وخدماته باإلضافة إىل توسعة
شبكة فروعه وأجهزة الصرف اآليل يف اململكة واليت سامهت بتعزيز
مكانة البنك السعودي اهلولندي كأحد أكثر مزودي اخلدمات املالية
تركيزًا على العمالء يف اململكة .وقد مت عرض تفاصيل أكثر عن قطاعات
البنك وأسواقها يف القسم اخلاص بأنشطة البنك يف هذا التقرير.

11.1%

نسبة زيادة صايف أرباح البنك عن العام املاضي.
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اخلدمات الرئيسية املقدمة حتت كل قطاع من قطاعات البنك هي كالتايل:

قطاع الشركات
يعمل قطاع الشركات على تقدمي جمال واسع من املنتجات واخلدمات
للعمالء من الشركات واملؤسسات واليت تشمل القروض ألجل والتمويل
التجاري والضمانات ومتويل الشركات واخلدمات االستشارية (بالتعاون مع
شركة السعودي اهلولندي املالية) .كما يقدم هذا القطاع سلسلة متكاملة
من اخلدمات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

قطاع األفراد
يعمل هذا القطاع من خالل شبكة فروع حملية وأجهزة صرف آيل مدعمة
بسلسلة من اخلدمات املصرفية اهلاتفية واإللكترونية ومصرفية اهلاتف اجلوال.
وتشمل املنتجات اليت يوفرها هذا القطاع :احلسابات اجلارية وحسابات
الودائع ألجل والقروض الشخصية والتمويل السكين والبطاقات
االئتمانية .كما يوفر البنك خدمة “املصرفية املميزة” و “ مصرفية
التقدير” املصممة للعمالء املؤهلني الذين حيتفظون بأصول كبرية لدى
البنك .كما تتوفر خدمات املتاجرة باألسهم وإدارة األموال لدى شركة
ال واسعًا من اخلدمات
السعودي اهلولندي املالية .ويوفر البنك أيضا جما ً
املصرفية للسيدات من خالل شبكة فروع السيدات.

قطاع اخلزينة
يقدم قطاع اخلزينة يف البنك السعودي اهلولندي منتجات استثمارية
وحتوطية لعمالء البنك .وحافظت إدارة اخلزينة على مكانتها الرائدة
يف تقدمي منتجات النقد من العمالت األجنبية ،ويف أنشطتها اخلاصة
باملشتقات (املهيكلة) بالعمالت األجنبية و أسعار العمولة اخلاصة.
كما يعترب قطاع اخلزينة ضمن أكرب املزودين الرئيسيني لألسواق بني
البنوك ملنتجات اخلزينة املسعرة بالريال السعودي وأسعار العمولة
اخلاصة ،إضافة إىل أن قطاع اخلزينة مسؤول عن إدارة أسعار العمولة
وخماطر السيولة والعمالت يف امليزانية العمومية للبنك نيابة عن جلنة
املوجودات واملطلوبات.
إن املوجودات و املطلوبات و النتائج هلذه القطاعات موضحة يف
اإليضاح رقم ( )28من القوائم املالية املوحدة.
وفيما يلي أنشطة وخدمات الشركات التابعة والزميلة للبنك السعودي
اهلولندي:

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

املالية لألفراد واملهنيني ذوي املالءة املالية الضخمة يف اململكة واليت
تقدم منتجات وخدمات شخصية شاملة و ذات جودة عالية.

شركة السعودي اهلولندي املالية
بدأت شركة السعودي اهلولندي املالية ،وهي شركة تابعة ومملوكة
بالكامل للبنك السعودي اهلولندي ،نشاطها يف بداية العام 2008م
بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي و هيئة السوق
املالية .وقد شاركت منذ ذلك الوقت يف العديد من الصفقات اهلامة .حيث
يشتمل عمل الشركة على ممارسة التعامل بصفة أصيل ووكيل يف جماالت
الوساطة املالية لألفراد ،وإدارة األصول ،ومتويل الشركات واملشورة يف
جمال األنشطة االستثمارية وترتيب الديون وخدمات حفظ األوراق املالية.

شركة السعودي اهلولندي العقارية
بدأت شركة السعودي اهلولندي العقارية ،وهي شركة تابعة ومملوكة
بالكامل للبنك السعودي اهلولندي ،نشاطها يف بداية عام 2010م بعد
احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي .وتشتمل أنشطة
الشركة على تسجيل صكوك ملكية العقارات اخلاصة مبنتج التمويل
السكين للبنك .

شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني:
مت الترخيص هلذه الشركة التابعة واململوكة بالكامل للبنك السعودي
اهلولندي ملزاولة أعمال التأمني .وقد بدأت الشركة نشاطها خالل
عام 2012م.

الشركة الوطنية للتأمني
اشترى البنك حصة تبلغ  %20من أسهم شركة الوطنية للتأمني يف
عام 2008م ،ومكنت هذه احلصة البنك من التوسع يف تلبية احتياجات
قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد يف جمال التأمني .وقد تأسست الشركة
الوطنية للتأمني يف عام  2010م.
وقد مت اإلشارة إىل تفاصيل أكثر عن الشركات التابعة والزميلة يف اإليضاح
( )1من القوائم املالية املوحدة ويف البند ( )11من هذا التقرير.

 – 2االستراتيجية
هتدف استراتيجية البنك إىل مواصلة السعي لتحقيق أهدافه األساسية
واملتمثلة يف :أن يصبح البنك هو اخليار األول للشرائح املستهدفة من
عمالء مصرفية الشركات وعمالء مصرفية األفراد وذلك عن طريق مضاعفة
القيمة املضافة للعمالء من خالل توفري خدمات شاملة وشخصية ذات
جودة عالية .وسوف تستمر خطط أعمال البنك وقرارات اإلدارة بإجتاه
حتقيق هذا اهلدف الرئيسي.
ويف مايلي أبرز إجنازات كل قطاع:

اجملموعة املصرفية لألفراد
تعد اجملموعة املصرفية لألفراد من الرواد يف جمال توفري اخلدمات

وواصلت مصرفية األفراد خالل عام 2015م تركيز أنشطتها على متطلبات
العمالء للحصول على منتجات وخدمات سهلة ومباشرة تليب متطلبات
منط حياهتم وتكون جتربة إجيابية هلم .وقد مت طرح عدد من املبادرات
اجلديدة اخلاصة مبنتجات وعروض التمويل الشخصي والتمويل السكين
والبطاقات اإلئتمانية ،األمر الذي جنم عنه منو كبري يف قيمة احملفظة،
بلغ  3.8مليار ريال .كما قامت جمموعة مصرفية األفراد بتوسعة شبكة
فروعها وذلك بافتتاح مخسة فروع جديدة خالل هذا العام ،حيث منت
ودائع العمالء اليت ال حتتسب عليها عمولة بنسبة .%20
وصل عدد فروع البنك السعودي اهلولندي يف هناية العام إىل  60فرعًا
يف أحناء اململكة .وباإلضافة إىل التوسع يف شبكة الفروع ،وسع البنك
شبكة أجهزة الصرف اآليل ،حيث مت تركيب  119جهاز صرف آيل جديد،
وهبذا ارتفع العدد الكلي ألجهزة الصرف اآليل ليصل إىل  501جهاز صرف
آيل يف أحناء اململكة.
وأسهم اجليل اجلديد من مصرفية اهلاتف اجلوال بوضع البنك يف
مصاف الرواد يف اململكة من حيث اخلدمات الفنية العالية وسهلة
االستخدام .كما تعد جتربة املستخدم واحدة من بني أفضل التجارب
املقدمة على مستوى البنوك اإلقليمية والعاملية الرائدة .وقد ارتفع
عدد مستخدمي اخلدمات املصرفية اإللكترونية واخلدمات املصرفية عرب
اهلاتف اجلوال من األفراد بنسبة  %33خالل العام ،والذي أدى بدوره
إىل زيادة يف نسبة العمليات اإللكترونية واليت بلغت  .%36وبشكل
عام سجل البنك نسبة قياسية للعمليات غري النقدية املنفذة بواسطة
القنوات اإللكترونية واليت بلغت  %89مقارنة بالعمليات غري النقدية
املنفذة عرب الفروع بنسبة .%11
وقد مت تكرمي اجلهود واإلجنازات االستثنائية جملموعة مصرفية األفراد
خالل العام 2015م بعدد من اجلوائز واليت كان من بينها جائزة “أفضل
جتربة يف مركز اتصال خدمة العمالء” املقدمة من شركة إثوس وهي
شركة رائدة يف جمال استشارات جتربة العمالء ،وجائزة “أفضل متويل
شخصي يف اململكة” ،وجائزة “أفضل مصرفية عرب اإلنترنت وأفضل
مصرفية جوال يف اململكة “ من قبل جملة بانكر ميدل إيست ،باإلضافة
إىل جائزة “أفضل مصرفية إنترنت يف اململكة “من جملة جلوبال بانكنج
اند فايننس ريفيو.

اجملموعة املصرفية للشركات
يعترب البنك السعودي اهلولندي من خالل خربته الطويلة العبًا أساسيًا يف
السوق عن طريق تقدمي املنتجات واخلدمات املصرفية للعديد من أهم
الشركات يف اململكة العربية السعودية .وهتدف اجملموعة املصرفية
للشركات إىل توفري أفضل احللول مع تقدمي خدمات متكاملة لعمالء
الشركات الصغرية واملتوسطة والكبرية .
وتتكون مصرفية الشركات من قسمني مها مصرفية املنشآت الكبرية
ومصرفية الشركات للشركات املتوسطة والصغرية .ويسهم هذا التقسيم
بتركيز املوارد لضمان جتاوز توقعات العمالء يف مجيع القطاعات.
ومتكن البنك من احلفاظ على منو قوي يف مصرفية املنشآت الصغرية
واملتوسطة ،حيث شهدت إمجايل األصول وإمجايل اإليرادات منوًا
مبعدل جتاوز  %25مقارنة بالعام السابق .كما استمر البنك يف االلتزام
بربنامج كفالة وهو برنامج بالتعاون بني صندوق التنمية الصناعية
السعودي والبنوك السعودية يهدف إىل تعزيز متويل املنشآت الصغرية
واملتوسطة.
وقد مت تكرمي أبرز جهود وإجنازات اجملموعة املصرفية للشركات خالل
العام 2015م من خالل جائزة “أفضل مصرفية للشركات يف اململكة”
من قبل جملة املال واألعمال اإلسالمية ،كما مت تكرمي إجنازات البنك يف
مصرفية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف عام 2015م وذلك حبصوله
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على مخسة جوائز واليت كان من ضمنها جائزة “أفضل خدمة عمالء
ملصرفية املنشآت الصغرية واملتوسطة” وجائزة “أفضل بنك ملصرفية
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف اململكة” من قبل جملة بانكر ميدل
إيست و جملة جلوبال بناكنج اند فايننس ريفيو ،على التوايل.

قطاع اخلزينة وشركة السعودي اهلولندي املالية وشركة السعودي
اهلولندي العقارية واملصرفية اإلسالمية
يوفر قطاع اخلزينة يف البنك السعودي اهلولندي ،وشركة السعودي
اهلولندي املالية ،وشركة السعودي اهلولندي العقارية منتجات
وخدمات وخربات استشارية مقدمة خصيصًا جملموعة مصرفية الشركات
وجمموعة مصرفية األفراد يف البنك .ويقوم قطاع اخلزينة بتزويد العمالء
من األفراد والشركات حبلول حتوطية وعروض لتحسني العائد على
استثماراهتم .وتوفر شركة السعودي اهلولندي املالية جمموعة كاملة
من منتجات الوساطة وإدارة األصول و املنتجات املصرفية االستثمارية.
كما توفر شركة السعودي اهلولندي العقارية خدمات شراء وتسجيل
العقارات لدعم أعمال البنك يف التمويل السكين.
عالوة على ذلك ،يستمر البنك يف االستثمار يف أعمال املصرفية اإلسالمية
وحتقيقا هلذه
اخلاصة به ويهدف إىل أن يكون رائدًا يف هذا اجملال.
ً
الغاية ،تقوم املصرفية اإلسالمية بتقدمي اخلربات والدعم جلميع
قطاعات األعمال يف البنك.

 – 3إدارة املخاطر:

 1-3مقدمة
تعترب إدارة املخاطر ذات أمهية بالغة يف البيئة املصرفية .وتضمن إدارة
املخاطر السليمة حتديد وقياس ومراقبة واإلبالغ عن مجيع املخاطر
اجلوهرية ،كما تضمن االلتزام حبدود الرغبة يف املخاطرة احملددة من
قبل جملس اإلدارة يف السعي حنو حتقيق األهداف االستراتيجية للبنك.
ويسترشد هنج إدارة املخاطر يف البنك السعودي اهلولندي بإطار حوكمة
املخاطر الذي حيدد مبادئ إدارة املخاطر يف البنك ،وأدوار ومسؤوليات
إدارة املخاطر والنهج املستخدم يف إدارة املخاطر .ويتضمن هنج إدارة
املخاطر على السياسات واإلجراءات الداخلية ،واحلدود ،واختبار اإلجهاد
ومراقبة املخاطر واإلبالغ عنها باإلضافة إىل املتطلبات التنظيمية على
النحو املبني من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي .كما يتضمن هنج
إدارة املخاطر على توجيهات وآليات معينة تُؤخذ يف عني االعتبار عند
هيكلة وإعداد املعامالت.
وتقدم جلنة املخاطر التابعة جمللس اإلدارة اإلرشاد والتوجيه
االستراتيجي لإلدارة فيما يتعلق بإطار حوكمة املخاطر يف البنك .ومن
مسؤوليات اللجنة تقدمي التوصيات للمجلس بشأن مسائل ختتص بتحديد
الرغبة يف املخاطرة واستراتيجيتها وعمليات تقييم املخاطر والسياسات
والتطورات التنظيمية واعتبارات البنية التحتية للمخاطر ،باإلضافة إىل
توفري التوجيهات التصحيحية يف حال وجود جتاوزات كبرية للحدود
املوضوعة.

 2-3نظرة عامة عن األصول املرجحة املخاطر وهنج إدارة رأس املال
تتركز أعمال البنك الرئيسية يف مصرفية الشركات ومصرفية األفراد يف
اململكة العربية السعودية .وللبنك تاريخ طويل يف توفري تسهيالت
ائتمانية للشركات ،وينعكس ذلك يف احليز الكبري الذي تشغله موجودات
خماطر الشركات يف امليزانية العمومية مقارنة بتلك املتعلقة مبصرفية
األفراد على الرغم من زيادهتا املضطردة .ولدى البنك عالقة طويلة األمد
مع الكثري من عمالء الشركات .وعادة يكون هلؤالء العمالء تاريخ ائتماين
مستقر ولديهم خربات مكتسبة من خمتلف الدورات االقتصادية ،ومتكن
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هذه اخلصائص البنك من وضع تصور طويل األمد واكتساب ثقة يف
اإلقراض خالل الدورات االقتصادية.
خالل األعوام املاضية ،متكن البنك من حتسني التنويع يف خماطر االئتمان
يف حمفظة مصرفية الشركات ومن تنمية و توسعة حمفظة مصرفية
األفراد ،كما سيستمر البنك يف العمل على تنويع خماطر االئتمان .ونظرًا
لزيادة التحديات يف البيئة االقتصادية ،سيعاد تركيز إقراض الشركات
لدعم متوسط جودة االئتمان يف حمفظة مصرفية الشركات .باإلضافة
إىل ذلك ،سيستمر البنك يف مبادراته االستراتيجية لتوسيع وتنمية قطاع
مصرفية األفراد والذي سيحسن بدوره من تنويع احملفظة بشكل عام .
ولكون البنك بنكًا جتاريًا بالدرجة األوىل ،ختصص امليزانية العمومية
للبنك حيزًا كبريًا ألصول خماطر االئتمان  ،كما هو موضح يف تقسيم
الركيزة األوىل لألصول املرجحة املخاطر كما يف هناية عام 2015م.
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%0.3

%95.1

الرسم البياين ( )1األصول املرجحة املخاطر حسب نوعها

 1-2-3هنج كفاية رأس املال
تطلب مؤسسة النقد العريب السعودي من مجيع البنوك يف اململكة
العربية السعودية العمل وفق إطار معايري بازل  3والذي من شأنه
تعزيز إطار الرقابة الوارد ضمن معايري بازل  .2باإلضافة إىل وضع حد أدىن
ملتطلبات رأس املال الدولية ،يقدم إطار بازل  3حد أدىن ملعايري خماطر
السيولة ،ونسبة تغطية السيولة و نسبة صايف التمويل املستقر.
حيتوي إطار بازل على ثالثة ركائز من شأهنا زيادة متانة و شفافية النظام
املايل.
• الركيزة األوىل :تشري الركيزة األوىل إىل احلد األدىن من متطلبات رأس
املال املتعلقة مبخاطر االئتمان ،واملخاطر التشغيلية ،وخماطر
السوق .ويقوم البنك بإعداد متطلبات الركيزة األوىل اخلاصة برأس
املال ضمن النهج املوحد .وللحصول على املزيد من التفاصيل املالية
يرجى االطالع على اإليضاح رقم ( )35من القوائم املالية املوحدة.
• الركيزة الثانية :تتطلب خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية من
البنوك القيام بعمل تقييم وتوضيح للجهة التنظيمية بأن مستوى
رأس املال املوجود يقدم الدعم الكايف جلميع املخاطر احلالية
واملستقبلية يف جمال أعماهلا .املزيد من التفاصيل املالية موضحة
بالبند  2-2-3أدناه.
• الركيزة الثالثة :هتدف الركيزة الثالثة لتعزيز انضباط السوق من خالل
متطلبات اإلفصاح التنظيمية وذلك عن طريق متكني املشاركني يف
السوق من الوصول إىل املعلومات الرئيسية املتعلقة برأس مال
البنك التنظيمي والتعرض للمخاطر ،هبدف زيادة الشفافية ومتكني
املقارنة.

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

 2-2-3نظرة عامة على الركيزة الثانية :خطة تقييم كفاية رأس املال
الداخلية:
يتم إجراء تقييم داخلي لكفاية رأس املال مقابل مجيع أنواع املخاطر اليت
قد يتعرض هلا البنك من خالل خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية
السنوية .ومن خالل تطبيق عدد من التقنيات الكمية والنوعية ،تبني
خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية جمللس إدارة البنك وملؤسسة
النقد العريب السعودي بأن البنك لديه رأس املال الكايف الذي من شأنه
دعم مجيع أنواع املخاطر اجلوهرية اليت يتعرض هلا خالل هيكلة أعماله
احلالية واملستقبلية ،ويتم العمل هبا جنبًا إىل جنب مع برنامج البنك
إلختبار اإلجهاد إلثبات قدرته على حتمل اإلجهاد يف مستويات متفواتة
الشدة .وهلذا ،فإن خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية تعزز الصلة بني
املخاطر ورأس املال لكي تصبح رغبة البنك يف املخاطرة ضمن خطته
لرأس املال.

 3-2-3نظرة عامة الختبار اإلجهاد
يقوم البنك بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد على مستوى البنك ويركز على
أنواع املخاطر الرئيسية اليت يتعرض هلا .و يقصد بـ”اختبار اإلجهاد”
التقنيات املختلفة (الكمية و النوعية) املستخدمة لقياس تعرض البنك
ألحداث استثنائية ميكن حدوثها .ويتضمن برنامج اختبار اإلجهاد يف
البنك املبادئ التوجيهية املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العريب
السعودي واملبادئ املنصوص عليها من قبل جلنة بازل ويعترب عنصر
أساسي يف إطار حوكمة املخاطر لدى البنك.
وكما هو احلال يف خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية ،فإن اهلدف
الرئيسي من اختبار اإلجهاد هو التأكد من كفاية رأس مال البنك ومن
توفر السيولة الستيعاب حاالت اإلجهاد ،وخاصة قدرته على استعادة
مركزه املايل وعملياته إىل املستويات الطبيعية ،دون االعتماد املفرط
على األطراف اخلارجية .وتتبع احلساسيات اليت يتم حتديدها أثناء عملية
اختبار اإلجهاد إجراءات متخذة من قبل اإلدارة هبدف ختفيف تأثريها
احملتمل يف حال حدوث اإلجهاد الفعلي.
تركز اإلجهادات الرئيسية على أحداث االئتمان وإخنفاض األرباح
ومستويات إجهاد تتعلق باخلسائر التشغيلية ،وإجهاد خماطر السوق.
وبشكل إمجايل ،مت تصميم مثانية سيناريوهات لإلجهاد تتراوح بني
خفيفة وشديدة وعكسية .كما يتم تطبيق جمموعة من اختبارات إجهاد
السيولة.

 3-3أنواع املخاطر الرئيسية والرقابة
يقدم القسم التايل نظرة عامة عن أنواع املخاطر الرئيسية اليت يتعرض
هلا البنك وهنج إدارة املخاطر املرتبط هبا.
لدى معظم أنواع املخاطر الرئيسية مقاييس مرتبطة برغبة املخاطرة
جزء من بيان رغبة املخاطرة احملدد من قبل
اخلاصة هبا واليت تشكل ً
جملس اإلدارة .ويقوم جملس اإلدارة أو اللجان املنبثقة عنه مبراقبة
نتائج مقاييس الرغبة باملخاطرة بانتظام وذلك ملالحظة ما إذا كان
البنك يعمل ضمن حدودها املقررة وإال سيُطلب من اإلدارة اختاذ
إجراءات تصحيحية.
وباالقتران مع خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية السنوية ،تتم
مراجعة بيان ومقاييس الرغبة يف املخاطرة للبنك .كما قد تتم التوصية
بإجراء تعديالت على مستويات الرغبة يف املخاطرة ،مع مراعاة بيئة
األعمال والتطورات االستراتيجية.

 1-3-3خماطر االئتمان
متثل خماطر االئتمان اخلسائر الناجتة عن عدم مقدرة املقترض أو
طرف آخر على الوفاء بالتزاماته املالية أو التعاقدية جتاه البنك .وتنشأ
خماطر االئتمان عن أنشطة البنك يف اإلقراض املباشر وإصدار الضمانات
والصكوك وغريها من األدوات املالية وعن أنشطة التمويل التجاري وعن
األنشطة االستثمارية والتجارية.
ويعترب منح االئتمان للعمالء من أعمال البنك الرئيسية ويشكل نسبة
كبرية من امليزانية العمومية للبنك ورحبيته .وجلودة حمفظة االئتمان
تأثري مباشر ومهم على أداء البنك وقوته .وحتدد سياسات وإجراءات
ودليل االئتمان اإلرشادات املتعلقة باإلقراض هبدف إدارة خماطر
االئتمان يف حمافظ البنك اليت تتعرض هلذه املخاطر.
ويعد دليل سياسات وإجراءات االئتمان املستند الرئيسي ألنشطة
االئتمان ويهدف إىل التأكد من أن خماطر االئتمان تدار طبقًا ألعلى
املعايري وبطريقة متسقة يف مجيع إدارات البنك .ويتضمن دليل سياسات
وإجراءات االئتمان املبادئ الرئيسية لتحديد وقياس خماطر االئتمان
واملوافقة عليها وإدارهتا وذلك يف مجيع أنشطة اإلقراض ملصرفية
الشركات وبعض أنشطة اإلقراض للمنشآت الصغرية واملتوسطة وأنشطة
اإلقراض بني البنوك وأنشطة اإلقراض ملصرفية األفراد .ويتم مراجعة
دليل سياسات وإجراءات االئتمان من قبل جلنة املخاطر التابعة للمجلس
ويتم املوافقة عليه من قبل جملس اإلدارة.
وتتم مراقبة خماطر االئتمان باستخدام تقنيات خمتلفة إلدارة خماطر
االئتمان مثل استخدام التصنيف االئتماين ووضع احلدود ومراقبة
املخاطر االئتمانية ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينة ،وتقييم
املالءة االئتمانية لألطراف األخرى بصفة مستمرة وبواسطة اهليكلة
املالئمة للعمليات مبا يف ذلك استخدام الضمانات .وتراقب اإلدارة
القيمة السوقية للضمانات بانتظام وتطلب ضمانات إضافية حسب
االتفاقيات املربمة إذا تطلب األمر ذلك .كما تراقب اإلدارة بشكل خاص
القيمة السوقية للضمانات أثناء مراجعتها لكفاية خمصصات خسائر
االخنفاض يف القيمة.
ويقوم البنك بإدارة خماطر االئتمان املتعلقة بأنشطته التجارية وذلك
بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية والدخول يف ترتيبات ضمان مع أطراف
أخرى يف الظروف املالئمة ومن خالل احلد من فترات التعرض للمخاطر.
ومتثل املخاطر االئتمانية للمشتقات يف البنك التكلفة احملتملة
الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى يف الوفاء
بالتزاماهتا .وللتحكم يف مستوى خماطر االئتمان الذي يتحمله البنك،
تقيّـم اإلدارة األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب اليت تتبعها يف
أنشطة اإلقراض.
وميكن أن يتأثر األداء املايل للبنك بتركزات خماطر االئتمان .وينتج التركز
يف خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من امللتزمني  /املقترضني ألنشطة
متشاهبة ،أو عندما تتشابه مساهتم اليت ستؤثر على مقدرهتم يف الوفاء
بالتزاماهتم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف االقتصادية أو
السياسية أو الظروف األخرى .وقد تنشأ خماطر التركز أيضًا عن املخاطرة
الكبرية ملقترض واحد أو جمموعة من املقترضني ذوي العالقة .ويسعى
فريق اإلدارة يف البنك إىل إدارة تركز خماطر االئتمان من خالل تنويع
أنشطة اإلقراض ومن خالل استخدام احلدود الداخلية والتنظيمية.
ومتثل سندات الدين املدرجة يف احملفظة االستثمارية ،بشكل أساسي،
خماطر ديون سيادية .ويتم حتليل االستثمارات حسب امللتزم  /املقترض يف
اإليضاح رقم ( )6من القوائم املالية املوحدة ،وملزيد من التفاصيل حول
مكونات القروض والسلف ،يرجى الرجوع إىل اإليضاح رقم ( )7من القوائم
املالية املوحدة .كما مت اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتمان
اخلاصة باملشتقات والتعهدات وااللتزامات احملتملة يف اإليضاح رقم ()29
واإليضاح رقم ( )19على التوايل يف القوائم املالية املوحدة .ومت اإلفصاح
عن املعلومات املتعلقة مبخاطر التعرضات االئتمانية القصوى للبنك حسب
القطاعات التشغيلية يف اإليضاح رقم ( )28يف القوائم املالية املوحدة.
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 2-3-3املخاطر التشغيلية

 1-3-3-3خماطر السوق – حمفظة املتاجرة

تُـعـرف املخاطر التشغيلية مبخاطر اخلسارة  -املباشرة أو غري املباشرة
 اليت يتعرض هلا البنك والنامجة عن عدم كفاية أو فشل األنظمة أواإلجراءات الداخلية أو األشخاص أو عن أحداث خارجية .وتغطي املخاطر
التشغيلية ثالثة جماالت رئيسية وهي -1 :اخلسائر املالية النامجة عن أخطاء
تشغيلية  -2اإلضرار بالسمعة  -3األثر السليب الناتج عن خمالفة قوانني
اجلهات التنظيمية .

وضع جملس اإلدارة حدودًا ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة خماطر
حمفظة املتاجرة .ولكي تتم إدارة خماطر السوق يف حمفظة املتاجرة،
تطبق اإلدارة يوميًا منهج القيمة املعرضة للمخاطر ( )VaRلتقييم أوضاع
خماطر السوق وأيضًا لتقدير اخلسائر االقتصادية احملتملة استنادًا على
جمموعة افتراضات وتغريات يف السوق.

ويتبع البنك منهجية “أفضل املمارسات” املقبولة يف تقييم املخاطر
وتقييم الرقابة لتحديد املخاطر التشغيلية الكامنة للمنتجات واإلجراءات
القائمة ،وكذلك للمنتجات واإلجراءات اجلديدة املقترحة .ويتم حتديد
املخاطر التشغيلية وتقييمها باستخدام التقييم الذايت للمخاطر والرقابة
وباستخدام أدوات مؤشرات املخاطر الرئيسية .ويتم االحتفاظ بسجل
للمخاطر والضوابط واإلجراءات املخففة من هذه املخاطر يف نظام
التحكم املركزي.
وتقوم وحدة إدارة املخاطر التشغيلية بإدارة املخاطر التشغيلية
للمبادرات/املنتجات اجلديدة أو اليت مت تغيريها من خالل إجراء تقييم
للمخاطر التشغيلية .كما مت إدراج السياسة املتعلقة هبذا الشأن ضمن
سياسة تقييم املخاطر التشغيلية.
كما يتم تسجيل مجيع اخلسائر التشغيلية يف نظام التحكم املركزي  ،والذي
نشأ كمبادرة مشتركة بني وحدة إدارة املخاطر التشغيلية وإدارة االلتزام
وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة أمن املعلومات .ومت إنشاء هذه املنصة
املوحدة جلمع ومراقبة املخاطر وأوجه القصور واإلجراءات ،باإلضافة
إىل التأكد من أن مجيع أنشطة الرقابة تشكل جزء متكامل من األنشطة
اليومية للبنك .ويتم حتديد أنشطة الرقابة جلميع مستويات األعمال
ومجيع اإلدارات بوجود متابعة آلية لعدم االلتزام من خالل موافقات سري
العمل .ويتم حتليل املعلومات يف نظام التحكم املركزي بواسطة وحدة
إدارة املخاطر التشغيلية ،وقد يؤدي هذا التحليل إىل تعديل السياسات
واإلجراءات أو اعتماد إجراءات رقابية أخرى للتخفيف من احتمال حدوث أي
خسارة مماثلة.

 3-3-3خماطر السوق
خماطر السوق هي خماطر اخلسارة النامجة عن التقلبات يف أسعار األسواق
املالية ( واليت تتضمن أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار العموالت
وأسعار االئتمان وأسعار األسهم وأسعار السلع) واليت من شأهنا أن تغري
القيمة الدفترية لبعض موجودات ومطلوبات البنك.

إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر ( )VaRيقدر احتمالية التغري السليب يف
القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة حمدد وعلى مدى فترة زمنية
معينة .ويستخدم البنك طرق افتراضية لتقييم التغريات احملتملة يف القيمة
السوقية حملفظة املتاجرة بناء على معلومات تارخيية .وعادة يتم تصميم
مناهج القيمة املعرضة للمخاطر ()VaRلقياس خماطر السوق يف األحوال
االعتيادية للسوق ،ولذلك يوجد قصور يف استخدام منهج القيمة املعرضة
للمخاطر ( )VaRألنه يعتمد على االرتباطات التارخيية املتبادلة والتقلبات يف
أسعار السوق ويفترض أن التحركات املستقبلية ستكون على شكل بيان
إحصائي .كما أن منهج القيمة املعرضة للمخاطر ( )VaRالذي تستخدمه
اإلدارة مبين على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة  %99من
اخلسائر احملتملة واليت اليتوقع جتاوزها إذا استقرت أوضاع السوق احلالية
دون تغري ملدة يوم واحد .ويعين استخدام مستوى الثقة عند  %99بأن
زيادة اخلسائر عن القيمة املعرضة للمخاطر ( )VaRعلى مدى يوم واحد لن
حتدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم باملتوسط.
على الرغم من فائدة منهج القيمة املعرضة للمخاطر ،إال أن هلذا املنهج
عدد من أوجه القصور ،خاصة وأن القيمة املعرضة للمخاطر ( )VaRتبىن
على خماطر احملفظة يف هناية يوم العمل والحتتسب أي خسائر ممكن
أن حتدث خارج نطاق مستوى الثقة احملدد .ومن املمكن أن ختتلف نتائج
العمليات التجارية عن تلك احملتسبة باستخدام القيمة املعرضة للمخاطر
( )VaRكما أهنا ال تقدم مؤشرًا ذا معىن عن األرباح أو اخلسائر خالل أوضاع
السوق غري االعتيادية.
وللتغلب على أوجه القصور يف منهج “القيمة املعرضة للمخاطر
( ”)VaRاملذكورة أعاله ،تقوم اإلدارة باحلفاظ على إطار من احلدود غري
النموذجية واليت تظهر اخلسائر احملتملة عن تغيري يف أحد عوامل السوق
والتقوم بأي افتراضات حول سلوكيات عوامل السوق .وعالوة على ذلك،
تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف اخلسائر على أوضاع خماطر السوق
وتقوم باختبارات حتمل االجهاد للمحفظة حملاكاة الظروف اليت حتددت
خارج فترات الثقة االعتيادية .ويتم اإلبالغ عن اخلسائر احملتملة اليت
حتدث حتت ظروف اختبارات حتمل االجهاد بانتظام للجنة املوجودات
واملطلوبات ملراجعتها.

ويتعرض البنك ملخاطر السوق بسبب أنشطته التجارية ،واليت تشمل تسهيل
أنشطة العمالء وتداول امللكية.

 2-3-3-3خماطر السوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية /العمليات
املصرفية:

وتتم إدارة خماطر السوق حملفظة املتاجرة ومراقبتها باستخدام عدة طرق
ومن ضمنها منهج القيمة املعرضة للمخاطر ( .)VaRأما خماطر السوق
لغري أغراض املتاجرة ،فيتم إدارهتا ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة
املعرضة للمخاطر ( )VaRواختبار اإلجهاد وحتليل احلساسية.

تنشأ خماطر السوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية /العمليات املصرفية
بصفة رئيسية من أسعار العموالت والتعرض إىل خماطر أسعار الصرف األجنيب
والتغريات يف أسعار األسهم.
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• خماطر أسعار العموالت
تنشأ خماطر أسعار العموالت املتعلقة بالعمليات املصرفية من أثر التغري
يف التدفقات النقدية على املوجودات واملطلوبات املالية نتيجة التغري
يف أسعار العموالت .ويتعرض البنك ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم
التطابق أو حدوث فجوات يف مبالغ املوجودات واملطلوبات واألدوات
املالية املشتقة األخرى اليت تستحق أو يعاد تسعريها يف فترة معينة.
وتتم إدارة هذه املخاطر عن طريق مطابقة إعادة تسعري املوجودات
واملطلوبات بواسطة استراتيجيات إدارة املخاطر .وقد أقر جملس اإلدارة
حدودًا لفجوات أسعار العموالت لفترات حمددة .ويتم مراقبة هذه احلدود
يوميا من قبل إدارة اخلزينة يف البنك .وتراقب اإلدارة املراكز وتستخدم

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

استراتيجيات حتوط عند الضرورة هبدف التأكد من االحتفاظ باملراكز ضمن
حدود الفجوات املقررة.
• خماطر العمالت
متثل خماطر العمالت خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية نتيجة التغريات
يف أسعار حتويل العمالت األجنبية.
ويدير جملس اإلدارة خماطر آثار التقلبات يف أسعار حتويل العمالت األجنبية
السائدة على املركز املايل للبنك وتدفقاته النقدية من خالل وضع حدود
ملستوى املخاطر لكل عملة وبشكل إمجايل .ويتم مراقبة هذه احلدود
يوميًا ،كما يتم استخدام استراتيجيات التحوط للتأكد من أن املراكز ستبقى
ضمن هذه احلدود.
• خماطر أسعار االسهم
خماطر أسعار األسهم هي خماطر اخنفاض القيمة العادلة لألسهم يف
حمفظة االستثمارات املقتناة لغري أغراض املتاجرة للبنك نتيجة للتغريات يف
مستويات مؤشرات األسهم أو قيمة األسهم الفردية .ويتعرض البنك ملخاطر
أسعار األسهم لوجود أسهم يف حمفظته االستثمارية يرجى االطالع على
اإليضاح ( )31من القوائم املالية املوحدة.

ولدى البنك خطة متويل للطوارئ واليت حتدد خطة العمل اليت سوف
يستخدمها البنك لتمويل أنشطته عند األزمات واألوضاع غري االعتيادية
للسوق.

 5-3-3خماطر االقتصاد الكلي والدورات االقتصادية
خماطر االقتصاد الكلي والدورات االقتصادية هي املخاطر اليت تتعرض هلا
األرباح نتيجة تقلبات الدورات االقتصادية .ويأخذ البنك بعني االعتبار الزيادة
يف املخاطر املالية الناجتة عن التراجع االقتصادي كجزء من تقييمه ملخاطر
االئتمان وخماطر السوق وخماطر أسعار العموالت .ويقوم البنك بعد ذلك
بتقييم املخاطر احملتملة اإلضافية على األداء املايل  -واليت ليست من ضمن
أنواع املخاطر املذكورة آنفًا  -مثل اخنفاض الدخل من األتعاب.
الميكن تأكيد مدى شدة املخاطر النامجة عن التراجع االقتصادي أو املدة اليت
سوف تستغرقها ،وتكون البيانات التارخيية جمرد دالالت ،مما يعين عدم دقة
بعض خمففات املخاطر .ومن شأن التراجع االقتصادي املطول أن خيفض
أنشطة األعمال مما حيد من قدرة البنك على إقامة أعمال جديدة وحتقيق أرباح.

 6-3-3خماطر السمعة
 4-3-3خماطر السيولة
خماطر السيولة هي خماطر عدم مقدرة البنك السعودي اهلولندي على
تلبية التزاماته املالية يف الوقت املناسب وبأسعار معقولة .وتشمل هذه
االلتزامات املالية ودائع العمالء واملدفوعات املستحقة مبوجب عقود
املشتقات وتسوية معامالت إعادة الشراء والتزامات اإلقراض واالستثمار.
وللتقليل من خماطر السيولة ،يسعى البنك لتنويع مصادر التمويل .كما تتم
إدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار أوضاع السيولة للحفاظ على رصيد
كاف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول.
وتعد إدارة السيولة أحد الوظائف األساسية ألي بنك بصفتها مالزمة لعملية
حتول االستحقاق اليت تكمن وراء مصرفية األفراد والشركات .ونظرًا للنطاق
الواسع إلدارة السيولة ،فإنه من النادر أن يكفي إجراء واحد فقط لتحديد
خماطر السيولة ،وهلذا يقوم البنك بتطبيق منهجيتني واسعيت النطاق
إلدارة خماطر السيولة – منهجية تطلعية ومنهجية ذات أثر رجعي -وترتكز
هذه املنهجيات على إطار إدارة خماطر السيولة يف البنك والذي حيتوي على
تقنيات إدارة خماطر خمتلفة تتماشى مع مبادئ جلنة بازل للرقابة املصرفية
إلدارة ومراقبة خماطر السيولة.
وتقوم املنهجيات التطلعية بتقييم احتياجات التمويل خالل املستقبل
القريب واليت تقع من ضمن مهام إدارة اخلزينة اليت تدير احتياجات التمويل
ملختلف الفترات الزمنية  ،وتقوم إدارة املخاطر واإلدارة املالية بإجراءات
الرقابة والرصد بانتظام كما تقوم بإجراء تبليغ انتقائي ميتد للجان عليا.
وتتضمن منهجية الرقابة ذات األثر الرجعي مستويات خمتلفة من نسب
السيولة ،حيث يتم تطبيق التعليمات الداخلية والتنظيمية على امليزانية
العمومية الفعلية .كما يتم تطبيق سلوكيات املنتج املبنية على االفتراضات
يف مراكز امليزانية العمومية الفعلية لتقييم احتمالية ارتفاع خماطر السيولة.
ومن بني أهدافه األخرى ،يقوم البنك بإختبار إجهاد السيولة والذي صمم
ليتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي الختبار اإلجهاد.
ويعترب مقياس بازل  3لقياس إجهاد السيولة ملدة  30يومًا ونسبة تغطية
السيولة أساسًا الختبار إجهاد السيولة يف البنك .ويتم وضع سيناريوهات
اإلجهاد من خالل تعديل السلوكيات املفترضة للموجودات واملطلوبات.
ومن مث يتم تطبيق هذه السيناريوهات للحصول على نسبة تغطية سيولة
حتت اإلجهاد باإلضافة إىل تدابري تنظيمية وداخلية رئيسية أخرى مبا فيها
صايف نسبة التمويل املستقرة.

تغطي خماطر السمعة خماطر اخلسائر النامجة عن قيام املشاركني اآلخرين
يف السوق ،مبا فيهم العمالء ،بتكوين رأي سليب عن البنك ،بغض النظر عما
إذا كان هذا الرأي يستند إىل وقائع أو جمرد تصور .وتنتج خماطر السمعة
بشكل أساسي من أنواع املخاطر األخرى مثل خماطر السيولة أو خماطر
االئتمان أو املخاطر التشغيلية.
تلعب السمعة دورًا هامًا يف حتديد ما إذا كان للبنك مستقبل مستدام .كما
أهنا تعزز ثقة أصحاب املصلحة الرئيسيني ،وتعمل هذه الثقة على تعزيز
سالمة ومتانة وتنافسية البنك وقيمته التجارية .باإلضافة إىل أن السمعة
احلسنة قد تساعد البنك على ختطي أزمات السوق حال حدوثها ،ويف حال
تضررت مسعة البنك بشكل كبري واهتزت ثقة العامة به فإن ذلك قد يؤثر
على أعمال البنك واستمراريته .وحتظى إدارة خماطر السمعة ( أو باألخص
املخاطر اليت قد تؤثر على السمعة) ووضع اخلطط الالزمة لتحديد وتقليل
هذه املخاطر على االهتمام واألولولية.
وتركز االستراتيجية الرئيسية للبنك إلدارة خماطر السمعة على توجيه سلوك
البنك واملوظفني باستخدام االسترشادات األساسية التالية:
• قيم البنك السعودي اهلولندي؛
• مبادئ أعمال البنك السعودي اهلولندي؛
• سياسة إدارة خماطر السمعة يف البنك السعودي اهلولندي.
• السياسات واإلجراءات اليت تغطي األعمال اليومية للبنك.
ومن ضمن السياسات واملعايري املطبقة تلك اليت تتعامل مع قبول العمالء
ومكافحة غسل األموال وسياسات االئتمان ودليل قواعد السلوك اخلاص
بالبنك وسياسة اإلبالغ عن العمليات املشبوهة.
ويعتمد البنك هنج منظم لتحديد و تقييم ومراقبة املخاطر أو التهديدات
احملتلمة اليت قد تؤثر على مسعة البنك بشكل سليب .وفيما يتعلق
باإلجراءات ،يقوم البنك بإجراء استبيان عن خماطر السمعة .ويهدف هذا
االستبيان إىل معرفة ما إذا كانت سياسة إدارة املخاطر وإجراءاهتا والرقابة
التشغيلية تعمل بشكل فعال وذلك تعزيزًا ألهداف البنك اليت تعىن بتفادي
خماطر السمعة .كما أن خماطر السمعة موجودة كبند دائم يف جدول أعمال
جلنة املخاطر التشغيلية.
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 7-3-3خماطر املصرفية اإلسالمية
يأخذ البنك السعودي اهلولندي بعني االعتبار املخاطر اليت تقع ضمن قسم
اخلدمات املصرفية اإلسالمية بشكل منفصل .وتكمن جماالت املخاطر
الرئيسية يف :الوفاء بالسلع وتسليمها واملخاطر التشغيلية وخماطر السمعة.
وهناك عمليات حمددة وضوابط وإجراءات جلميع هذه اجملاالت.
وميكن أن يؤدي أي فشل من قبل البنك بااللتزام مع مقررات الشريعة
الصادرة عن اهليئة الشرعية عند مزاولة أعماله إىل خماطر مسعة جسيمة .كما
يتبع البنك سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي عدم التزام مبقررات اهليئة
الشرعية ،وبالتايل يركز البنك على ما يلي:
 -1إلزام مجيع املوظفني الذين يشاركون يف أي جانب من جوانب األعمال
املصرفية اإلسالمية باستكمال برنامج اليسر املعتمد والذي يتكون من
التدريب املصريف اإلسالمي على املستوى األساسي واملتقدم.
 -2إجراء ورش عمل على مستوى املنتجات واألعمال /الفروع لتعزيز فهم
املوظفني للعمل املصريف اإلسالمي.
 -3تدريب مجيع املوظفني ذوي الصلة بأي منتج إسالمي جديد على هيكل
املنتج وإجراءاته قبل إطالقه.
 -4قيام البنك بترتيب ندوات للعمالء بانتظام لزيادة وعي عمالئه مبفاهيم
املصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي بشكل عام ،وباملنتجات اإلسالمية
اليت يقدمها البنك على وجه اخلصوص.
 -5إجراء عمليات تدقيق يف املصرفية االسالمية على أساس منتظم لضمان
التوافق مع أحكام الشريعة.

 4-3أنواع خماطر أخرى/جماالت الرقابة

ولدى البنك السعودي اهلولندي عدة جلان تساهم يف اإلدارة والتخفيف
من حدة املخاطر االستراتيجية .وتوفر جلنة توجيه األعمال االستراتيجية
والتكنولوجيا إطار احلوكمة لالختيار الفعال لالستثمار يف حمفظة مشاريع
البنك .وحتكم جلنة العقود عملية املوافقة على العقود  .كما تقوم اإلدارة
العليا يف اجتماعاهتا مبراقبة أداء األعمال مقابل األهداف االستراتيجية.

 3-4-3خماطر أخرى
من املخاطر األخرى اليت يعتربها البنك يف إطار أعماله هي خماطر التورق
والقروض املشتركة وهي أعمال ال ينشط هبا البنك حاليًا .كما يعترب البنك
املخاطر العاملية ضمن سياق خماطر االقتصاد الكلي ودورة األعمال .
مزيد من التفاصيل حول املخاطر اليت يتعرض هلا البنك موضحة يف اإليضاح
رقم ( )29و ( )31و( )32من القوائم املالية املوحدة.

 -4التصنيف االئتماين
مت تقييم التصنيف االئتماين للبنك السعودي اهلولندي من قبل موديز
وجمموعة فيتش وذلك كما يلي:
وكالة التنصيف االئتماين
موديز

جمموعة فيتش

التصنيف
A1
A-

 1-4-3إدارة استمرارية األعمال
تُـعـرف إدارة استمرارية األعمال على أهنا قدرة املنشأة على مواصلة تقدمي
منتجات أو خدمات على مستويات مقبولة وحمددة مسبقًا بعد حدوث عطل
للمنشأه .ومن أجل تقليل خطر تعطل األعمال واالستجابة بشكل منظم ألي
عطل حمتمل 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 باختاذ القرارات خالل كامل فترة األزمة حىت يعود
“العمل كاملعتاد” .ويتألف فريق مركز القيادة والرقابة من أعضاء من
اإلدارة العليا ومن بدالء مت تعيينهم للنيابة عنهم .ويضمن هذا النهج
املركزي الكفاءة والفعالية يف عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم
وضوح املسؤوليات و تفادي احتمال ازدواجية اجلهود .ويتم حتديد عدد
من السيناريوهات الرئيسية ملخاطر استمرارية األعمال ملستويات متفاوتة
اخلطورة واليت ميكن أن تؤدي إىل استخدام خطة استمرارية األعمال.
ويتم تعميم تقارير منتظمة إىل اإلدارة العليا تغطي وضع مجيع املبادرات
الرئيسية إلدارة استمرارية األعمال واملهام املنجزة واملهام القائمة.

 2-4-3خماطر االستراتيجية
تتعلق املخاطر االستراتيجية بالتغيريات اليت حتدثها املنشأة على
االستراتيجية وبتغريات يف ظروف السوق األساسية .وتكون املخاطر
االستراتيجية أحد االعتبارات الرئيسية عند القيام بتخطيط األعمال .وقد
تنشأ خماطر استراتيجية مفرطة نتيجة ختطيط للدخول يف أسواق جديدة
أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع اجلغرايف .وال تعتقد اإلدارة أن هناك
أي مبادرات عالية املخاطر من شأهنا أن تؤدي إىل املخاطر االستراتيجية.
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 -5املؤشرات املالية:
يسر جملس إدارة البنك السعودي اهلولندي أن يعلن عن حتقيق صايف
ربح قياسي قدره  2.022مليون ريال سعودي مرتفعًا بنسبة  %.11.1مقارنة
بالعام 2014م.
ويف ما يلي أبرز الفروقات يف النتائج التشغيلية باملقارنة مع نتائج العام
السابق:
ارتفع الدخل بنسبة  %13.1مقارنة مع العام السابق مع ارتفاع يف صايف
الدخل من العموالت اخلاصة بنسبة  %16.9والذي نتج عن منو يف امليزانية
العمومية .وارتفع الدخل من األتعاب بنسبة  %7.1والذي كان نتيجة للنمو
يف مجيع قطاعات البنك.
وقد عملت إدارة مصرفية الشركات  -معتمدة على خربهتا الطويلة  -يف
االستفادة من استمرار التوسع االقتصادي يف اململكة .وخالل العام ارتفع
دخل املتاجرة بنسبة  %27.5كما ارتفعت نسبة متويل الشركات والرسوم
االستشارية بواقع  %7.9وبالتنسيق مع إدارة اخلزينة ارتفع دخل حتويل
العمالت األجنبية بنسبة  ،%11.7إال أن الدخل من رسوم اخلدمات التجارية
اخنفض بنسبة .%3.5
وفيما خيص مصرفية األفراد ،واصلت األتعاب والعموالت يف االرتفاع خالل
العام حيث بلغت نسبة  .%6ومن اجلدير بالذكر أن امليزانية العمومية اخلاصة
مبصرفية األفراد قد أقفلت عند مستوى قياسي جديد والذي يعود أساسًا
إىل استمرار جناح البنك يف قسم التمويل السكين والتمويل الشخصي.
وشهدت املصاريف التشغيلية ارتفاعًا بنسبة  %16.3عن العام السابق
وذلك نتيجة ارتفاع رواتب ومصاريف املوظفني باإلضافة إىل ارتفاع خمصص
اخنفاض خسائر االئتمان بنسبة  %17.9و ،%21على التوايل.

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

ومن األهداف اإلستراتيجية الرئيسية ضبط التكاليف حيث ختضع املصاريف التشغيلية واملصاريف الرأمسالية للتدقيق املستمر .وقد بلغت نسبة التكاليف إىل
الدخل هلذا العام  %32.2واليت جاءت أعلى بقليل من النسبة احملققة يف العام السابق والبالغة  % 31.8وذلك يعود بشكل رئيسي إىل التوسع يف قطاع
مصرفية األفراد.
ومتكن البنك السعودي اهلولندي من حتقيق أكرب ميزانية عمومية يف تارخيه قدرها  108.1مليار ريال واليت متثل ارتفاعًا بنسبة  % 11.9عن العام السابق.
وارتفعت حمفظة القروض والسلف بنسبة  % 16.9عن هناية عام 2014م حيث بلغت  76.1مليار ريال .وخالل عام 2015م استمر التركيز على االرتقاء مبستوى
االئتمان اخلاص بالعمالء ونسبة العائد على املخاطر .ومتكن البنك من احلفاظ على هنجه التحفظي يف وضع املخصصات .وقد ارتفعت نسبة تغطية القروض
غري العاملة خالل عام 2015م إىل  ،% 166.8واخنفضت نسبة القروض غري العاملة إىل إمجايل القروض يف هناية العام لتصل إىل  % 1.1مقارنة بنسبة  .% 1.3كما
ارتفعت االستثمارات بنسبة  % 13حيث بلغت  2.4مليار ريال سعودي نتيجة االستثمار يف السندات احلكومية.
ويوضح الرسم البياين أدناه واخلاص بنمو الدخل مقابل التكاليف (باستثناء املخصصات) ،جناح البنك يف إدارة التكاليف بشكل صارم خالل عام 2015م
واألعوام السابقة.

ﳕﻮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
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البيانات املالية ألقسام العمل الرئيسية

إمجايل املوجودات

اجملموعة
املصرفية
للشركات

اجملموعة
املصرفية
لالفراد

اخلزينة

األعمال املصرفية
االستثمارية
واخلدمات االستثمارية

أخرى

اإلمجايل

مباليني الرياالت
*مت تقريب األرقام
2015م

58,698

17,446

24,195

542

7,189

108,070

إمجايل املطلوبات

59,242

29,202

1,357

23

6,219

96,043

صايف دخل العمليات للسنة

1,743

397

535

22

()675

2,022

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

2015

2014

2013

2012

2011

القروض

76,144

65,148

53,211

45,276

37,410

االستثمارات

21,226

18,784

16,849

11,379

11,503

إمجايل املوجودات

108,070

96,619

80,468

68,506

57,197

الودائع

88,832

76,814

61,875

53,914

44,689

ودائع البنوك األخرى

1,357

3,055

2,494

1,475

1,611

أوراق مالية تابعة

3,900

3,900

4,625

2,900

1,500

حقوق املسامهني

12,027

10,742

9,401

8,306

7,408

صايف الربح

2,022

1,821

1,502

1,253

1,032

رحبية السهم (ريال)

3.54

3.19

2.63

2.19

1.81

إمجايل أرباح مقترح توزيعها للسهم

*0.52

1.30

1.18

1.12

1.14
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( املبلغ مباليني الرياالت )

2015

2014

2013

2012

2011

القروض غري العاملة

824

842

739

722

735

1.1

1.3

1.4

1.6

1.9

166.8

160.6

161.5

152.8

145.5

نسبة القروض غري العاملة %
نسبة التغطية %
نسب رأس املال %
 -الشرحية األوىل

11.6

11.2

11.8

12.4

13.2

 -اجملموع

15.6

15.9

18.3

17.6

16.6

نسبة القروض إىل الودائع %

82.3

80.9

80.3

79.9

81.4

نسبة السيولة %

25.7

24

25.8

27

26.2

* الربح اإلمجايل املقترح توزيعه للسهم
* مت تعديل مجيع املؤشرات املالية لتعكس أسهم املنحة املصدرة
وبقيت النسب الرأمسالية للبنك قوية حيث بلغ إمجايل نسبة رأس املال  .٪ 15.6يف هناية العام .كما بلغت نسبة الشرحية األوىل لرأس املال  ٪ 11.6يف
هناية العام وقد عكست كلتا النسبتني األرباح املقترحة لعام 20١5م .وسوف تسمح املستويات القوية لرأس املال للبنك بتحقيق استراتيجيته يف النمو
وسياسة توزيع األرباح لعام 2015م واألعوام القادمة.

   

1,792

3,278

11.8%
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11.2%

11.6%
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االستنتاج:
واصل البنك السعودي اهلولندي خالل عام 2015م رحلة جناحه حيث متكن من حتقيق أفضل أداء مايل بصايف ربح قياسي جاوز  2مليار ريال سعودي.
كما متكن البنك من اهناء العام بتحقيق أعلى ميزانية عمومية على مدى تارخيه مع احملافظة يف ذات الوقت على أسلوب منضبط جلودة املوجودات
والعوائد من املخاطر وكذلك النهج املتحفظ يف وضع املخصصات والتركيز على تنويع احملفظه.

2.022

تضاعفت أرباح البنك منذ عام 2011م
لتصل إىل  2.022مليار ريال سعودي.
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التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

 -6التركز اجلغرايف

 1-6التوزيع اجلغرايف ملخاطر االئتمان:

2015
( بآالف الرياالت)

اململكة
العربية
السعودية

دول جملس
التعاون
اخلليجي األخرى
ومنطقة
الشرق األوسط

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي

أمريكا
الشمالية

أوروبا

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلمجايل

7,637,869

-

-

-

-

-

7,637,869

436

331,455

37,096

360,908

87

4,601

734,583

استثمارات ،صايف

20,657,544

281,368

187,695

-

-

99,878

21,226,485

قروض وسلف ،صايف

76,143,850

-

-

-

-

-

76,143,850

االستثمار يف شركة زميلة

12,567

-

-

-

-

-

12,567

ممتلكات و معدات،صايف

801,046

-

-

-

-

-

801,046

1,024,960

308,814

178,271

1,841

2

46

1,513,934

اإلمجايل

106,278,272

921,637

403,062

362,749

89

104,525

108,070,334

التعهدات وااللتزامات احملتملة

31,745,830

575,471

1,289,301

62,190

11,044

583,446

34,267,282

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى

موجودات أخرى ،صايف

احلد األقصى ملخاطر االئتمان (مبالغ املعادل االئتماين)
التعهدات وااللتزامات احملتملة
املشتقات

15,093,675

226,997

614,034

31,223

5,522

226,873

16,198,324

807,170

164,307

772,350

1,975

-

50

1,745,852

وال يوجد ألي من شركات البنك التابعة وهي شركة السعودي اهلولندي املالية وشركة السعودي اهلولندي العقارية وشركة السعودي اهلولندي
لوكالة التأمني أي خماطر خارج اململكة .وملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح رقم ( )30من القوائم املالية املوحدة.

 2-6التحليل اجلغرايف لإليرادات:
تتحقق معظم اإليرادات التشغيلية للبنك السعودي اهلولندي من نشاطاته داخل اململكة العربية السعودية ،وليس للبنك أية فروع أو شركات تابعة أو زميلة تأسست
أو تعمل خارج اململكة العربية السعودية .ويبني اجلدول اآليت توزيع إمجايل اإليردات التشغيلية حسب التنصيف اجلغرايف ملناطق اململكة العربية السعودية .
السنة

املنطة الوسطى

املنطقة الغربية

املنطقة الشرقية

2015

1,664

1,047

889

 – 7أهم بنود األرباح واخلسائر كنسبة مئوية من إمجايل الدخل
يوضح الرسم البياين التايل أهم بنود األرباح و اخلسائر بشكل نسبة مئوية من إمجايل الدخل:

2014

2015


 


 

%32

 

%12

 

%32

%56

 

%57
 

%11
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ويظهر اجلدول أدناه االختالف يف بنود األرباح واخلسائر الرئيسية بني عامي 2015م و2014م
2015

2014

التغري%

املبلغ مباليني الرياالت
إمجايل الدخل

3,600

3,182

% 13

مصاريف التشغيل

1,159

1,011

% 15

املخصصات(صايف)

418

346

% 21

أخرى

()0.2

()4.4

% 95

صايف الربح

2,022

1,821

% 11

ربح السهم (ريال سعودي)

3.54

3.19

% 11

 – 8معايري إعداد البيانات املالية واملراجعة
يقوم البنك السعودي اهلولندي بإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا
للمعايري احملاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب
السعودي واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية مبا يف ذلك معايري
احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جملس معايري احملاسبة
الدولية وفقًا لتعليمات مؤسسة النقد العريب السعودي.
وحيتفظ البنك بالسجالت احملاسبية املطلوبة .كما يوجد يف البنك
إدارة للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقاريرها إىل جلنة املراجعة اليت
تقوم بدورها برفع التقارير إىل جملس اإلدارة الذي يشرف على نظام
املراجعة الداخلية يف البنك .و تقوم جلنة املراجعة باإلشراف على صحة
أداء واستقاللية إدارة املراجعة الداخلية واألخذ بتوصياهتا .كما تقوم
هذه اللجنة بإجراء مناقشات دورية مع اإلدارة ومع املراجعني الداخليني
واخلارجيني عن املواضيع اليت تؤثر على القوائم املالية املوحدة والرقابة
الداخلية وخمتلف مواضيع احلوكمة والرقابة .وبناء عليه ،تقوم اللجنة
بإخطار جملس اإلدارة الذي يقوم بدوره باإلقرار على علمه بذلك.

 – 9فاعلية نظام الرقابة الداخلية:
ال عن التحقق
يكون جملس اإلدارة ،بالتعاون مع جلنة املراجعة ،مسؤو ً
من وجود نظام رقابة داخلي كايف وفاعل يف البنك ومن أن اإلدارة العليا
تقوم مبراقبة أداء هذا النظام واحملافظة عليه.
وتكون اإلدارة مسؤولة عن التصميم األمثل لنظام الرقابة الداخلي وعمله،
بينما تكون إدارات املخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام مسؤولة عن
املراقبة املستمرة للنظام وتقييمه .باإلضافة إىل ذلك ،يعد املراجعون
اخلارجيون مسؤولون عن حتديد مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية
الختاذ قرار بشأن مستوى االعتماد املوضوع على فعالية الرقابة الداخلية
يف البنك ولتصميم إجراءات التدقيق اخلاصة هبم.
ويعد مجيع املوظفني مسؤولون عن إدارة واحلفاظ على فاعلية نظام
الرقابة الداخلية .
وقد مت تصميم األنظمة واإلجراءات لضمان فعالية وكفاءة العمليات،
وحلماية األصول من االستخدام أو التصرف غري املشروع وللحفاظ على
سجالت حماسبية سليمة ولتوفري معلومات مالية موثوقة الستخدامها
يف األعمال أو يف النشر ولاللتزام بالقوانني واللوائح التنظيمية املعمول
هبا وملراقبة السياسات الداخلية ذات العالقة بأداء األعمال .ومت تصميم
هذا النظام إلدارة خماطر الفشل يف حتقيق أهداف األعمال ،عوضًا عن
القضاء عليها .ويعطي هذا النظام تأكيد معقول وليس مطلق ضد
األخطاء املادية أو اخلسائر أو االحتيال.
يتعرض البنك خالل سري أعماله املعتاد ملخاطر االئتمان وخماطر السوق
24

واملخاطر التشغيلية .وقد وضعت السياسات واإلجراءات والعمليات
لتحديد وقياس ومراقبة وختفيف هذه املخاطر .وهناك إجراءات مستمرة
لتحديد وتقييم وإدارة املخاطر الكربى اليت يواجهها البنك ولضمان
وجود الضوابط املالئمة إلدارهتا .وباإلضافة إىل املراجعة املنتظمة من
قبل اإلدارات املعنية ،تتم متابعة هذه املخاطر بواسطة جلان إدارية
خمتلفة يف البنك.
وقد وضعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة املخاطر الرئيسية واإلبالغ
عنها ،مبا فيها خماطر االئتمان ،وخماطر تغريات أسعار السوق لألدوات
املالية وخماطر السيولة وخماطر األخطاء التشغيلية وخماطر االحتيال.
ويتم مراقبة التعرض هلذه املخاطر على مستوى البنك بأكمله من قبل
جلنة املخاطر التشغيلية وجلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة االئتمان
يف اإلدارة العامة (اللجنة العليا لالئتمان يف البنك) .كما يتم مراقبة هذه
املخاطر بواسطة اللجنة التنفيذية وجلنة املخاطر التابعة للمجلس.
تزود إدارة التدقيق الداخلي إدارة البنك بتقييم مستقل وموضوعي
لفاعلية إطار الرقابة الداخلي .ويتحقق هذا اهلدف باتباع خطة تدقيق
مستندة على املخاطر واليت متت املوافقة عليها من قبل جلنة املراجعة.
كما تقوم إدارة االلتزام ووحدة إدارة املخاطر التشغيلية بالتعاون على
رصد البيئة الرقابية من خالل مراجعاهتا.
وكجزء من التزام البنك السعودي اهلولندي بتوفري نظام فاعل للرقابة
الداخلية والذي يضمن التحديد والتقييم املستمر جلميع املخاطر الكربى
اليت ميكن أن تؤثر سلبًا على حتقيق أهداف البنك ،وضع البنك نظام
مبتكر للحوكمة واملخاطر والرقابة .وتعد مبادرة احلوكمة واملخاطر
والرقابة جهدًا مشترك بني كل من وحدة إدارة املخاطر التشغيلية وإدارة
االلتزام وإدارة التدقيق الداخلي ووحدة الرقابة الداخلية وإدارة أمن
املعلومات .كما تعمل هذه املنصة املوحدة ،اليت جتمع وترصد املخاطر
والضوابط وأوجه القصور واإلجراءات ،على ضمان أن أنشطة الرقابة
ال من أنشطة البنك اليومية .ويتم حتديد أنشطة الرقابة
جزء متكام ً
تشكل ً
لكل مستوى من مستويات األعمال ولكل إدارة ،حبيث توجد متابعة آلية
لعدم االلتزام من خالل مقررات مسارات العمل.
وبالتايل ،فإن نظام البنك السعودي اهلولندي للحوكمة واملخاطر
والرقابة يسهل من وضع صورة موحدة لعوامل املخاطر وحدودها
القصوى .كما يوضح هذا النظام املسؤوليات وخيلق شفافية أكرب يف
امتالك املخاطر ،ممكنًا بذلك قيام البنك بإقفال أي ثغرات يف املراقبة
وبتقدمي تغطية متكاملة ملختلف أنواع املخاطر .عالوة على ذلك ،يسري
نظام البنك للحوكمة واملخاطر والرقابة جنبًا إىل جنب مع دمج إدارة
املخاطر بعمليات احلوكمة يف البنك .حيث يقوم بتوحيد مجيع سجالت
املخاطر والرقابة لتحسني أداء مجيع إدارات الرقابة الداخلية يف البنك.
كما يقوم البنك بتعديل وإعادة تنظيم مبادرات احلوكمة واملخاطر
والرقابة بشكل مستمر وفق متغريات السوق والظروف لتفادي املخاطر
املستقبلية .وستشتمل هذه املبادرة على برنامج اتصال وتدريب للتأكد
من أن مجيع املوظفني يدركون ويلتزمون بالسياسات واإلجراءات املؤثرة
يف مهامهم ومسؤولياهتم.

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

وعند النظر يف مجيع العوامل الواردة يف الفقرات السابقة ،ويف بيئة
الرقابة احلالية ويف املراجعات السنوية لفاعليتها والتأكيد املقدم من
اإلدارة ،يرى جملس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية فاعل وال يوجد
لدى اجمللس ما جيعله يعتقد بأن نظام الرقابة الداخلية مل يتم إعداده
وتطبيقه بالشكل الصحيح أو أنه مل يتم وضع نظام فاعل للرقابة الداخلية
خالل العام 2015م.

-10قواعد السلوك واملعايري األخالقية للبنك السعودي اهلولندي
متثل قواعد السلوك واملعايري األخالقية للبنك السعودي اهلولندي الدليل
واملعايري للمبادئ األخالقية العالية واملمارسات املهنية املثلى .ويلتزم
البنك مبوجب قواعد السلوك اخلاصة به بتطبيق ثقافة مهنية تسود فيها
أعلى املعايري األخالقية ويلتزم باحملافظة عليها .وتستند قواعد سلوك
البنك السعودي اهلولندي على مبادئ أساسية وهي الزناهة والسرية
واملهنية .وتنطبق هذه القواعد على مجيع أعضاء جملس إدارة البنك
وموظفيه ومستشاريه ومجيع األطراف املرتبطة بالبنك .كما يشرف
جملس اإلدارة بدوره على تنفيذ قواعد السلوك واملعايري األخالقية يف
البنك والتأكد من فاعليتها.

ج) شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني
تأسست شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني ،وهي شركة تابعة
ومملوكة بالكامل للبنك السعودي اهلولندي من خالل ملكية واستفادة
مباشرة ،مبوجب سجل جتاري رقم  1010300250تاريخ 1432/1/29هـ
(املوافق 2011/1/4م) بعد موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي.
وتعمل الشركة كوكيل لبيع منتجات الشركة الوطنية للتأمني ،وهي شركة
زميلة .وتقع اإلدارة العامة لشركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني يف
الرياض ومتارس مجيع أنشطتها داخل اململكة.
ويبلغ رأمسال الشركة املصرح به واملدفوع بالكامل  500.000ريال
مقسمًا على  50.000سهم بقيمة  10ريال للسهم الواحد.

د) الشركة الوطنية للتأمني
اشترى البنك حصة تبلغ  % 20من أسهم الشركة الوطنية للتأمني خالل
عام 2008م مببلغ  20مليون ريال ،وتصنف هذه الشركة على أهنا شركة
زميلة .ومتكن هذه احلصة االستراتيجية البنك من تلبية احتياجات قطاع
مصرفية األفراد من نشاط التأمني .وقد تأسست الشركة الوطنية للتأمني
بتاريخ  15مايو 2010م ،وبدأت نشاطها يف  1يوليو 2010م.

 -11الشركات التابعة و الزميلة

أ) شركة السعودي اهلولندي املالية

 – 12سندات دين ثانوية

تأسست شركة السعودي اهلولندي املالية وفقًا لقرار جملس هيئة
السوق املالية رقم  2007 - 39 – 1مبوجب سجل جتاري رقم 1010242378
تاريخ 1428/12/30هـ (املوافق 2008/1/9م) لتويل وإدارة اخلدمات
االستثمارية وأنشطة إدارة األصول للبنك واملتعلقة بالتعامل واإلدارة
والترتيب واالستشارات وحفظ األوراق املالية واليت تشرف عليها هيئة
السوق املالية .وتعترب هذه الشركة شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك
من خالل ملكية واستفادة مباشرة ،وقد بدأت الشركة أعماهلا اعتبارا
من 1429/4/2هـ (املوافق 2008/4/9م) .وتقع اإلدارة العامة لشركة
السعودي اهلولندي املالية يف الرياض ،ومتارس مجيع أنشطتها داخل
اململكة.

تتكون اقتراضات البنك طويلة األجل كما يف  31ديسمرب 2015م من
شرحيتني من الصكوك املتوافقة مع الشريعة .وتستحق صكوك البنك
املصدرة يف عام 2012م مببلغ  1.400مليون ريال يف عام 2019م،
وتستحق الصكوك املصدرة يف عام 2013م مببلغ  2.500مليون ريال يف
عام 2023م .وميكن استرداد مجيع هذه الصكوك حسب رغبة البنك بعد
مخس سنوات من إصدارها وبعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد
العريب السعودي.
وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح رقم ( )14من القوائم
املالية املوحدة.

ويبلغ رأمسال شركة السعودي اهلولندي املالية املصرح به واملدفوع
بالكامل  400مليون ريال مقسمًا إىل  400.000سهم بقيمة  1.000ريال
للسهم الواحد.

 –13سياسة توزيع األرباح

ب) شركة السعودي اهلولندي العقارية
تأسست شركة السعودي اهلولندي العقارية وهي شركة تابعة ومملوكة
بالكامل للبنك من خالل ملكية واستفادة مباشرة مبوجب السجل التجاري
رقم  1010250772وتاريخ 1429/6/21هـ ( املوافق 2008/5/26م ) بعد
موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي .وتقوم هذه الشركة مبمارسة
أنشطة شراء وبيع وتأجري العقارات .وتقوم الشركة أيضا بتسجيل الصكوك
العقارية ملنتجات التمويل وإدارة الصناديق العقارية .وتقع اإلدارة العامة
لشركة السعودي اهلولندي العقارية يف الرياض ومتارس مجيع أنشطتها
داخل اململكة.
ويبلغ رأمسال الشركة املصرح به واملدفوع بالكامل  500.000ريال
مقسمًا على  500سهم بقيمة  1.000ريال للسهم الواحد.

أ -مبوجب املادة ( )49من النظام األساسي للبنك ،توزع األرباح السنوية
الصافية اليت حتدد بعد خصم كافة املصروفات العمومية والتكاليف
األخرى وتكوين االحتياطات الالزمة ملواجهة خسائر الديون
واالستثمارات احملتملة وااللتزامات الطارئة وأي خصومات أخرى يرى
جملس اإلدارة ضرورهتا مبا يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك على
النحو التايل:
 -1حتتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على املسامهني
السعوديني والضريبة املقررة على املسامهني غري السعوديني حسب
نصيبهم من صايف الربح .وسيتم خصم هذه املبالغ طبقًا لألنظمة
النافذة يف اململكة العربية السعودية .وسيدفع البنك هذه املبالغ
للجهة املعنية.
 -2يرحل ما ال يقل عن ( % 25مخسة وعشرين يف املائة) من املتبقي من
األرباح الصافية بعد خصم الزكاة والضريبة كما ذكر يف الفقرة ()1
أعاله لالحتياطي النظامي إىل أن يصبح االحتياطي املذكور مساويًا
على األقل لرأس املال املدفوع.
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 -3خيصص من الباقي من األرباح الصافية بعد خصم االحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن ( % 5مخسة يف املائة) من رأس املال
املدفوع للتوزيع على املسامهني السعوديني وغري السعوديني على أن يتم توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديني وغري السعوديني
طبقًا ملا يقترحه جملس اإلدارة وتقرره اجلمعية العامة للمسامهني .فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباح الصافية ال تكفي لدفع األرباح
للمسامهني ،فال جيوز للمسامهني املطالبة بدفعها يف السنة أو السنوات التالية .وال جيوز للجمعية العامة للمسامهني أن تقرر توزيع نسبة أرباح
تزيد عما اقترحه جملس اإلدارة.
 -4يستخدم الباقي – إن وجد  -بعد ختصيص املبالغ املذكورة يف الفقرات ( )1و ( )2و ( )3السابقة على النحو الذي يقترحه جملس اإلدارة وتقرره
اجلمعية العامة للمسامهني.
 -5جيب احلفاظ على نسبة املسامهة لكل من املسامهني السعوديني وغري السعوديني عند احتساب املخصصات الالزمة لالحتياطي النظامي
واالحتياطيات األخرى من صايف األرباح بعد خصم الزكاة والضريبة .وجيب على كل من هاتني اجملموعتني (املسامهني السعوديني وغري
السعوديني) املسامهة يف تلك االحتياطيات حسب نسبهم يف رأس املال على أن ختصم مسامهتهم من حصصهم يف األرباح الصافية.

األسس املعتمدة:
عند مراجعة ووضع سياسة األرباح السنوية سوف يسترشد جملس اإلدارة واإلدارة العليا باألسس التالية:

 -1استدامة األرباح:
من أجل بناء قيمة طويلة األجل للمساهم ولثقة السوق يف مستقبل البنك ،فإنه ينبغي تقييم وترية توزيع األرباح على أساس قدرة البنك يف االستمرار
يف دفعها يف مستوى متكافئ أو مرتفع يف املستقبل .كما جيب حتديد وتقييم املخاطر اليت قد هتدد قدرة البنك يف احملافظة على املستويات
احلالية من األرباح.

 -2منو البنك:
جيب أال يعيق مبلغ ونوع ووترية توزيع األرباح من قدرة البنك على حتقيق خطط منوه االستراتيجية.

 -3إدارة رأس املال:
خالل املراجعة السنوية وعند وضع سياسة األرباح للعام احلايل جيب أن يتأكد جملس اإلدارة و اإلدارة العليا من التايل:
• حمافظة البنك على مستويات كافية من رأس املال من أجل حتقيق احلد األدىن للمتطلبات النظامية احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.
• احملافظة على مستويات كافية من رأس املال لدعم أهداف النمو االستراتيجي للبنك بالشكل املنصوص عليه يف خطة تقييم كفاية رأس املال
الداخلية.
• األخذ يف االعتبار أي تغريات مقترحة للحد األدىن ملستويات رأس املال اليت تقرها جلنة بازل وعدم اإلبقاء على رأس مال يتجاوز املتطلبات املنصوص
عليها يف الفقرات الواردة يف البندين ( )1و ( )2أعاله.

 –14اقتراح األرباح النقدية وأسهم املنحة:
بلغ إمجايل األرباح املقترح توزيعها لعام 2015م مبلغ  297.20مليون ريال والذي ميثل اخنفاضًا بنسبة  % 52عن العام السابق .و خيضع توزيع األرباح
إىل موافقة اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني يف اجتماعها الذي سيعقد خالل عام 2016م ،وسيتم دفعها للمسامهني يف املواقع والتواريخ
اليت سيحددها جملس اإلدارة.
كما اقترح جملس اإلدارة زيادة رأس مال البنك بنسبة  % 100من  5.715،36مليون ريال إىل  11.430،72مليون ريال واليت ستتم عن طريق توزيع سهم
جماين لكل سهم .وخيضع هذا االقتراح ملوافقة اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني والذي سينعقد خالل النصف األول من عام 2016م .
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 -15كبار املسامهني
فيما يلي كبار املسامهني الذين ميلكون مخسة باملائة وأكثر من رأمسال البنك خالل عام 2015م.
 1يناير 2015م

 31ديسمرب 2015م

األسهم اململوكة

%

األسهم اململوكة

%

التغري

بنك إيه يب أن أمرو.ان .يف.

190,512,000

40

228,614,400

40

-

شركة العليان السعودية لالستثمار

103,813,391

21.80

124,200,000

21.73

()0.07

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

49,598,398

10.41

60,058,458

10.51

0.09

 –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 وختضع للحدود
املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي باإلضافة إىل سياسة البنك الداخلية ملعامالت
األطراف ذات العالقة.
إن األرصدة الناجتة عن هذه املعامالت كما يف تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة هي كالتايل:
( بآالف الرياالت)

2015

2014

بنك أي يب أن أمرو إن.يف
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

13,744

107,608

-

93,850

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

28,307

42,343

املشتقات بالقيمة العادلة ،صايف

()1,976

()8,456

التعهدات وااللتزامات احملتملة

160,677

151,965

استثمارات

الشركات الزميلة وكبار املسامهني اآلخرين وشركاهتم الشقيقة اليت ميارس عليها تأثري جوهري
قروض وسلف

711,330

603,101

املشتقات بالقيمة العادلة ،صايف

11,205

5,007

استثمارات

40,000

40,000

6,264,673

7,356,400

سندات دين ثانوية

722,000

722,000

التعهدات وااللتزامات احملتملة

48,215

2,803

ودائع العمالء

صناديق االستثمار املدارة من قبل اجملموعة
استثمارات

147,566

135,382

قروض وسلف

170,775

23,885

سندات دين ثانوية

15,000

15,000

ودائع العمالء  ،صايف

361,607

408,935

املشتقات بالقيمة العادلة ،صايف

10,502

-
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يقصد بكبار املسامهني اآلخرين ( باستثناء املساهم غري السعودي) أولئك الذين ميتكلون  % 5أو أكثر من رأس املال املصدر للبنك .إن الدخل
واملصاريف املترتبة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة هي كالتايل:

( بآالف الرياالت)

2015

2014

دخل عموالت خاصة

14,901

15,404

مصاريف عموالت خاصة

96,151

92,614

أتعاب خدمات بنكية ،صايف

2,609

3,632

أتعاب خدمات إدارية

18,719

12,835

مصاريف عمومية وإدارية

23,499

18,751

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

3,708

3,720

تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة

47,829

40,227

 – 17جملس اإلدارة
فيما يلي بيان بصفة عضوية أعضاء جملس اإلدارة خالل عام 2015م وعضويتهم يف الشركات املسامهة األخرى:

اإلسم

صفة العضوية

املهندس  /مبارك عبداهلل اخلفرة ( الرئيس)

عضو مستقل

السيدة /لبىن سليمان العليان (نائب الرئيس)

عضو غري تنفيذي

العضوية يف الشركات املسامهة األخرى
شركة التصنيع الوطنية ،شركة مالذ للتأمني ،شركة اخلليج
للكيماويات والزيوت الصناعية ،شركة التصنيع والصحراء
لألوليفينات
شركة شلومربقر

األستاذ/سليمان عبداهلل القاضي

عضو مستقل

الشركة السعودية للكهرباء ،شركة التطوير الكيميائي،
شركة الصناعات الكيميائية األساسية ،الشركة السعودية
املتحدة للتأمني التعاوين

األستاذ /عبداهلادي علي شايف

عضو مستقل

شركة بوبا العربية للتأمني ،الشركة السعودية للخدمات
االرضية

األستاذ /إياد عبدالرمحن احلسني

عضو غري تنفيذي

األستاذ /أمحد فريد العولقي
األستاذ  /يان كومبان
الدكتور /بريند فان ليندر

عضو مستقل
عضو غري تنفيذي
عضو تنفيذي

الشركة الوطنية للرعاية الطبية
البنك السعودي التونسي،شركة سافاناد لالستثمار ،شركة
التعاونية للتأمني
الشركة الوطنية للتأمني

األستاذ /خافيري مالدونادو

عضو غري تنفيذي

-

األستاذ /سورن كرينج نيكواليزن

عضو غري تنفيذي

-
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عقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام حسب اجلدول املوضح أدناه:
عدد اجللسات
اليت مت
حضورها

االسم
املهندس  /مبارك عبداهلل اخلفرة ( الرئيس)

4

السيدة /لبىن سليمان العليان (نائب الرئيس)

4

األستاذ /عبداهلادي علي شايف

4

األستاذ /سليمان عبداهلل القاضي

4

األستاذ /إياد عبدالرمحن احلسني

4

األستاذ /أمحد فريد العولقي

3

األستاذ /خافيري مالدونادو

3

األستاذ  /يان كومبان

4

األستاذ /سورن كرينج نيكواليزن

4

الدكتور /بريند فان ليندر

4

ü

 :حضور

 28يناير
2015م

 7ابريل
2015م

 2يوليو
2015م

 15ديسمرب
2015م

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
û
û
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

 :غياب

û

جلان جملس اإلدارة

عقدت جلنة املراجعة أربعة اجتماعات خالل العام.

يوجد أربعة جلان منبثقة عن جملس اإلدارة هي :اللجنة التنفيذية و جلنة
املراجعة و جلنة الترشيحات واملكآفآت وجلنة املخاطر التابعة للمجلس.

وفيما يلي أعضاء جلنة املراجعة:

 )1اللجنة التنفيذية
يتم تعيني اللجنة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة حسب املادة  26من
النظام األساسي للبنك .وتعاون اللجنة التنفيذية جملس اإلدارة يف حدود
السلطات املخولة هلا منه ،كما تتوىل املهام اليت يعهد اجمللس إليها
هبا .ولكن ال يكون للجنة سلطة تعديل أي قرار يصدره اجمللس أو قواعد
أو الئحة يضعها .وتتكون من رئيس جملس اإلدارة وأربعة من أعضاء
اجمللس.
عقدت اللجنة التنفيذية ستة اجتماعات خالل العام.

وفيما يلي أعضاء اللجنة التنفيذية:
املهندس  /مبارك عبداهلل اخلفرة ( رئيس اللجنة )
السيدة /لبىن سليمان العليان
األستاذ  /عبداهلادي علي شايف
األستاذ/سورن كرينج نيكواليزن*
الدكتور  /بريند فان ليندر
*تنحى األستاذ /خافيري مالدونادو من منصبه كعضو يف اللجنة التنفيذية
بتاريخ 2015/10/04م وحل حمله األستاذ/سورن نيكواليزن يف عضوية
اللجنة اعتبارًا من تارخيه.

 )2جلنة املراجعة
إن جلنة املراجعة هي جلنة فرعية يتم تعيينها من قبل جملس اإلدارة.
وهذه اللجنة مسؤولة عن اإلشراف على مجيع املواضيع اخلاصة بالرقابة
يف البنك .وتشرف جلنة املراجعة على أداء واستقاللية إدارة املراجعة
الداخلية والعمل بتوصياهتا .وتقوم اللجنة بإجراء املناقشات الدورية مع
اإلدارة و املراجعني الداخليني و اخلارجيني عن املواضيع اليت تؤثر على
القوائم املالية املوحدة والرقابة الداخلية .وتقوم جلنة املراجعة بإخطار
جملس اإلدارة عن أعماهلا.

األستاذ  /سليمان عبداهلل القاضي (رئيس اللجنة)
األستاذ  /صاحل حسن حسني
األستاذ  /مفضل عباس حممد علي

 )3جلنة الترشيحات و املكافآت
بناء على املادة ( )15من نظام حوكمة الشركات الصادر بقرار من هيئة
السوق املالية رقم  2006-212-1بتاريخ 1427/10/21هــ (املوافق
2006/11/12م ) و بعد احلصول على موافقة اجلمعية العامة للمسامهني
يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  29مارس 2008م ،فقد قام جملس
اإلدارة بتكوين جلنة منفصلة للترشيحات واملكافآت .وتتضمن واجبات
ومسؤوليات جلنة الترشيحات واملكافآت مايلي:
 .1التوصية خبصوص التعيينات يف جملس اإلدارة
 .2القيام باملراجعة السنوية ملتطلبات املهارات املناسبة لعضوية
جملس اإلدارة.
 .3القيام مبراجعة هيكل جملس اإلدارة وضمان عدم وجود تضارب يف
املصلحة بالنسبة للعضوية يف اجمللس.
 .4وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة
العليا يف البنك.
وعقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعني خالل العام.

وفيما يلي أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت:
األستاذ  /عبداهلادي علي شايف (رئيس اللجنة)
السيدة  /لبىن سليمان العليان
املهندس  /مبارك بن عبداهلل اخلفرة
األستاذ  /خافيري مالدونادو
األستاذ /سليمان عبداهلل القاضي
األستاذ/أمحد فريد العولقي
كما مت تعديل سياسات التعويضات يف البنك حسب الضرورة من أجل
االلتزام بقوانني بازل.
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 )4جلنة املخاطر التابعة للمجلس

فاعل ،مبا يف ذلك حتديد الرغبة يف املخاطرة والقدرة على حتمل
املخاطر.

بناء على املادة ( )78من املبادئ الرئيسية للحوكمة يف البنوك العاملة
يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العريب
السعودي يف يونيو من عام 2012م ،قام جملس اإلدارة بتكوين جلنة
منفصلة للمخاطر يرأسها عضو غري تنفيذي ملساعدة اجمللس يف
اإلشراف على عملية إدارة املخاطر .وترتبط جلنة املخاطر التابعة للمجلس
بشكل مباشر مبجلس اإلدارة وتتضمن واجبات ومسؤوليات اللجنة مايلي:

 .3معاونة اجمللس يف أي مسائل أخرى قد يطلبها.
عقدت جلنة املخاطر التابعة للمجلس أربعة اجتماعات خالل العام.

وفيما يلي أعضاء جلنة املخاطر:

 .1تقدمي اإلشراف واملشورة للمجلس فيما يتعلق باملخاطر القائمة
واحملتملة ،مبا يف ذلك دون حصر ،خماطر االئتمان وخماطر السوق
وخماطر السيولة واملخاطر التشغيلية ،وخماطر االلتزام واملخاطر
القانونية واملخاطر االستراتيجية وخماطر السمعة.

األستاذ  /أمحد فريد العولقي ( رئيس اللجنة )
األستاذ  /إياد عبدالرمحن احلسني
األستاذ  /سورن كرينج نيكواليزن

 .2تقييم ومراقبة كفاية وفعالية إطار إدارة املخاطر يف البنك واإلشراف
عليه لضمان حتديد وقياس وجتميع املخاطر واإلبالغ عنها بشكل
 – 18املكافآت و التعويضات ألعضاء جملس اإلدارة و كبار التنفيذيني
(آالف الرياالت)
أعضاء اجمللس
التنفيذيني

أعضاء اجمللس غري
التنفيذيني

الرواتب والتعويضات

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

اليوجد

اليوجد

9,748

البدالت

اليوجد

اليوجد

3,482

املكافأت الدورية والسنوية

اليوجد

اليوجد

اليوجد

احلوافز

اليوجد

اليوجد

14,800

اليوجد

3,096

اليوجد

البيان

أي تعويضات أو مزايا أخرى عينية تدفع بشكل شهري
أو سنوي

 –19مصاحل أعضاء جملس اإلدارة و كبار التنفيذيني ( وأزواجهم وأوالدهم القصر)

أعضاء جملس اإلدارة
إن األسهم اليت ميلكها كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة ( شاملة أسهم ضمان العضوية البالغة ( )1000سهم لكل عضو) يف بداية وهناية عام 2015م
موضحة يف اجلدول أدناه.
عدد األسهم كما يف  1يناير 2015م

عدد األسهم كما يف  31ديسمرب 2015م

االسم
املهندس  /مبارك عبداهلل اخلفرة ( الرئيس )

9,000

3,160

السيدة  /لبىن سليمان العليان (نائب الرئيس)

25,380

30,456

األستاذ  /أمحد فريد العولقي

1,440

1,728

األستاذ  /سليمان عبداهلل القاضي

22,347

21,439

األستاذ  /عبداهلادي علي شايف

100,000

120,000

األستاذ  /إياد عبدالرمحن احلسني

-

-

4,000

4,000

األعضاء املعينني من قبل الشريك األجنيب
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كبار التنفيذيني

 -22برنامج األسهم

إن األسهم اليت ميلكها كبار التنفيذيني يف بداية وهناية عام 2015م
		
موضحة يف اجلدول أدناه:

أطلق البنك السعودي اهلولندي وشركاته التابعة (ويشار إليهم فيما
بعد بـ “اجملموعة”) يف يناير من عام 2008م برنامج منحة األسهم
(وسيشار إليه فيما بعد بـ”الربنامج”) للموظفني التنفيذيني وكبار
موظفي اجملموعة (وسيشار إليهم فيما بعد بـ “ املوظفني املؤهلني”)
بناء على موافقة جملس اإلدارة على اخلطة األولية خالل اجتماعه
وذلك
ً
املنعقد يف  10ذو القعدة 1428هـ (املوافق  20نوفمرب 2007م)
وموافقة مؤسسة النقد العريب السعودي خبطاهبا يف تاريخ  26صفر
1429هـ (املوافق  4مارس 2008م) .ومت تعديل شروط استحقاق األسهم
يف عام 2009م مبوجب موافقة جملس اإلدارة خالل اجتماعه بتاريخ 5
شعبان 1430هـ (املوافق  27يوليو 2009م) وموافقة مؤسسة النقد
العريب السعودي خبطاهبا يف تاريخ  20ذوالقعدة 1430هـ (املوافق 9
نوفمرب 2009م) .وحسب اخلطة املعدلة فإن املوظفني املؤهلني سوف
يستلمون أسهم من البنك يف حالة حتقيقهم الشروط واألحكام التالية:

خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني الذي عقد بتاريخ
1436/05/26هـ (املوافق  17مارس 2015م) مت تعيني السادة /الفوزان
والسدحان (عضو شركة كي يب أم جي) والسادة /ارنيست ويونغ كمراجعني
خارجيني مشتركني للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2015م.

• يطلب من املوظفني املؤهلني االستمرار يف خدمتهم لدى اجملموعة
ملدة سنتني من تاريخ املنحة من أجل استحقاقهم لنصف األسهم
املمنوحة هلم وسنة أخرى المتالك اجلزء املتبقي من األسهم.

االسم

عدد األسهم كما
يف  1يناير 2015م

عدد األسهم كما
يف  31ديسمرب
2015م

199

-

4,515

-

األستاذ  /فواز العزني
األستاذ  /يعقوب العريين

 -20املراجعني اخلارجيني

• أن حيقق البنك أهداف منو حمددة حسب موافقة جملس اإلدارة حيث

ينتج عن حتقيق كل هدف قيمة معينة لألسهم للموظفني املؤهلني.

 -21الزكاة وضريبة الدخل واملدفوعات األخرى
يتم تسديد الزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

أ) املسامهني السعوديني
بلغت الزكاة الشرعية املستحقة على املسامهني السعوديني لعام 2015م
حوايل  35مليون ريال سعودي (  64مليون ريال يف عام 2014م) واليت
ستحسم من حصتهم من توزيعات األرباح املستقبلية .وسوف حيسم مبلغ
الزكاة والبالغ  94مليون ريال ( 86مليون ريال يف عام 2014م) من األرباح
هلذا العام حبيث يصبح صايف ربح السهم  0.25ريال (  1ريال يف عام 2014م).

ب) املسامهني غري السعوديني
بلغت ضريبة الدخل املستحقة على املسامهني غري السعوديني عن
حصتهم من الدخل لعام 2015م حوايل  164مليون ريال سعودي ( 140
مليون ريال يف عام 2014م) .وسوف خيصم مبلغ الضريبة البالغ  68مليون
ريال ( 64مليون ريال يف عام 2014م) من األرباح هلذا العام حبيث يصبح
صايف ربح السهم  0.22ريال للسهم (  0.92ريال يف عام 2014م).

ج ) اجلهات احلكومية
يوضح اجلدول أدناه املدفوعات الرئيسية للجهات احلكومية:
املدفوعات (آالف الرياالت)

2015

2014

ومبوجب أحكام الربنامج ،لن تصبح اجملموعة املالك القانوين هلذه
األسهم يف أي وقت وحىت حتني فترة استحقاق تلك األسهم فهي
لن حتصل على أي حق يف التصويت .ومبوجب الربنامج ،فإن شركة
السعودي اهلولندي املالية ستدير صندوق برنامج أسهم املوظفني
وستعمل وفقًا لألحكام والشروط اليت وافق عليها جملس إدارة البنك
يف االجتماع املشار إليه أعاله ومؤسسة النقد العريب السعودي يف
خطاهبا املشار إليه أعاله .وإن أي تعديالت أخرى على أحكام وشروط
الربنامج تتطلب احلصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد
العريب السعودي.
وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح رقم ( )38من القوائم
املالية املوحدة.

 -23األنظمة املطبقة
التزم البنك السعودي اهلولندي بأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام
الشركات واألنظمة الصادرة عن مقام مؤسسة النقد العريب السعودي
وهيئة السوق املالية .ويف حال وجود أي اختالف يف األنظمة املطبقة،
فإن البنك يلتزم باألنظمة احلالية اليت حتكم عمل البنوك والشركات
املسامهة قبل تأسيس هيئة السوق املالية.
دفع البنك خالل عام 2015م مبلغ  1.126.819ريال الذي ميثل الغرامات
اليت فرضتها اجلهات اإلشرافية يف اململكة على البنك كما هو موضح يف
اجلدول التايل:

اجلهة اليت فرضت الغرامة

املبلغ (بالريال)

الزكاة وضريبة الدخل

263,901

222,283

مؤسسة النقد العريب السعودي

206,319

التأمينات االجتماعية

56,668

50,627

هيئة السوق املالية

800,000

669

604

غرامات لوحات أجهزة الصراف اآليل وغرامة بلدية

120,500

321,238

273,514

رسوم تأشريات وجوازات
اإلمجايل

اإلمجايل 		

1,126,819
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 -24إقـــرارات
يقر جملس إدارة البنك السعودي اهلولندي مبا يلي:
• أن سجالت احلسابات ُأعدّت بالشكل الصحيح.
• أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة طبقًا للمعايري احملاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية
اخلاصة بالتقارير املالية مبا يف ذلك معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية وفقًا لتعليمات مؤسسة النقد
العريب السعودي .ومبا أن البنك يقوم بتطبيق معايري احملاسبة الدولية ،اليوجد حاجة إلعداد خطة من قبل جملس اإلدارة عن تفاصيل معايري
احملاسبة الدولية ومراحل تطبيقها كما جاء يف تعميم هيئة السوق املالية رقم ص 16/383/1/وتاريخ 2016/01/13م.
ونُـف ـذ بفاعلية.
• أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّـد على أسس سليمة
ّ
• أنه ال يوجد لدى البنك أي اتفاقيات تعترب أحد أعضاء جملس اإلدارة أو العضو املنتدب أو املدير املايل أو أي من تابعيهم له مصلحة مادية فيها،
باستثناء ما مت ذكره فـي البند اخلاص باملعامالت مع األطراف ذات العالقة فـي هذا التقرير.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة البنك على مواصلة نشاطه.
• بناء على توصية جلنة املراجعة ،وافق جملس اإلدارة على القوائم املالية املوحدة لعام 2015م بتاريخ  27يناير 2016م.
قام البنك بتطبيق كافة أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية .باستثناء اتباع أسلوب التصويت التراكمي الختيار أعضاء جملس
اإلدارة ،والذي مل تعتمده اجلمعية العامة غري العادية للبنك يف اجتماعها بتاريخ  6اكتوبر 2012م.

خامتــة
يتشرف جملس إدارة البنك السعودي اهلولندي بتوجيه أمسى آيات الشكر والتقدير إىل حكومة خادم احلرمني الشريفني وإىل مسو ويل عهده األمني
ومسو النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء وإىل معايل وزير املالية ومعايل وزير التجارة والصناعة ومعايل حمافظ مؤسسة النقد العريب السعودي ومعايل
رئيس هيئة السوق املالية ملا يقدمونه من دعم متواصل للقطاع املصريف باململكة.
كما يتوجه اجمللس بشكره وتقديره إىل مجيع مسامهي البنك وعمالئه ومراسليه على ثقتهم املستمرة ودعمهم املتواصل ،وإىل إدارة البنك وموظفيه
على إخالصهم وكفاءهتم وعملهم كفريق ،والذين لوال جهودهم ملا متكن البنك من حتقيق هذه النتائج.
واهلل املوفق،
جملــس اإلدارة
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بيان الرقابة
الداخلية
تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي كايف وفعال واحملافظة عليه ،ويشمل هذا النظام السياسات واإلجراءات اليت صممت حتت إشراف
جملس اإلدارة لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية.

ويشتمل نطاق إدارة املراجعة الداخلية  -وهي إدارة مستقلة عن اإلدارة التنفيذية  -على تقييم فاعلية وكفاية نظام الرقابة الداخلي يف البنك،
باإلضافة إىل تقدمي تأكيد معقول عن قيام اإلدارة بتطبيق السياسات واإلجراءات املوضوعة وااللتزام هبا .كما يتم رفع مجيع نتائج التقييم اجلوهرية
اليت قامت هبا إدارة املراجعة الداخلية إىل جلنة املراجعة التابعة جمللس اإلدارة واليت تراقب بدورها كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلي بشكل
حفاظا على مصلحة البنك.
مستمر وذلك لضمان احلد من املخاطر احملددة
ً

تبذل مجيع إدارات البنك جهود متضافرة وموحدة لتحسني قاعدة البيئة الرقابية وذلك من خالل املراجعة املستمرة وتبسيط اإلجراءات ملنع وتصحيح
أي قصور يف الرقابة .تعترب كل إدارة تقع حتت إشراف اإلدارة التنفيذية العليا مسؤولة عن مراقبة تصحيح القصور يف الرقابة احملددة من قبل املراجعني
الداخليني واخلارجيني ،وتقوم إدارة االلتزام بضمان االلتزام باملتطلبات التنظيمية وسياسات وإجراءات البنك الداخلية من خالل التطبيقات اآللية املركزية
والفحوصات الفعلية.

مت تصميم نظام الرقابة الداخلي للبنك لتزويد اجمللس بتأكيد معقول عن إدارة املخاطر وذلك لتحقيق أهداف البنك االستراتيجية .وبغض النظر
عن مدى جودة تصميم نظام الرقابة الداخلي إال أنه ذا حمدودية وقد ال مينع أو يرصد مجيع أوجه القصور يف الرقابة ،وعالوة على ذلك فإن توقعات
التقييمات احلالية لفاعلية النظام للفترات املستقبلية خاضع الحتمالية عدم كفاية الرقابة بسبب تغري يف الظروف أو يف االلتزام بالسياسات واإلجراءات.

بناء على توصيات مؤسسة النقد العريب السعودي من خالل إرشاداهتا عن الرقابة الداخلية ،قامت اإلدارة باعتماد إطار رقابة داخلي متكامل.
ً

تقوم جلنة املراجعة أيضًا مبراجعة تقرير تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلي املعد من قبل إدارة املراجعة الداخلية يف البنك ،وال يشتمل هذا التقرير
على أوجه الضعف اجلوهرية إلطار الرقابة الداخلي للبنك اليت مل تنتهي اإلدارة من معاجلتها بالشكل الكايف.

وفقا لنتائج التقييم املستمر الذي أجرته اإلدارة خالل السنة ،ترى اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلي احلايل للبنك كايف ويعمل بشكل فعال ويتم مراقبته
ً
باستمرار .وعالوة على ذلك ،فإن اإلدارة تسعى باستمرار لتحسني وتعزيز نظام الرقابة الداخلي للبنك.

وبناء على ماسبق ذكره ،اعتمد جملس اإلدارة تقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلي بالشكل احملدد من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.
ً
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املدراء
التنفيذيون

الصف األمامي (من اليمني لليسار)

الصف اخللفي (من اليمني لليسار)

األستاذة مها السديري

األستاذ فواز الكسار

أمانة سر جملس اإلدارة واحلوكمة
األستاذة مي اهلوشان

املوارد البشرية

األستاذ الف كاتاريا

رئيس العمليات التشغيلية
د .بريند فان ليندر

العضو املنتدب

األستاذ حممد آل الشيخ

اخلزينة

األستاذ مفيد اجلشي

مصرفية املنشآت الكبرية
األستاذ خلدون الفاخري

إدارة املخاطر

التدقيق الداخلي

األستاذ جون ماسيدو
اإلدارة املالية

األستاذ فرانك هامر

اجملموعة الدولية و التعامالت املصرفية

األستاذ يعقوب العريين
إدارة االلتزام

األستاذ حسام اخليال
مصرفية الشركات

األستاذ ماجد الغامني
تقنية املعلومات

األستاذ علي عمران

اخلدمات املالية لألفراد واملصرفية اإلسالمية
األستاذ معروف شويكه
اإلدارة القانونية

األستاذ بندر القعيطي

شبكة الفروع
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نظرة شاملة
للنشاط التجاري

نظرة شاملة
للنشاط التجاري
نظرة شاملة للنشاط التجاري
شهد االقتصاد العاملي اضطرابات حادة خالل العام 2015م .ومل تكن اململكة
العربية السعودية مبنأى عن تلك التحديات ،حيث واجه االقتصاد الوطين
ضغوطًا ملحوظة على خلفية استمرار اهلبوط احلاد لسعر النفط يف األسواق
العاملية .ومع ذلك ،سعت احلكومة السعودية للحد من تأثري تلك الضغوط
على التنمية االقتصادية يف اململكة ،وخاصة يف جمال البنية التحتية اليت تعد
احملرك الرئيسي للقطاع اخلاص ،والذي يُـعترب البنك السعودي اهلولندي جزءًا
أساسيًا منه.
وعلى الرغم من تلك التقلبات والتحديات ،شهد البنك جناحًا متميزًا خالل األشهر
االثين عشر ،حيث استطاع حتقيق أرباح قياسية للعام اخلامس على التوايل ،كما
يف هناية عام 2015م .وبلغ صايف أرباح البنك  2,022مليون ريال ،وهو األعلى
يف تارخيه على مدار  90عامًا ،متجاوزًا ألول مرة على اإلطالق عتبة الـ 2,000
مليون ريال.
وكان هذا األداء املتميز نتيجة مباشرة لالستراتيجية املرتكزة على العمالء،
واجلهود املبذولة لتنمية وتنويع منتجات وخدمات البنك اليت القت جتاوبًا واسع
النطاق من قبل العمالء احلاليني واجلدد ،سواء من األفراد أو الشركات .ويعود
ذلك أيضًا إىل التوسع املستمر يف شبكة فروع البنك وأجهزة الصراف اآليل ،فض ًال
عن تعزيز اخلدمات املصرفية اإللكترونية والتطبيقات الرقمية.
وارتفعت ودائع العمالء إىل  88.8مليار ريال ،بزيادة قدرها  ،%15.6وترافق
ذلك مع ارتفاع يف القروض والسلف بنسبة  %16.9مقارنة بالعام السابق لتصل
إىل  76.1مليار ريال .كذلك شهدت إيرادات البنك زيادة كبرية ،حيث ارتفع دخل
العمليات و صايف دخل العموالت اخلاصة بنسبة  %13.1و  %16.9على التوايل
مقارنة بالعام السابق ،كما ارتفع الدخل من الرسوم على امتداد مجيع أقسام
البنك بنسبة  .%7.1وبالتزامن مع ذلك ،ارتفعت حقوق املسامهني خالل السنة
لتصل إىل  12مليار ريال ،حيث بلغ صايف أرباح السهم الواحد  3.54ريال مقابل
 3.19ريال يف العام السابق.
وسجلت إمجايل موجودات البنك خالل عام 2015م منوًا قويًا لتصل إىل 108.1
مليار ريال ،وهي أعلى قيمة للموجودات يف تارخيه ،بزيادة بلغت %11.9
منذ هناية عام 2014م .يف املقابل ،واصلت املصاريف التشغيلية والنفقات
الرأمسالية ارتفاعها ،على الرغم من اجلهود احلثيثة لترشيدها .ويرجع ذلك بصورة
أساسية إىل زيادة رواتب ومكافآت املوظفني ،باإلضافة إىل ارتفاع مستوى
خمصصات خسائر االئتمان.

من جهتها واصلت اجملموعة املصرفية لألفراد جهودها اهلادفة لتلبية
احتياجات العمالء على مدار العام ،حيث قامت بإطالق جمموعة من املبادرات
اجلديدة ،مبا يف ذلك املنتجات املصرفية اخلاصة بقروض العمالء والتمويل
العقاري وبطاقات االئتمان .وأدى ذلك إىل زيادة كبرية يف حجم حمفظتها
االستثمارية اليت وصلت إىل  3.8مليار ريال ،ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل النمو
يف فئات القروض الشخصية والسكنية ،فض ًال عن زيادة بنسبة  %20يف احلسابات
اجلارية للعمالء .ويف ظل تلك املؤشرات اإلجيابية ،جرى توسيع شبكة فروع البنك
لتصل إىل  60فرعًا يف أحناء اململكة ،باإلضافة إىل ما يزيد على  500جهاز صراف
آيل .كذلك شهدت مصرفية اجلوال منوًا ملحوظًا ،نظرًا الرتفاع عدد مستخدمي
اجلوال واإلنترنت بنسبة  %33مقارنة بالعام املاضي .وعالوة على ذلك  ،مت تعزيز
برنامج املكافآت “تدلل” من البنك  ،كما مت طرح منتج التمويل الشخصي اجلديد
“ النقد امليسر”  .وقد انعكس جناح املصرفية الشخصية حبصوهلا على عدة
جوائز عاملية واقليمية نظرًا للجودة العالية اليت تتمتع هبا خدماهتا .
وعملت اجملموعة املصرفية للشركات ذات التاريخ العريق من النجاح  ،على
تقدمي الدعم القوي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وللشركات الكبرية .ومت
حتقيق منو كبري خالل العام يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث
حققت كل من األصول والعوائد منوًا جتاوز  .%25عالوة على ذلك ،أظهر كل
من الدخل من احللول التحوطية واألتعاب من االستشارات للشركات منوًا قويًا.
ويعزا جزء من هذا النمو إىل التزام البنك بربنامج “كفالة” بني مجيع البنوك
السعودية وصندوق التنمية الصناعية السعودي والذي ركز بشكل قوي على
دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة .أما بالنسبة للشركات األكرب ،فقد حافظت
اجملموعة املصرفية للمؤسسات الكبرية على دورها كرائدة يف تقدمي املنتجات
واخلدمات واحللول .وواجهت اخلدمات التجارية  ،رغم ذلك ،اخنفاضًا هامشيا
يف دخلها .وحصلت مصرفية الشركات أيضًا على العديد من اجلوائز احمللية و
اإلقليمية تقديرًا جلهودها وإجنازاهتا.
واستمرت إدارة اخلزينة يف لعب دور ريادي يف النمو الذي حققه البنك خالل
العام .وعلى الرغم من الصعوبات السائدة يف األسواق العاملية  ،إال أهنا متكنت
من احلفاظ على مستويات جيدة من السيولة يف حني مت حتقيق منو غري مسبوق
يف الدخل الرئيسي .كما مت حتقيق عائد قياسي من املبيعات نتيجة استمرار
النمو يف العمل املؤسسي للبنك حيث واصلت قاعدة العمالء يف النمو.
وواصل التمويل التجاري حتقيق أداء قوي حيث جرت هيكلة عدد من الصفقات
للعمالء خالل العام ،وعززت املنصة اجلديدة ملصرفية اإلنترنت من سهولة قيام
العمالء بالتعامل من خالهلا مع الضمانات واالعتمادات املستندية.
وحافظت إدارة النقد على مسار منو أعماهلا مع عروض مصرفية اإلنترنت
للشركات يف البنك واملتكاملة مع نقاط البيع وحتصيل النقد وتقدمي احللول.
وبقي الطلب على املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة قويًا خالل عام 2015
مع قيام البنك بطرح حلول مبتكرة ومتويل شخصي متجدد حتت مسمى “النقد
امليسر” .عالوة على ذلك ،استمر قسم التمويل اإلسالمي يف لعب دور نشط يف
دعم الشركات واملؤسسات الراغبة يف متابعة أعماهلا وفقًا ألحكام الشريعة.
يف غضون ذلك ،استمرت اجملموعة املصرفية للمنشآت الكبرية يف أن تكون
رائدة يف املراسلة املصرفية مع عدة مؤسسات مالية دولية تعمل حاليًا على
استخدام البنك السعودي اهلولندي لتقدمي خدماته لعمالء تلك املؤسسات
الذين يعملون يف اململكة العربية السعودية.
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اجملموعة املصرفية لألفراد
إستمرت اجملموعة املصرفية لألفراد يف عام 2015م يف تركيز أنشطتها على
ان يكون العميل حمور اهتمامها ،وعلى دعم الرؤية يف أن يكون”البنك
الذي ختتاره اململكة دائما”.

ويف جماالت اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة الثروات  ،حافظت شركة
السعودي اهلولندي املالية على دورها كشركة رائدة يف جمال توفري
منتجات استثمارية متميزة وخدمات استشارية .ونظرًا للشرحية امللحوظة يف
حجم التعامالت على تداول ،فقد أثبت عام 2015م أنه كان عام حتدي ألعمال
شركة السعودي اهلولندي املالية يف الوساطة وإدارة األصول  ،حيث شهد
هذين النشاطني اخنفاضًا يف العائد .ومع ذلك ،حقق الدخل من املصرفية
االستثمارية منوًا ملحوظًا باملقارنة مع العام السابق.
ومل يكن أيًا من جناح البنك السعودي اهلولندي ليتحقق لوال اإلدارة
املتخصصة واملؤهلة وكذلك تفاين املوظفني .ومن أجل ضمان توفر
اجلودة  ،رسخ البنك التزامًا أكرب يف االستثمار يف الكوادر السعودية احمللية،
عرب طرح برنامج اخلرجيني املصمم خصيصًا إلعداد الكوادر السعودية الشابة
للعمل يف القطاع املصريف ،باإلضافة إىل تشجيع املوظفني على مبدأ
القيادة والتنقل بني اإلدارات على كافة املستويات .ونتيجة لذلك  ،شارفت
نسبة السعودة حاليا على  %90وهي نسبة ميكن مقارنتها إجيابيًا مع تلك
اليت وصلت إليها البنوك املنافسة.
وعملت النجاحات اليت متت خالل عام 2015م على إجياد منصة ثابتة متكن
البنك من أن يبين عليها بثقة يف السنوات القادمة وهو يتحرك بنجاح حنو
إكمال مائة سنة على وجوده يف اململكة.
اجملموعة املصرفية للشركات
استمرت اجملموعة املصرفية للشركات خالل عام 2015م يف أدائها القوي
عرب دعم الشركات املتوسطة احلجم والعمالء من الشركات الكبرية .توزعت
التغطية على شرائح لتوفري تركيزًا حمكمًا لكل شرحية .وحافظ البنك على
مركزه يف أن يكون املزود األفضل للحلول الشاملة واملخصصة للشركات
الكبرية من خالل توفري جمال واسع من السيولة وحلول خماطر االئتمان
واليت تشتمل على عمليات اإلقراض األساسية  ،والتمويل التجاري ،والتمويل
املركب واحللول التحوطية واالستثمارية باإلضافة إىل إدارة النقد اليت تضم
جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات املصرفية و اليت تقع ضمن أعمال
مصرفية املنشآت.
وارتفع إمجايل العائد من هذه الشرحية بأكثر من  %20حبيث حقق عوائد
ثابتة ذات خماطر معدلة على رأس املال .وميكن أن يعزا هذا النمو بشكل
رئيسي إىل التزام البنك بتقدمي خدماته لعمالئه يف هذه الشرحية األساسية من
خالل االستثمار االستراتيجي يف منتجات جديده وقدراته اليت متكنه من تلبية
احتياجات عمالئه بشكل أفضل .وبقي البيع املتقاطع للمنتجات واخلدمات
القائمة حاليًا املساهم احليوي لألداء اإلمجايل املتطور هلذا القطاع.
وخالل العام القادم ،ومتاشيًا مع استراتيجيته يف أن يكون البنك الذي
ختتاره اململكة دائمًا ،سوف يستمر البنك السعودي اهلولندي وبثبات يف
االستفادة والبناء على تلك التغطية املتماسكة يف هذه الشرحية مدعومة
بالتفاؤل حملفظة املنتجات وفقًا ملعايري قبول املخاطر يف البنك.

وخالل هذا العام ،متت إضافة  5فروع إىل الشبكة املتنامية حيث وصل عدد
الفروع إىل  60فرعًا  ،كما متت إضافة  119جهاز صراف آيل جديد ،حبيث وصل
عدد األجهزة حىت هناية العام إىل  501جهازًا.
واستمرارًا يف خطة البنك اخلاصة بتعزيز برنامج مكافآت العمالء “ تدلل” فقد
وصل عدد الشركاء التجاريني الذين ميكن استرداد النقاط لديهم ألكثر من
 100شريك يف أحناء اململكة بينما مت طرح اخلدمة الذاتية السترداد النقاط
من خالل أجهزة الصراف اآليل للبنك السعودي اهلولندي على مدار الساعة.
وتعزيزًا لريادته يف السوق ،طرح البنك بطاقة “الفرسان” االئتمانية
باملشراكة مع اخلطوط اجلوية العربية السعودية واليت تعترب من أقوى
بطاقات الفرسان االئتمانية من حيث األميال .وطرح البنك منتج التمويل
الشخصي “النقد امليسر” والذي يوفر للعمالء املرونة والسهولة يف
االستخدام والتسديد.
واستمرت مصرفية اإلنترنت ومصرفية اجلوال يف النمو حيث ارتفع عدد
املتعاملني هبما بنسبة  %32و  %57خالل العام .عالوة على ذلك  ،أطلقت
ال جديدًا ومبتكرًا من تطبيق مصرفية اجلوال
اجملموعة املصرفية لألفراد جي ً
الذي مينح مستخدميه املزيد من الراحة واخلدمات .وقد مكنت هذه
التحسينات يف القنوات اإللكترونية للبنك من احلصول على التقدير واالعتراف
إقليميًا ودوليًا كأفضل بنك يف جمال مصرفية االنترنت يف اململكة العربية
السعودية من قبل جملة “ ”Bankers Middle Eastوجملة ”Global
.”Banking and Finance Review

ال من تلك األنشطة واملنتجات يف منو قاعدة العمالء
وقد ساعدت ك ً
والودائع اليت ال حيتسب عليها فوائد بنسبة %20.3
إدارة التمويل اإلسالمي
استمر النمو يف طلب العمالء على املنتجات املصرفية املتوافقة مع
الشريعة ،وقد استجاب البنك مرة أخرى هلذا األمر من خالل طرحه حلول
مبتكرة لعمالء املصرفية الشخصية ،فقد طرح البنك منتج النقد امليسر
وبطاقة الفرسان االئتمانية .بينما طرح البنك لعمالئه من الشركات
واملؤسسات الكبرية منتج متويل الذمم املدينة واملنتجات املعتمدة على
املشاركة واليت جرت هيكلتها مما ساعد على زيادة األصول اإلسالمية.
أما يف جمال اخلزينة ،فقد استمرت التعامالت التحوطية املتوافقة مع
الشريعة يف االقفال بينما جرى طرح حلول مهيكلة جديدة.
واستمرت إدارة التمويل اإلسالمي يف لعب دور نشط يف مساعدة فرق
عالقات احلسابات يف مصرفية الشركات ومصرفية املؤسسات الكبرية لتوفري
حلول مصممة هلؤالء العمالء على أمل القيام بتنفيذ معامالهتم بشكل
يتوافق مع الشريعة  .وكما هي العادة اليت درج عليها البنك من أجل ضمان
أن العمليات واإلجراءات تتم وفقًا ملتطلبات الشريعة ،قام مبراجعات روتينية
مع إشراك أعضاء من اللجنة الشرعية يف البنك ،كما استمر البنك يف تقدمي
الدورات التدريبية عن آخر املستجدات واألفكار يف املصرفية اإلسالمية.
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اجملموعة الدولية و التعامالت املصرفية
خالل العام املنصرم ركزت اجملموعة على إدارة النقد والتجارة ،وتقدمي اخلدمات
للشركات العاملية واملؤسسات املالية .ورغم التحديات اهلائلة للسوق ،استمر
التمويل التجاري يف إنشاء خط قوي من العمليات .ومت إطالق منصة حديثة من
مصرفية اإلنترنت لتمكني العمالء من تنفيذ عملياهتم اخلاصة خبطابات الضمان
واالعتمادات املستندية بشكل سلس .وعمل البنك على هيكلة صفقات كبرية
خالل العام بينما استمر يف عقد الندوات وورش العمل يف أحناء اململكة مما
ساعد يف احلفاظ على مسعته كرائد يف هذا احلقل من العمل.
وحقق نشاط إدارة النقد منوًا قويًا مع ازدياد استخدام القنوات اإللكترونية
املتاحة وحلول املنتجات اجلديدة املقدمة للعمالء من الشركات .إضافة اىل
ذلك ،مت استكمال طرح مصرفية اإلنترنت للشركات مع نقاط البيع وكذلك
حتصيل النقد وتقدمي احللول.
جنحت جمموعة املؤسسات املالية يف إدارة وتطوير شبكتها املتنامية مع
بنوك شريكة عاملية ،وذلك لتمكني البنك السعودي اهلولندي من تلبية
إحتياجات عمالئه البنكية يف مجيع أحناء العامل ،باإلضافة إىل حتقيق طموح
البنك يف اإلستمرار كأفضل شريك يف اململكة العربية السعودية .ومع أخذ ذلك
يف اإلعتبار كانت جمموعة املؤسسات املالية رائدة يف إنشاء وتقدمي حلول
املراسلة املصرفية وحلول املصرفية الدولية احلصرية خلدمة املؤسسات املالية
الشريكة وعمالئهم يف اململكة.
اخلزينــــة
لعبت إدارة اخلزينة دورًا كبريًا يف دعم النمو املستمر للبنك يف عام 2015م
ومتكنت من حتقيق عامًا آخرًا مرحبًا وقويًا .ويعزا هذا األداء القوي إىل الدخل
القياسي من العمالء واإلدارة النشطة واحلكيمة للمحافظ التجارية واالستثمارية.
وعلى الرغم من االضطراب يف األسواق العاملية وقلة السيولة وظروف السوق
احمللية الصعبة ،حافظت إدارة اخلزينة وبنجاح على مستويات جيدة من السيولة
من خالل اإلدارة النشطة للميزانية وتنويع مصادر التمويل .وأظهر الدخل
األساسي من احملفظة االستثمارية واملتاجرة يف العقار منوًا كبريًا يف عام
2015م األمر الذي نتج عنه إدارة استباقية للمخاطر واالستفادة القصوى من
هيكل احملفظة االستثمارية من أجل اغتنام الفرص االستثمارية الصلبة وحتقيق
مزيد من العائدات.
شركة السعودي اهلولندي املالية
يتركز طموح شركة السعودي اهلولندي املالية لتصبح مزودًا رائدًا للمصرفية
االستثمارية املبتكرة وحلول إدارة الثروات  ،مع االستمرار يف تزويد عمالء
املصرفية اخلاصة والشركات مبنتجات استثمارية ذات مستوى عال وخدمات
استشارية .وحتدد القيم األربع للشركة األهداف االستراتيجية للسعودي
اهلولندي املالية وهي الرحبية املالية والتركيز على العمالء وتنفيذ اإلجراءات
بشكل الئق مدعومة بثقافة األداء العايل.
وكان عام 2015م عام حتدي لنشاط الوساطة نظرًا الخنفاض أسعار األسهم
اليت جرت املتاجرة هبا على تداول بنسبة  %23باملقارنة مع عام 2014م.
كما اخنفض الدخل يف إدارة األصول باملقارنة عما كان عليه يف عام 2014م،
وذلك أساسًا بسبب الظروف السائدة يف السوق األمر الذي شكل حتديًا للشركة.
42

ومع ذلك ،فقد متكنت السعودي اهلولندي املالية من تنمية دخلها بشكل
ملحوظ من االستثمار املصريف .وتتوقع إدارة االستثمار املصريف حتقيق النمو
يف إيراداهتا بشكل أكثر يف عام 2016م خاصة وأن بعض العمليات اليت كان
من املتوقع تنفيذها يف عام 2015م كانت عرضة لبعض التأخري ومن املتوقع
إقفاهلا بنجاح يف عام 2016م.
املوارد البشرية
يستمر البنك يف االستثمار لبناء الكوادر السعودية احمللية ،حيث يتم إعدادهم
ليكونوا روادًا يف الصناعة املصرفية .وقد أطلق البنك يف عام 2015م سلسلة
من الربامج اليت ركزت على تطوير مبدأ القيادة ،ويتضمن ذلك“ :برنامج املتدرب
التنفيذي ألصحاب القدرات العالية” الذي يركز على إعداد جمموعة من الرواد
ملنصب على تطوير
السعوديني ذوي اإلمكانيات العالية .وباإلضافة إىل التركيز ا ُ
مبدأ الريادة ،أطلق البنك “ برنامج املتدرب اإلداري” الذي يغطي تدريب
اخلرجيني اجلدد يف إدارة الفروع .ويبقى التركيز على تطوير الثقافة الداخلية
يف البنك حيث جيري تدريب الكوادر من أجل تقدمي خدمات ذات جودة عالية
للعمالء.
العمليات والتقنية
كان تركيز فرق العمليات والتقنية على حتسني وتطوير الدعم األساسي وقدرات
البنية التحتية للبنك ،لضمان املرونة يف دعم ومنو األعمال وتقدمي اخلدمات
املتميزة للعمالء .وخالل عام 2015م ،أحرز البنك تقدمًا كبريًا يف أقسام البنية
التحتية للتقنية وذلك لتعزيز قدرات البنك ملواجهة الكوارث من خالل تنفيذ
مركز البيانات االفتراضية بني املواقع الرئيسية وموقع احلماية من الكوارث.
وسوف يسمح ذلك أيضًا يف حتسني الكفاءة يف استخدام مصادر التكنولوجيا
املثالية خالل العمليات اليومية .كما مت حتقيق تقدم يف جمال أمن تكنولوجيا
املعلومات حيث قام البنك بتنفيذ محاية متقدمة ووضع أجهزة مراقبة للتحكم
ومراقبة املخاطر اإللكترونية.
وعملت وحدة املباين يف البنك على دعم النمو الكبري يف انتشار وحتديث فروع
البنك حيث متكنت هذه الوحدة من إهناء العمل يف مخسة فروع جديدة
وحتديث ستة فروع قدمية ملصرفية األفراد وفرعني ملصرفية الشركات من
خالل استخدام التصميم واملعايري اجلديدة للفروع  .كما مت تركيب وتشغيل
ماجمموعة  119جهاز صراف آيل جديد يف عام  2015حبيث ارتفعت شبكة أجهزة
الصراف اآليل إىل أكثر من  500جهازًا .واستكمل البنك االطالق الكامل لبوابة
التجارة والنقد املتكاملة للعمالء من الشركات األمر الذي أدى إىل حتسني تنفيذ
معامالت العمالء بيسر وسهولة.
ويف جانب مصرفية األفراد ،مت خالل السنة إطالق النسخة األحدث من تطبيق
مصرفية اجلوال .
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تقرير مراجعي احلسابات
املستقلني
إىل السادة مسامهي

البنك السعودي اهلولندي املوقرين

(شركة مسامهة سعودية)

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك السعودي اهلولندي
(“ البنك “) والشركات التابعة له (ويشار إليهم جمتمعني بـ “اجملموعة”)،
واليت تشتمل على قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31ديسمرب 2015
والقوائم املوحدة للدخل والدخل الشامل والتغريات يف حقوق املسامهني
والتدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخصًا ألهم السياسات
احملاسبية وااليضاحات التفسريية األخرى من ( )1إىل ( .)41مل نقم مبراجعة
اإليضاح ( )36وال البيانات املشار إليها يف اإليضاح املذكور واملتعلقة
“باإلفصاحات مبوجب أطر العمل اليت نصت عليها توصيات جلنة بازل ”3
حيث أهنا ال تقع ضمن نطاق أعمال املراجعة اليت قمنا هبا.
مسؤولية اإلدارة حول القوائم املالية املوحدة
تعترب اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها
بصورة عادلة وفقًا ملعايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن
مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية
وأحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك ىف اململكة العربيـة السعودية
والنظام األساسي للبنك .باالضافة إىل ذلك ،تعترب اإلدارة مسئولة عن نظام
الرقابة الداخلي الذي تعتربه اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية موحدة خالية
سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.
من األخطاء اجلوهرية،
ً
مسؤولية مراجعي احلسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة إستنادًا
إىل أعمال املراجعة اليت قمنا هبا .متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة
املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ومعايري املراجعة الدولية
واليت تتطلب منا اإللتزام مبتطلبات أخالقيات املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال
املراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن هذه القوائم املالية املوحدة
خالية من األخطاء اجلوهرية.

تشتمل أعمال املراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة
للمبالغ واإلفصاحات اليت تتضمنها القوائم املالية املوحدة .تعتمد اإلجراءات
اليت يتم إختيارها على تقدير مراجعي احلسابات وتشتمل على تقييم خماطر
سواء كانت ناجتة عن الغش
األخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة،
ً
أو اخلطأ .وعند تقييم هذه املخاطر ،يقوم مراجعو احلسابات باألخذ بعني
اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي اخلاص بإعداد القوائم املالية املوحدة
للمنشأة وعرضها بصورة عادلة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة
وفقًا للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي
للمنشأة .كما تشتمل أعمال املراجعة على تقييم مدى مالئمة السياسات
احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل
اإلدارة ،وتقييم العرض العام للقوائم املالية املوحدة.
نعتقد بأن أدلة املراجعة الىت حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسًا
إلبداء رأينا.
الـرأي
يف رأينا ،إن القوائم املالية املوحدة ككل:
• تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل للمجموعة كما
يف  31ديسمرب  ،2015وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن
مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية.
• تتفق مع متطلبات نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة
العربية السعودية والنظام األساسي للبنك فيما يتعلق بإعداد وعرض
القوائم املالية املوحدة.

إرنست ويونغ
ص.ب 2732
الرياض 11461
اململكة العربية السعودية

كي.يب.ام.جي الفوزان وشركاه
حماسبون ومراجعون قانونيون
ص.ب 92876
الرياض 11663
اململكة العربية السعودية

أمحد إبراهيم رضا
حماسب قانوين  -ترخيص رقم 356

عبد اهلل محد الفوزان
حماسب قانوين  -ترخيص رقم 348
 9مجادى األوىل 1437هـ
 18فرباير 2016م
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القوائم املالية
املوحدة

قائمة املركز املايل
املوحدة
كما يف  31ديسمرب
بآالف الرياالت السعودية
املوجودات

إيضاحات

2015

2014

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

4

7,637,869

9,523,463

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

5

734,583

538,789

استثمارات ،صايف

6

21,226,485

18,783,967

قروض وسلف ،صايف

7

76,143,850

65,147,828

استثمار يف شركة زميلة

8

12,567

12,793

ممتلكات ومعدات ،صايف

9

801,046

526,388

موجودات أخرى ،صايف

10

1,513,934

2,085,990

108,070,334

96,619,218

إمجايل املوجودات

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات

إيضاحات

2015

2014

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

12

1,356,874

3,054,640

ودائع العمالء

13

88,832,063

76,813,865

سندات دين ثانوية

14

3,900,000

3,900,000

مطلوبات أخرى

15

1,954,203

2,108,831

96,043,140

85,877,336

إمجايل املطلوبات

حقوق املسامهني
إيضاحات

2015

2014

رأس املال

16

5,715,360

4,762,800

احتياطي نظامي

17

1

3,536,355

130,000

130,000

احتياطيات أخرى

18

()37,691

3,564

احتياطي أسهم جمانية

16

5,715,360

952,560

255,528

709,306

أرباح مقترح توزيعها

26

297,199

619,164

احتياطي برنامج أسهم

38

()48,563

28,133

إمجايل حقوق املسامهني

12,027,194

10,741,882

إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني

108,070,334

96,619,218

احتياطي عام

أرباح مبقاة

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  41جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل
املوحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمرب
بآالف الرياالت السعودية
إيضاحات

2015

2014

دخل العموالت اخلاصة

20

2,890,931

2,485,924

مصاريف العموالت اخلاصة

20

592,929

520,145

2,298,002

1,965,779

886,826

863,972

178,948

160,137

210,026

164,779

5,802

1,389

5,480

6,033

15,050

20,062

3,600,134

3,182,151

676,258

573,781

115,906

102,902

117,487

104,143

249,642

230,369

418,188

345,607

1,577,481

1,356,802

2,022,653

1,825,349

()226

()4,440

2,022,427

1,820,909

3.54

3.19

صايف دخل العموالت اخلاصة
دخل األتعاب والعموالت ،صايف

21

أرباح حتويل عمالت أجنبية ،صايف
دخل املتاجرة ،صايف

22

أرباح استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل (مقتناة
ألغراض املتاجرة ) ،صايف

توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

أرباح استثمارات مقتناة لغري أغراض املتاجرة ،صايف

23

إمجايل دخل العمليات

رواتب ومصاريف املوظفني

24

إجيار ومصاريف املباين
استهالك وإطفاء
مصاريف عمومية وإدارية
خمصص خسائر ائتمان وأخرى ،صايف
إمجايل مصاريف العمليات

9

 7ب ()2

دخل العمليات

احلصة يف خسارة الشركة الزميلة

8

صايف دخل السنة

ربح السهم األساسي واملخفض (بالريال السعودي لكل سهم)

25

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  41جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة الدخل الشامل
املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب
بآالف الرياالت السعودية

إيضاح
صايف دخل السنة

2015
2,022,427

2014
1,820,909

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود الدخل الشامل األخرى اليت ميكن إعادة تصنيفها
إىل قائمة الدخل املوحدة يف الفترات الالحقة

استثمارات مالية متاحة للبيع:

 -صايف التغري يف القيمة العادلة

18

()28,192

139

 -صايف املبالغ احملولة إىل قائمة الدخل املوحدة عند البيع

18

()13,063

()18,265

()41,255

()18,126

1,981,172

1,802,783

إمجايل الدخل الشامل للسنة
تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  41جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغريات يف حقوق املسامهني
املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب
بآالف الرياالت السعودية

2015

رأس

إيضاحات

احتياطي

املـــال

نظامـي

احتياطي
عــام

احتياطي

احتياطيات

أسهم

أخرى

جمانية

أرباح

أرباح مبقاة

احتياطي

مقترح

برنامج

توزيعها

أسهم

إمجالــي
حقوق

املسامهني

الرصيد يف بداية السنة

4,762,800

3,536,355

130,000

3,564

952,560

709,306

619,164

28,133

10,741,882

صايف دخل السنة

-

-

-

-

-

2,022,427

-

-

2,022,427

صايف التغري يف القيمة العادلة
لالستثمارات املتاحه للبيع

-

-

-

()28,192

-

-

-

-

()28,192

صايف املبالغ احملولة إىل قائمة
الدخل املوحدة عند بيع
االستثمارات املتاحه للبيع

-

-

-

()13,063

-

-

-

-

()13,063

إمجايل الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()41,255

-

2,022,427

-

-

1,981,172

احملول إىل االحتياطي النظامي

17

-

505,607

-

-

-

()505,607

-

-

-

أسهم جمانية مقترحة

16

-

-

-

5,715,360

-

-

-

أسهم جمانية مصدرة

16

952,560

-

-

-

()952,560

-

-

-

-

أرباح مقترح توزيعها

26

-

-

-

-

-

()297,199

297,199

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة

16

-

-

-

-

-

-

()619,164

-

()619,164

-

-

-

-

-

-

-

()86,477

()86,477

-

-

-

-

-

-

-

9,781

9,781

255,528

297,199

)(48,563

12,027,194

أسهم البنك لدى صندوق برنامج
أسهم املوظفني للبنك السعودي
اهلولندي
معامالت برنامج األسهم

38

الرصيد يف هناية السنة

5,715,360

()4,041,961

1

130,000

)(37,691

5,715,360

()1,673,399

2014
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

صايف دخل السنة

-

-

-

-

-

1,820,909

-

-

1,820,909

صايف التغري يف القيمة العادلة
لالستثمارات املتاحه للبيع

-

-

-

139

-

-

-

-

139

صايف املبالغ احملولة إىل قائمة الدخل
املوحدة عند بيع االستثمارات املتاحه
للبيع

-

-

-

()18,265

-

-

-

-

()18,265

إمجايل الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()18,126

-

1,820,909

احملول إىل االحتياطي النظامي

17

1,802,783

-

455,227

-

-

-

()455,227

-

-

-

-

-

-

-

952,560

()952,560

-

-

-

أسهم جمانية مصدرة

16

793,800

-

-

-

()793,800

-

-

-

-

أرباح مقترح توزيعها

26

-

-

-

-

-

()619,164

619,164

-

-

توزيعات أرباح مدفوعة

16

-

-

-

-

-

-

()468,342

-

()468,342

معامالت برنامج األسهم

38

-

-

-

-

-

-

-

6,013

6,013

28,133

10,741,882

أسهم جمانية مقترحة

الرصيد يف هناية السنة

4,762,800

3,536,355

130,000

3,564

952,560

709,306

619,164

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  41جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية
املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب
بآالف الرياالت السعودية

إيضاحات

2015

2014

األنشطة التشغيلية
صايف دخل السنة

2,022,427

1,820,909

التعديالت لتسوية صايف الدخل إىل صايف النقدية الناجتة من األنشطة
التشغيلية:
(تراكم اخلصومات) وإطفاء العالوة على االستثمارات املقتناة لغري أغراض
املتاجرة ،صايف

()104,656

()103,727

()100

()400

()15,050

()20,062

9

117,487

104,143

 7ب ()2

418,188

345,607

ربح بيع ممتلكات ومعدات

أرباح استثمارات مقتناة لغري أغراض املتاجرة ،صايف
استهالك وإطفاء

خمصص خسائر ائتمان وأخرى ،صايف

احلصة يف خسارة الشركة الزميلة

8

معامالت برنامج األسهم

226

4,440

16,182

13,085

2,454,704

2,163,995

()724,148

()648,325

-

937,000

()11,264,302

()12,282,175

335,671

()621,383

صايف (الزيادة)  /النقص يف املوجودات التشغيلية:

وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل أكثر من تسعني
يوم من تاريخ االقتناء
قروض وسلف ،صايف

موجودات أخرى

صايف الزيادة  ( /النقص ) يف املطلوبات التشغيلية:

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

صايف النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

()1,697,766

560,362

12,018,198

14,938,416

()154,628

36,725

967,729

5,084,615

األنشطة االستثمارية

احملصل من بيع واستحقاق استثمارات مقتناة لغري أغراض املتاجرة

شراء استثمارات لغري أغراض املتاجرة
شراء ممتلكات ومعدات

9

احملصل من بيع ممتلكات ومعدات

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

15,300,142

15,624,169

()17,670,610

()17,453,075

()392,145

()125,729

100

400

()2,762,513

()1,954,235

األنشطة التمويلية

املسدد من سندات دين ثانوية

توزيعات أرباح مدفوعة

صايف النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

صايف (النقص)  /الزيادة يف النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

النقدية وشبه النقدية يف هناية السنة
عموالت خاصة مقبوضة خالل السنة
عموالت خاصة مدفوعة خالل السنة

27

-

()725,000

()619,164

()468,342

()619,164

()1,193,342

()2,413,948

1,937,038

6,310,248

4,373,210

3,896,300

6,310,248

2,757,336

2,359,583

558,410

451,980

معلومات إضافية غري نقدية

صايف التغريات يف القيمة العادلة والتحويالت إىل قائمة الدخل املوحدة

تعترب اإليضاحات املرفقة من  1إىل  41جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
52

)(41,255

)(18,126

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

إيضاحات حول القوائم املالية
املوحدة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015
 .1عــام
البنك السعودي اهلولندي (يشارإليه فيما بعد “البنك”) ،شركة مسامهة سعودية ،مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي الكرمي
رقم  /85م الصادر بتاريخ  29ذي احلجة 1396هـ (املوافق  21ديسمرب 1976م) .بدأ البنـك أعماله يف  16شعبان 1397هـ (املوافق  1أغسطس 1977م) ،بعد
أن انتقلت إليه ملكية فروع بنك اجلميين نيذرالند إن .يف .يف اململكة العربية السعودية .يعمل البنك مبوجب السجل التجاري رقم  1010064925بتاريخ
 6مجادى الثاين 1407هـ (املوافق  5فرباير 1987م) وذلك من خالل شبكة فروعه وعددها  60فرعًا (2014م 55 :فرعًا) يف اململكة العربية السعودية .إن
العنوان املسجل للمركز الرئيسي للبنك هو:
البنك السعودي اهلولندي
املركز الرئيسي
شارع الضباب
ص .ب1467 .
الرياض 11431
اململكة العربية السعودية
إن هدف البنك وشركاته التابعة (ويشار إليهم جمتمعني بـ”اجملموعة”) القيام بتقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية واالستثمارية .كما تقدم اجملموعة
لعمالئها منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية (غري خاضعة لعموالت) يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة منشأة من
قبل البنك.
تشمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة .وفيما يلي تفاصيل هذه الشركات التابعة:
شركة السعودي اهلولندي املالية
تأسست شركة السعودي اهلولندي املالية ،وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك ،يف اململكة العربية السعودية وفقا لقرار
هيئة السوق املالية رقم  2007-39-1مبوجب السجل التجاري رقم  1010242378بتاريخ  30ذي احلجة 1428هـ ( املوافق  9يناير 2008م) لتويل وإدارة
اخلدمات االستثمارية وأنشطة إدارة األصول اخلاصة باجملموعة و املنظمة من قبل هيئة السوق املالية واليت تشمل التعامل ،واإلدارة ،والترتيب ،وتقدمي
املشورة وحفظ األوراق املالية .بدأت الشركة أعماهلا اعتبارًا من  2ربيع الثاين 1429هـ ( املوافق  9أبريل 2008م).
شركة السعودي اهلولندي العقارية
تأسست شركة السعودي اهلولندي العقارية ،وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من خالل امللكية املباشرة ،يف اململكة
العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم  1010250772بتاريخ  21مجادى األوىل 1429هـ (املوافق  26مايو 2008م) مبوافقة مؤسسة النقد العريب
السعودي .وقد مت تأسيس الشركة لتسجيل ملكية األصول العقارية اليت حيصل عليها البنك كضمانات من مقترضيه.
شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني
تأسست شركة السعودي اهلولندي لوكالة التأمني ،وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك من خالل امللكية املباشرة ،يف
اململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم  1010300250بتاريخ  29حمرم 1432هـ (املوافق  4يناير 2011م) مبوافقة مؤسسة النقد العريب
السعودي .وقد مت تأسيس الشركة للعمل كوكيل لبيع املنتجات التأمينية لشركة الوطنية للتأمني ،شركة زميلة.

 .2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام
مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقًا للمعايري احملاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة
بالتقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  ،كما مت إعداد القوائم املالية املوحدة لتتوافق مع متطلبات نظام مراقبة البنوك وأحكام
نظام الشركات باململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.
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ب) أسس القياس والعرض
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية ،باستثناء البنود التالية اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 املشتقات املقتناة بالقيمة العادلة. االستثمارات املتاحة للبيع. املوجودات املالية واملطلوبات املالية املثبتة واملصنفة كأدوات حتوط لغرض تأهيل عالقات حتوط القيمة العادلة واليت يتم تعديلها بالتغريات يفالقيمة العادلة واخلاصة باخلطر الذي مت حتوطه.

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

د) االفتراضات والتقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة ،وفقًا للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية ،استخدام بعض االفتراضات والتقديرات واألحكام احملاسبية اهلامة
واليت تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املسجلة .كما يتطلب األمر من اإلدارة أن متارس حكمها عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة .ويتم
تقييم هذه االفتراضات والتقديرات واألحكام باستمرار وذلك باالعتماد على اخلربة السابقة وعوامل أخرى ،تتضمن توقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد
أهنا معقولة يف مثل تلك احلاالت واحلصول على استشارات مهنية .وتتضمن البنود اهلامة اليت تستخدم فيها اإلدارة التقديرات أو األحكام أو تلك اليت
متارس فيها االفتراضات ما يلي :

 )1االخنفاض يف قيمة القروض والسلف
تقوم اإلدارة على أساس شهري مبراجعة حمفظة القروض اخلاصة هبا للتأكد من وجود اخنفاض خاص ومجاعي يف قيمتها .ولتحديد مدى تسجيل خسارة
االخنفاض يف القيمة ،تقوم اإلدارة باستخدام أحكامها لتحديد ما إذا كانت هناك أي بيانات ميكن مالحظتها تشري إىل أن هناك اخنفاضًا ميكن قياسه
يف التدفقات النقدية املستقبلية التقديرية .وقد حيتوي هذا الدليل على بيانات ميكن مالحظتها واليت تشري إىل أن هناك تغريًا عكسيًا يف حالة السداد
جملموعة من املقترضني .وتستخدم اإلدارة التقديرات بناء على اخلربة السابقة للخسائر يف القروض ذات خصائص خماطر ائتمان مماثلة حيث يوجد دليل
موضوعي على االخنفاض يف القيمة .وتتم مراجعة املنهجية واألحكام املستخدمة يف تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بانتظام للحد من
أية فروقات بني اخلسائر املقدرة و اخلسائر الفعلية.

 )2قياس القيمة العادلة
تقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية مثل املشتقات واالستثمارات املقتناة املدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل واملتاحة للبيع بالقيمة
العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مايل .وقد مت اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية اليت تقاس بالتكلفة املطفأة واالستثمارات املقتناة حىت تاريخ
االستحقاق يف اإليضاح رقم (6د).
تعرف القيمة العادلة أهنا السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجودات أو دفعه لتحويل مطلوبات مبوجب عملية نظامية متت بني متعاملني يف السوق بتاريخ
القياس .ويبىن قياس القيمة العادلة على افتراض أن عملية بيع املوجودات أو حتويل املطلوبات قد متت إما:
• يف السوق األساسي للموجودات أو املطلوبات ،أو
• يف السوق األكثر مالئمة لتلك املوجودات أو املطلوبات يف حالة عدم توفر سوق أساسي
جيب أن تكون اجملموعة متمكنة من الوصول للسوق األساسي أو السوق األكثر مالئمة .وتُقاس القيمة العادلة للموجودات أو املطلوبات باستخدام
االفتراضات واليت قد يستخدمها املتعاملني يف السوق لتسعري املوجودات أو املطلوبات وذلك بافتراض أن املتعاملني يف السوق يسعون لتحقيق أفضل
منفعة اقتصادية هلم.
وتستخدم اجملموعة طرق تقييم مالئمة يف الظروف واليت يتوفر بشأهنا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة واليت تزيد من استخدام املدخالت ذات الصلة
اليت ميكن مالحظتها وتقلل من استخدام املدخالت اليت ال ميكن مالحظتها.
إن كافة املوجودات واملطلوبات واليت تقاس بالقيمة العادلة أو الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة السنوية يتم تصنيفها من خالل تسلسل القيمة
العادلة املبني أدناه ومبنية على أدىن مستوى مدخل والذي يعترب جوهري لقياس القيمة العادلة ككل:
املستوى األول  :أسعار السوق املتداولة ( غري املعدلة ) يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املماثلة.
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املستوى الثاين  :طرق تقييم حيث ميكن مالحظة أدىن مستوى مدخل والذي يعترب جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل مباشر أو غري مباشر.
املستوى الثالث  :طرق تقييم حيث ال ميكن مالحظة أدىن مستوى مدخل والذي يعترب جوهري لقياس القيمة العادلة.
وبالنسبة للموجودات واملطلوبات واملسجلة يف القوائم املالية املوحدة بشكل متكرر ،تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كان هناك حتويالت قد حصلت بني
املستويات يف التسلسل بإعادة تقييم التصنيف ( بناء على أدىن مستوى مدخل والذي يعترب جوهري لقياس القيمة العادلة ككل )  ،بتاريخ هناية كل فترة
مالية.
ويقوم مثمنون خارجيون بتقييم املوجودات اهلامة مثل العقارات واملوجودات املالية املتاحة للبيع ،واملطلوبات اهلامة مثل العوض احملتمل .إن عمل
املثمنني اخلارجيني يتقرر سنويًا من قبل جلنة التقييم بعد التباحث مع جلنة املراجعة بالبنك واحلصول على موافقتها .وتشتمل أسس ومعايري االختيار على
اإلملام بالسوق ،والسمعة واالستقاللية وما إذا متت مراعاة املعايري املهنية.

 )3االخنفاض يف قيمة استثمارات األسهم املتاحة للبيع وسندات الدين
متارس اجملموعة األحكام لتقدير االخنفاض يف قيمة استثمارات األسهم املتاحة للبيع وسندات الدين ،بتاريخ إعداد كل القوائم املالية ،واليت تتضمن حتديد
االخنفاض اجلوهري أو املستمر يف القيمة العادلة عن تكلفتها .ولتحديد ما إذا كان االخنفاض جوهري  ،يتم تقييم االخنفاض يف القيمة العادلة مقابل
التكلفة األصلية لألصل عند االثبات األويل له .ولتحديد ما إذا كان االخنفاض مستمر  ،يتم تقييم االخنفاض مقابل الفترة واليت كانت فيها القيمة العادلة
لألصل أقل من تكلفته األصلية عند االثبات األويل  .ويتطلب ممارسة األحكام لتحديد ما هو جوهري ،وللقيام هبذا احلكم ،تقوم اجملموعة ضمن عوامل
أخرى بتقييم التقلب الطبيعي يف سعر السهم  /سندات الدين والتدهور يف الوضع املايل للمنشأة املستثمر هبا وأداء الصناعة والقطاع والتغري يف التقنية
والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية ،ويتطلب ذلك حكما مماثال للذي مت تطبيقه على التقييم اخلاص بالقروض والسلف.

 )4تصنيف االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق
تتبع اجملموعة متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم  39يف تصنيف املوجودات املالية غري املشتقة ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها وذات
االستحقاق الثابت كاستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق .وللقيام هبذه األحكام ،تقوم اإلدارة بتقييم نيتها وقدرهتا على االحتفاظ هبذه االستثمارات
حىت تاريخ االستحقاق.
ويف حالة عدم قدرة اجملموعة على إبقاء هذه االستثمارات حىت تاريخ االستحقاق ،باستثناء بعض احلاالت اخلاصة ،على سبيل املثال بيع قريب من تاريخ
االستحقاق أو أن املبلغ غري جوهري ،يتطلب من اجملموعة إعادة تصنيف كافة االستثمارات املصنفة كمقتناة حىت تاريخ االستحقاق إىل استثمارات متاحة
للبيع .

 )5حتديد السيطرة على املستثمر به
ختضع مؤشرات السيطرة املبينة يف اإليضاح رقم ( 3أ) ألحكام اإلدارة اليت ميكن أن يكون هلا أثر جوهري على حصة اجملموعة يف صناديق االستثمار.
صناديق االستثمار
تقوم اجملموعة بدور مدير الصندوق لعدد من الصناديق االستثمارية .إن حتديد مدى سيطرة اجملموعة على تلك الصناديق يف معظم األوقات يتطلب
التركيز على تقييم املنافع االقتصادية للمجموعة يف الصندوق (واملتضمنة أية حصص مسجلة وأتعاب اإلدارة املتوقعة) وحقوق املستثمرين يف إقالة مدير
الصندوق .ونتيجة لذلك ،فقد استنتجت اجملموعة أهنا تقوم بدور وكيل للمستثمرين يف كافة احلاالت ،وعليه مل تقم بتوحيد القوائم املالية هلذه الصناديق،
راجع اإليضاحني ( )6و (.)37

هـ) خمصص االلتزامات واملطالبات القانونية
يتلقى البنك مطالبات قانونية خالل دورة أعماله العادية .وقد قامت اإلدارة بإجراء األحكام بشأن احتمال جتنيب خمصص لقاء املطالبات .إن تاريخ انتهاء
املطالبات القانونية واملبلغ املطلوب سداده غري مؤكد مبا يف ذلك مبلغ تدفقات املنافع االقتصادية اخلارجية احملتملة .يعتمد توقيت وتكاليف املطالبات
القانونية على االجراءات النظامية املتبعة.
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و ) مبدأ االستمرارية
قامت اإلدارة بتقييم مقدرة اجملموعة على االستمرار يف العمل وفقًا ملبدأ االستمرارية ،واقتنعت بأن اجملموعة لديها املوارد الالزمة لالستمرار يف العمل
يف املستقبل املنظور .كما أن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم يقني قد تثري الشكوك حول مقدرة اجملموعة على االستمرار يف العمل وفقًا ملبدأ
وبناء على ذلك  ،مت االستمرار يف إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ االستمرارية .
االستمرارية.
ً

 .3ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
إن السياسات احملاسبية اهلامة املتبعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة موضحة أدناه:

التغري يف السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة تتماشى مع السياسات املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املوحدة السنوية
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2014م فيما عدا اتباع التعديالت على املعايري احلالية التالية والتفسريات اجلديدة املذكور أدناه الناجتة عن املعايري الدولية
اخلاصة بالتقارير املالية وارشادات جلنة تفسري املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية اجلديدة واملعدلة واليت مل يكن لديها أي اثر جوهري على القوائم
املالية املوحدة للمجموعة خالل السنة احلالية أو السنوات السابقة واليت يعتقد أن يكون هلا أثر غري جوهري يف الفترات املستقبلية:
• تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  ،19والذي يطبق على الفترات السنوية اليت تبدأ بتاريخ  1يوليو 2014م أو بعده ،واملطبق على الربامج احملددة
املنافع اليت تشمل مسامهة من املوظفني و /أو أطراف ثالثة ،ويقدم ذلك إعفاء يعتمد على استيفاء بعض املعايري اخلاصة باملتطلبات املقترحة يف
تعديالت عام 2011م املتعلقة بربط مسامهات املوظفني /األطراف الثالثة بفترات اخلدمة وفقًا ملعادلة منافع الربنامج أو وفقًا لطريقة القسط الثابت،
ويعطي التعديل احلايل خيارًا يف حال انطبقت الشروط ،لتقليل تكلفة اخلدمة يف الفترة اليت مت فيها تقدمي اخلدمة ذات الصلة.
• تطبق دورة التحسينات السنوية على املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية للسنوات من 2010م – 2012م و 2011م – 2013م على الفترات السنوية اليت
تبدأ يف  1يوليو  2014أو بعده.
إن ملخص التعديالت هو كما يلي:
• املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم (“ :)1اتباع املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية للمرة األوىل” :يوضح التعديل بأنه يسمح وال يعترب إلزاميًا
ملتبع املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية للمرة األوىل بإتباع املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية اجلديدة أو املعدلة واليت ال تعترب إلزامية بعد
ولكنها متوفرة التباعها بشكل مبكر.
• املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم ( :)2مت تعديل املعيار ليوضح تعريف “شروط املنح” وذلك بتعريف “شرط األداء” و “شرط اخلدمة” بصورة مستقلة.
• املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم (“ :)3دمج األعمال” يوضح التعديل نطاق اإلستثناءات هلذا املعيار وان مجيع ترتيبات العوض احملتمل
املصنفة كمطلوبات أو موجودات والناجتة عن اندماج األعمال جيب قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة سواء كانت تندرج ضمن نطاق
املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم ( )9او معيار احملاسبة الدويل رقم (  )39اذا تطلب األمر .
• املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم (“ :)8القطاعات التشغيلية” توضح التعديالت أن جيب على املنشاة اإلفصاح عن احكام االدارة يف تطبيق
معايري التجميع يف الفقرة رقم  12واملعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم ()8ويتعني االفصاح عن تسوية موجودات القطاع مع إمجايل املوجودات
فقط يف حالة مت إبالغ املسؤول الرئيسي عن اختاذ القرارات التشغيلية عن هذه التسوية وذلك ينطبق على األفصاح عن مطلوبات القطاع .
• معيار احملاسبة الدويل رقم (“ :)16املمتلكات واآلالت واملعدات” ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم (“ :)38املوجودات غري امللموسة” :توضح هذه التعديالت
أن ميكن اعادة تقييم األصل بالرجوع اىل املعلومات اليت متت مالحظتها اما بتعديل امجايل القيمة الدفترية لألصل إىل القيمة السوقية او عن طريق
حتديد القيمة السوقية وتعديل امجايل القيمة الدفترية بشكل نسيب حبيث تكون القيمه الدفترية تساوي القيمة السوقية .اضافة اىل ذلك ،فان االستهالك
او االطفاء املتراكم هو الفرق بني امجايل القيم الدفترية والقيمه الدفترية لألصل .
• معيار احملاسبة الدويل رقم (“ : )13قياس القيمة العادلة” يوضح التعديل بأن اإلستنثاء اخلاص باحملفظة باملعيار رقم ( )13ينطبق ليس فقط على
املوجودات واملطلوبات املالية فحسب  ,بل يتضمن ذلك العقود األخرى داخل نطاق املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم (  )9أو على معيار
احملاسبة الدويل رقم ( ،)39إذا أنطبق ذلك.
• معيار احملاسبة الدويل رقم (“ :)24اإلفصاح عن اجلهات ذات العالقة” :يوضح التعديل بان منشأة اإلدارة هي املنشأة اليت تقدم خدمات كبار موظفي
اإلدارة العليا وختضع لإلفصاح عن اجلهات ذات العالقة وان املنشأة اليت تستخدم منشأة اإلدارة مطالبة باإلفصاح عن املصاريف املتكبدة بشأن خدمات
اإلدارة .

أ) أسس توحيد القوائم املالية
تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك السعودي اهلولندي وشركاته التابعة واليت يتم إعدادها حىت  31ديسمرب من كل سنة .ويتم إعداد
القوائم املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املعتمدة من قبل البنك .ويتم تعديل السياسات احملاسبية حسبما هو ضروري لتتماشى مع السياسات
احملاسبية املتبعة من قبل البنك .
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الشركات التابعة هي الشركات املستثمر هبا واليت تسيطر عليها اجملموعة .وتقوم اجملموعة بالسيطرة على شركة مستثمر فيها  ،عندما تكون معرضة أو
لديها حقوق يف العوائد املتغرية من خالل مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثري يف هذه العوائد من خالل سيطرهتا على الشركة
املستثمر فيها .إن القوائم املالية للشركات التابعة متضمنة يف القوائم املالية املوحدة من تاريخ بدء السيطرة ولغاية توقف السيطرة.
تدرج نتائج أعمال الشركات التابعة املشتراة أو املباعة خالل السنة ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل املوحدة اعتبارًا من تاريخ سريان الشراء أو حىت تاريخ سريان
البيع ،حسبما هو مالئم .وقد مت إعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام سياسات حماسبية مماثلة وطرق تقييم ملعامالت متماثلة وأحداث أخرى يف حاالت
مشاهبة.
وعلى وجه التحديد ،تسيطر اجملموعة على الشركة املستثمر هبا فقط إذا كان لدى اجملموعة:
• سيطرة على الشركة املستثمر فيها (أي حقوق موجودة واليت تعطيها القدرة على التحكم باألنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها).
• خماطر أو حقوق يف العوائد املتغرية من عالقتها يف الشركة املستثمر فيها.
• القدرة على استخدام سيطرهتا على الشركة املستثمر فيها للتأثري على العوائد عندما يكون لدى اجملموعة أقل من حقوق تصويت األغلبية او حقوق
مماثلة يف الشركة املستثمر فيها .تقوم اجملموعة بالنظر يف كافة احلقائق واحلاالت لتقييم ما إذا كان لديها السيطرة على الشركة املستثمر فيها
واملتضمنة:
• الترتيب التعاقدي مع أصحاب التصويت اآلخرين يف الشركة املستثمرفيها.
• حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية اخرى
• حقوق تصويت اجملموعة أو حقوق تصويت حمتملة اكتسبت عن طريق حقوق امللكية مثل األسهم.
تقوم اجملموعة بإعادة تقييم إذا كانت مسيطرة او غري مسيطرة على شركة مستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أنه هناك تغريات يف واحدة
او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة ويبدأ توحيد الشركة التابعة من تاريخ حصول اجملموعة للسيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عند فقدان اجملموعة
للسيطرة على الشركة التابعة .ويتم تضمني موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة واملشتراة أو املستبعدة خالل السنة يف قائمة الدخل
الشامل املوحدة من تاريخ حصول اجملموعة على السيطرة ولغاية توقف اجملموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
إن مجيع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية والدخل واملصاريف والتدفقات النقدية املتداخلة بني شركات اجملموعة واملتعلقة بالتعامالت بني
أعضاء اجملموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.
تقوم اجملموعة بإدارة املوجودات املقتناه على سبيل األمانة وكذلك األدوات االستثمارية األخرى نيابة عن املستثمرين .وال يتم إدراج القوائم املالية هلذه
املنشآت يف هذه القوائم املالية املوحدة بإستثناء احلاالت اليت يكون فيها للمجموعة سيطرة على املنشأة.
يتم احملاسبة عن التغري يف حصص ملكية الشركة التابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وإذا فقدت اجملموعة السيطرة على شركة تابعة
فإهنا:
• تلغي إثبات املوجودات (متضمنة الشهرة ،إن وجدت) واملطلوبات للشركة التابعة.
• تلغي إثبات القيمة الدفترية حلقوق امللكية غري املسيطرة.
• تلغي إثبات فروقات التحويل املتراكمة واملسجلة ضمن حقوق امللكية.
• تثبت القيمة العادلة للمبلغ املستلم.
• تثبت القيمة العادلة ألي استثمار حمتفظ به.
• تثبت اي فائض أو عجز يف الدخل او اخلسارة.
• تعيد تصنيف حصة الشركة األم يف العناصر املثبتة سابقًا يف قائمة الدخل الشامل املوحدة إىل قائمة الدخل املوحدة أو األرباح املبقاة ،حسبما هو مالئم،
كما قد يتطلب إذا قامت اجملموعة باالستبعاد املباشر للموجودات واملطلوبات ذات الصلة.

ب) االستثمارات يف الشركات الزميلة
تسجل االستثمارات يف الشركات الزميلة أوليًا بالتكلفة ويتم حماسبتها الحقا وفقًا لطريقة حقوق امللكية على أساس القوائم املالية املدققة السنوية أو
أحدث قوائم مالية مفحوصة متوفرة .إن الشركة الزميلة هي منشأة يوجد للمجموعة تأثري جوهري (ولكن ليس سيطرة) على سياساهتا املالية والتشغيلية وال
تعترب شركة تابعة أو مشروع مشترك .ويتم قيد االستثمارات يف الشركات الزميلة يف قائمة املركز املايل املوحدة بالتكلفة زائدًا التغريات على حصة اجملموعة
يف صايف املوجودات ملا بعد الشراء ناقصًا أي اخنفاض يف قيمة االستثمارات الفردية .يتم قيد حصة اجملموعة من أرباح وخسائر شركاهتا الزميلة بعد
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الشراء ضمن قائمة الدخل املوحدة ويتم قيد حصتها يف التغريات يف قائمة الدخل الشامل املوحدة ضمن االحتياطيات .ويتم تعديل التغريات الالحقة
املتراكمة ملا بعد الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار .ويف احلاالت اليت تعادل أو تتجاوز فيها حصة اجملموعة يف خسائر الشركة حصتها يف الشركة
الزميلة ،مبا يف ذلك أية ذمم مدينة غري مضمونة أخرى ،ال تقوم اجملموعة بقيد خسائر أضافية باستثناء عند تكبدها التزامات أو قيامها بدفعات بالنيابة
عن الشركة الزميلة.
يتم استبعاد األرباح واخلسائر غري احملققة من املعامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة بقدر حصتها يف الشركات الزميلة .وتعكس قائمة الدخل املوحدة
حصة اجملموعة يف نتائج عمليات الشركة الزميلة .عندما يكون هناك تغري مسجل مباشرة يف حقوق ملكية الشركة الزميلة ،تقوم اجملموعة بقيد حصتها
بأي تغريات واإلفصاح عنها يف قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة.
يتم إظهار حصة اجملموعة يف ربح  /خسارة الشركة الزميلة كبند مستقل على قائمة الدخل املوحدة .ويكون هذا الربح  /اخلسارة خاص حبقوق مسامهي
الشركة الزميلة وعليه فإن هذا الربح  /اخلسارة هو الربح  /اخلسارة بعد ضريبة الدخل وحقوق امللكية غري املسيطرة يف الشركات التابعة للشركة الزميلة.
وتعد القوائم املالية للشركة الزميلة لنفس الفترة املالية اخلاصة باجملموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت كي تتماشى السياسات احملاسبية مع تلك
املتبعة من قبل اجملموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم اجملموعة بتحديد ما إذا كان هناك حاجة لقيد خسائر اخنفاض يف القيمة إضافية على استثمارها يف الشركة
الزميلة .وتقوم اجملموعة بتحديد يف تاريخ إعداد كل قوائم مالية ما إذا كان هناك دليل موضوعي أن االستثمار يف الشركة الزميلة منخفض القيمة .ويف
هذه احلالة ،تقوم اجملموعة حبساب مبلغ االخنفاض يف القيمة والذي ميثل الفرق بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة والقيمة الدفترية ويتم قيد
املبلغ يف “ احلصة يف ربح شركة زميلة “ يف قائمة الدخل املوحدة.

ج) حماسبة تاريخ التداول
يتم إثبات وإلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول ،أي التاريخ الذي تصبح فيه اجملموعة طرفًا يف
األحكام التعاقدية هلذه األداة .إن العمليات االعتيادية املتعلقة بالشراء أو البيع هي عمليات شراء أو بيع للموجودات املالية اليت تتطلب أن يتم تسليم
املوجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك املتعارف عليها يف السوق.
إن العقد الذي يتطلب سداد صايف التغري يف قيمة العقد أو يسمح بذلك ال يعترب عقدا اعتياديا ،بل تتم احملاسبة عن هذا العقد كمشتق وذلك يف الفترة
بني تاريخ التداول وتاريخ السداد.

د) األدوات املالية املشتقة وحماسبة التحوط
يتم ،يف األصل ،إثبات األدوات املالية املشتقة واليت تتضمن عقود حتويل العمالت األجنبية ،وعقود حتويل العمالت األجنبية والسلع اآلجلة ومقايضات
أسعار العموالت وخيارات السلع والعقود املستقبلية اخلاصة بأسعار العموالت واتفاقيات األسعار اآلجلة ،ومقايضات أسعار العمالت والعموالت  ،وخيارات
أسعار العمالت والعموالت (املكتتبة واملشتراة) بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد املشتقات ،ويعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل
املوحدة ويتم إثبات مصاريف املعاملة يف قائمة الدخل املوحدة .وتقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة ضمن املوجودات وذلك عندما تكون القيمة
العادلة إجيابية ،وضمن املطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سلبية .وحتدد القيمة العادلة باستخدام مناذج التدفقات النقدية املخصومة ومناذج
التسعري ،حسبما هو مالئم.
إن معاجلة التغريات يف القيمة العادلة تعتمد على تصنيف األدوات املشتقة حبسب الفئات التالية:

 ) 1املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تدرج أية تغريات يف القيمة العادلة لألدوات املشتقة املقتناة ألغراض املتاجرة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة ويفصح عنها يف صايف دخل املتاجرة.
وتتضمن األدوات املالية املشتقة املقتناة ألغراض املتاجرة أيضًا تلك األدوات املالية املشتقة غري املؤهلة حملاسبة التحوط واملتضمنة املشتقات املدجمة.

 )2املشتقات املدجمة
يتم معاملة األدوات املالية املشتقة املدجمة يف األدوات املالية األخرى على أهنا أدوات مالية مشتقة منفصلة ويتم قيدها بقيمتها العادلة إذا مل تكن
خصائصها وخماطرها االقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بالعقد األساسي ومل يكن اقتناء العقد األساسي ألغراض املتاجرة أو لتدرج قيمته العادلة يف قائمة
الدخل .وحتسب األدوات املالية املشتقة املدجمة املنفصلة عن العقود األساسية بقيمتها العادلة يف حمفظة املتاجرة مع قيد التغريات يف القيمة العادلة
يف قائمة الدخل املوحدة.

 )3حماسبة التحوط
تقوم اجملموعة بتصنيف بعض األدوات املشتقة كأدوات حتوط يف عالقات حتوط مؤهلة إلدارة التعرض ملخاطر معدالت الفائدة والعملة األجنبية
واالئتمان مبا يف ذلك التعرض الناشئ عن معامالت متوقع حدوثها بنسبة عالية والتزامات مؤكدة ،وإلدارة خطر معني ،يقوم البنك بتطبيق حماسبة
التحوط للمعامالت اليت تتحقق فيها معايري حمددة.
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ألغراض حماسبة التحوط ،يتم تصنيف التحوطات إىل فئتني مها( :أ) حتوطات خماطر القيمة العادلة واليت حتوط التعرض للتغريات يف القيمة العادلة
ملوجودات أو مطلوبات ما مت إثباهتا (أو املوجودات أو املطلوبات يف حالة حتويط حمفظة) أو االلتزامات اليت مل يتم إثباهتا أو جزء حمدد من هذه
املوجودات أو املطلوبات أو االلتزام واليت تتعلق خبطر حمدد قد يؤثر على صايف الربح أو اخلسارة املسجلة( .ب) حتوطات خماطر التدفقات النقدية واليت
حتوط التعرض للتغريات يف التدفقات النقدية سواء كانت متعلقة مبخاطر حمددة مرتبطة مبوجودات أو مطلوبات مثبتة أو مبعاملة متوقعة حمتمل
حدوثها بنسبة عالية واليت تؤثر على صايف األرباح أو اخلسائر املسجلة.
ولكي تكون املشتقات مؤهلة حملاسبة التحوط ،فإنه يتوقع بأن يكون التحوط ذا فعالية عالية ،أي أن يتم مقابلة التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات
النقدية من أداوات التحوط بشكل فعال مع التغريات اليت طرأت على األداة احملوطة ،وجيب أن تكون هذه التغريات قابلة للقياس بشكل موثوق به .وعند
بداية التحوط ،يتم توثيق أهداف وإستراتيجية إدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد أداة التحوط واألداة املتعلقة بالتحوط وطبيعة اخلطر احملوط وطريقة
تقييم فعالية عالقة التحوط من قبل اإلدارة .والحقًا ،جيب تقييم مدى فعالية التحوط بصورة مستمرة.
وبتاريخ كل عملية تقييم لفعالية التحوط ،يتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة جدا يف املستقبل ،والتأكد من أهنا قد كانت فعالة من قبل (فعالية بأثر
رجعي) لفترة معينة وذلك لكي تكون مؤهلة حملاسبة التحوط  ،ويتم إجراء تقييم رمسي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط يف مقابلة التغريات يف القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر احملوطة ألداة التحوط وذلك مع بداية التحوط وكل هناية ربع سنوي بشكل مستمر ،ويتوقع أن يكون التحوط فعاال
جدا إذا كانت التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للمخاطر احملوطة خالل الفترة اليت مت حتديد التحوط هلا تقابل أداة التحوط بنسبة تتراوح
من  80%إىل  125%وأن يكون من املتوقع حتقيق هذه املقابلة يف الفترات املستقبلية ،ويتم االعتراف بعدم فعالية التحوط يف قائمة الدخل املوحدة
ضمن “صايف دخل املتاجرة” ،ويف احلاالت اليت تعترب فيها أداة التحوط معاملة توقعات ،يقوم البنك أيضا بتقييم ما إذا كانت املعاملة حمتملة بشكل كبري
وما إذا كانت تؤدي للتعرض حلدوث تغريات يف التدفقات النقدية مما قد يؤثر على قائمة الدخل املوحدة.

حتوط خماطر القيمة العادلة
عندما ختصص أداة مالية مشتقة كأداة حتوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ،يدرج أي ربح أو خسارة ناشئ عن إعادة قياس أداة حتوط اىل قيمتها العادلة
مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة مع التغري يف القيمة العادلة لألداة احملوطة املتعلقة باخلطر احملوط.
يف احلاالت اليت يتوقف فيها حتوط خماطر القيمة العادلة لألدوات احملوطة اخلاضعة لعموالت واليت يتم قياسها بالتكلفة املطفأة عن التزامها بشرط
حماسبة التحوط ،أو بيعها،أو تنفيذها ،أو إهناء سرياهنا ،يتم إطفاء الفرق بني القيمة الدفترية لألداة احملوطة عند هنايتها والقيمة االمسية على مدى
الفترة املتبقية من التحوط األساسي باستخدام سعر العمولة الفعلي .إذا مت إلغاء إثبات األداة احملوطة يتم إثبات القيمة العادلة غري املطفأة مباشرة يف
قائمة الدخل املوحدة.

حتوط خماطر التدفقات النقدية
بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية املدرجة واملؤهلة ،أدوات املشتقات للتحوط عن التغريات يف التدفقات النقدية املتعلقة خبطر حمدد مرتبط باملوجودات
أو املطلوبات اليت مت إثباهتا أو العمليات املتوقع حدوثها بشكل كبري واليت ميكن أن تؤثر على قائمة الدخل ،يتم إثبات اجلزء اخلاص بالربح أو اخلسارة
الناجتة عن أداة التحوط والذي مت حتديده على أنه جزء فعال يف الدخل الشامل اآلخر مباشرة ،على أن يتم إثبات اجلزء غري الفعال ،إن وجد ،ضمن قائمة
الدخل املوحدة .أما بالنسبة لتحوطات خماطر التدفقات النقدية اليت تؤثر على املعامالت املستقبلية واليت مت إثبات األرباح أو اخلسائر ضمن االحتياطيات
األخرى ،يتم حتويلها إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفترة اليت أثرت فيها االدوات احملوطة على قائمة الدخل املوحدة .ويف احلاالت اليت ال تتوقع
فيها اجملموعة استرداد كافة أو جزء من اخلسارة املثبتة يف الدخل الشامل اآلخر خالل فترة مستقبلية واحدة أو أكثر ،عندئذ ستعيد تصنيفها يف قائمة
الدخل املوحدة – كتسوية إعادة تصنيف – املبلغ الذي مل يتم إثباته.
وعندما تؤدي املعاملة احملوطة املتنبأ هبا إىل إثبات موجودات أو مطلوبات غري مالية ،عندئذ جيب األخذ بعني االعتبار الربح واخلسارة املتعلقة هبا واليت
سبق إثباهتا مباشرة يف الدخل الشامل اآلخر ،يف القياس املبدئي لتكلفة االقتناء أو القيمة الدفترية األخرى هلذه املوجودات أو املطلوبات .وعند انتهاء
سريان أداة التحوط أو بيعها أو إهنائها أو تنفيذها أو يف حال مل تعد تلك األداة مؤهلة حملاسبة التحوط ،أو التوقع بعدم حدوث املعاملة املتنبأ هبا،
ال .ويف ذلك الوقت ،يتم حتويل الربح أو اخلسارة املتراكمة الناجتة عن
أو إلغاء ختصيصها على هذا النحو ،فإنه يتم التوقف عن حماسبة التحوط مستقب ً
أداة حتوط التدفقات النقدية ،اليت مت إثباهتا يف “الدخل الشامل” عند فترة فعالية التحوط ،من قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة إىل قائمة
الدخل املوحدة حني حدوث العملية املتنبأ هبا .ويف حالة التوقع بعدم حدوثها ،يتم حتويل صايف الربح أو اخلسارة املتراكمة املثبت ضمن الدخل الشامل
مباشرة إىل قائمة الدخل املوحدة للسنة.

هـ) العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم املالية املوحدة للمجموعة بالريال السعودي والذي يعترب أيضا العملة الوظيفية للبنك .تقوم كل منشأة يف اجملموعة بتحديد عملتها
الوظيفية اخلاصة هبا ،ويتم قياس البنود املدرجة يف القوائم املالية املوحدة لكل منشأة باستخدام تلك العملة.
حتوّل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي باألسعار الفورية السائدة عند تاريخ إجراء تلك املعامالت .كما حتوّل أرصدة املوجودات
واملطلوبات النقدية (عدا البنود النقدية اليت تعترب جزءًا من صايف االستثمار يف عملية أجنبية) املسجلة بالعمالت األجنبية يف هناية السنة إىل الريال
السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إعداد القوائم املالية .إن ربح أو خسارة حتويل العمالت األجنبية اخلاصة بالبنود النقدية ميثل الفرق بني التكلفة
املطفأة يف العملة الوظيفية يف بداية السنة معدلة مبعدل العمولة الفعلية واملدفوعات خالل السنة ،والتكلفة املطفأة يف العمالت األجنبية حمولة بسعر
الصرف السائد يف هناية السنة .إن مجيع الفروقات اليت تنشأ عن األنشطة لغري أغراض املتاجرة تسجل ضمن االيرادات غري التشغيلية األخرى يف قائمة الدخل
املوحدة ،باستثناء الفروقات الناجتة عن االقتراض بالعمالت األجنبية واليت تقدم حتوط فعال مقابل صايف االستثمار يف املنشاة األجنبية.
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يتم إثبات األرباح أو اخلسائر الناجتة عن سداد املعامالت أو حتويل العمالت اخلاصة بأرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية يف هناية الفترة واملسجلة
بالعمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة ،باستثناء الفروقات الناجتة عن إعادة حتويل أدوات األسهم املتاحة للبيع أو عند تأجيلها فتسجل يف الدخل
الشامل اآلخر كأداة حتوط تدفقات نقدية مؤهلة وصايف حتوطات استثمار مؤهلة وذلك بقدر التحوطات الفعالة .ويتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة من
فروقات أسعار الصرف اخلاصة بالبنود غري النقدية املسجلة بالقيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع ما مل يكن هلا استراتيجية حتوط فعالة.
يتم حتويل البنود غري النقدية بالعمالت األجنبية واليت يتم قياسها بالتكلفة التارخيية بأسعار التحويل السائدة عند تاريخ إجراء املعامالت األولية .فيما يتم
حتويل البنود غري النقدية بالعمالت األجنبية واليت يتم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة عند تاريخ حتديد القيمة العادلة.

و) مقاصــة األدوات املالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بالصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق قانوين ملزم ملقاصة املبالغ املثبتة أو عندما
يكون لدى اجملموعة نية للتسوية على أساس الصايف ،أو إثبات املوجودات وتسوية املطلوبات يف آن واحد.
ال تتم مقاصة الدخل واملصاريف يف قائمة الدخل املوحدة إال إذا تطلب األمر أو مسموح به وفقًا ألي معيار حماسيب أو تفسري وكما هو موضح يف السياسات
احملاسبية للمجموعة.

ز) إثبات اإليرادات/املصاريف
 )1دخل ومصاريف العموالت اخلاصة
يتم إثبات دخل ومصاريف العموالت اخلاصة جلميع األدوات املالية ،باستثناء اليت تصنف كمقتناة ألغراض املتاجرة أو تلك املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة
الدخل املوحدة بإستخدام معدل العمولة الفعلي .إن معدل العمولة الفعلي هو املعدل الذي خيصم 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 الفعلي  ،تقوم اجملموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ باالعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألدوات املالية باستثناء خسائر
االئتمان املستقبلية.
ويتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات املالية ،واملطلوبات املالية إذا أعادت اجملموعة النظر يف تقديراهتا للمدفوعات واملتحصالت .وحتسب القيمة
الدفترية املعدلة على أساس معدل العمولة الفعلي ،ويتم إدراج التغيري يف القيمة الدفترية كدخل أو مصاريف عموالت خاصة.
وبعد إثبات خسارة اخنفاض يف القيمة على أصل مايل او جمموعة من املوجودات املالية ،يتم االستمرار يف إثبات دخل العموالت اخلاصة يف قائمة املركز
املايل املوحدة على أساس معدل العمولة الفعلي على القيمة الدفترية لألصل.
ويشمل احتساب معدل العمولة الفعلي األخذ باالعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألدوات املالية (الدفع املسبق واخليارات وغريها) ومجيع األتعاب والنقاط
املدفوعة أو املتحصلة ،وتكاليف املعامالت واخلصومات أو العالوات واليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي .وتعرف تكاليف املعامالت بأهنا
التكاليف العرضية املرتبطة بشكل مباشر باالقتناء أو االصدار أو االستغناء عن موجودات أو مطلوبات مالية.

 )2أرباح  ( /خسائر) حتويل عمالت أجنبية
يتم إثبات ربح( /خسارة) حتويل عمالت أجنبية عند اكتساهبا  /تكبدها ،كما هو مبني يف سياسة العمالت األجنبية أعاله.

 )3دخل األتعاب والعموالت
يدرج دخل األتعاب والعموالت والذي يشكل جزء اليتجزأ من معدل العمولة الفعلي يف قياس املوجودات املتعلقة هبا .ويتم إثبات دخل األتعاب والعموالت
الذي ال يشكل جزء أساسي من حساب معدل العمولة الفعلي على املوجودات أو املطلوبات املالية ،عند تقدمي اخلدمة املتعلقة كما يلي:
• يتم إثبات أتعاب احملافظ واالستشارات اإلدارية األخرى وأتعاب اخلدمات على فترة عقود اخلدمات املتعلقة هبا على أساس زمين نسيب.
• األتعاب املستلمة عن إدارة األصول وإدارة الثروات وخدمات التخطيط املايل وخدمات احلفظ واخلدمات املماثلة األخرى واليت يتم تقدميها خالل فترة
زمنية ممتدة ،فيتم إثباهتا عند تقدمي اخلدمة.
• تؤجل أتعاب االلتزام ملنح القروض اليت يتوقع سحبها وأتعاب االئتمان األخرى (مع أي مصاريف عرضية أخرى) ويتم إثباهتا كتعديل ملعدل العمولة
الفعلي على القرض .ويف حال عدم توقع أن ينتج عن التزام قرض سحب قرض  ،فإن أتعاب االلتزام ملنح القروض يتم إثباهتا على أساس القسط الثابت
خالل فترة االلتزام.
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• تقيد مصاريف األتعاب والعموالت األخرى واملتعلقة بشكل أساسي بأتعاب املعامالت واخلدمات ،عند استالم اخلدمة ،ويتم االفصاح 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 دخل األدوات املالية املدرجة قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل أو دخل العمليات األخرى بناء على 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 املصنفة كأدوات مالية مدرجة قيمتها
العادلة يف قائمة الدخل ،وتشتمل على كافة التغريات احملققة وغري احملققة يف القيمة العادلة والعموالت وتوزيعات األرباح وفروقات حتويل العمالت
األجنبية.

 )6صايف دخل ( /خسارة) املتاجرة
تتضمن النتائج اليت تنشأ من أنشطة املتاجرة مجيع األرباح واخلسائر احملققة وغري احملققة الناجتة من التغريات يف القيمة العادلة ودخل أو مصاريف
العموالت اخلاصة املتعلقة هبا ،وتوزيعات األرباح عن املوجودات املالية واملطلوبات املالية املقتناة ألغراض املتاجرة وفروقات حتويل العمالت األجنبية.
وتتضمن عدم الفعالية املسجلة يف معامالت التحوط.

ح) ربح أو خسارة اليوم الواحد
عندما تكون قيمة املعاملة خمتلفة عن القيمة العادلة لنفس األداة يف املعامالت السوقية األخرى واليت ميكن مالحظتها أو تكون مبنية على أساس
طريقة تقييم حيث أن املتغريات تشتمل على بيانات من األسواق اليت ميكن مالحظتها فقط ،تثبت اجملموعة فورًا الفروقات بني قيمة املعاملة والقيمة
العادلة (ربح أو خسارة اليوم الواحد) يف قائمة الدخل املوحدة ضمن “صايف دخل املتاجرة” .ويف احلاالت اليت يكون فيها استخدام بيانات ال ميكن
مالحظتها ،يدرج الفرق بني قيمة املعاملة والقيمة طبقًا لطريقة التقييم يف قائمة الدخل املوحدة فقط عندما تصبح املدخالت ميكن مالحظتها ،أو
عندما يتم إلغاء إثبات األداة.

ط) اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يستمر إثبات املوجودات املباعة مع االلتزام املتزامن بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد (اتفاقيات إعادة شراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة
عندما تقوم اجملموعة باإلبقاء بشكل جوهري على مجيع املخاطر واملكاسب املصاحبة للملكية .ويستمر قياس هذه املوجودات وفقًا للسياسات احملاسبية
املتبعة املتعلقة باألدوات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل ،واملتاحة للبيع ،واملقتناة حىت تاريخ االستحقاق ،واالستثمارات األخرى املقتناة
بالتكلفة املطفأة .ويتم تصنيف هذه املعامالت كقرض مضمون ويتم إظهار االلتزام جتاه الطرف اآلخر لقاء املبالغ املستلمة منه مبوجب هذه االتفاقيات
يف “األرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى” أو “ودائع العمالء” ،حسبما هو مالئم.
ويتم اعتبار الفرق بني أسعار البيع وإعادة الشراء كمصاريف عموالت خاصة تستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة الشراء على أساس سعر العمولة الفعلية .وال
يتم إثبات املوجودات املشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد (اتفاقيات إعادة بيع) يف قائمة املركز املايل املوحدة حيث أن تلك
املوجودات غري خاضعة لسيطرة اجملموعة .وتدرج املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االتفاقيات يف” نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي” أو
“األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى” أو”القروض و السلف” حسبما هو مالئم .ويتم اعتبار الفرق بني أسعار الشراء وإعادة البيع كدخل عموالت
خاصة يستحق على مدى فترة اتفاقية إعادة البيع على أساس سعر العمولة الفعلية.

ي) االستثمارات
اإلثبات األويل
يتم يف األصل إثبات مجيع االستثمارات بالقيمة العادلة ،زائدًا – بالنسبة لالستثمارات غري املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل – تكاليف املعامالت
العرضية املباشرة ويتم إثباهتا الحقًا بناء على تصنيفها كمقتناة حىت تاريخ االستحقاق أو مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو متاحة للبيع أو
استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة .ويتم إطفاء العالوات وتتراكم اخلصومات على أساس سعر العمولة الفعلية ويتم قيدها ضمن دخل العموالت
اخلاصة.
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حتديد القيمة العادلة
حتدد القيمة العادلة لألوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية النظامية على أساس متوسط أسعار العرض والطلب املتداولة بالسوق عند هناية
يوم العمل .وحتدد القيمة العادلة لألصول املدارة واالستثمارات يف صناديق االستثمار بالرجوع إىل صايف قيمة املوجودات املعلن والذي يساوي تقريبا
القيمة العادلة.
أما بالنسبة لألوراق املالية واليت ال يوجد هلا سعر سوق متداول ،فيتم إجراء تقدير مناسب للقيمة العادلة بالرجوع إىل القيمة السوقية احلالية لألدوات األخرى
املشاهبة هلا بشكل جوهري ،أو على أساس التدفقات النقدية املتوقعة هلا أو على أساس ما خيص تلك االستثمارات يف صايف املوجودات ذات العالقة.
وعندما ال ميكن الوصول إىل القيمة العادلة يف األسواق النشطة ،فإهنا حتدد باستخدام أساليب تقييم متعددة واليت تتضمن استخدام طرق رياضية.

إعادة تصنيف
ال يتم إعادة تصنيف االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بعد اإلثبات األويل ،باستثناء األدوات غري املشتقة املدرجة يف قيمتها العادلة
يف قائمة الدخل .وميكن 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 أهنا مل تعد مقتناة لغرض بيعها أو شرائها يف املدى القريب ،
واستيفاء الشروط التالية:
• إذا مت تعريف االستثمارات على أهنا “مقتناة بالتكلفة املطفأة” وانه مل تكن هناك حاجة إىل أن تصنف على أهنا مقتناة ألغراض املتاجرة عند اإلثبات األويل،
حينها حيق للمجموعة إعادة تصنيفها إذا كان لديها الرغبة والقدرة على االستمرار يف اقتناء االستثمارات للمستقبل املنظور أو حىت تاريخ االستحقاق .
• إذا مل تفِ االستثمارات بشروط تعريفها على أهنا مقتناة بالتكلفة املطفأة ،عندها يتم إعادة تصنيفها خارج فئة استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة
فقط يف “ظروف نادرة”.
ميكن 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 اجملموعة الرغبة والقدرة على االستمرار باقتناء تلك األدوات املالية للمستقبل املنظور أو حىت تاريخ االستحقاق.

القياس الالحق
تتم احملاسبة عن االستثمارات وعرضها على األساس املوضح يف الفقرات التالية:

 )1االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
تصنف االستثمارات يف هذه الفئة حيت تكون استثمارات مقتناة ألغراض املتاجرة أو استثمارات مصنفة على اهنا 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 القصري األجل ،ويتم
إدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة بالقيمة العادلة ،ويتم إثبات التغريات يف القيمة العادلة ضمن صايف دخل أو (خسارة) املتاجرة.
ميكن إدراج االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل من قبل اإلدارة عند اإلثبات األويل يف حالة كان القيام بذلك يقلل بشكل كبري من
اختالفات القياس اليت تظهر يف حالة عدم تطبيق ذلك باستثناء أدوات األسهم اليت ال يوجد هلا سعر تداول يف سوق نشط واليت ال ميكن 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 التغريات يف قائمة الدخل
املوحدة خالل السنة اليت نشأت فيها هذه التغريات .كما يتم عرض دخل العموالت اخلاصة وتوزيعات األرباح على املوجودات املالية املدرجة قيمتها العادلة
يف قائمة الدخل كدخل متاجرة أو دخل أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل  -يف قائمة الدخل املوحدة.

 )2االستثمارات املتاحة للبيع
االستثمارات املتاحة للبيع هي عبارة عن أدوات حقوق ملكية غري مشتقة وسندات دين غري مصنفة كإستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق أو استثمارات
أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة وغري مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل واليت ينوى اقتنائها لفترة غري حمددة واليت ميكن أن تباع استجابة الحتياجات
السيولة أو التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة أو أسعار الصرف األجنيب أو أسعار األسهم.
تسجل االستثمارات املصنفة “ كاستثمارات متاحة للبيع” يف األصل بالقيمة العادلة شاملة مصاريف املعامالت العرضية واملباشرة ويتم قياسها الحقًا
بالقيمة العادلة باستثناء أدوات األسهم اليت ال يوجد هلا سعر تداول واليت ال ميكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق ويتم إظهارها بالتكلفة .ويتم
إثبات الربح أو اخلسارة غري احملققة نتيجة التغري يف القيمة العادلة يف الدخل الشامل اآلخر حلني إلغاء إثبات االستثمار أو حتققه أو اخنفاض قيمته ويتم
إعادة تصنيف الربح أو اخلسارة املتراكمة واملسجلة يف الدخل الشامل اآلخر إىل قائمة الدخل املوحدة.
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 )3االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها وذات تاريخ استحقاق ثابت ولدى اجملموعة النية واملقدرة على االحتفاظ هبا حىت تاريخ
االستحقاق ،كاستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق .ويتم يف األصل إثبات االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة شاملة تكاليف
املعامالت العرضية واملباشرة وتقاس بعد ذلك بالتكلفة املطفأة ناقصًا خمصص االخنفاض يف قيمتها .وحتسب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعني االعتبار
أي خصم أو عالوة عند االقتناء باستخدام معدل العمولة الفعلي .كما يدرج أي ربح أو خسارة نامجة عن هذه االستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة عندما
يتم إلغاء إثبات االستثمارات أو إخنفاض قيمتها.
إن االستثمارات اليت تصنف كاستثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق ال ميكن عادة بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثري على قدرة اجملموعة الستخدام هذا
التصنيف وال ميكن إدراجها كأداة حتوط بالنسبة لسعر العمولة أو خماطر الدفع املسبق وذلك بسبب طبيعة هذا االستثمار الطويل األجل.
إال أن عمليات البيع وإعادة التصنيف يف أي من احلاالت التالية لن يؤثر على قدرة اجملموعة باستخدام هذا التصنيف :
 عمليات البيع أو إعادة التصنيف القريبة جدًا من تاريخ االستحقاق لدرجة أن التغريات يف سعر العمولة السوقية لن يكون هلا أثر جوهري على القيمة العادلة. عمليات البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام اجملموعة بتحصيل كامل أصل مبلغ املوجودات بشكل كبري. -عمليات البيع أو إعادة التصنيف العائدة إىل أحداث غري متكررة ومعزولة وخارجة عن سيطرة اجملموعة واليت ال ميكن التنبؤ هبا بشكل منطقي.

 )4االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو املمكن حتديدها وغري املتداولة بسوق نشط كـ “استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة” .وتظهر هذه
االستثمارات ،واليت مل يتم حتوط قيمتها العادلة بالتكلفة املطفأة ،باستخدام سعر العمولة الفعلي بعد خصم خمصص االخنفاض يف القيمة ويتم إثبات أي
ربح أو خسارة يف قائمة الدخل املوحدة عندما يتم إلغاء إثبات االستثمار أو إخنفاض قيمته.

ك) القروض والسلف
تعترب القروض والسلف موجودات مالية غري مشتقة مت منحها أو اقتنائها بواسطة اجملموعة وذات دفعات ثابتة أو ممكن حتديدها .ويتم إثبات القروض
والسلف عندما يقدم النقد إىل املقترضني .ويتم إلغاء اإلثبات عندما يسدد املقترضني التزاماهتم أو عندما يتم شطب هذه القروض ،أو عندما يتم حتويل
مجيع املخاطر وعوائد امللكية بشكل جوهري.
يتم القياس املبدئي لكافة القروض والسلف ،بالقيمة العادلة شاملة مصاريف اقتنائها.
يتم إظهار القروض والسلف اليت مت منحها أو اقتنائها بواسطة اجملموعة واليت ليست متداولة بسوق نشط واليت مل يتم حتوط قيمتها العادلة ،بالتكلفة
املطفأة ناقصًا أي مبلغ مشطوب وخمصص خسائر إئتمان .أما بالنسبة للقروض والسلف اليت مت حتوطها ،يتم تسوية اجلزء املتعلق بالبند الذي مت التحوط
لقيمته العادلة مقابل القيمة الدفترية.

ل) االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية
يتم ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،إجراء تقييم لتحديد وجود أي دليل موضوعي على اخنفاض قيمة أي أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية .ويف
حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم حتديد صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من تلك املوجودات وأي اخنفاض يف القيمة ويتم
إثباته كتغريات يف القيمة الدفترية.
وتأخذ اجملموعة بعني اإلعتبار الدليل على االخنفاض يف قيمة القروض والسلف واالستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق وذلك على أساس األصل
اخلاص أو اجلماعي.
وعندما يتبني أن املوجودات املالية غري قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل خمصص االخنفاض يف القيمة املتعلق هبا مباشرة أو عن طريق إدراجها يف
قائمة الدخل املوحدة .وتشطب املوجودات املالية فقط يف الظروف اليت استنفذت فيها مجيع احملاوالت املمكنة الستردادها وبعد حتديد مبلغ اخلسارة
فيها.
إذا اخنفض مبلغ خسارة االخنفاض يف القيمة يف فترة الحقة وكان من املمكن ربط االخنفاض يف القيمة موضوعيًا حبدث وقع بعد إثبات االخنفاض (مثل
التحسن يف درجة ائتمان املدينني) ،فإنه يتم عكس خمصص االخنفاض يف القيمة السابق إثباته بواسطة تعديل حساب املخصص ،كما يتم إثبات املبلغ
الذي مت عكسه يف قائمة الدخل املوحدة يف خمصص خسائر إئتمان.
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 )1االخنفاض يف قيمة املوجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة
يتم تصنيف األصل املايل أو جمموعة من املوجودات املالية كمنخفضة يف القيمة يف حالة وجود دليل موضوعي على اخنفاض قيمتها نتيجة حلدث أو أحداث
وقعت بعد اإلثبات األويل لألصل املايل أو جمموعة من املوجودات املالية وأن خلسارة احلدث تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة هلذا األصل
املايل أو جمموعة من املوجودات املالية اليت ميكن قياسها بشكل موثوق به.
ويتم تكوين خمصص خاص خلسائر االئتمان نتيجة لالخنفاض يف قيمة القرض ،أو أي من املوجودات املالية األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ،إذا كان
هناك دليل موضوعي بأن اجملموعة لن تتمكن من حتصيل كافة املبالغ املستحقة .إن مبلغ املخصصات اخلاصة هو عبارة عن الفرق بني القيمة الدفترية
والقيمة املقدرة القابلة لالسترداد .إن القيمة املقدرة القابلة لالسترداد متثل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة واليت تتضمن القيمة
بناء على أساس سعر العمولة الفعلي األصلي.
املقدرة القابلة لالسترداد من الضمانات واملوجودات املرهونة ،بعد خصمها
ً
تعترب القروض الشخصية منخفضة القيمة وذلك عندما يتأخر سدادها لعدد معني من األيام طبقًا لربامج املنتجات ذات العالقة .وحيث أنه يتم حتديد
مقاييس خماطر القروض الشخصية على أساس “مجاعي” وليس “فردي” ،فإنه يتم أيضًا إحتساب خمصصات القروض الشخصية على أساس “مجاعي”
بإستخدام طريقة “معدل التدفق” .يغطي املخصص  %70من القروض غري العاملة (فيما عدا قروض السكن) اليت تعترب متأخرة السداد بعد مدة  90يوم
والقروض اليت تصل حلد الشطب بعد مدة تأخر  180يومًا.
إضافة للمخصص اخلاص خبسائر االئتمان ،جينب خمصص مجاعي لإلخنفاض يف القيمة على أساس احملفظة لقاء خسائر اإلئتمان وذلك يف حالة وجود
دليل موضوعي على وجود خسائر غري حمددة بتاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة .إن املخصص اجلماعي مبىن على أساس إخنفاض يف مستوى التصنيف
اإلئتماين (إخنفاض درجات تصنيف خماطر اإلئتمان) للموجودات املالية منذ تاريخ منحها .ويقدر هذا املخصص بناء على عدة عوامل تتضمن تصنيفات
اإلئتمان احملددة للجهة  /اجلهات املقترضة ،والظروف اإلقتصادية احلالية وخربة اجملموعة يف التعامل مع اجلهة  /اجلهات املقترضة ،وأية معلومات أخرى
متاحة عن حاالت التعثر السابقة.
وال تعترب القروض اليت مت إعادة التفاوض على شروطها متأخرة يف السداد ،ولكن تعامل كقروض جديدة .وتبىن سياسات وممارسات إعادة اجلدولة على
سواء فرديًا أو مجاعيا باستخدام
مؤشرات أو معايري تشري إىل أن املدفوعات ستستمر يف الغالب .كما تستمر القروض يف اخلضوع لتقييم االخنفاض يف قيمتها
ً
سعر العمولة الفعلي األصلي للقرض.
ويتم إعادة التفاوض بشأن القروض والسلف بشكل عام كجزء من العالقة املستمرة مع العميل أو بسبب تغري عكسي يف حالة املقترض .ويف احلالة األخرية،
قد ينتج عن إعادة التفاوض متديد تاريخ استحقاق الدفعة أو جداول إعادة الدفعات حيث تقوم اجملموعة بعرض سعر عمولة معدل للمقترضني املتعثرين
فعليًا .وينتج عن ذلك ،إبقاء القرض كمتأخر عن موعد السداد ومنخفض يف القيمة بشكل فردي حيث أن دفعات العموالت املعاد التفاوض فيها وأصل
القرض ال تسترد القيمة الدفترية األساسية للقرض .ويف حاالت أخرى ،ينتج عن إعادة التفاوض اتفاقية جديدة وتعترب كقرض جديد .أن سياسات وتطبيقات
إعادة اجلدولة مبنية على مؤشرات أو أحكام وتشري أن الدفعات ستستمر يف الغالب .ويستمر القرض خبضوعه لتقييم االخنفاض يف القيمة بشكل فردي أو
مجاعي واحملاسبة باستخدام سعر العمولة الفعلي األصلي للقرض.

 )2اخنفاض يف قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع
يف حالة تصنيف سندات الدين كمتاحة للبيع ،تقوم اإلدارة بعمل تقييم فردي حول وجود أي دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة على أساس املعايري
ذاهتا للموجودات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة .ومع ذلك  ،فإن املبلغ املسجل لالخنفاض يف القيمة هو اخلسارة املتراكمة اليت تقاس على أهنا الفرق
بني التكلفة املطفأة والقيمة العادلة احلالية  ،ناقصا خسائر االخنفاض 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 حبدث ائتماين وقع بعد إثبات خسارة
االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة  ،يتم عكس االخنفاض يف القيمة من خالل قائمة الدخل املوحدة .
ويعترب االخنفاض اجلوهري أو املستمر يف القيمة العادلة عن تكلفة استثمارات األسهم املقتناة كمتاحة للبيع دليل موضوعي على االخنفاض يف القيمة وال
يسمح بعكس مبلغ خسارة االخنفاض يف القيمة من خالل قائمة الدخل املوحدة طاملا أن املوجودات بقيت مثبتة ،وعليه فإن أي زيادة يف القيمة العادلة
بعد تسجيل االخنفاض يف القيمة جيب أن تسجل ضمن قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة .ويف حال إلغاء إثبات املوجودات املالية ،يتم
تسجيل الربح أو اخلسارة املتراكمة املثبتة  -سابقًا يف قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة  -يف قائمة الدخل املوحدة للسنة.

م) العقارات األخرى
تؤول للمجموعة ،خالل دورة أعماهلا العادية ،بعض العقارات وذلك سدادًا للقروض والسلف املستحقة .وتعترب هذه العقارات كموجودات معدة للبيع،
وتظهر عند اإلثبات األويل بصايف القيمة القابلة لالسترداد للقروض والسلف املستحقة والقيمة العادلة احلالية للممتلكات املعنية  ،أيهما أقل  ،ناقصًا
تكاليف البيع (إذا كانت جوهرية) .وال يتم حتميل استهالك على مثل هذه العقارات ويتم إثبات إيرادات اإلجيار من العقارات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة.
وبعد اإلثبات األويل ،يتم تسجيل االخنفاض الالحق يف القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع يف قائمة الدخل املوحدة .كما يتم تسجيل الربح الناتج عن إعادة
تقييم القيمة العادلة الالحق ناقصًا تكاليف بيع هذه املوجودات إىل حد أن ال تتجاوز خسائر االخنفاض املتراكمة املثبتة يف قائمة الدخل ،وتظهر األرباح
واخلسائر من االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
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ن) االخنفاض يف قيمة املوجودات غري املالية
تقوم اجملموعة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كان هنالك مؤشر عن وجود إخنفاض يف قيمة املوجودات .ويف حالة وجود املؤشر أو عندما
يكون مطلوبًا إجراء إختبار سنوي للتأكد من وجود اخنفاض يف القيمة ،تقوم اجملموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي
القيمة العادلة لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية ناقصًا تكاليف البيع والقيمة احلالية ،أيهما أكرب .عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة
للنقدية أكرب من القيمة القابلة لالسترداد ،يتم إعتبار األصل منخفض القيمة ويتم ختفيض قيمته إىل القيمة القابلة لإلسترداد .ولتقييم القيمة احلالية ،يتم
خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل القيمة احلالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر
املتعلقة بذلك األصل .ولتحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع  ،يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة .إن هذه احلسابات معززة مبضاعفات التقييم
وأسعار االسهم املتداولة للشركات التابعة املدرجة أو أية مؤشرات متوفرة للقيمة العادلة.
وبالنسبة للموجودات ،باستثناء الشهرة إن وجدت  ،يتم عمل تقييم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ملدى توفر مؤشر أن خسائر االخنفاض بالقيمة املثبتة
سابقًا مل تعد موجودة أو اخنفضت .ويف حالة وجود مثل هذا املؤشر  ،تقوم اجملموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل أو الوحدة املدرة
للنقدية .ويتم عكس خسارة اخنفاض يف القيمة املثبتة سابقًا فقط يف حالة وجود تغري باالفتراضات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لذلك
األصل منذ آخر اثبات خلسارة اخنفاض يف القيمة .إن العكس حمدود حيث أن القيمة الدفترية لذلك األصل ال تزيد عن القيمة القابلة لالسترداد وال تزيد عن
القيمة الدفترية واليت من املمكن حتديدها  ،بعد خصم االستهالك  ،وفيما لو مل يتم اثبات خسارة االخنفاض يف القيمة يف السنوات السابقة .يتم إثبات
عكس القيد هذا يف قائمة الدخل املوحدة.

هـ) املمتلكات واملعدات
تقاس املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك واإلطفاء املتراكم وخسائر االخنفاض املتراكمة يف القيمة .وال يتم استهالك األراضي اململوكة.
يتم احملاسبة عن التغريات يف األعمار االنتاجية املقدرة بتغيري الفترة أو الطريقة ،حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغريات يف التقديرات احملاسبية .يتم
استهالك /إطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات وهي كما يلي:

املباين

 33سنة

حتسينات املباين املستأجرة

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

األثاث واملفروشات وأجهزة وبرامج احلاسب اآليل والسيارات

 3إىل  10سنوات

يتم ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  ،مراجعة القيمة املتبقية واألعمار االنتاجية للموجودات ومن مث يتم تعديلها إذا لزم األمر.
حتدد األرباح و اخلسائر الناجتة عن االستبعاد وذلك مبقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية  ،وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
ويتم مراجعة مجيع املوجودات للتأكد من وجود أي اخنفاض يف القيمة عندما تشري األحداث أو التغريات يف الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة
لالسترداد .أي قيمة دفترية يتم ختفيضها فورا إىل القيمة القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أكرب من القيمة املقدرة القابلة لالسترداد.

س) املطلوبات املالية
يتم ،يف األصل ،إثبات كافة ودائع سوق املال وودائع العمالء وسندات الدين الثانوية وسندات الدين األخرى املصدرة ،بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف
املعامالت .ويتم إثبات املطلوبات املالية املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل يف األصل بالقيمة العادلة ويتم تسجيل تكلفة املعامالت مباشرة يف
قائمة الدخل املوحدة ويتم الحقًا قياس مجيع املطلوبات املالية اخلاضعة لعموالت ،باستثناء تلك املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل أو اليت مت
حتوط قيمتها العادلة ،بالتكلفة املطفأة واليت يتم حساهبا بعد األخذ يف االعتبار مبلغ اخلصم أو العالوة .وتطفأ العالوات وتتراكم اخلصومات على أساس
معدل العائد الفعلي حىت تاريخ االستحقاق وحتول إىل مصاريف العموالت اخلاصة.
ويتم تصنيف املطلوبات املالية على أهنا مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل عند اإلثبات األويل هلا 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 اخلسارة
الناجتة يف قائمة الدخل املوحدة.
تعدل املطلوبات املالية املدرجة يف حتوط القيمة العادلة الفعالة للتغريات يف القيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم حتوطها .ويتم إثبات الربح أو اخلسارة
الناجتة يف قائمة الدخل املوحدة .أما املطلوبات املالية املقتناة بالتكلفة املطفأة ،فإن أي ربح أو خسارة يدرج يف قائمة الدخل املوحدة عند إلغاء اإلثبات.
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ع) الضمانات املالية والتزامات القروض
تقوم اجملموعة خالل دورة أعماهلا العادية مبنح ضمانات مالية واعتمادات مستندية وقبوالت .إن عقد ضمان مايل هو عبارة عن عقد يترتب عليه قيام
املصدر بسداد مبالغ معينة لتعويض الشخص املتضرر من اخلسارة الناجتة عن تعثر املدين عن سداد املبلغ عند استحقاقه وذلك وفقا للشروط األصلية أو
املعدلة اخلاصة بترتيب سداد الدين ،ويتم ،يف األصل ،إثبات الضمانات املالية يف القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ضمن املطلوبات األخرى ،وميثل
ذلك قيمة العالوة املستلمة .وبعد اإلثبات األويل ،يتم قياس التزامات اجملموعة لكل ضمان إما بالعالوة غري املطفأة أو بأفضل تقدير للمصروفات املطلوبة
لتسوية أية إلتزامات مالية تظهر نتيجة هلذه الضمانات ،أيهما أكرب .ويتم إثبات أي زيادة يف املطلوبات املرتبطة بالضمانات املالية يف قائمة الدخل
املوحدة حتت بند “خمصص خسائر ائتمان ،صايف” .كما يتم إثبات العالوة احملصلة يف قائمة الدخل املوحدة ضمن “دخل األتعاب والعموالت ،صايف” على
أساس طريقة القسط الثابت وعلى مدى فترة سريان الضمان.
وتعترب التزامات القروض التزامات مؤكدة ملنح االئتمان مبوجب أحكام وشروط حمددة مسبقًا.

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

ص) حماسبة عقود اإلجيار
تعترب كافة عقود اإلجيار اليت تربمها اجملموعة كمستأجر عقود إجيار تشغيلية ،ومبوجبها حتمل دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط
الثابت على مدى فترة اإلجيار.
ويف حالة إهناء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدته ،تدرج أية غرامات جيب دفعها للمؤجر كمصروف خالل الفترة اليت يتم فيها إهناء اإلجيار.

ق) النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،تشتمل “النقدية وشبه النقدية” املبالغ املدرجة كعمالت ورقية ومعدنية يف النقدية واألرصدة لدى
مؤسسة النقد العريب السعودي ،باستثناء الوديعة النظامية .كما تشتمل على األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واليت تستحق خالل ثالثة
أشهر أو اقل من تاريخ االقتناء واخلاضعة خلطر غري جوهري للتغريات يف القيمة العادلة.

ر) إلغاء إثبات األدوات املالية
يتم إلغاء إثبات املوجودات املالية (أو أي جزء منها أو أي جزء من جمموعة من املوجودات املالية املماثلة) وذلك عند إنتهاء احلقوق التعاقدية الستالم
التدفقات النقدية من هذه املوجودات أو عند حتويل أصل يتطلب حتويله إلغاء اإلثبات.
ويف احلاالت اليت تظهر فيها دالالت على ان اجملموعة نقلت موجودات مالية ،فإنه يتم إلغاء االثبات يف حالة قيام اجملموعة بنقل كل املخاطر واملكاسب
املصاحبة مللكية املوجودات .ويف احلاالت اليت ال يتم فيها نقل أو االبقاء على كل املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية املوجودات املالية ،يتم إلغاء
االثبات فقط يف حالة ختلي اجملموعة عن السيطرة على املوجودات املالية .وتقوم اجملموعة بتسجيل املوجودات أو املطلوبات بشكل منفصل يف حالة
احلصول على احلقوق وااللتزامات الناجتة عن العمليات.
ويتم إلغاء إثبات املطلوبات املالية (أو أي جزء منها) وذلك فقط عند استنفاذها ،أي عند تنفيذ االلتزام احملدد يف العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدة سريانه.

ش) معامالت برنامج األسهم
يصنف برنامج األسهم اخلاص باجملموعة كربنامج مسدد على شكل أسهم .ويتم حتديد القيمة العادلة لألسهم ،اليت تتوقع اجملموعة منحها ،يف تاريخ
االستحقاق وتقيد كمصروف على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة االستحقاق مع ما يقابلها من زيادة يف احتياطي برنامج أسهم .إن التفاصيل
اخلاصة بالربنامج وحتديد القيمة العادلة للسهم مذكورة يف اإليضاح رقم (. )38
تقوم اإلدارة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية  ،بتعديل تقديراهتا لعدد األسهم اليت سيتم منحها .ويتم اثبات أثر التعديل على التقديرات األصلية (إن وجدت)
يف قائمة الدخل املوحدة خالل فترة املنح املتبقية مع تعديل مقابل الحتياطي برنامج األسهم األساسي.
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ت) مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
إن االلتزامات املتعلقة مبكافأة هناية اخلدمة للموظفني حتدد على أساس تقييم اكتواري من قبل اكتواري مستقل .ويأخذ التقييم االكتواري يف االعتبار
ما نص عليه نظام العمل يف اململكة العربية السعودية .

ج) مزايا املوظفني قصرية األجل
يتم قياس مزايا املوظفني قصرية األجل على أساس غري خمصوم ويتم تسجيلها كمصاريف عند تقدمي اخلدمة ذات الصلة.ويتم االعتراف بالتزام املبلغ
املتوقع دفعه على حساب املكافآت النقدية قصرية األجل أو برامج مشاركة األرباح إذا كان للمجموعة التزام حايل أو التزام متوقع لدفع هذا املبلغ كنتيجة
خلدمة سبق تأديتها بواسطة املوظف وميكن تقدير هذه االلتزامات بشكل موثوق به.

ث) الزكاة وضريبة الدخل
مبوجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل باململكة العربية السعودية ،فإن الزكاة وضرائب الدخل هي التزام على املسامهني السعوديني وغري السعوديني ،على
التوايل .ويتم احتساب الزكاة على حصة املسامهني السعوديني يف حقوق امللكية أو صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة مبوجب أنظمة الزكاة ،ويتم
احتساب ضريبة الدخل على حصة املسامهني غري السعوديني يف صايف دخل السنة.
ال يتم حتميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة وتستقطع من توزيعات األرباح احلالية واملستقبلية املستحقة للمسامهني.

ذ) خدمات إدارة االستثمار
تقدم اجملموعة خدمات استثمارية لعمالئها من خالل شركتها التابعة وهي ،شركة السعودي اهلولندي املالية ،واليت تتضمن إدارة بعض صناديق
االستثمار بالتعاون مع مستشاري استثمار متخصصني .وتدرج حصة اجملموعة يف هذه الصناديق يف االستثمارات املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل
أو االستثمارات املتاحة للبيع .ويتم اإلفصاح عن األتعاب املكتسبة ضمن املعامالت مع األطراف ذات العالقة.
ال تعترب املوجودات احملتفظ هبا بصفة األمانة أو بصفة الوكالة موجودات خاصة باجملموعة وبالتايل ال يتم إدراجها يف القوائم املالية املوحدة.

ض) املنتجات املصرفية غري اخلاضعة لعمولة
إضافة للخدمات املصرفية التقليدية ،تقدم اجملموعة لعمالئها بعض املنتجات املصرفية غري اخلاضعة لعمولة واليت يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل
هيئة شرعية مستقلة على النحو التايل:
ويتم تسجيل كافة املنتجات املصرفية غري اخلاضعة لعمولة ضمن “ القروض و السلف “ و “ودائع العمالء” وفقا للسياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد
هذه القوائم املالية املوحدة

تعريف املنتجات غري اخلاضعة لعمولة
 .1املراحبة :عبارة عن اتفاقية تبيع مبوجبها اجملموعة للعميل سلعة أو أصل مت شرائه واقتنائه من قبل اجملموعة بناء على وعد مستلم من العميل
بشرائه .ويشمل سعر البيع التكلفة زائد هامش ربح متفق عليه .
 .2اإلجارة :هو اتفاق تقوم مبوجبه اجملموعة  ،بصفتها املؤجر ،بشراء أو بناء عقار لإلجيار وفقا لطلب العميل (املستأجر)  ،بناء على وعده بتأجريه العقار
ملدة حمددة متفق عليها واليت ميكن أن تنتهي بنقل ملكية العقار من املؤجر إىل املستأجر.
 .3املشاركة :عبارة عن اتفاقية بني اجملموعة وعميل لالستثمار يف منشأة استثمارية أو يف اقتناء ممتلكات تنتهي باقتناء العميل لكامل امللكية .ويتم
تقسيم األرباح واخلسائر حسب نصوص االتفاقية.
 .4التورق :شكل من أشكال عمليات املراحبة حبيث تشتري اجملموعة السلعة وتقوم ببيعها للعميل .ويقوم العميل ببيع السلعة يف احلال مستخدما
املتحصالت يف متويل احتياجاته.
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 .4نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
2015

2014

نقد يف الصندوق

775,893

569,803

حسابات جارية

151,917

247,690

أرصدة لدى مؤسسسة النقد العريب السعودي
وديعة نظامية

4,476,152

3,752,004

إتفاقيات إعادة بيع مع مؤسسة النقد العريب السعودي

2,233,907

4,953,966

7,637,869

9,523,463

اإلمجايل

وفقا ملتطلبات نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ،يتعني على اجملموعة االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة
النقد العريب السعودي بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب واالدخار وألجل والودائع األخرى ويتم احتساهبا يف هناية كل شهر .إن الوديعة النظامية
لدى مؤسسة النقد العريب السعودي غري متوفرة لتمويل عمليات اجملموعة اليومية وبناء عليه ال تعترب جزء من النقدية وشبه النقدية (راجع اإليضاح رقم ،)27
ويقوم البنك بإيداع أرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي مصنفة ضمن استثمارات من الدرجة األوىل.

 .5أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
2015

2014

حسابات جارية

546,888

351,089

إيداعات سوق املال

187,695

187,700

734,583

538,789

اإلمجايل

 .6استثمارات  ،صايف
أ) تصنف االستثمارت كما يلي :
داخل اململكة
 .1متاحة للبيع  ،صايف

2015

خارج اململكة
2015

2014

اإلمجالـــي

2014

2015

2014

سندات بعمولة ثابتة

13,886

33,056

-

-

13,886

33,056

سندات بعمولة متغرية

168,000

168,000

-

-

168,000

168,000

أسهم

342,288

230,488

-

-

342,288

230,488

صناديق استثمارية

147,566

135,382

-

-

147,566

135,382

671,740

566,926

-

671,740

566,926

إمجايل االستثمارات املتاحة للبيع  ،صايف

-

تشمل األسهم املدرجة ضمن االستثمارات املتاحة للبيع أسهم غري متداولة مببلغ  3.4مليون ريال سعودي ( 3.4 :2014مليون ريال سعودي) مسجلة بالتكلفة.
وتعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة هلذه األسهم تقارب قيمتها الدفترية.
داخل اململكة
 .2استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

خارج اململكة

2015

2014

سندات بعمولة ثابتة

18,495,484

15,746,287

341,018

سندات بعمولة متغرية

1,475,305

1,301,903

167,861

399,001

19,970,789

17,048,190

508,879

1,083,092

إمجايل االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة

داخل اململكة
 .3استثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

اإلمجالـــي
2015

2014

2015

2014

16,430,378

684,091

18,836,502
1,643,166

1,700,904

20,479,668

18,131,282

خارج اململكة

2015

2014

سندات بعمولة ثابتة

15,015

25,695

-

سندات بعمولة متغرية

-

-

60,062

60,064

15,015

25,695

60,062

60,064

75,077

20,657,544

17,640,811

568,941

1,143,156

21,226,485

إمجايل االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق

إمجايل االستثمارات ،صايف
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2015

اإلمجالـــي
2015

2014

-

15,015

25,695

60,062

60,064
85,759
18,783,967

2014

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

ب) االستثمارات املعاد تصنيفها
قامت اإلدارة يف  1يوليو 2008م ،بتحديد بعض االستثمارات املتاحة للبيع ،واليت كانت لديها نية واضحة لالحتفاظ هبا يف املدى املنظور بدال من بيعها على
املدى القصري .ونتيجة لذلك  ،مت إعادة تصنيف هذه األدوات من استثمارات متاحة للبيع إىل استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة بناء على القيمة العادلة
يف ذلك التاريخ ومت االبقاء على الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة يف احتياطي اسهم متاحة للبيع .ولو مل يتم إعادة التصنيف ،فإن االحتياطيات
األخرى كانت ستشتمل على أرباح قيمة عادلة غري حمققة مببلغ  8.39مليون ريال سعودي ( 12.7 :2014مليون ريال سعودي) ،وخالل السنة مت حتويل خسارة
مببلغ  1.99مليون ريال سعودي ( 1.79 :2014مليون ريال سعودي) إىل قائمة الدخل املوحدة ومتثل إطفاء احتياطي االستثمارات املتاحة للبيع بتاريخ إعادة
التصنيف.
يعكس اجلدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة لالستثمارات املعاد تصنيفها:
2015
القيمة الدفترية

استثمارات متاحة للبيع أعيد تصنيفها إىل استثمارات أخرى
مقتناة بالتكلفة املطفأة

2014
القيمة العادلة

67,983

القيمة الدفترية

68,025

148,516

القيمة العادلة
149,617

ج  -فيما يلي حتليالً ملكونات االستثمارات
2015

2014

متداولة

غري متداولة

اإلمجايل

سندات بعمولة ثابتة

322,670

18,542,733

18,865,403

815,452

سندات بعمولة متغرية

838,228

1,033,000

1,871,228

1,295,968

633,000

أسهم

338,850

3,438

342,288

227,050

3,438

230,488

صناديق استثمارية

147,566

-

147,566

135,382

-

135,382

1,647,314

19,579,171

21,226,485

2,473,852

16,310,115

18,783,967

إمجايل االستثمارات  ،صايف

متداولة

غري متداولة

اإلمجايل

15,673,677

16,489,129
1,928,968

تتكون السندات غري املتداولة بشكل أساسي ،من سندات خزينة وسندات حكومية سعودية أخرى واليت يتم تداوهلا بني البنوك داخل اململكة العربية
السعودية .وحتدد قيم هذه السندات باستخدام طريقة تسعري مالئمة.

د  -فيما يلي حتليالً لألرباح واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة واالستثمارات املقتناة حىت تاريخ
االستحقاق:
2015
 )1استثمارات أخرى
مقتناة بالتكلفة املطفأة

القيمة
الدفترية

إمجايل
األرباح غري
احملققة

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

2014
القيمة
العادلة

القيمة
الدفترية

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

إمجايل
األرباح غري
احملققة

القيمة
العادلة

سندات بعمولة ثابتة

18,836,502

13,235

()53,156

18,796,581

16,430,378

26,889

()26,985

16,430,282

سندات بعمولة متغرية

1,643,166

187

()24

1,643,329

1,700,904

3,748

()10

1,704,642

20,479,668

13,422

)(53,180

20,439,910

18,131,282

30,637

)(26,995

18,134,924

اإلمجايل

2015
 )2استثمارات مقتناة
حىت تاريخ االستحقاق

القيمة
الدفترية

إمجايل
األرباح غري
احملققة

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

2014
القيمة
العادلة

إمجايل
األرباح غري
احملققة

القيمة
الدفترية

إمجايل
اخلسائر غري
احملققة

القيمة
العادلة

سندات بعمولة ثابتة

15,015

379

-

15,394

25,695

1,467

-

27,162

سندات بعمولة متغرية

60,062

-

()1,770

58,292

60,064

-

()2,720

57,344

75,077

379

)(1,770

73,686

85,759

1,467

)(2,720

84,506

اإلمجايل
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هـ  -فيما يلي حتليالً لالستثمارات حسب األطراف األخرى:
2015

2014

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

18,508,360

15,695,809

شركات

1,368,652

1,357,136

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,198,469

1,592,202

أخرى

151,004

138,820

21,226,485

18,783,967

إمجايل االستثمارات  ،صايف

ان االستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة البالغة  10مليون ريال سعودي ( 5.060 :2014مليون ريال سعودي) مرهونة مبوجب اتفاقيات إعادة شراء
مع العمالء .تبلغ القيمة السوقية هلذه االستثمارات  10مليون ريال سعودي ( 5.059 : 2014مليون ريال سعودي).

و  -املخاطر االئتمانية اليت تتعرض هلا االستثمارات
2015

2014

االستثمارات
املقتناة حىت األخرى املقتناة
متاحة للبيع
تاريخ االستحقاق بالتكلفة
املطفأة

اإلمجايل

متاحة للبيع

االستثمارات
املقتناة حىت
األخرى املقتناة
تاريخ االستحقاق
بالتكلفة املطفأة

اإلمجايل

سندات سيادية سعودية

13,886

15,015

17,054,137

17,083,038

33,056

25,695

14,155,226

14,213,977

استثمارات من الدرجة األوىل

-

60,062

2,613,226

2,673,288

-

60,064

3,461,883

3,521,947

غري مصنفة

315,566

-

812,305

1,127,871

303,382

-

514,173

817,555

329,452

75,077

20,479,668

20,884,197

336,438

85,759

18,131,282

18,553,479

342,288

-

-

342,288

230,488

-

-

230,488

671,740

75,077

20,479,668

21,226,485

566,926

85,759

18,131,282

18,783,967

إمجايل املخاطر االئتمانية
اليت تتعرض هلا
الستثمارات
أسهم

إمجايل االستثمارات ،صايف

تشتمل االستثمارات من الدرجة األوىل على استثمارات تعادل درجة تصنيفها من أأأ إىل ب ب ب  .-صادرة عن وكالة تصنيف خارجية .وبالنسبة للسندات اخلاصة
غري املصنفة ،ولكن مت تصنيف مصدرها  ،يتم استخدام تصنيف املصدر .وتبلغ السندات اليت تندرج حتت هذا التصنيف  1.891مليون ريال سعودي (1.979 :2014
مليون ريال سعودي).

 .7قروض وسلف  ،صايف
أ) القروض والسلف املقتناة بالتكلفة املطفأة
2015
قروض وسلف عاملة – إمجايل

قروض وسلف غري عاملة ،صايف
إمجايل القروض والسلف

خمصص خسائر ائتمان

إمجايل القروض والسلف ،صايف
2014

جاري مدين

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

2,530,033

313,574

15,113,686

58,737,376

76,694,669

294,332

6,791

53,407

469,691

824,221

2,824,365

320,365

15,167,093

59,207,067

77,518,890

)(332,538

)(7,889

)(178,627

)(855,986

)(1,375,040

2,491,827

312,476

14,988,466

58,351,081

76,143,850

جاري مدين

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

اإلمجالـي

قروض وسلف عاملة – إمجايل

3,142,126

271,756

11,342,508

50,901,867

65,658,257

قروض وسلف غري عاملة ،صايف

303,769

5,568

36,422

495,863

841,622

إمجايل القروض والسلف

3,445,895

277,324

11,378,930

51,397,730

66,499,879

خمصص خسائر ائتمان

)(340,385

)(6,616

)(138,920

)(866,130

)(1,352,051

إمجايل القروض والسلف ،صايف

3,105,510

270,708

11,240,010

50,531,600

65,147,828
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ب) احلركة يف خمصص خسائر ائتمان
بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

340,385

6,616

138,920

866,130

1,352,051

43,976

17,761

130,356

182,712

374,805

)(32,013

)(9,442

)(42,778

)(22,292

)(106,525

11,963

8,319

87,578

160,420

268,280

)(19,810

)(7,046

)(47,871

)(170,564

)(245,291

332,538

7,889

178,627

855,986

1,375,040

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

الرصيد يف بداية السنة

364,446

6,007

116,366

705,744

1,192,563

املكون خالل السنة

100,223

16,709

94,748

218,218

429,898

استرداد مبالغ مكونة سابقًا

)(13,131

)(10,874

)(31,917

)(28,369

)(84,291

87,092

5,835

62,831

189,849

345,607

)(111,153

)(5,226

)(40,277

)(29,463

)(186,119

340,385

6,616

138,920

866,130

1,352,051

2015

جاري مدين

ايضاح

الرصيد يف بداية السنة
املكون خالل السنة

 7ب ()1

استرداد مبالغ مكونة سابقًا
 7ب ()2
ديون معدومة مشطوبة

الرصيد يف هناية السنة

2014

ايضاح

ديون معدومة مشطوبة

الرصيد يف هناية السنة

جاري مدين

اإلمجالـي

اإلمجالـي

7ب ( )1خمصص االخنفاض للسنة يشمل خسائر إئتمان جممعة قدرها  56مليون ريال سعودي ( 60 :2014مليون ريال سعودي)
7ب ( )2خمصص اخنفاض خسائر ائتمان وأخرى ،صايف
2015

2014

خمصص اخنفاض خسائر ائتمان

268,280

345,607

خمصصات أخرى (إيضاح رقم )10

149,908

-

418,188

345,607

خمصص خسائر ائتمان و أخرى ،صايف

ج) جودة االئتمان اخلاصة بالقروض والسلف
 )1قروض وسلف غري متأخرة السداد وغري منخفضة القيمة
صنفت اجملموعة حمفظة القروض والسلف غري متأخرة السداد وغري منخفضة القيمة إىل ثالث فئات هي :قروض منتظمة وقروض مرضية وقروض حتت
املالحظة حسب نظام التصنيف الداخلي للمجموعة.
إن القروض والسلف املصنفة كقروض منتظمة تعترب قروض عاملة ذات صفات أساسية قوية وتشمل تلك القروض اخلالية من أي ضعف حايل أو متوقع .
إن القروض والسلف املصنفة كقروض مرضية تعترب قادرة على الوفاء بالتزاماهتا على املدى املتوسط ،ولكن هناك احتمال تأثرها بالظروف التجارية
واالقتصادية العكسية.
تشتمل القروض والسلف حتت املالحظة على قروض وسلف عاملة ،حالية وسارية فيما خيتص بسداد أصل القرض والعمولة اخلاصة .إال أن هذا النوع من
القروض يتطلب مالحظة مباشرة من اإلدارة والذي قد حيتوي على بعض الضعف الذي رمبا يؤدي مستقبال إىل تدهور برنامج جدولة السداد من حيث أصل
القرض أو العمولة اخلاصة به .إن القروض والسلف املصنفة حتت املالحظة قد ال تعرض اجملموعة ألي خماطر جوهرية تؤدي إىل تصنيفها بدرجة أقل.
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بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

اإلمجالـي

جاري مدين

منتظمة

370,145

-

-

23,517,427

23,887,572

مرضية

2,073,040

278,460

14,572,962

35,084,742

52,009,204

حتت املالحظة

71,022

-

-

73,731

144,753

2,514,207

278,460

14,572,962

58,675,900

76,041,529

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

منتظمة

749,133

-

-

25,192,681

25,941,814

مرضية

2,233,702

247,183

11,055,133

25,158,210

38,694,228

حتت املالحظة

58,889

-

-

438,816

497,705

3,041,724

247,183

11,055,133

50,789,707

65,133,747

2015

اإلمجايل

جاري مدين

2014

اإلمجايل

اإلمجالـي

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

جاري مدين

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

لغاية  30يوم

15,652

25,416

460,644

40,351

542,063

من  31إىل  90يوم

120

9,698

80,080

15,159

105,057

من  91إىل  180يوم

54

-

-

5,966

6,020

15,826

35,114

540,724

61,476

653,140

بطاقات ائتمان

قروض شخصية

قروض جتارية

لغاية  30يوم

62,751

16,955

213,809

84,481

377,996

من  31إىل  90يوم

37,651

7,618

73,566

7,614

126,449

من  91إىل  180يوم

-

-

-

20,065

20,065

100,402

24,573

287,375

112,160

524,510

2015

اإلمجايل

جاري مدين

2014

اإلمجايل

اإلمجالـي

اإلمجالـي

تتكون القروض والسلف املتاخرة السداد وغري منخفضة القيمة املذكورة اعاله من امجايل القروض ،بإستثناء قروض الشركات اليت تشمل مبالغ أقساط متأخرة
السداد .إن عمر امجايل قروض وسلف الشركات متأخرة السداد وغري منخفضة القيمة كما يف  31ديسمرب  2015هو لغاية  30يوم ،من  31اىل  90يوم ،ومن  91اىل
 180يوم مببلغ  564مليون ريال سعودي و 24.20مليون ريال سعودي و 7.75مليون ريال سعودي ( 425.09 :2014مليون ريال سعودي و 61.19مليون ريال
سعودي و 34.64مليون ريال سعودي) ،على التوايل.
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د) فيما يلي حتليالً مبخاطر تركيز القروض والسلف وخمصص خسائر ائتمان حسب القطاعات االقتصادية:
عاملــــة

2015

خمصص خسائر
ائتمان

غري عاملـة

قروض وسلف،
صافـي

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

1,261,433

-

-

1,261,433

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,459,828

-

-

2,459,828

زراعة وأمساك

959,609

331

()331

959,609

تصنيع

14,104,345

265,411

)(265,411

14,104,345

مناجم وتعدين

442,751

-

-

442,751

كهرباء ومياه وغاز وخدمات صحية

1,977,839

-

-

1,977,839

بناء وإنشاءات

11,312,756

193,020

()193,020

11,312,756

جتارة

18,284,337

285,437

)(285,437

18,284,337

نقل واتصاالت

3,222,358

6,907

()6,907

3,222,358

خدمات

3,791,009

12,917

)(12,917

3,791,009

قروض شخصية وبطاقات ائتمان

15,427,260

60,198

()32,243

15,455,215

أخرى

3,451,144

-

-

3,451,144

76,694,669

824,221

()796,266

76,722,624

-

-

)(578,774

)(578,774

76,694,669

824,221

)(1,375,040

76,143,850

خمصص اخنفاض احملفظة
اإلمجايل

عاملــــة

2014

خمصص خسائر
ائتمان

غري عاملـة

قروض وسلف،
صافـي

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

1,263,299

-

-

1,263,299

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,485,717

-

-

2,485,717

زراعة وأمساك

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

جتارة

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

-

-

)(523,028

)(523,028

65,658,257

841,622

)(1,352,051

65,147,828

خمصص اخنفاض احملفظة
اإلمجايل

وتتضمن القروض والسلف منتجات مصرفية إسالمية بقيمة  42مليار ريال سعودي ( 32 :2014مليار ريال سعودي).

هـ) الضمانات
تقوم اجملموعة ،خالل دورة أعماهلا العادية يف أنشطة اإلقراض ،باالحتفاظ بضمانات للحد من خماطر االئتمان املتعلقة هبا .وتتضمن هذه الضمانات غالبا
ودائع ألجل ،وحتت الطلب وودائع أخرى نقدية ،وضمانات مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وموجودات ثابتة أخرى .وحيتفظ بالضمانات بصفة أساسية
مقابل القروض التجارية والشخصية ويتم إدارهتا مقابل املخاطر املتعلقة هبا على أساس صايف القيمة البيعية هلا .يبلغ إمجايل قيمة الضمانات  30.36مليار
ريال سعودي كما يف  31ديسمرب  18.95 :2014( 2015مليار ريال سعودي).
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 .8استثمار يف شركة زميلة
2015

2014

الرصيد يف بداية السنة

12,793

17,233

احلصة يف خسارة الشركة الزميلة

)(226

)(4,440

الرصيد يف هناية السنة

12,567

12,793

ميثل االستثمار يف شركة زميلة  )%20 :2014( %20من أسهم الشركة الوطنية للتأمني ،املسجلة يف اململكة العربية السعودية ،مبوجب املرسوم امللكي
الكرمي رقم م 53/الصادر بتاريخ  21شوال1430هـ (املوافق  10اكتوبر .)2009

 . 9ممتلكات ومعدات  ،صايف
فيما يلي تفاصيل املمتلكات واملعدات
األراضي
واملبانـي

حتسينات املبانــي أجهزة وبرامج
احلاسب اآليل
املستأجرة

املفروشات
واألثــاث

السيارات

التكلفة:

األعمال
الرأمسالية قيد
التنفيذ

اإلمجالـي

الرصيد يف بداية السنة

193,890

313,973

866,031

213,947

6,000

105,667

1,699,508

اإلضافات خالل السنة

202,825

-

-

-

-

189,320

392,145

االستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

()467

-

()467

-

3,742

106,452

12,458

-

()122,652

-

396,715

317,715

972,483

226,405

5,533

172,335

2,091,186

حمول من األعمال الرأمسالية
قيد التنفيذ خالل السنة
الرصيد يف هناية السنة

االستهالك  /اإلطفاء املتراكم:

الرصيد يف بداية السنة

52,915

264,336

678,717

173,242

3,910

-

1,173,120

احململ للسنة

4,270

15,251

90,656

6,767

543

-

117,487

االستبعادات خالل السنة

-

-

-

-

()467

-

()467

57,185

279,587

769,373

180,009

3,986

-

1,290,140

الرصيد يف هناية السنة

صايف القيمة الدفترية:

كما يف  31ديسمرب 2015

339,530

38,128

203,110

46,396

1,547

172,335

801,046

كما يف  31ديسمرب 2014

140,975

49,637

187,314

40,705

2,090

105,667

526,388

 .10موجودات أخرى ،صايف
دخل العموالت اخلاصة املستحقة املدينة:

2015

2014

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

192

135

استثمارات

36,811

37,744

قروض وسلف

268,686

238,467

أخرى

66,548

66,952

إمجايل دخل العموالت اخلاصة املستحقة املدينة

372,237

343,298

مدينون

833,842

1,387,695

القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات (إيضاح )11

307,597

354,622

أخرى

258

375

1,513,934

2,085,990

اإلمجايل

تشمل املوجودات األخرى مبلغ بقيمة  287.58مليون ريال سعودي ( 31ديسمرب  444.82 :2014مليون ريال سعودي) واليت يف حالة تعثر الطرف األساسي عن
سدادها سيتم تغطيتها من قبل جهة ذات عالقة وفقا التفاقية سداد مشروطة يتم إهناء إبرامها بني اجملموعة واجلهة ذات العالقة ،والتعرض كما يف 31
ديسمرب  2015هو عبارة عن صايف خمصص االخنفاض البالغ  149.91مليون ريال سعودي والذي مت إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.
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 .11املشتقات
تقوم اجملموعة خالل دورة أعماهلا العادية باستخدام األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط:

أ) املقايضات :
متثل املقايضات التزامات لتبادل جمموعة من التدفقات النقدية بأخرى .وبالنسبة ملقايضات أسعار العموالت ،تقوم األطراف األخرى عادة بتبادل دفع
العموالت بالسعر الثابت واملتغري وبعملة واحدة ،دون تبادل أصل املبلغ .أما بالنسبة ملقايضات أسعار العموالت بعمالت خمتلفة ،فيتم مبوجبها تبادل أصل
املبلغ مع دفع العموالت بسعر ثابت ومتغري بعمالت خمتلفة.

ب) العقود اآلجلة واملستقبلية :
أن العقود اآلجلة واملستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ حمددين يف املستقبل .ويتم
تصميم العقود اآلجلة خصيصًا لتلبية احتياجات معينة ويتم التعامل هبا خارج األسواق املالية النظامية .أما عقود الصرف األجنيب والعقود املستقبلية اخلاصة
بأسعار العموالت فيتم التعامل هبا وفق أسعار حمددة يف األسواق املالية النظامية  ،ويتم تسديد التغريات يف قيمة العقود املستقبلية يوميًا.

ج) اتفاقيات األسعار اآلجلة :
أن اتفاقيات األسعار اآلجلة هي عبارة عن عقود خاصة بأسعار العموالت ويتم تداوهلا بشكل فردي وتنص على أن يسدد نقدا الفرق بني سعر العمولة
املتعاقد عليه وسعر السوق يف تاريخ مستقبلي حمدد وذلك عن أصل املبلغ وخالل الفترة الزمنية املتفق عليها.

د) اخليارات :
أن اخليارات هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية  ،مينح مبوجبها البائع (مصدر اخليار) احلق ،وليس االلتزام ،للمشتري (حامل اخليار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو
أداة مالية بسعر حمدد سلفًا يف تاريخ مستقبلي حمدد أو يف أي وقت خالل الفترة الزمنية احملددة.

املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة
تتعلق معظم املشتقات املقتناة ألغراض املتاجرة لدى اجملموعة باملبيعات ،وتكوين املراكز ،وموازنة أسعار الصرف .وتتعلق أنشطة املبيعات بطرح
املنتجات للعمالء والبنوك لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية .ويتعلق تكوين املراكز بإدارة مراكز خماطر السوق مع
توقع احلصول على أرباح من التغريات اإلجيابية يف األسعار أو املعدالت أو املؤشرات .وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد واالستفادة من الفروقات يف أسعار
الصرف بني األسواق أو املنتجات املختلفة بغرض احلصول على أرباح من ذلك.

املشتقات املقتناة ألغراض حتوط املخاطر
تتبع اجملموعة نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر واليت يتعلق جزء منها بإدارة املخاطر اليت تتعرض هلا اجملموعة نتيجة التقلبات يف أسعار الصرف األجنيب
وأسعار العموالت لتكون ضمن املستويات املقبولة اليت يقررها جملس اإلدارة وضمن التوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي.
وقد وضع جملس اإلدارة مستويات معينة ملخاطر العمالت وذلك بوضع حدود للتعامل مع األطراف األخرى وملراكز العمالت .وتتم مراقبة مراكز العمالت يوميًا
باستخدام إستراتيجيات حتوط املخاطر لضمـان بقاء مراكز العمالت ضمن احلدود املقررة .كما وضع جملس اإلدارة مستوى معني ملخاطر أسعار العموالت
وذلك بوضع حدود للفجوات يف أسعار العموالت للفترات املقررة .ويتم دوريًا مراجعة الفجوات بني أسعار العموالت املتعلقة باملوجودات واملطلوبات
وتستخدم إستراتيجيات حتوط املخاطر لتقليل الفجوة بني أسعار العموالت ضمن احلدود املقررة .وتستخدم اجملموعة املشتقات كجزء من إدارة موجوداهتا
ومطلوباهتا ألغراض حتوط املخاطر وذلك لتقليل تعرضها ملخاطر أسعار العمالت والعموالت .ويتم ذلك عادة من خالل حتوط خماطر معامالت حمددة.
وتستخدم اجملموعة مقايضات أسعار العموالت لتحوط خماطر أسعار العموالت الناجتة عن خماطر أسعار عموالت ثابتة حمددة .وتستخدم اجملموعة أيضًا
مقايضات أسعار العموالت لتحوط خماطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض خماطر العموالت بأسعار متغرية .ويف مجيع هذه احلاالت ،جيب توثيق طبيعة
حتوط املخاطر وأهدافها رمسيًا ،مبا يف ذلك تفاصيل األدوات احملوطة خماطرها وأداة حتوط املخاطر ،ويتم قيد هذه املعامالت على أهنا حتوط خماطر
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
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تلخص اجلداول أدناه القيمة العادلة اإلجيابية والسلبية واملبالغ األمسية لألدوات املالية املشتقة  ،مع حتليلها للفترة املتبقية حىت تاريخ االستحقاق واملعدل
الشهري .أن املبالغ االمسية ،اليت تعترب مؤشرًا على حجم املعامالت القائمة يف هناية السنة ،ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة
هبا .وبالتايل  ،إن هذه املبالغ االمسية ال تعكس عن خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا اجملموعة واليت تقتصر عادة على القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات،
كما أهنا ال تعكس خماطر السوق.

2015

القيمة
العادلة
االجيابية

األدوات املالية املشتقة

القيمة
العادلة
السلبية

إمجايل
املبالغ
االمسية

املبالغ االمسية حسب تاريخ االستحقاق
 3إىل 12
شهر

خالل  3أشهر

 1إىل 5
سنوات

مقتناة ألغراض املتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

142,521

عقود الصرف األجنيب وعقود
السلع اآلجلة

خيارات العمالت والسلع

خيارات أسعار العموالت

58,075

27,057,930

1,884,510

440,282

21,070,102

أكثر من
مخس
سنوات

3,663,036

املعدل
الشهري

28,427,096

69,263

35,222

19,685,285

12,812,414

6,126,842

746,029

-

21,353,383

91,556

49,830

39,154,686

6,968,117

19,488,469

12,698,100

-

49,779,580

4,257

3,881

470,800

-

470,800

561,911

مقتناة لتحوط خماطر
القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت

اإلمجايل

القيم العادلة التفاقيات
مقاصة

القيم العادلة قبل املقاصة

-

1,468

37,539

-

-

37,539

-

307,597

148,476

86,406,240

20,220,813

27,499,821

34,551,770

4,133,836

1,188,943

1,188,943

1,496,540

1,337,419

القيمة
العادلة
االجيابية

القيمة
العادلة
السلبية

2014
األدوات املالية املشتقة

إمجايل املبالغ
االمسية

84,417

املبالغ االمسية حسب تاريخ االستحقاق
خالل  3أشهر

 3إىل 12
شهر

أكثر من
مخس
سنوات

 1إىل 5
سنوات

مقتناة ألغراض املتاجرة:
مقايضات أسعار العموالت

121,637

عقود الصرف األجنيب وعقود
السلع اآلجلة

خيارات العمالت والسلع

خيارات أسعار العموالت

35,434

27,079,104

606,375

2,722,187

1,670,884

22,079,658

املعدل
الشهري

26,713,272

113,854

96,299

21,060,276

9,417,218

11,643,058

-

-

20,539,454

119,130

119,130

44,267,042

8,904,006

20,494,383

14,868,653

-

37,459,040

1

1

1,000,000

-

1,000,000

-

-

1,018,273

مقتناة لتحوط خماطر
القيمة العادلة:

مقايضات أسعار العموالت

اإلمجايل

القيم العادلة التفاقيات
مقاصة

القيم العادلة قبل املقاصة

-

2,402

187,730

56,319

93,865

37,546

-

354,622

253,266

93,594,152

18,983,918

35,953,493

36,985,857

1,670,884

1,094,934

1,094,933

1,449,556

1,348,199

يبلغ صايف القيمة العادلة للمشتقات  159.12مليون ريال سعودي ( 101.36 :2014مليون ريال سعودي).
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تعكس اجلداول أدناه ملخصًا باألدوات احملوطة خماطرها وطبيعة املخاطر احملوطة وأداة حتوط املخاطر وقيمتها العادلة:
البنود احملوطة
وصف البنود

التكلفــة عند
بداية التحوط

القيمة العادلة

أدوات التحوط

املخاطــر

القيمـة العادلـة
اإلجيابيـة

أداة التحوط

القيمـة العادلـة
السلبيـة

2015
استثمارات بعمولة ثابتة

43,592

37,504

القيمة العادلة

مقايضات أسعار
العموالت

-

البنود احملوطة

وصف البنود

القيمة العادلة

التكلفــة عند بداية
التحوط

1,468
أدوات التحوط

املخاطــر

القيمـة العادلـة
اإلجيابيـة

أداة التحوط

القيمـة العادلـة السلبيـة

2014
استثمارات بعمولة ثابتة

199,766

187,700

القيمة العادلة

مقايضات أسعار
العموالت

-

2,402

بلغ صايف اخلسائر على األدوات احملوطة واملقتناة كتحوط خماطر القيمة العادلة  0.93مليون ريال سعودي ( 3.56 :2014مليون ريال سعودي).
مت إبرام ما نسبته  )26.5٪ :2014( 59.3%تقريبًا من القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات اخلاصة باجملموعة مع مؤسسات مالية ،بينما أبرم أقل من %12
( )%17 :2014من إمجايل عقود القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات مع طرف واحد بتاريخ إعداد القوائم املالية .ويتم التعامل باملشتقات من قبل قطاع
خزينة اجملموعة .ان اهلوامش املودعة واملستلمة من االطراف األخرى للمشتقات املالية كما يف  31ديسمرب  2015بلغت  210.18مليون ريال سعودي و43.67
مليون ريال سعودي ( 143.48 :2014مليون ريال سعودي و  43.22مليون ريال سعودي) ،على التوايل.

 .12أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
2015

2014

حسابات جارية

617,555

1,473,553

ودائع سوق املال

739,319

1,581,087

اإلمجايل

1,356,874

3,054,640

 .13ودائع العمالء
2015

2014

ألجل

53,500,410

45,257,743

حتت الطلب

33,798,200

29,964,157

ادخار

453,754

407,754

أخرى

1,079,699

1,184,211

اإلمجايل

88,832,063

76,813,865

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

10,000

5,072,314

 )2ودائع إسالمية

29,831,506

19,549,247

تتضمن الودائع مبلغ قدره  833مليون ريال سعودي ( 967 :2014مليون ريال سعودي) كضمانات حمتجزة لقاء التزامات غري قابلة للنقض ،وودائع أخرى غري
خاضعة لعموالت قدرها  34مليار ريال سعودي ( 31 :2014مليار ريال سعودي) .إن الودائع بعمالت أجنبية تفاصيلها كاآليت كما يف  31ديسمرب:
2015

2014

ألجل

7,057,870

3,533,264

حتت الطلب

4,321,980

3,355,694

ادخار

34,986

34,574

أخرى

151,385

130,041

اإلمجايل

11,566,221

7,053,573
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 .14سندات دين ثانوية
متثل سندات الدين املصدرة سندات الدين التالية:

مصدرة يف  12ديسمرب :2013
أصدرت اجملموعة صكوك ثانوية من الشرحية الثانية غري مضمونة بقيمة  2.500مليون ريال سعودي وتستحق يف عام  .2023ولدى اجملموعة اخليار ،بشرط
احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي اخلطية املسبقة ،يف استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية يف شهر ديسمرب  2018او يف حالة
حدوث تغريات معينة تؤثر على النظام الضرييب واملعاجلة اخلاصة برأس املال النظامي هلذه الصكوك .إن معدل العموالت املدفوعة واملتعلقة بالصكوك
أعاله هي  6أشهر سايبور زائدا  155نقطة أساس ( 6 :2014أشهر سايبور زائدًا  155نقطة أساس).

مصدرة يف  26نوفمرب :2012
أصدرت اجملموعة صكوك ثانوية من الشرحية الثانية غري مضمونة بقيمة  1.400مليون ريال سعودي وتستحق يف عام  .2019ولدى اجملموعة اخليار  ،بشرط
احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي اخلطية املسبقة ،يف استرداد هذه الصكوك بقيمتها االستردادية يف شهر نوفمرب  2017او يف حالة
حدوث تغريات معينة تؤثر على النظام الضرييب واملعاجلة اخلاصة برأس املال النظامي هلذه الصكوك .إن معدل العموالت املدفوعة واملتعلقة بالصكوك
أعاله هي  6أشهر سايبور زائدا  115نقطة أساس ( 6 :2014أشهر سايبور زائدا  115نقطة أساس).
ومل تتعرض اجملموعة ألي تعثر يف سداد أصل املبالغ أو العموالت املتعلقة هبا وأنه ال يوجد اية اخفاقات يف الوفاء هبذه االلتزامات خالل عام  2015أو .2014

 .15مطلوبات أخرى
العموالت اخلاصة املستحقة الدائنة:

2015

2014

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

293

203

ودائع العمالء

256,111

215,194

سندات دين ثانوية

6,975

6,029

أخرى

66,614

74,048

إمجايل العموالت اخلاصة املستحقة الدائنة

329,993

295,474

مصاريف مستحقة وذمم دائنة

1,110,131

1,256,759

القيمة العادلة السلبية للمشتقات ( إيضاح ) 11

148,476

253,266

أخرى

365,603

303,332

1,954,203

2,108,831

اإلمجايل

 .16رأس املال
يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  571.54مليون سهم ( 476.28 :2014مليون سهم) ،قيمة كل سهم  10ريال سعودي (:2014
 10ريال سعودي).
إن ملكية رأمسال البنك موزعة على النحو التايل:
النسبة

2015

2014

مسامهون سعوديون

60%

3,429,216

2,857,680

أي يب أن  -أمرو بنك إن .يف( .هولندا)

40%

2,286,144

1,905,120

اإلمجايل

100%

5,715,360

4,762,800

وافق مسامهوا البنك خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ،الذي عقد بتاريخ  17مارس  ،2015على إصدار أسهم جمانية بواقع سهم لكل مخسة أسهم
مملوكة ،ووفقا لذلك مت إصدار  95.26مليون سهم ( 79.38 :2014مليون سهم بواقع سهم لكل مخسة أسهم مملوكة) قيمة كل منها  10رياالت سعودية عن طريق
رمسلة األرباح املبقاة ،كما قامت اجملموعة خالل السنة بدفع توزيعات أرباح نقدية بقيمة  619.16مليون ريال سعودي ( 468.34 :2014مليون ريال سعودي).
وافق جملس اإلدارة يف  15ديسمرب 2015م على حتويل مبلغ  5.715مليون ريال سعودي إىل إحتياطي وذلك للنية يف زيادة رأمسال البنك من خالل إصدار أسهم
جمانية وذلك بواقع سهم لكل سهم مملوك شريطة احلصول على املوافقة النهائية يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ،وسيتم اإلصدار بالتحويل من
االحتياطيات النظامية املتراكمة ،و جزء من األرباح املبقاة والدخل لعام .2015
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 .17احتياطي نظامي
مبقتضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك ،جيب حتويل ما ال يقل عن  25٪من صايف دخل السنة إىل االحتياطي
النظامي حىت يساوي هذا االحتياطي رأمسال البنك املدفوع .عليه ،مت حتويل مبلغ وقدره  505.61مليون ريال سعودي ( 455.23 :2014مليون ريال سعودي)
من صايف الدخل.

 .18احتياطيات أخرى
2015

2014

الرصيد يف بداية السنة

3,564

21,690

صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحه للبيع

)(28,192

139

صايف املبالغ احملولة إىل قائمة الدخل املوحدة عند بيع االستثمارات املتاحه للبيع

()13,063

()18,265

الرصيد يف هناية السنة

)(37,691

3,564

 .19التعهدات وااللتزامات احملتملة
أ) الدعاوى القضائية
كما يف  31ديسمرب  2015و ،2014كانت هناك بعض الدعاوى القضائية املقامة ضد اجملموعة واليت نشأت يف دورة األعمال االعتيادية .ومل يتم تكوين
بناء على الرأي املهين للمستشار القانوين الذي يشري إىل أنه ليس من املتوقع نشوء خسائر اضافية نتيجة هذه
خمصص خالل السنة ( :2014الشئ) ،وذلك ً
الدعاوى.

ب) االلتزامات الرأمسالية
لدى اجملموعة التزامات رأمسالية مببلغ  93.1مليون ريال سعودي ( 63.51 :2014مليون ريال سعودي) تتعلق بتحسينات املباين املستأجرة وشراء أجهزة
وبرامج حاسب آيل.

ج) التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمان
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفري التمويل للعمالء عند الطلب.
إن خطابات الضمان واالعتمادات املستندية القائمة ،واليت تعترب ضمانات غري قابلة للنقض بالسداد من قبل اجملموعة يف حالة عدم متكن العمالء من الوفاء
بالتزاماهتم جتاه األطراف الثالثة ،حتمل نفس خماطر االئتمان اليت حتملها القروض والسلف .إن املتطلبات النقدية اخلاصة خبطابات الضمانات واالعتمادات
املستندية القائمة تعترب أقل بكثري من مبلغ التعهدات ألن اجملموعة عادة ال تتوقع أن يقوم الطرف الثالث بسحب املبالغ وفقًا لالتفاقية.
تعترب االعتمادات املستندية مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابة عن العميل ،تسمح للطرف الثالث بسحب األموال حبدود معينة وفق شروط وأحكام
حمددة ،مضمونة عادة بالبضاعة اليت تتعلق هبا ،وبالتايل فإهنا غالبًا حتمل خماطر أقل.
متثل القبوالت تعهدات اجملموعة لسداد الكمبياالت املسحوبة من قبل العمالء .وتتوقع اجملموعة أن يتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها من قبل
العمالء.
متثل االلتزامات غري القابلة للنقض ملنح االئتمان اجلزء غري املستخدم من االئتمان املمنوح على شكل قروض وسلف وضمانات واعتمادات مستندية .وفيما
يتعلق مبخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات ملنح االئتمان ،فمن احملتمل أن تتعرض اجملموعة خلسارة مببلغ يعادل إمجايل االلتزامات غري املستخدمة ،إال
أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده فورًا ،يتوقع أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزام غري املستخدم ألن معظم االلتزامات ملنح االئتمان تتطلب
من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة .إن إمجايل االلتزامات القائمة ملنح االئتمان ال متثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من
هذه االلتزامات يتم إهناؤها أو انتهائها بدون تقديـم التمويل املطلوب.
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 )1فيما يلي حتليالً باالستحقاقات لقاء التعهدات وااللتزامات احملتملة للمجموعة
خالل  3أشهر

2015
خطابات ضمان

اعتمادات مستندية
قبوالت

التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتمان
اإلمجايل

2014
خطابات ضمان

اعتمادات مستندية
قبوالت

التزامات غري قابلة للنقض ملنح االئتمان

اإلمجايل

 3إىل  12شهر

أكثـر من
 5سنـوات

 1إىل  5سنوات

اإلمجالــــي

3,049,649

10,779,773

8,632,804

255,069

22,717,295

2,075,680

3,090,345

179,630

-

5,345,655

3,311,798

20,774

988

-

3,333,560

-

26,786

544,397

2,299,589

2,870,772

8,437,127

13,917,678

 3إىل  12شهر

خالل  3أشهر

9,357,819

2,554,658

34,267,282

أكثـر من
 5سنـوات

 1إىل  5سنوات

اإلمجالــــي

2,879,290

9,763,949

10,325,112

211,399

23,179,750

2,006,054

2,760,395

155,277

-

4,921,726

2,002,663

507,577

178,759

-

2,688,999

1,308

-

410,466

860,679

1,272,453

11,069,614

1,072,078

32,062,928

6,889,315

13,031,921

يبلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات القائمة والذي ميكن نقضه من جهة واحدة يف أي وقت من قبل اجملموعة  14.89مليار ريال سعودي (:2014
18.95مليار ريال سعودي).

 )2يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات احملتملة حسب األطراف األخرى:
2015

2014

مؤسسات حكومية وشبه حكومية

191,392

119,662

شركات

30,758,558

29,199,688

بنوك ومؤسسات مالية أخرى

3,081,726

2,371,012

أخرى

235,606

372,566

34,267,282

32,062,928

اإلمجايل

د) االلتزامات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية
ال باحلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود إجيار تشغيلية غري قابلة لإللغاء ،اليت أبرمتها اجملموعة كمستأجر:
فيما يلي حتلي ً
2015

2014

أقل من سنة

79,945

62,120

من سنة إىل مخس سنوات

239,709

187,527

أكثر من مخس سنوات

263,039

165,706

582,693

415,353

اإلمجايل

 .20دخل ومصاريف العموالت اخلاصة
دخل العموالت اخلاصة استثمارات :
استثمارات

2015

2014

استثمارات متاحة للبيع

6,413

7,637

استثمارات مقتناة حىت تاريخ االستحقاق

2,450

2,968

استثمارات أخرى مقتناة بالتكلفة املطفأة

213,834

218,537

222,697

229,142

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

9,650

16,416

قروض وسلف

2,658,584

2,240,366

2,890,931

2,485,924

اإلمجايل
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مصاريف العموالت اخلاصة:
2015

2014

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

4,248

2,753

ودائع العمالء

496,520

397,530

سندات دين ثانوية

92,161

119,862

592,929

520,145

اإلمجايل

 .21دخل األتعاب والعموالت  ،صايف
2015

2014

دخل األتعاب والعموالت:
متويل الشركات واخلدمات االستشارية

416,859

386,389

عمليات التمويل التجاري

335,340

347,540

منتجات بطاقات ائتمان

132,637

103,812

وساطة األسهم وإدارة الصناديق

51,596

66,297

خدمات بنكية أخرى

60,220

48,192

إمجايل دخل األتعاب والعموالت

996,652

952,230

مصاريف األتعاب والعموالت:
منتجات بطاقات ائتمان

69,395

63,903

خدمات بنكية أخرى

40,431

24,355

109,826

88,258

886,826

863,972

إمجايل مصاريف األتعاب والعموالت
دخل األتعاب والعموالت ،صايف

 .22دخل املتاجرة ،صايف
2015
مشتقات وأخرى ،صايف
اإلمجايل

2014

210,026

164,779

210,026

164,779

 .23أرباح استثمارات مقتناة لغري أغراض املتاجرة،صايف
2015
أرباح حمققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
اإلمجايل

2014

15,050

20,062

15,050

20,062

 .24رواتب ومصاريف املوظفني
يلخص اجلدول التايل فئات موظفي اجملموعة وفق اللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي فيما خيص التعويضات ويتضمن إمجايل مبالغ
التعويضات الثابتة واملتغرية املدفوعة إىل املوظفني خالل السنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2015و  2014باإلضافة إىل طريقة الدفع.
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2015
فئات املوظفني

كبار املدراء التنفيذيني الذين يتطلب تعيينهم احلصول
على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العريب السعودي
موظفون يقومون مبهام إدارة الرقابة واملخاطر
موظفون يقومون بنشاطات حتمل املخاطر
موظفون آخرون
اإلمجايل

عدد املوظفني

تعويضات ثابتة
مدفوعة

16

24,796

124

31,261

4,182

1,424

607

127,280

19,020

9,315

1,797

270,997

27,784

5,418

304,199

2,544

454,334

61,637

28,539

544,510

73,219
112,555

مصاريف املوظفني األخرى املستحقة خالل السنة

36,150

إمجايل رواتب ومصاريف املوظفني

فئات املوظفني

موظفون يقومون مبهام إدارة الرقابة واملخاطر
موظفون يقومون بنشاطات حتمل املخاطر
موظفون آخرون
اإلمجايل

10,651

12,382

47,829
36,867

مصاريف املوظفني األخرى املدفوعة خالل السنة

كبار املدراء التنفيذيني الذين يتطلب تعيينهم احلصول
على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العريب السعودي

نقدًا

155,615

تعويضات متغرية مستحقة خالل السنة

2014

تعويضات متغرية

أسهم

اإلمجايل

676,258
عدد املوظفني

تعويضات ثابتة
مدفوعة

تعويضات متغرية

نقدًا

أسهم

اإلمجايل

16

23,326

8,724

8,177

40,227

109

29,980

3,654

1,117

34,751

507

118,800

15,377

7,551

141,728

1,763

233,156

20,649

4,163

257,968

2,395

405,262

48,404

21,008

474,674

تعويضات متغرية مستحقة خالل السنة

مصاريف املوظفني األخرى املدفوعة خالل السنة

مصاريف املوظفني األخرى املستحقة خالل السنة
إمجايل رواتب ومصاريف املوظفني

65,612
91,297
11,610
573,781

كبار املدراء التنفيذيني الذين يتطلب تعيينهم احلصول على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العريب السعودي:
تشتمل هذه الفئة على موظفي اإلدارة العليا والذين لديهم املسؤولية والتفويض إلعداد االستراتيجيات والتوجيه والتحكم بنشاطات اجملموعة .وتتضمن
هذه الفئة العضو املنتدب وبعض املدراء التابعني له مباشرة.

املوظفون الذين يقومون مبهام إدارة الرقابة واملخاطر:
تشري هذه الفئة إىل املوظفني العاملني يف اإلدارات غري اخلاضعة ألنشطة حتمل املخاطر حيث أهنم يقومون بأعمال املراجعة والرقابة ومنهم على سبيل
املثال إدارة املخاطر و إدارة االلتزام وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة العمليات واإلدارة املالية .وتعترب هذه املهام مستقلة بشكل تام عن وحدات حتمل
املخاطر.

املوظفون الذين يقومون بنشاطات حتمل املخاطر:
تشتمل هذه الفئة على املوظفني القائمني بوحدات إدارة األعمال (جمموعة مصرفية الشركات وجمموعة مصرفية األفراد وإدارة اخلزينة وشركة السعودي
اهلولندي املالية) ،والذين لديهم مسؤولية تنفيذ وتطبيق استراتيجية اجملموعة نيابة عنها ،على سبيل املثال املوظفني الذين يقومون بتقدمي التوصيات
خبصوص حدود االئتمان وتسعري القروض وأخذ وتنفيذ عروض األعمال ونشاطات عمليات إدارة اخلزينة وخدمات إدارة االستثمار والوساطة.

املوظفون اآلخرون:
تشمل هذه الفئة مجيع املوظفني اآلخرين يف اجملموعة باستثناء املذكورين أعاله.

سياسة التعويضات للمجموعة:
إن اهلدف من هذه السياسة هو إنشاء وتطبيق سياسات وإجراءات التعويضات اليت تدعم حتقيق إستراتيجية وثقافة اجملموعة وتعكس إدارة املخاطر احلذرة
وااللتزام بأنظمة مؤسسة النقد العريب السعودي.
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وهتدف سياسة التعويضات للمجموعة ملكافأة أداء ضبط املخاطر والسلوك املالئم املتماشي مع القيم املشتركة للمجموعة .ويف هذا السياق ،يتم ضبط
خماطر قياس األداء ومراجعتها من قبل إدارة خماطر مستقلة .باإلضافة إىل ذلك تتم مراجعة سياسة التعويضات من قبل إدارة املخاطر لضمان ضبط
املكافآت بنفس مستوى املخاطر املتكبدة.
ويتحمل جملس اإلدارة مسؤولية ضمان التطبيق الفعال لسياسة التعويضات .وتقوم جلنة الترشيحات واملكافآت “اللجنة” – واليت تتضمن ستة أعضاء غري
تنفيذيني من بينهم عضوين مستقلني  -بإفادة اجمللس يف هذا اخلصوص .وتستلم هذه اللجنة التقارير والتوصيات من اإلدارة التنفيذية مبساعدة إدارة
املوارد البشرية .وتقوم اللجنة باملراجعة واملوافقة على مجيع قرارات التعويضات املتعلقة جبميع املوظفني.
ولن يكون لرؤساء وحدات إدارة األعمال والرقابة واليت يتم مراقبتها من قبل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة االلتزام وإدارة املخاطر وخماطر االئتمان ،أي
بناء على مفهوم واضح للقيمة اإلمجالية للمكافأة وأن القرارات
مدخالت لقرارات تعويضات املوظفني يف إدارات الرقابة .ويتم حتديد توصيات التعويضات ً
تأخذ باالعتبار التوازن بني املنافسة اخلارجية واإلمكانية مع التركيز على بناء ترتيبات تعويضات تقوم على أساس احلافز واألداء.

 .25ربح السهم
مت احتساب ربح السهم األساسي للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2015و 2014وذلك بتقسيم صايف دخل السنة العائد للمسامهني على  571.54مليون
سهم .وذلك إلظهار ،بأثر رجعي ،أثر التغري يف عدد األسهم الذي إزداد نتيجة إلصدار األسهم اجملانية.

 .26إمجايل األرباح املقترح توزيعها والزكاة وضريبة الدخل
إقترح جملس اإلدارة توزيع أرباح قدرها  297.20مليون ريال سعودي للسنة احلالية ( 619.16 :2014مليون ريال سعودي) .سيتم دفع توزيعات األرباح إىل
املسامهني السعوديني واملسامهني غري السعوديني بعد استقطاع الزكاة وضريبة الدخل كما يلي:

أ) املسامهون السعوديون
بلغت الزكاة املقدرة املتعلقة باملسامهني السعوديني للسنة  35مليون ريال سعودي ( 64 :2014مليون ريال سعودي) وسوف تستقطع من حصتهم من
توزيعات األرباح يف املستقبل .وسيتم خصم زكاة مببلغ  94مليون ريال سعودي من توزيعات أرباح السنة احلالية ( 86 :2014مليون ريال سعودي) ،حبيث يصبح
صايف الربح املوزع للسهم الواحد  0.25ريال سعودي ( 1 :2014ريال سعودي للسهم).

ب) املسامهون غري السعوديني
بلغت ضريبة الدخل املقدرة على املسامهني غري السعوديني عن حصصهم يف دخل السنة احلالية  164مليون ريال سعودي ( 140 :2014مليون ريال سعودي).
وسيتم خصم الضريبة مببلغ  68مليون ريال سعودي من توزيعات أرباح السنة احلالية ( 64 :2014مليون ريال سعودي) ،حبيث يصبح صايف الربح املوزع للسهم
الواحد  0.22ريال سعودي ( 0.92 :2014ريال سعودي للسهم) .

ج ) الربوط الزكوية والضريبية
قدم البنك إقراراته الزكوية والضريبية إىل مصلحة الزكاة و الدخل (وسيشار إليها فيما بعد بـ “املصلحة”) عن مجيع السنوات املالية ولغاية ومبايف ذلك .2014
وقد استلم البنك الربوط الزكوية والضريبية للسنوات من  2005وحىت  2009وربط جزئي عن عام  2010واليت تطالب بدفع التزامات إضافية مببلغ  115مليون
ريال سعودي .ويتعلق هذا املبلغ بالزكاة اليت نشأت بسبب عدم قبول املصلحة باستقطاع بعض االستثمارات طويلة األجل .وقد مت االعتراض على األساس
الذي مت مبوجبه فرض هذه االلتزامات الزكوية االضافية من قبل البنك بالتعاون مع البنوك األخرى يف اململكة العربية السعودية .وقد قام البنك باالعتراض
رمسيا على هذه الربوط ،وهو يف انتظار رد املصلحة.
مل تقم املصلحة بإجراء الربوط الزكوية والضريبية النهائية للسنوات ما بني  2011و  ،2014وال ميكن للبنك حتديد أثر هذه الربوط بصورة موثوق هبا.
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 .27النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:
2015

2014

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي (إيضاح )4

7,637,869

9,523,463

وديعة نظامية

()4,476,152

()3,752,004

3,161,717

5,771,459

734,583

538,789

3,896,300

6,310,248

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

 .28القطاعات التشغيلية
يتم حتديد القطاعات التشغيلية وفقا للتقارير الداخلية عن مكونات اجملموعة واليت تتم مراجعتها باستمرار من قبل أعضاء اإلدارة العليا املسؤولني عن صنع
القرارات التشغيلية يف البنك من أجل ختصيص املوارد هلذه القطاعات ولتقييم ادائها .وتتم املعامالت بني القطاعات التشغيلية وفقا لألحكام والشروط
التجارية العادية ،ويتم عادة إعادة توزيع األموال بني هذه القطاعات التشغيلية مما ينتج عنه حتويل تكاليف متويل بينها .كما حتمل العموالت على
القطاعات التشغيلية على أساس سعر موحد ميثل تقريبًا هامش تكلفة التمويل .وتقاس االيرادات من األطراف اخلارجية املفصح عنها لإلدارة العليا بنفس
الطريقة املبينة يف قائمة الدخل املوحدة .مل يطرأ أي تغيري على أسس حتديد القطاعات أو أسس قياس ربح أو خسارة أي قطاع منذ  31ديسمرب  .2014فيما
يلي القطاعات التشغيلية باجملموعة واليت يتم رفع التقارير بشأهنا:

قطاع الشركات
يقوم قطاع الشركات بتقدمي سلسلة متكاملة من املنتجات واخلدمات للشركات ،واملنشآت الكبرية .كما يقوم أيضا بقبول ودائع العمالء وتقدمي التمويل
الذي يشتمل على القروض ألجل واحلسابات اجلارية املدينة والقروض املشتركة وخــدمات التمويل التجاري .وتشتمل اخلدمات املقدمة للعمالء على اخلدمات
سواء الكترونيًا أو غري ذلك.
املصرفية من خالل شبكة اإلنترنت ومن خالل خدمات املعامالت العاملية وخدمة مركزية تقوم بإدارة مجيع حواالت العمالء،
ً

قطاع األفراد
يعمل قطاع األفراد من خالل شبكة الفروع احمللية ومكائن الصرف اآليل مدعمة بـخدمات مركز اهلاتف البنكي على مدى  24ساعة .كما يقوم القطاع بقبول
ودائع العمالء على شكل حسابات ادخار وودائع متنوعة ،وتقدمي منتجات و خدمات مصرفية األفراد اليت تشتمل على القروض الشخصية ،واحلسابات اجلارية
املدينة ،وبطاقات االئتمان ،لألفراد واملنشآت الصغرية واملتوسطة.

قطاع اخلزينة
يتعامل قطاع اخلزينة بشكل أساسي بسوق املال ،والعمالت األجنبية وأسعار العموالت وكذلك املشتقات األخرى للشركات ،واملنشآت الكبرية وحلساب
اجملموعة نفسها .كما أن هذا القطاع مسؤول عن إدارة احملفظة االستثمارية للمجموعة.

قطاع األعمال املصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار
يقدم قطاع األعمال املصرفية االستثمارية وخدمات االستثمار ،خدمات تتعلق بالتعامل واإلدارة والترتيب و املشورة وحفظ األوراق املالية.

القطاعات األخرى
تتضمن “القطاعات األخرى” عمليات إدارة موجودات ومطلوبات اجملموعة ،واليت ال تتعلق بأنشطة اخلزينة الرئيسية .كما تتضمن صايف اإليرادات واملصاريف
الداخلية لإلدارات على تسعري حتويل التمويل كما هو موافق عليه من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات وتتضمن الدخل واملصاريف غري املوزعة واملتعلقة
باملركز الرئيسي واإلدارات األخرى.
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أ) فيما يلي حتليالً للموجودات وااليرادات والنتائج اخلاصة باجملموعة وذلك حسب القطاعات التشغيلية للسنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2015و 31
ديسمرب 2014

2015

إمجايل املوجودات

إمجايل املطلوبات

صايف دخل العموالت اخلاصة

دخل األتعاب والعموالت ،صايف
دخل املتاجرة ،صايف

إمجايل دخل العمليات

خمصص خسائر ائتمان و اخرى ،صايف
استهالك وإطفاء

إمجايل مصاريف العمليات

خسارة العمليات غري التشغيلية
صايف دخل السنة

قطاع الشركـات

إمجايل املطلوبات

صايف دخل العموالت اخلاصة

دخل األتعاب والعموالت ،صايف
دخل املتاجرة ،صايف

إمجايل دخل العمليات

خمصص خسائر ائتمان و اخرى ،صايف
استهالك وإطفاء

إمجايل مصاريف العمليات

خسارة العمليات غري التشغيلية
صايف دخل السنة

القطاعات
األخرى

اإلمجالــــي

58,697,895

17,445,955

24,194,975

542,690

7,188,819

108,070,334

59,242,211

29,202,332

1,356,874

22,565

6,219,158

96,043,140

1,353,202

879,904

533,456

3,765

)(472,325

2,298,002

690,817

192,062

-

56,197

)(52,250

886,826

132,518

5,058

70,276

2,174

-

210,026

2,308,657

1,123,851

624,262

67,937

)(524,573

3,600,134

172,382

95,898

-

-

149,908

418,188

39,771

66,806

10,910

-

-

117,487

565,200

726,998

88,875

46,274

150,134

1,577,481

-

-

-

-

)(226

)(226

1,743,457

396,853

535,387

21,663

)(674,933

2,022,427

2014

إمجايل املوجودات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

قطاع األعمال
املصرفية
االستثمارية
وخدمات
االستثمار

قطاع
الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

قطاع األعمال
املصرفية
االستثمارية
وخدمات
االستثمار

القطاعات
األخرى

اإلمجالــــي

52,222,943

12,924,885

24,276,722

535,817

6,658,851

96,619,218

50,075,764

21,341,065

3,054,640

28,449

11,377,418

85,877,336

1,113,419

692,550

454,360

3,959

)(298,509

1,965,779

669,941

181,198

-

77,226

)(64,393

863,972

113,373

3,667

47,486

185

68

164,779

2,016,523

917,518

527,941

82,760

)(362,591

3,182,151

276,941

68,666

-

-

-

345,607

36,727

58,802

8,614

-

-

104,143

617,162

607,972

87,024

44,644

-

1,356,802

-

-

-

-

)(4,440

)(4,440

1,399,361

309,546

440,917

38,116

)(367,031

1,820,909

ب) فيما يلي حتليالً ملخاطر االئتمان اليت تتعرض هلا اجملموعة لكل قطاع من القطاعات التشغيلية:
قطـاع
اخلزينـة

اإلمجايل

قطاع
الشركـات
58,697,895

17,445,955

21,618,780

97,762,630

16,198,324

-

-

16,198,324

-

-

1,745,852

1,745,852

قطاع
الشركـات

قطـاع األفـراد

قطـاع اخلزينـة

اإلمجايل

52,222,943

12,924,885

19,092,268

84,240,096

15,005,776

-

-

15,005,776

-

-

1,971,903

1,971,903

2015
موجودات مالية غري مشتقة
تعهدات وإلتزامات حمتملة

مشتقات
2014

موجودات مالية غري مشتقة
تعهدات وإلتزامات حمتملة
مشتقات

قطـاع األفـراد

إن خماطر االئتمان تتضمن القيمة الدفترية للموجودات املالية غري املشتقة باستثناء نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي واملمتلكات
واملعدات واملوجودات األخرى .إن خماطر االئتمان تتضمن أيضا قيمة املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات احملتملة واملشتقات.
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 .29خماطر االئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ،مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية .ينشأ التعرض
ملخاطر االئتمان أساسا من أنشطة اإلقراض واليت ينتج عنها القروض والسلف واألنشطة االستثمارية .ويوجد أيضا خماطر ائتمان على التعهدات
و االلتزامات احملتملة واملشتقات املتعلقة باالئتمان .وحتاول اجملموعة السيطرة على خماطر االئتمان وذلك من خالل مراقبتها ووضع حدودًا
للمعامالت مع أطراف أخرى حمددة ،وتقييم املالءة االئتمانية هلذه األطراف بصورة مستمرة.
إضافة ملراقبة حدود االئتمان ،تقوم اجملموعة بإدارة خماطر االئتمان املتعلقة بأنشطتها التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسية
والدخول يف ترتيبات ضمان مع األطراف األخرى يف الظروف املالئمة واحلد كذلك من فترات التعرض للمخاطر .كما قد تقوم اإلدارة يف حاالت
معينة بإقفال املعامالت أو التنازل عنها لصاحل أطراف أخرى لتقليل خماطر االئتمان .ومتثل خماطر االئتمان اخلاصة باجملموعة بشأن املشتقات
التكلفة احملتملة الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى يف الوفاء بالتزاماهتا .وللتحكم يف مستوى خماطر االئتمان اليت تتحملها
اجملموعة ،تقوم اإلدارة بتقييم األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب اليت تتبعها يف أنشطة اإلقراض  .ينتج التركز يف خماطر االئتمان عند
مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعماهلم يف نفس املنطقة اجلغرافية أو يكون هلم نفس اخلصائص االقتصادية اليت
ستؤثر على مقدرهتم يف الوفاء بالتزاماهتم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى.
ويشري التركز يف خماطر االئتمان إىل احلساسية النسبية ألداء اجملموعة نتيجة التطورات اليت قد تطرأ بصناعة ما أو على منطقة جغرافية معينة.
وتقوم اإلدارة بإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع أنشطة اإلقراض لضمان عدم التركز غري املربر يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من
العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة .كما تقوم أيضًا بأخذ الضمانات حسب ما هو مالئم  ،أو تسعى إىل احلصول على ضمانات إضافية من الطرف
اآلخر مبجرد مالحظة مؤشرات تدل على اخنفاض قيمة القروض والسلف ذات العالقة.وتراقب اإلدارة بانتظام القيمة السوقية للضمانات وتطلب
ضمانات إضافية طبقا لالتفاقيات املربمة إذا تطلب األمر.وتراقب القيمة السوقية للضمانات اليت مت احلصول عليها أثناء مراجعتها ملدى كفاية
خمصص خسائر االخنفاض يف القيمة .وتراجع اإلدارة بانتظام سياسات إدارة املخاطر وأنظمتها لتعكس التغريات يف منتجات األسواق وأفضل
املمارسات املستجدة.
ومتثل سندات الدين املدرجة يف احملفظة االستثمارية ،بشكل أساسي ،خماطر ديون سيادية .ومت حتليل االستثمارات حسب األطراف األخرى يف
اإليضاح رقم ( .)6وملزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف ،يرجى الرجوع إىل اإليضاح ( .)7كما مت اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة
ومت اإلفصاح عن
مبخاطر االئتمان اخلاصة باملشتقات والتعهدات وااللتزامات احملتملة يف اإليضاح رقم ( )11واإليضاح رقم ( ،)19على التوايلّ .
املعلومات املتعلقة بالتعرض للمخاطر االئتمانية القصوى للمجموعة حسب القطاعات التشغيلية يف اإليضاح (.)28
يعكس اجلدول أدناه خماطر االئتمان القصوى بالنسبة للمجموعة حسب توجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي كما يف  31ديسمرب 2015
و 2014دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات حصلت عليها اجملموعة أو تعزيزات ائتمانية:

2015

2014

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

734,583

538,789

استثمارات ،صايف

20,884,197

18,553,479

قروض وسلف ،صايف

76,143,850

65,147,828

موجودات أخرى  ،صايف

870,251

931,752

مشتقات

1,745,852

1,971,903

التعهدات وااللتزامات احملتملة املتعلقة باالئتمان

16,198,324

15,005,776

116,577,057

102,149,527

اإلمجايل

تستخدم اجملموعة نظام تصنيف ائتماين وذلك للمساعدة يف إدارة جودة خماطر االئتمان حملفظة اإلقراض .وباإلضافة إىل الفئات الثالثة
املذكورة يف اإليضاح ( ،)7حتتفظ اإلدارة بدرجات تصنيف أخرى متيز بني احملافظ العاملة واملنخفضة قيمتها وتوزع خمصصات احملفظة
بناء على أهداف ومعايري حمددة مثل
واملخصصات اخلاصة على التوايل .وتقوم اإلدارة بتصنيف وحتديد درجة كل جهة من اجلهات املقترضة
ً
نشاط اجلهة املقترضة والتدفقات النقدية ،وهيكلة رأس املال ،والضمانات ،وجودة اإلدارة وصفات املقترض  .وتقوم أيضا بإجراء فحص تصنيف
اجلودة لكافة اجلهات املقترضة احلالية ويتم مراجعة نتائج ذلك الفحص من قبل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر.

 .30التركز اجلغرايف
فيما يلي التوزيع اجلغرايف للمجموعات الرئيسية للموجودات واملطلوبات والتعهدات وااللتزامات احملتملة وخماطر االئتمان:

86

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

2015
املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى
استثمارات ،صايف

قروض وسلف ،صايف

استثمار يف شركة زميلة

ممتلكات ومعدات ،صايف

دول جملس
اململكة العربية التعاون اخلليجي
السعوديــة األخرى ومنطقة
الشرق األوسط

أمريكـــا
الشمالية

أوروبـــا

دول أخرى

جنوب شرق آسيا

اإلمجالــــي

7,637,869

-

-

-

-

-

7,637,869

436

331,455

37,096

360,908
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4,601

734,583

20,657,544

281,368

187,695

-

-

99,878

21,226,485

76,143,850

-

-

-

-

-

76,143,850

12,567

-

-

-

-

-

12,567

801,046

-

-

-

-

-

801,046

1,024,960

308,814

178,271

1,841

2

46

1,513,934

اإلمجايل

106,278,272

921,637

403,062

362,749

89

104,525

108,070,334

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

403,100

830,048

76,571

8,306

370

38,479

1,356,874

88,832,063

-

-

-

-

-

88,832,063

موجودات أخرى ،صايف
املطلوبات

ودائع العمالء

سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى
اإلمجايل

التعهدات وااللتزامات احملتملة

3,900,000

-

-

-

-

-

3,900,000

1,909,860

7,812

31,947

4,581

-

3

1,954,203

95,045,023

837,860

108,518

12,887

370

38,482

96,043,140

31,745,830

575,471

1,289,301

62,190

11,044

583,446

34,267,282

خماطر االئتمان القصوى
(مبينة باملعادل االئتماين هلا)
تعهدات والتزامات حمتملة

15,093,675

226,997

614,034

31,223

5,522

226,873

16,198,324

مشتقات

807,170

164,307

772,350

1,975

-

50

1,745,852

2014

دول جملس
اململكة العربية التعاون اخلليجي
األخرى ومنطقة
السعوديــة
الشرق األوسط

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات
املالية األخرى
استثمارات ،صايف

قروض وسلف ،صايف

استثمار يف شركة زميلة

ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى ،صايف
اإلمجايل

أمريكـــا
الشمالية

أوروبـــا

دول أخرى

جنوب شرق آسيا

اإلمجالــــي

9,523,463

-

-

-

-

-

9,523,463

1,019

90,685

394,846

42,155

3,819

6,265

538,789

17,640,811

668,009

375,400

-

-

99,747

18,783,967

65,147,828

-

-

-

-

-

65,147,828

12,793

-

-

-

-

-

12,793

526,388

-

-

-

-

-

526,388

1,517,452

468,070

98,147

2,273

2

46

2,085,990

94,369,754

1,226,764

868,393

44,428

3,821

106,058

96,619,218

املطلوبات

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى
اإلمجايل

التعهدات وااللتزامات احملتملة

766,318

1,730,059

477,303

58,344

189

22,427

3,054,640

76,813,865

-

-

-

-

-

76,813,865

3,900,000

-

-

-

-

-

3,900,000

2,062,257

2,395

37,777

6,402

-

-

2,108,831

83,542,440

1,732,454

515,080

64,746

189

22,427

85,877,336

30,268,760

407,784

1,008,126

63,591

11,202

303,465

32,062,928

خماطر االئتمان القصوى
(مبينة باملعادل االئتماين هلا)
تعهدات والتزامات حمتملة
مشتقات

14,099,623

152,192

492,811

33,484

5,601

222,065

15,005,776

1,007,657

119,221

841,184

3,839

-

2

1,971,903

يعكس مبلغ املعادل االئتماين املبالغ الناجتة عن حتويل التعهدات وااللتزامات احملتملة للمجموعة إىل خماطر االئتمان اليت حتملها القروض باستخدام
معدالت حتويل ائتمان حمددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي .إن الغرض من استخدام معدالت حتويل االئتمان هو لتحديد خماطر االئتمان احملتملة
نتيجة قيام اجملموعة بتنفيذ تعهداهتا .إن مجيع القروض والسلف املنخفضة القيمة وخمصصات خسائر االئتمان هي داخل اململكة العربية السعودية.
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 .31خماطر السوق
خماطر السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتغريات يف متغريات السوق
مثل أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم .وتصنف اإلدارة تعرضها ملخاطر السوق كمخاطر عمليات جتارية أو غري جتارية أو
مصرفية.
إن خماطر السوق املتعلقة بالعمليات التجارية يتم إدارهتا ومراقبتها باستخدام منهج “القيمة املعرضة للمخاطر” .أما خماطر السوق املتعلقة
بالعمليات غري التجارية فيتم إدارهتا ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة املعرضة للمخاطر واختبار اجلهد وحتليل احلساسية.

أ -خماطر السوق – العمليات التجارية
وضع جملس اإلدارة حدودا ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة العمليات التجارية .وإلدارة خماطر السوق املتعلقة بالعمليات التجارية ،تطبق اإلدارة
يوميًا منهج القيمة املعرضة للمخاطر لتقييم أوضاع خماطر السوق وأيضا لتقدير اخلسائر االقتصادية احملتملة استنادا إىل جمموعة افتراضات وتغريات
يف ظروف السوق.
إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر يقدر احتمال التغري السليب يف القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة حمدد وعلى مدى فترة زمنية معينة.
وتستخدم اجملموعة مناذج حماكاه لتقييم التغريات احملتملة يف القيمة السوقية للعمليات التجارية بناء على معلومات تارخيية.وعادة يتم تصميم
مناهج القيمة املعرضة للمخاطر لقياس خماطر السوق يف األحوال االعتيادية للسوق ،ولذلك يوجد قصور يف استخدام منهج القيمة املعرضة للمخاطر
ألنه يعتمد على االرتباطات التارخيية املتبادلة والتقلبات يف أسعار السوق ويفترض أن التحركات املستقبلية ستكون على شكل بيان إحصائي.
كما أن قياس القيمة املعرضة للمخاطر الذي تستخدمه اإلدارة مبين على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة  99%من اخلسائر احملتملة
واليت ال يتوقع جتاوزها إذا استقرت أوضاع السوق احلالية دون تغري ملدة يوم واحد .ويعين استخدام مستوى الثقة عند  99%بأن زيادة اخلسائر عن
القيمة املعرضة للمخاطر على مدى يوم واحد لن حتدث أكثر من مرة واحدة كل مائة يوم باملتوسط .ومتثل القيمة املعرضة للمخاطر خماطر احملفظة
يف هناية يوم العمل وال حتتسب أي خسائر ممكن أن حتدث خارج نطاق مستوى الثقة احملدد  .ومن املمكن أن ختتلف النتائج التجارية الفعلية عن
تلك احملتسبة باستخدام القيمة املعرضة للمخاطر ،وبصفة خاصة ،فإن احتساب القيمة املعرضة للمخاطر ال يقدم مؤشرا ذا معىن عن األرباح أو اخلسائر
خالل أوضاع السوق ذات األحوال غري االعتيادية.
وللتغلب على القصور أعاله يف استخدام منهج “القيمة املعرضة للمخاطر” ،تقوم اإلدارة باحلفاظ على إطار من احلدود غري النموذجية واليت تظهر
اخلسائر احملتملة عن تغيري يف أحد عوامل السوق وال تقوم بأي افتراضات حول سلوكيات عوامل السوق .وعالوة على ذلك ،تقوم اإلدارة باستخدام
حدود وقف اخلسائر على أوضاع خماطر السوق وتقوم باختبارات اجلهد للمحفظة حملاكاة الظروف اليت حتددت خارج فترات الثقة االعتيادية .ويتم
اإلبالغ عن اخلسائر احملتملة اليت حتدث حتت ظروف اختبارات اجلهد بانتظام للجنة املوجودات واملطلوبات ملراجعتها.
يوضح اجلدول أدناه معلومات مرتبطة بالقيمة املعرضة للمخاطر  -للمجموعة كما يف  31ديسمرب  .2015إن إمجايل القيمة املعرضة للمخاطر يأخذ يف
االعتبار العالقة بني بنود املوجودات وعليه فهو ال ميثل إمجايل القيم املعرضة للمخاطر الفردية .

2015
القيمة املعرضة للمخاطر
كما يف  31ديسمرب
املتوسط للسنة

2014
القيمة املعرضة للمخاطر
كما يف  31ديسمرب
املتوسط للسنة

خماطر أسعار حتويل
العمالت األجنبية

خماطر أسعار العموالت
اخلاصة

خماطر عقود الصرف
األجنيب اآلجلة

إمجايل املخاطر

35

341

133

509

157

276

56

489

خماطر أسعار حتويل
العمالت األجنبية

خماطر أسعار العموالت
اخلاصة

خماطر عقود الصرف
األجنيب اآلجلة

إمجايل املخاطر

142

433

7

582

218

696

60

974

ب– خماطر السوق – املتعلقة بالعمليات غري التجارية أو بالعمليات املصرفية
تنشأ خماطر السوق املتعلقة بالعمليات غري التجارية أو بالعمليات املصرفية بصفة رئيسية من التغريات يف أسعار العموالت و أسعار الصرف األجنيب و
أسعار األسهم .

 )1خماطر أسعار العموالت
حتدث خماطر أسعار العموالت من إمكانية تأثري التغريات يف أسعار العموالت على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية.
وقد أقر جملس اإلدارة حدودا لفجوات أسعار العموالت لفترات حمددة .وتراقب اإلدارة املراكز يوميًا وتستخدم استراتيجيات حتوط لضمان بقاء املراكز
ضمن حدود الفجوات املقررة.
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ويبني اجلدول أدناه أثر التغريات احملتملة املقبولة يف أسعار العموالت مع اإلبقاء على املتغريات األخرى ثابتة على قائمة الدخل املوحدة أو حقوق
املسامهني باجملموعة .إن األثر على الدخل ميثل أثر التغريات املفترضة يف أسعار العموالت على صايف دخل العموالت لسنة واحدة بناء على األسعار
املتغرية للموجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري أغراض املتاجرة كما يف هناية السنة متضمنة تأثري أدوات التحوط .ويتم احتساب األثر على حقوق
املسامهني بإعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع ذات السعر الثابت متضمنة تأثري أي حتوطات ذات صلة كما يف هناية السنة على أثر التغريات
املفترضة يف أسعار العموالت  .ويتم حتليل األثر على حقوق املسامهني حسب استحقاق املوجودات أو املقايضات.
يتم مراقبة التعرض للمخاطر املتعلقة بالعمليات املصرفية وحتليلها بتركز العمالت ويتم األفصاح عن آثارها أدناه مباليني الرياالت السعودية:

2015
العملة
دوالر أمريكي
ريال سعودي
أخرى

الزيادة ( /النقص) يف
نقاط األساس

األثر على دخل العموالت
اخلاصة

األثر على حقوق املسامهني
 6إىل  12شهر

 6أشهر أو أقل

اإلمجايل

 1إىل  5سنوات أكثر من  5سنوات

25

()12

-

-

-

-

-

()25

12

-

-

-

-

-

25

38

()7

()5

-

-

()12

()25

()38

7

5

-

-

12

25

1

-

-

-

-

-

()25

()1

-

-

-

-

-

2014

العملة

دوالر أمريكي
ريال سعودي
أخرى

الزيادة ( /النقص) يف نقاط
األساس

األثر على دخل العموالت
اخلاصة

األثر على حقوق املسامهني
 6إىل  12شهر

 6أشهر أو أقل

اإلمجايل

 1إىل  5سنوات أكثر من  5سنوات

25

()2

-

-

-

-

-

()25

2

-

-

-

-

-

25

49

()8

()16

()48

-

()72

()25

()49

8

16

48

-

72

25

1

-

-

-

-

-

()25

()1

-

-

-

-

-

و تتم إدارة التعرض للمخاطر املختلفة املتعلقة بالتقلبات يف أسعار العموالت السائدة يف السوق على املركز املايل والتدفقات النقدية للمجموعة.
ويقوم جملس اإلدارة بوضع حدود لعدم التطابق يف إعادة جتديد أسعار العموالت اليت قد يتم التعهد هبا ،حيث تتم مراقبتها بشكل يومي من قبل
إدارة اخلزينة باجملموعة .وتتعرض اجملموعة ملخاطر أسعار العموالت نتيجة عدم تطابق أو لوجود فجوات بني قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات
املالية املشتقة األخرى اليت تستحق أو اليت يتم إعادة جتديد اسعارها خالل فترة زمنية حمددة.وتتم إدارة هذه املخاطر مبطابقة تواريخ إعادة جتديد
أسعار املوجودات واملطلوبات من خالل استراتيجيات إدارة املخاطر .ويشتمل اجلدول أدناه على ملخص لتعرّض اجملموعة ملخاطر أسعار العموالت.
كما ويشتمل اجلدول أدناه على موجودات ومطلوبات اجملموعة املسجلة بالقيمة الدفترية مصنفة حسب تواريخ جتديد األسعار التعاقدية أو تاريخ
االستحقاق ،أيهما حيدث أوال.
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2015

أكثر من 5
سنــوات

خــالل  3أشهـــر  3إىل  12شهـــر  1إىل  5سنـوات

غري مرتبطة
بعمولــة

اإلمجالـــي

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

2,233,906

-

-

-

5,403,963

7,637,869

187,695

-

-

-

546,888

734,583

8,241,734

6,158,063

4,631,359

1,705,475

489,854

21,226,485

41,461,843

19,754,880

8,065,859

6,861,268

-

76,143,850

-

287,578

-

-

1,226,356

1,513,934

اإلمجايل

52,125,178

26,200,521

12,697,218

8,566,743

7,667,061

107,256,721

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

740,356

9,821

9,142

-

597,555

1,356,874

47,650,140

6,675,085

192,003

4,696

34,310,139

88,832,063

-

3,900,000

-

-

-

3,900,000

-

-

-

-

1,954,203

1,954,203

36,861,897

96,043,140

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات ،صايف

قروض وسلف ،صايف

موجودات أخرى ،صايف
املطلوبات

ودائع العمالء

سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى

إمجايل املطلوبات

48,390,496

10,584,906

201,145

4,696

3,734,682

15,615,615

12,496,073

8,562,047

686,065

6,539

()641,611

()50,993

4,420,747

15,622,154

11,854,462

8,511,054

الفجوة التراكمية اخلاضعة ملخاطر أسعار
العموالت

4,420,747

20,042,901

31,897,363

40,408,417

2014

خــالل  3أشهـــر

 3إىل  12شهـــر  1إىل  5سنـوات أكثر من  5سنــوات

أثر أسعار العموالت – فجوة املركز املايل

أثر أسعار العموالت على األدوات املالية املشتقة
إمجايل الفجوة اخلاضعة ملخاطر أسعار العموالت

غري مرتبطة
بعمولــة

اإلمجالـــي

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات ،صايف

قروض وسلف ،صايف

موجودات أخرى ،صايف
اإلمجايل

4,953,966

-

-

-

4,569,497

9,523,463

187,700

-

-

-

351,089

538,789

6,633,427

9,969,422

109,778

1,705,470

365,870

18,783,967

41,302,544

12,821,658

5,041,286

5,982,340

-

65,147,828

-

-

-

444,722

1,641,268

2,085,990

53,077,637

22,791,080

5,151,064

8,132,532

6,927,724

96,080,037

املطلوبات

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

ودائع العمالء

سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى

إمجايل املطلوبات

أثر أسعار العموالت – فجوة املركز املايل

أثر أسعار العموالت على األدوات املالية املشتقة
إمجايل الفجوة اخلاضعة ملخاطر أسعار العموالت

الفجوة التراكمية اخلاضعة ملخاطر أسعار
العموالت

1,557,743

18,144

5,200

-

1,473,553

3,054,640

30,840,151

13,911,342

1,265,379

-

30,796,993

76,813,865

-

3,900,000

-

-

-

3,900,000

-

-

-

-

2,108,831

2,108,831

32,397,894

17,829,486

1,270,579

-

34,379,377

85,877,336

20,679,743

4,961,594

3,880,485

8,132,532

1,156,678

()529,202

()549,879

()77,597

21,836,421

4,432,392

3,330,606

8,054,935

21,836,421

26,268,813

29,599,419

37,654,354

متثل الفجوة اخلاضعة ملخاطر أسعار العموالت صايف القيمة االمسية لألدوات املالية املشتقة اليت تستخدم يف إدارة خماطر أسعار العموالت.
إن العائد الفعلي ألداة مالية نقدية هو العائد الذي حتصل عليه اجملموعة من عمالئها مع األخذ يف االعتبار سعر العمولة التعاقدية.
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 )2خماطر العمالت
متثل خماطر العمالت خماطر التغري يف قيمة األدوات املالية نتيجة التغريات يف أسعار حتويل العمالت األجنبية  .وقد أقر جملس اإلدارة حدود ملراكز
العمالت واليت يتم مراقبتها بشكل يومي ،كما يتم استخدام استراجتيات التحوط لضمان بقاء املراكز ضمن احلدود.ويظهر اجلدول أدناه العمالت
اليت لديها خماطر تعرض جوهرية على اجملموعة كما يف هناية السنة يف املوجودات واملطلوبات املالية لغري أغراض املتاجرة  ،والتدفقات املالية
املتوقعة .وحيتسب التحليل تأثري احلركة احملتملة يف العملة مقابل الريال السعودي ،مع تثبيت باقي املتغريات األخرى ،على قائمة الدخل املوحدة
(نتيجة القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لغري أغراض املتاجرة اخلاضعة ملخاطر العمالت) .ويظهر التأثري االجيايب زيادة حمتملة يف قائمة
الدخل املوحدة أو حقوق املسامهني  ،بينما يظهر التأثري السليب صايف االخنفاض احملتمل يف قائمة الدخل املوحدة أو حقوق املسامهني.

2015

خماطر العمالت

التغري يف سعر العملة ()٪

التأثري على صايف الدخل

دوالر أمريكي

5

)(2,426

)(5

2,426

5

4,244

)(5

)(4,244

5

)(0

)(5

0

5

)(6

)(5

6

درهم إمارايت
فرنك سويسري
يورو
جنيه استرليين
ين ياباين

5

)(5

)(5

5

5

)(3

)(5

3

أخرى

5

127

)(5

)(127

خماطر العمالت

التغري يف سعر العملة ()٪

التأثري على صايف الدخل

دوالر أمريكي

5

)(19,681

)(5

19,681

2014

درهم إمارايت
فرنك سويسري
يورو
جنيه استرليين
ين ياباين
أخرى

5

)(63

)(5

63

5

)(4

)(5

4

5

)(100

)(5

100

5

)(61

)(5

61

5

8

)(5

)(8

5

)(25

)(5

25

يدير جملس اإلدارة خماطر آثار التقلبات يف أسعار الصرف األجنيب السائدة على املركز املايل للمجموعة وتدفقاهتا النقدية .ويقوم اجمللس بوضع حدود
ال وخالل اليوم ،حيث يتم مراقبتها يوميًا.
ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إمجايل ملراكز العمالت لي ً
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فيما يلي حتليالً بصايف خماطر العمالت األجنبية اجلوهرية اليت تتعرض هلا اجملموعة كما يف هناية السنة:
مركز مدين (/دائن)
دوالر أمريكي

درهم إمارايت

فرانك سويسري
يورو

جنيه إسترليين
ين ياباين
أخرى

2015

2014

)(48,527

)(393,612

84,888

)(1,256

)(3

)(80

)(123

)(1,990

)(109

)(1,216

)(54

159

2,540

)(506

 )3خماطر أسعار األسهم
تشري خماطر األسهم إىل خماطر اخنفاض القيمة العادلة لألسهم يف حمفظة االستثمارات املقتناة لغري أغراض املتاجرة للمجموعة نتيجة للتغريات
احملتملة واملعقولة يف مستويات مؤشرات األسهم وسعر األسهم الفردية.
فيما يلي األثر على اسثمارات البنك يف األسهم احملتفظ هبا كاستثمارات متاحة للبيع بسبب التغريات احملتملة واملعقولة يف مستويات مؤشرات
األسهم مع بقاء مجيع املتغريات األخرى ثابتة:

2015
مؤشرات السوق
تداول

التغري يف أسعار األسهم
%
5+

2014
األثر مباليني الرياالت
السعودية

التغري يف أسعار األسهم
%

األثر مباليني الرياالت
السعودية

16,943

5+

5-

)(16,943

5-

)(11,353

10 +

33,885

10 +

22,705

10 -

)(33,885

10 -

)(22,705

11,353

 .32خماطر السيولة
متثل خماطر السيولة الصعوبات اليت تواجهها اجملموعة يف تلبية التزاماهتا املتعلقة باملطلوبات املالية واليت يتم تسويتها بتسليم النقد أو
موجودات مالية أخرى .وميكن أن تنشأ خماطر السيولة من إضطرابات السوق أو ختفيض التصنيف االئتماين والذي ميكن أن يؤدي إىل شح يف بعض
مصادر التمويل يف وقت قصري .وللتقليل من هذه املخاطر ،قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل ،وتتم إدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار توفر
السيولة ،واحلفاظ على رصيد كاف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للتداول.

 )1حتليل تاريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات
يشمل اجلدول أدناه ملخصًا الستحقاقات موجودات ومطلوبات اجملموعة .ويتم حتديد تاريخ االستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات على
أساس الفترة املتبقية بنهاية السنة حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي وال تأخذ بعني االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي حسب ما تظهره الوقائع التارخيية
حول االحتفاظ بالودائع من قبل اجملموعة .وتقوم اإلدارة مبراقبة تواريخ االستحقاق لضمان توفر السيولة الكافية .ويتم مراقبة مركز السيولة بشكل
يومي ،ويتم إجراء اختبارات اجلهد املنتظمة بشأن السيولة باستخدام سيناريوهات متعددة تغطي الظروف االعتيادية وغري االعتيادية يف السوق.
ختضع كافة السياسات واإلجراءات املتعلقة بالسيولة للمراجعة واملوافقة من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات .يتم إصدار تقارير يومية تغطي مركز
السيولة للبنك والشركات التابعة العاملة .كما يقدم بانتظام تقريرًا موجزًا إىل جلنة املوجودات واملطلوبات يشمل على كافة االستثناءات واإلجراءات
التصحيحية املتخذة.
وطبقًا لنظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ،حيتفظ البنك لدى املؤسسة بوديعة نظامية تعادل :2014( %7
 )%7من إمجايل الودائع حتت الطلب و  )%4 :2014( %4من ودائع االدخار والودائع ألجل .باإلضافة إىل الوديعة النظامية ،حيتفظ البنك باحتياطي
سيولة ال يقل عن  %20من التزامات ودائعه على شكل نقد أو سندات التنمية احلكومية السعودية أو املوجودات اليت ميكن حتويلها إىل نقد خالل
فترة ال تزيد عن ثالثني يومًا .كما ميكن للبنك احلصول على متويل إضايف من خالل تسهيالت إعادة الشراء لدى مؤسسة النقد العريب السعودي مقابل
سندات التنمية احلكومية السعودية ولغاية  %75من القيمة االمسية للسندات املقتناة.
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 )2فيما يلي حتليالً لتواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات كما يف هناية السنة:
2015

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

 3إىل
 12شهـــر

خــــالل
 3أشـــهر

أكثر من 5
سنـوات

 1إىل  5سنـوات

اإلمجالـــي

املوجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

546,888

187,695

-

-

-

734,583

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

4,476,152

3,161,717

-

-

-

7,637,869

استثمارات ،صايف

1,979,214

22,810,769

16,625,484

21,776,160

12,952,223

76,143,850

12,567

-

-

-

-

12,567

قروض وسلف ،صايف

489,854

6,969,810

5,777,346

5,624,695

2,364,780

21,226,485

استثمار يف شركة زميلة

ممتلكات ومعدات ،صايف

801,046

-

-

-

-

801,046

834,100

434,260

71,647

119,964

53,963

1,513,934

9,139,821

33,564,251

22,474,477

27,520,819

15,370,966

108,070,334

موجودات أخرى ،صايف
اإلمجايل

املطلوبات وحقوق املسامهني

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى

597,555

740,356

9,821

9,142

-

1,356,874

35,451,814

46,508,465

6,675,085

192,003

4,696

88,832,063

-

-

-

1,400,000

2,500,000

3,900,000

1,475,734

347,054

43,606

56,927

30,882

1,954,203

حقوق املسامهني

12,027,194

-

-

-

-

12,027,194

اإلمجايل

49,552,297

47,595,875

6,728,512

1,658,072

2,535,578

108,070,334

2014

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي

 3إىل
 12شهـــر

خــــالل
 3أشـــهر

 1إىل  5سنـوات أكثر من  5سنـوات

اإلمجالـــي

املوجودات

3,752,004

5,771,459

-

-

-

9,523,463

351,089

187,700

-

-

-

538,789

365,870

5,319,248

9,774,841

917,364

2,406,644

18,783,967

2,631,696

17,779,707

12,745,931

19,962,190

12,028,304

65,147,828

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات ،صايف

قروض وسلف ،صايف

استثمار يف شركة زميلة

12,793

-

-

-

-

12,793

526,388

-

-

-

-

526,388

1,388,070

462,970

108,797

100,564

25,589

2,085,990

9,027,910

29,521,084

22,629,569

20,980,118

14,460,537

96,619,218

ممتلكات ومعدات ،صايف
موجودات أخرى ،صايف
اإلمجايل

املطلوبات وحقوق املسامهني

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

سندات دين ثانوية
مطلوبات أخرى

حقوق املسامهني
اإلمجايل

1,473,553

1,557,743

18,144

5,200

-

3,054,640

31,556,122

30,081,022

13,911,342

1,265,379

-

76,813,865

-

-

-

1,400,000

2,500,000

3,900,000

1,560,092

403,576

104,738

33,263

7,162

2,108,831

10,741,882

-

-

-

-

10,741,882

45,331,649

32,042,341

14,034,224

2,703,842

2,507,162

96,619,218

وقد مت إظهار تواريخ االستحقاقات املتراكمة لاللتزامات والتعهدات واملشتقات يف اإليضاح رقم ()19ج وااليضاح رقم ( )11حول القوائم املالية
املوحدة ،على التوايل.

 )3حتليل املطلوبات املالية حسب تواريخ االستحقاقات التعاقدية املتبقية
يعكس اجلدول أدناه ملخصًا بتواريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية للمجموعة كما يف هناية السنة بناء على التزامات السداد التعاقدية
غري املخصومة .ومبا أن اجلدول يشمل أيضا العموالت اخلاصة املدفوعة حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي  ،فإن األرصدة اإلمجالية ال تتطابق مع األرصدة
الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة  .وقد مت حتديد تواريخ االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات على ضوء الفترة املتبقية يف هناية السنة حىت
تواريخ االستحقاقات التعاقدية وال تأخذ بعني االعتبار تواريخ االستحقاقات الفعلية املتوقعة .وتتوقع اجملموعة أن العديد من العمالء لن يقوموا
بطلب استرداد ودائعهم يف أقرب وقت ملزم للمجموعة الدفع فيه .وبناء عليه إن اجلدول ال يأخذ بعني االعتبار التدفقات النقدية املتوقعة حسبما
تظهره الوقائع التارخيية اخلاصة باالحتفاظ بالودائع من قبل اجملموعة.
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2015

خــــالل
 3أشـــهر

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

 3إىل
 12شهـــر

أكثر من 5
سنـوات

 1إىل
 5سنـوات

اإلمجالـــي

املطلوبات املالية

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

597,555

740,657

9,841

9,894

-

1,357,947

35,451,814

46,817,471

6,744,678

201,543

5,012

89,220,518

سندات دين ثانوية

-

36,790

100,486

2,178,322

2,814,946

5,130,544

ذمم دائنة متعاقد عليها

-

)(80,154

)(292,594

)(846,543

)(125,434

)(1,344,725

-

91,806

322,071

887,270

128,978

1,430,125

إمجايل املطلوبات املالية غري املخصومة

36,049,369

47,606,570

6,884,482

2,430,486

2,823,502

95,794,409

2014

بدون تاريـخ
استحقاق حمدد

خــــالل
 3أشـــهر

 3إىل
 12شهـــر

 1إىل
 5سنـوات

ودائع العمالء
املشتقات

ذمم مدينة متعاقد عليها

أكثر من  5سنـوات

اإلمجالـــي

املطلوبات املالية

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائع العمالء

سندات دين ثانوية

1,473,553

1,557,749

19,580

5,298

-

3,056,180

31,556,122

30,167,067

14,126,814

1,288,537

-

77,138,540

-

26,957

69,391

2,100,105

2,878,857

5,075,310

املشتقات

ذمم دائنة متعاقد عليها

ذمم مدينة متعاقد عليها

إمجايل املطلوبات املالية غري املخصومة

)(66,676

-

)(214,139

)(696,942

)(1,112,048

)(134,291

-

74,956

240,205

735,590

139,156

1,189,907

33,029,675

31,760,053

14,241,851

3,432,588

2,883,722

85,347,889

 .33القيمة العادلة لألدوات املالية
حتديد 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 الثاين :األسعار املتداولة يف األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املتشاهبة أو أساليب تقييم أخرى حيث تكون كل املدخالت اهلامة
مبنية على بيانات سوقية ميكن مالحظتها ،
املستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون كل مدخل هام غري مبين على بيانات سوقية ميكن مالحظتها.

املستوى األول

2015

املستوى الثالث

املستوى الثاين

اإلمجايل

املوجودات املالية
أدوات مالية مشتقة

استثمارات مالية متاحة للبيع
اإلمجايل

-

307,597

-

307,597

486,416

181,886

3,438

671,740

486,416

489,483

3,438

979,337

املطلوبات املالية

أدوات مالية مشتقة
اإلمجايل
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-

148,476

-

148,476

-

148,476

-

148,476
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املستوى األول

2014

املستوى الثالث

املستوى الثاين

اإلمجايل

املوجودات املالية

أدوات مالية مشتقة

-

354,622

-

354,622

362,432

201,056

3,438

566,926

اإلمجايل

362,432

555,678

3,438

921,548

أدوات مالية مشتقة

-

253,266

-

253,266

-

253,266

-

253,266

استثمارات مالية متاحة للبيع
املطلوبات املالية
اإلمجايل

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو سداده عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معاملة نظامية تتم بني متعاملني يف السوق
بتاريخ القياس .وحيدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع املوجودات أو حتويل املطلوبات ستتم إما:
• يف السوق الرئيسي للموجودات أو املطلوبات.
• 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 حىت تاريخ االستحقاق واالستثمارات األخرى
املقتناة بالتكلفة املطفأة والقروض والسلف وودائع العمالء املسجلة بالتكلفة املطفأة ،ال ختتلف جوهريًا عن القيمة الدفترية املدرجة يف القوائم
املالية املوحدة .وحتدد القيمة العادلة املقدرة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ،واالستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق ،على
أساس األسعار املتداولة بالسوق عند توفرها أو طرق التسعري لبعض السندات بعمولة ثابتة .إن القيم العادلة لتلك االستثمارات مبينة يف اإليضاح رقم
 .6إن القيم العادلة للقروض والسلف املقتناة بالتكلفة املطفأة ،وودائع العمالء املرتبطة بعموالت ال ختتلف جوهريًا عن القيمة الدفترية ،حيث أن
أسعار العموالت احلالية السائدة يف السوق ملوجودات مالية مماثلة ال ختتلف جوهريًا عن األسعار التعاقدية.باإلضافة إىل أن القيمة العادلة لألرصدة
لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى واألرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى ال ختتلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية هلا حيث أن هذه
األرصدة هي لفترات قصرية األجل مما يعطي انطباعًا بأن املعدالت حبسب السجالت ال ختتلف بشكل جوهري عن املعدالت السائدة يف السوق .كذلك
فإن القيمة العادلة لسندات الدين الثانوية تقارب القيمة الدفترية هلا حيث أهنا حتمل سعر عمولة متغري يعاد تسعريه كل ستة أشهر.
إن القيمة اليت مت احلصول عليها من طريقة التقييم ذات العالقة قد ختتلف عن سعر املعاملة لألداة املالية يف تاريخ املعاملة .ويشار إىل الفرق بني
قيمة سعر املعاملة وقيمة طريقة التقييم بـ “ربح وخسارة اليوم الواحد” .حيث يتم إطفائه على مدى عمر املعاملة لألداة املالية أو يؤجل إىل أن يتم
حتديد القيمة العادلة لألداة باستخدام املعلومات املتوفرة من السوق واليت ميكن مالحظتها أو يتحقق عند االستبعاد .ويتم إثبات التغري الالحق يف
القيمة العادلة مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة دون عكس ربح وخسارة اليوم الواحد .وتشمل طرق التقييم :صايف القيمة احلالية ومناذج التدفقات
النقدية املخصومة ومقارنة األدوات املشاهبة اليت يتوفر هلا أسعار سوقية ،وتشمل االفتراضات واملدخالت املستخدمة يف طرق التقييم :أسعار
العمولة اخلالية من املخاطر املقارنة وهوامش االئتمان والعالوات األخرى املستخدمة يف تقدير معدالت اخلصم وأسعارالسندات واألسهم وأسعار
حتويل العمالت األجنبية.
إن اهلدف من طرق التقييم هو التوصل إىل قياس للقيمة العادلة حبيث يعكس السعر الذي سيتم استالمه مقابل بيع أصل أو الذي سيتم سداده
بتحويل املطلوبات مبوجب املعامالت االعتيادية بني املتعاملني يف السوق يف تاريخ القياس ،ويقوم البنك بتطبيق عدة مناذج تقييم معتمدة
لتحديد القيمة العادلة ألدوات مالية أكثر شيوعا وأقل تعقيدا ،وغالبا ما تكون األسعار املالحظة أو مدخالت النموذج متاحة يف السوق وذلك فيما
يتعلق بسندات الدين واألسهم املدرجة واملشتقات املتداولة واملشتقات البسيطة املتداولة خارج األسواق املالية املوازية كمقايضات أسعار الفائدة،
حيث أن توفر هذه األمور يقلل من احلاجة إىل حكم اإلدارة وتقديرها ،كما يقلل من نسبة عدم التأكد من حتديد القيم العادلة ،وخيتلف توفر هذه
االسعار القابلة للمالحظة يف السوق واملدخالت حبسب املنتجات واألسواق وقد تتغري حسب أحداث معينة وحاالت عامة تتعلق باألسواق املالية.

 .34املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتعامل اجملموعة ،خالل دورة أعماهلا العادية ،مع أطراف ذات عالقة .وتتم هذه املعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع األطراف األخرى وختضع
للحدود املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي.
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إن األرصدة الناجتة عن هذه املعامالت كما يف تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة هي كالتايل:
2015

2014

بنك أي يب أن أمرو إن .يف.

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

استثمارات

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

مشتقات بالقيمة العادلة  ،صايف

التعهدات وااللتزامات احملتملة

13,744

107,608

-

93,850

28,307

42,343

()1,976

()8,456

160,677

151,965

الشركات الزميلة وكبار املسامهني اآلخرين وشركاهتم الشقيقة
اليت ميارس عليها تأثري جوهري
قروض وسلف

مشتقات بالقيمة العادلة  ،صايف
استثمارات

ودائع العمالء

سندات دين ثانوية

التعهدات وااللتزامات احملتملة

711,330

603,101

11,205

5,007

40,000

40,000

6,264,673

7,356,400

722,000

722,000

48,215

2,803

147,566

135,382

170,775

23,885

صناديق االستثمار املدارة من قبل اجملموعة:
استثمارات

قروض وسلف

سندات دين ثانوية
ودائع العمالء

مشتقات بالقيمة العادلة ،صايف

15,000

15,000

361,607

408,935

10,502

-

يقصد بكبار املسامهني اآلخرين (باستثناء املساهم غري السعودي) أولئك الذين ميتلكون  %5أو أكثر من رأس املال املصدر للبنك .إن الدخل
واملصاريف املترتبة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة هي كالتايل:
2015
دخل عموالت خاصة

مصاريف عموالت خاصة

دخل خدمات بنكية ،صايف
أتعاب خدمات إدارية

مصاريف عمومية وإدارية

مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

تعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة

2014

14,901

15,404

96,151

92,614

2,609

3,632

18,719

12,835

23,499

18,751

3,708

3,720

47,829

40,227

إن كبار موظفي اإلدارة هم األشخاص الذين هلم املسؤولية والصالحية يف التخطيط االستراتيجي والتوجيه والتحكم يف أنشطة اجملموعة.

 .35كفاية رأس املال
إن أهداف اجملموعة ،عند إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي واحلفاظ على مقدرة
اجملموعة على االستمرار يف العمل وفقًا ملبدأ االستمرارية ومن خالل احلفاظ على قاعدة رأمسالية قوية.
تقوم اإلدارة مبراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظامي بشكل يومي .تتطلب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي
االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي ،وأن تكون نسبة إمجايل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند أو تزيد عن احلد املتفق
عليه وهي .%8
وتقوم اإلدارة مبراقبة مدى كفاية رأس املال باستخدام النسب احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي .يعرب عن هذه النسب كنسبة مئوية
ومبوجبها يتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة بنود رأمسال اجملموعة املؤهل مع املوجودات والتعهدات وااللتزامات احملتملة املدرجة
يف قائمة املركز املايل املوحدة واملبالغ االمسية للمشتقات باستخدام األرصدة املرجحة إلظهار خماطرها النسبية .وقد التزمت اجملموعة خالل السنة
بكامل متطلبات رأس املال النظامي.
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فيما يلي مكونات املوجودات املرجحة املخاطر ورأس املال والنسب:
2015
خماطر االئتمان للموجودات املرجحة املخاطر

2014

96,325,986

85,399,158

4,710,338

4,041,288

خماطر السوق للموجودات املرجحة املخاطر

278,356

558,494

مجموع الموجودات المرجحة المخاطر للركيزة األوىل

101,314,680

89,998,940

11,729,995

10,094,585

4,058,774

4,171,160

خماطر العمليات للموجودات املرجحة املخاطر

رأس املال األساسي
رأس املال املساند

جمموع رأس املال األساسي ورأس املال املساند

15,788,769

14,265,745

نسبة كفاية رأس املال %

نسبة رأس املال األساسي

نسبة رأس املال األساسي  +رأس املال املساند

11.58

11.22

15.58

15.85

 .36اإلفصاحات مبوجب أطر العمل اليت نصت عليها توصيات جلنة بازل 3
جيب القيام ببعض اإلفصاحات الكمية والنوعية مبوجب أطر العمل اليت نصت عليها توصيات جلنة بازل  .3ستكون هذه اإلفصاحات موجودة على موقع
البنك على اإلنترنت ،www.shb.com.sa :خالل الفترة النظامية احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي .إن هذه اإلفصاحات ال ختضع
للتدقيق من قبل املراجعني اخلارجيني للمجموعة.

 .37خدمات إدارة االستثمار والوساطة
تقدم اجملموعة لعمالئها خدمات إدارة االستثمارات تشتمل على إدارة بعض الصناديق االستثمارية واحملافظ االستثمارية بالتعاون مع مستشاري
استثمار متخصصني ومبوجودات بلغ إمجاهلا  3.59مليار ريال سعودي ( 3.03 :2014مليار ريال سعودي) ويشتمل ذلك الصناديق املدارة مبوجب
احملافظ االستثمارية املعتمدة من اهليئة الشرعية وقدرها  1.39مليار ريال سعودي ( 1.21 :2014مليار ريال سعودي).ال يتم توحيد القوائم املالية
هلذه الصناديق يف القوائم املالية املوحدة للمجموعة .تدرج حصة اجملموعة يف هذه الصناديق يف االستثمارات املتاحة للبيع ،وتدرج األتعاب
املكتسبة لقاء إدارة تلك الصناديق ضمن “املعامالت مع األطراف ذات العالقة” .إن املوجودات املودعة كأمانات لدى اجملموعة ،بصفتها وصية أو
مؤمتنة عليها ،ال تعترب موجودات خاصة باجملموعة ،وبالتايل ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

 .38احتياطي برنامج أسهم
خالل شهر يناير  ،2008أطلقت اجملموعة برنامج السداد على أساس األسهم (وسيشار إليه فيما بعد بـ”الربنامج”) واخلاص باملدراء التنفيذيني وكبار
املوظفني (و سيشار إليهم فيما بعد بـ “املوظفني املؤهلني”) .متت املوافقة على الربنامج األويل من قبل جملس اإلدارة خالل اجتماعهم املنعقد
يف  10ذي القعدة 1428هـ ( املوافق  20نوفمرب  ) 2007ومؤسسة النقد العريب السعودي باخلطاب املؤرخ يف  26صفر 1429هـ ( املوافق  4مارس
 .) 2008ان شروط االستحقاق مت تعديلها يف عام  2009ومتت املوافقة على هذا التعديل من قبل جملس االدارة خالل االجتماع املنعقد يف  5شعبان
1430هـ ( املوافق  27يوليو  ) 2009ومؤسسة النقد العريب السعودي مبوجب خطاهبا املؤرخ يف  20ذو القعدة 1430هـ (املوافق  9نوفمرب .)2009بناء
على الربنامج املعدل ،فإن املوظفني املؤهلني سيحصلون على أسهم البنك ،إذا مت استيفاء الشروط التالية:
• يطلب من املوظفني املؤهلني االستمرار يف العمل لدى اجملموعة ملدة سنتني من تاريخ املنح ليحصلوا على نصف األسهم املمنوحة وسنة أخرى
للحصول على املتبقي.
• باإلضافة إىل حتقيق اجملموعة حلدود معينة من النمو واليت وافق عليها جملس اإلدارة حيث يستحق املوظفني املؤهلني عدد معني من األسهم
عند كل حد.
مبوجب أحكام الربنامج ،ال تصبح اجملموعة املالك القانوين هلذه األسهم يف أي وقت وإىل أن حيني فترة املنح لتلك األسهم فهي لن حتصل على
أي حق يف التصويت .مبوجب الربنامج  ،فان شركة السعودي اهلولندي املالية ستدير صندوق برنامج األسهم (الصندوق) واليت تعمل وفقا لألحكام
والشروط اليت وافق عليها جملس إدارة البنك يف االجتماع املشار إليه أعاله  ،ومؤسسة النقد العريب السعودي يف اخلطاب املشار إليه أعاله .إن أي
تعديالت أخرى على أحكام وشروط الربنامج تتطلب احلصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي.
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خالل عام  ،2008قام الصندوق بشراء  2.15مليون سهم من أسهم البنك بقيمة  114مليون ريال سعودي ويتم االحتفاظ هبا على سبيل األمانة حلني
استحقاقها للموظفني املؤهلني .خالل عام  ،2012قام البنك بشراء مليون سهم أضايف مببلغ  27مليون ريال سعودي  .ويف تاريخ االستحقاق ،تنقل
ملكية هذه األسهم للموظفني .و قد مت متويل شراء األسهم من قبل البنك .يتم حتديد عدد األسهم املمنوحة وفقا للمعادلة املبنية على األداء اليت
صادق عليها جملس اإلدارة ،وخيضع ملوافقة جلنة الترشيحات واملكافآت.
وفقا لشروط الربنامج ،يتم منح األسهم للموظفني املؤهلني سنويا وسيتم استحقاقها كما هو موضح اعاله .وقد مت منح الشرحية األوىل يف عام 2008
واستحقت يف عام  .2011كما مت منح الشرحيتني الثانية والثالثة من الربنامج يف شهر مارس  2011و مارس  2012على التوايل ،واستحقت يف شهر يناير
 2013و  2014و .2015وقد قامت اجملموعة مبنح الشرحية الرابعة واخلامسة والسادسة من الربنامج يف شهر مارس  2013و  2014و ،2015على التوايل،
واليت مازالت يف فترات االستحقاق .إن تفاصيل الربنامج هي كما يلي:

منحت يف عام 2015

منحت يف عام 2014

منحت يف عام 2013

مارس 2015

مارس 2014

مارس 2013

28,538,602

21,007,936

18,623,988

45.56

40.24

27.24

626,396

522,066

683,700

مارس 2018 - 2017

مارس 2017 - 2016

مارس 2016 - 2015

تاريخ بدء الربنامج

قيمة األسهم املمنوحة بتاريخ املنح

القيمة العادلة لكل سهم بتاريخ املنح

عدد األسهم املمنوحة

فترة االستحقاق
طريقة السداد

أسهم البنك

أسهم البنك

أسهم البنك

خالل العام احلايل ،قام البنك بإعادة تقييم موقفه وقام بتوحيد صندوق برنامج أسهم املوظفني (“الصندوق”) يف القوائم املالية املوحدة .ونتيجة
لذلك فقد قامت اجملموعة باثبات أسهم البنك اليت ميلكها الصندوق كأسهم خزينة مببلغ  86.48مليون ريال سعودي ،ومت عرضها ضمن احتياطي
برنامج أسهم ،يف قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة.
كانت احلركة يف عدد األسهم املمنوحة كما يف  31ديسمرب  2015كاآليت :
عدد األسهم
2015
بداية السنة

أسهم ممنوحة خالل السنة

أسهم مستحقة خالل السنة
أسهم ملغاة خالل السنة

1,598,345

2014
1,343,611

942,845

816,524

()621,020

()393,386

()56,876

()168,404

1,863,294

1,598,345

 .39التغريات املستقبلية يف أطر إعداد التقارير املالية الدولية
لقد ارتأت اجملموعة عدم االتباع املبكر للمعايري التالية واليت مت نشرها ويتعني االلتزام هبا يف السنوات احملاسبية للمجموعة واليت تبدأ يف أو بعد 1
يناير . 2016

 املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  – 9األدوات املاليةلقد إستحدث هذا املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  ،)2009( 9والذي أصدر يف شهر نوفمرب من عام  ،2009متطلبات جديدة لتصنيف وقياس
األدوات املالية .إشتمل املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  )2010( 9والذي متت تعديله يف شهر اكتوبر من عام  2010متطلبات بشأن تصنيف
وقياس املطلوبات املالية وترحيل متطلبات التوقف عن اإلثبات احلايل من معيار احملاسبة الدويل رقم ( – )39األدوات املالية :اإلثبات والقياس.
ويسري هذا املعيار على الفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير .2018

 املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  – 15االيرادات من العقود املربمة مع العمالءاملعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  – 15اإليرادات من العقود املربمة مع العمالء :ينطبيق املعيار اجلديد لاليرادات على مجيع املنشآت وسيحل
حمل مجيع متطلبات إثبات األيرادات احلالية وفقا للمعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية  ،ويسري مفعول هذا املعيار على الفترات السنوية اليت تبدأ
يف أو بعد  1يناير .2018

 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )16ومعيار احملاسبة الدويل رقم ()38توضح هذه التعديالت الطرق املقبولة الحتساب االستهالك واالطفاء .ويسري مفعول هذين املعيارين بآثر مستقبلي على الفترات السنوية اليت تبدًأ
يف أو بعد 1يناير .2016
98

التقرير السنوي للبنك السعودي اهلولندي

 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ()27تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( -)27طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املستقلة  ،تسمح التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم
 27للمنشأة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبة عن االستثمارات يف الشركات التابعة واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة يف قوائمها املالية
بشكل منفصل .تسري التعديالت على الفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير . 2016

 تعديالت على املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية رقم ( )10و ( )12ومعيار احملاسبة الدويل رقم ()28املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية رقم ( )10و ( )12ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( )28املنشآت االستثمارية  -توضح التعديالت على املعيار
الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  10ان األعفاء من عرض قوائم مالية موحدة يف الفقرة رقم  4من املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية بنطبق
على املنشأة األم اليت تعترب شركة تابعة ملنشاة استثمارية عندما تكون املنشاة االستثمارية تقيس شركاهتا التابعة بالقيمة العادلة  ،بينما اليت يتم
توحيدها هي الشركة التابعة ملنشاة استثمارية ال تعترب منشاة استثمارية حبد ذاهتا وتقدم خدمات دعم اىل املنشاة االستثمارية فقط  ،وتقاس مجيع
الشركات التابعة األخرى بالقيمة العادلة  ،وتسمح التعديالت على معيار رقم  28للمستثمر  ،عندما يطبق طريقة حقوق امللكية باستخدام قياس القيمة
العادلة اليت طبقتها املنشأة االستثمارية أو الشركة الزملية أو املشروع املتشرك على حصصها يف الشركات التابعة وتطبق على الفترات السنوية اليت
تبدأ من أو  1يناير 2016

 تطبق دورة التحسينات السنوية على املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية للسنوات من 2012م-2014م على الفترات السنوية اليت تبدأيف  1يناير 2016م أو بعدها وهذا يشمل:
 املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية رقم  – 7األدوات املالية :اإلفصاحات – يوضح هذا التعديل أن عقود تقدمي اخلدمات اليت تتضمن على أتعابميكن أن تشكل إشراك متواصل يف املوجودات املالية .جيب أن تقيم املنشأة طبيعة األتعاب والترتيبات مقابل توجيهات اإلشراك املتواصل
املذكورة يف املعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية رقم  7وذلك ملعرفة ما إذا كانت تتطلب اإلفصاح .جيب أن يتم تقييم عقود تقدمي اخلدمات
اليت تتضمن على أتعاب بشكل رجعي .وعلى أية حال ،لن يكون هناك حاجة لتقدمي هذه اإلفصحات عن أي فترة تبدأ قبل الفترة السنوية اليت تبدأ
فيها املنشأة بتطبيق هذه التعديالت.
 معيار احملاسبة الدويل رقم  19منافع املوظفني -يوضح هذا التعديل بأنه يتم تقييم نشاط السوق لسندات الشركات عالية اجلودة بناء على العملةاليت سجل فيها االلتزام وليس على البلد الذي وقع فيه االلتزام .فإذا مل يكن هناك نشاط سوقي لسندات الشركات عالية اجلودة بتلك العملة فيجب
استخدام تصنيفات السندات احلكومية.
 معيار احملاسبة الدويل رقم  1مبادرة اإلفصاح -توضح هذه التعديالت املتطلبات اجلوهرية يف معيار احملاسبة الدويل رقم  1وهي كتايل:• ميكن تقسيم تلك البنود اخلاصة املوجودة يف قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل املوحدة وقائمة املركز املايل.
• ستتمتع املنشآت باملرونة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات للقوائم املالية.
وفقا لطريقة حقوق امللكية
• جيب عرض إمجايل حصة الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة من قائمة الدخل الشامل املوحدة اليت يتم حماسبتها ً
الحقا يف قائمة الدخل املوحدة.
كبند واحد وتصنف بني البنود اليت سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها ً
وعالوة على ذلك ،توضح التعديالت املتطلبات اليت يتم تطبيقها عندما يتم عرض جمموع فرعي إضايف يف قائمة املركز املايل املوحدة وقائمة الدخل
املوحدة وقائمة الدخل الشامل املوحدة.

 .40أرقام املقارنة
مت إعادة تصنيف بعض أرقام السنة املاضية كي تتماشى مع العرض للسنة احلالية.

 .41موافقة جملس اإلدارة
مت إعتماد القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  17ربيع الثاين 1437هـ (املوافق  27يناير .)2016
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