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  مقدمة

ديسمبر  13في  ةاملنتهي يةاملال للسنة يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن يقدم تقريره السنوي للمساهمين الكرام

 م .1035

 

ًشهدت فترة إبان 
 
 على الصعيد املحلي  تباطؤا

 
 أعلى م 1035البنك السعودي الهولندي خالل عام  سجل، والعالمياقتصاديا

ً 00ملمتد  تاريخه ا على مدى نتائج مالية
 
  وللمرة األولى  ، عاما

 
 وذلك بمتجاوزا

 
 هاما

 
 مليارًي تحقيق صافي ربح قياس ي بلغحاجزا

ً.ريال

ً

ًأداء قويفي البنك  ثالثة القطاعات األعمال األساسية  شهدتقد ًو
 
ً ا

 
ً في أسواقها، وحققت نموا

 
 وت، اعمالئهفي قاعدة  قويا

 
بعا

بهذا تمكن ًوعلى التوالي.  ٪7.3و  ٪33.0 و ٪35.5سبة بن األصول والدخل غير املمول.ًوالودائع زيادة في  حقق البنك لذلك

ً
 
يزانيته العمومية بشكل مليون ريال. كما نّمى البنك م 1.011حيث بلغت  %33.3بنسبة  البنك من زيادة صافي أرباحه قياسيا

. وقد حقق البنك هذه اإلنجازات على الرغم من التزامه %33.0مليار ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ  301.3كبير لتصل إلى 

. كما تعززت %355.1بسياسته املتحفظة في املخصصات والتي تنعكس في نسبة تغطية القروض غير العاملة والبالغة 

ًألرباح املبقاة.من امن خالل املستويات العالية القاعدة الرأسمالية للبنك 

ً

ملنظمات اإلقليمية عدد من اًو عدد من أبرز مراقبي القطاع املصرفي قبل منالبنك إنجازات  تم تقدير، م1035عام  وخالل

مجلة قبل  "بنك العام في الشرق األوسط" منجائزة   عشرة جائزة خالل العام، بما فيها تسعةوذلك بحصوله على والدولية، 

"أفضل بنك تجاري"  وجائزة، ةاالقتصاد العالمي واالستدام مراقبي وھي أحد أبرًز یفیو،ًر یستمنتانف یفانترناشونال الترنت

"أفضل بنك إسالمي في  وجائزة، األعمال اإلسالميةاملال ًو قبل مجلة  للشركات في اململكة " من مصرفية"أفضل  جائزةًو

والتي تشكل إضافة إلى قائمة  العاملية، مجلة وورلد فاينانس قبل " منم1035ة لعام صرفيالشخصية امل" جائزةاململكة" ًو

ً.من األوسمة واإلنجازات یدةالبنك املتزا

ً

ً .العميل على متابعة نهجه االستراتيجي بالتركيز إلىفي املقام األول  وتميزه   البنك ويعزى نجاح
 
 مع هذه االستراتيجية، وتماشيا

اآللي  وأجهزة الصرففروعه م  العمل عل ى تنويع منتجاته وخدماته باإلضافة إلى توسعة شبكة 1035واصل البنك خالل عام 

 على العمالء في  املاليةمزودي الخدمات  أكثًركأحد البنك السعودي الهولندي  بتعزيز مكانةساهمت  التيًو اململكة في
 
تركيزا

ً.خاص بأنشطة البنك في هذا التقريرعن قطاعات البنك وأسواقها  في القسم التم عرض تفاصيل أكثر وقد  .اململكة

ً

كقطاعات البن – 0  

ذلك، يقدم البنك باإلضافة إلى  قطاع الشركات و قطاع األفراد و قطاع الخزينة. هي:كون البنك من ثالثة قطاعات أساسية يت

التابعة  من خالل شركة السعودي الهولندي املالية االستثماريةفية ًرخدمات املصالوساطة وإدارة األصول والخدمات 

شركة السعودي الهولندي  وهيشركات تابعة أخرى  كما يمتلك البنك .اململوكة بالكامل من قبل البنك السعودي الهولنديًو

  .و شركة السعودي الهولندي العقارية التي تعتبر ذراع التأمين للبنك السعودي الهولندي لوكالة التأمين
 
ويمتلك البنك أيضا

ًمن الشركة الوطنية للتأمين. %10نسبة 

ً

ًالخدمات الرئيسية املقدمة تحت كل قطاع من قطاعات البنك هي كالتالي:

ً

 قطاع الشركات (0
ً

التي ًو املؤسساتالخدمات للعمالء من الشركات ًوًو من املنتجات مل قطاع الشركات على تقديم مجال واسعيع

)بالتعاون مع شركة  الخدمات االستشاريةتمويل الشركات ًوري والضمانات ًوالتمويل التجاالقروض ألجل ًو تشمل
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 املتوافقة مع أحكام الشريعة. كما يقدم هذا القطاع سلسلة متكاملة من الخدمات السعودي الهولندي املالية(

ً.سالميةاإًل

ً

 قطاع األفراد (5
 

 آلي مدعمة بسلسلة من الخدمات املصرفيةأجهزة صرف ًومحلية فروع ذا القطاع من خالل شبكة يعمل ه

ً.ومصرفية الهاتف الجوال اإللكترونيةالهاتفية ًو

ً

والقروض الشخصية الودائع ألجل حسابات الحسابات الجارية ًو:التي يوفرها هذا القطاع املنتجات مل تشًو

املصممة  "التقديرمصرفية  "و  "املصرفية املميزة". كما يوفر البنك خدمة ةالبطاقات االئتمانيًووالتمويل السكني 

إدارة األموال تتوفر خدمات املتاجرة باألسهم ًو كما  البنك. ىلد بأصول كبيرةللعمالء املؤهلين الذين يحتفظون 

 من الخدمات املصرف. ًولدى شركة السعودي الهولندي املالية
 
 واسعا

 
سيدات من خالل ية لليوفر البنك أيضا مجاال

ًشبكة فروع السيدات.

ً

 قطاع الخزينة (3
 

حافظت إدارة ًوتحوطية لعمالء البنك. استثمارية ًو منتجاتودي الهولندي قطاع الخزينة في البنك السعيقدم 

نشطتها الخاصة باملشتقات وفي أنتجات النقد من العمالت األجنبية، م تقديم مكانتها الرائدة في الخزينة على

الخزينة ضمن أكبر املزودين الرئيسيين  قطاععتبر . كما ية)املهيكلة( بالعمالت األجنبية و أسعار العمولة الخاص

، إضافة إلى أن قطاع السعودي وأسعار العمولة الخاصة لألسواق بين البنوك ملنتجات الخزينة املسعرة بالريال

عن لجنة  بنك نيابةالعمومية لل يزانيةاملفي العمالت ًوالسيولة مخاطر الخزينة مسؤول عن إدارة أسعار العمولة ًو

ًاملوجودات واملطلوبات.

ً

ًاملوحدة.  قوائم املاليةمن ال (11) رقم اإليضاحموضحة في لهذه القطاعات إن املوجودات و املطلوبات و النتائج 

ً

 للبنك السعودي الهولندي:والزميلة الشركات التابعة أنشطة وخدمات  وفيما يلي

 

للبنك  بالكاملوهي شركة تابعة ومملوكة  املالية، بدأت شركة السعودي الهولنديشركة السعودي الهولندي املالية: 

مؤسسة النقد العربي السعودي و هيئة موافقة  الحصول على بعد م1001، نشاطها في بداية العام الهولنديالسعودي 

يشتمل عمل الشركة على ممارسة حيث . هامةال صفقاتال منالعديد في منذ ذلك الوقت ت شاركقد ًو .السوق املالية

وتمويل الشركات واملشورة في مجال  ،وإدارة األصوًل ،في مجاالت الوساطة املالية لألفرادووكيل  بصفة أصيل التعامل

ً  األنشطة االستثمارية وترتيب الديون وخدمات حفظ األوراق املالية.

 

للبنك  بالكامل، وهي شركة تابعة ومملوكة بدأت شركة السعودي الهولندي العقاريةشركة السعودي الهولندي العقارية: 

وتشتمل  .موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديعلى  الحصوًلبعد م 1030، نشاطها في بداية عام السعودي الهولندي

ً  . للبنك يتمويل السكنالالعقارات الخاصة بمنتج  ملكية تسجيل صكوكعلى أنشطة الشركة 

ً

 ديالهولن ملوكة بالكامل للبنك السعوديتم الترخيص لهذه الشركة التابعة وامل لتأمين: لوكالة ا شركة السعودي الهولندي

ًم.1031الشركة نشاطها خالل عام بدأت .وقد التأمين  زاولة أعمالمل

ً
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هذه مكنت ًو م،1001 عامفي من أسهم شركة الوطنية للتأمين  %10 تبلغ  اشترى البنك حصة شركة الوطنية للتأمين:ال

في مجال التأمين. وقد تأسست الشركة  لألفرادتلبية احتياجات قطاع الخدمات املصرفية لتوسع في من البنك الحصة ا

 م. 1030عام في نية للتأمين طالًو

ً

من ( 33وفي البند ) ةاملوحدمن القوائم املالية  (3) اإليضاحفي  والزميلةالشركات التابعة عن  أكثر وقد تم اإلشارة إلى تفاصيل

ًهذا التقرير.

 

    االستراتيجية – 5

األول للشرائح  خياًرالصبح البنك هو أن ي املتمثلة في:ًواألساسية مواصلة السعي لتحقيق أهدافه إلى  جية البنكيتهدف استرات

خالل  املضافة للعمالء من عن طريق مضاعفة القيمةوذلك  األفرادالشركات وعمالء مصرفية عمالء مصرفية املستهدفة من 

ا وقرارات اإلدارة بإتجاه تحقيق هذخطط أعمال البنك  تستمًر . وسوفذات جودة عاليةتوفير خدمات شاملة وشخصية 

ًالرئيس ي. الهدف

ً

 برز إنجازات كل قطاع:أوفي مايلي 

ً

 املجموعة املصرفية لألفراد

في مجال توفير الخدمات املالية لألفراد واملهنيين ذوي املالءة املالية الضخمة في  من الرواداملجموعة املصرفية لألفراد تعد 

ًشخصية شاملة و ذات جودة عالية.  خدماتمنتجات ًو والتي تقدماململكة 

ً

متطلبات العمالء للحصول على منتجات وخدمات سهلة م تركيز أنشطتها على 1035وواصلت مصرفية األفراد خالل عام 

منتجات الخاصة بوقد تم طرح عدد من املبادرات الجديدة  تجربة إيجابية لهم. متطلبات نمط حياتهم وتكوًن يومباشرة تلب

 1.1األمر الذي نجم عنه نمو كبير في قيمة املحفظة، بلغ  ،اإلئتمانية والبطاقاتوعروض التمويل الشخص ي والتمويل السكني 

خالل هذا العام،  فروع جديدة  خمسةبافتتاح وذلك شبكة فروعها  بتوسعةألفراد امصرفية جموعة مقامت مليار ريال. كما 

ً.%10التي ال تحتسب عليها عمولة بنسبة العمالء  ودائع حيث نمت 

ً

ً 50في نهاية العام إلى  السعودي الهولندي وصل عدد فروع البنك
 
. وباإلضافة إلى التوسع في  شبكة في أنحاء اململكة فرعا

العدد الكلي ألجهزة  ارتفعجهاز صرف آلي جديد، وبهذا  330شبكة أجهزة الصرف اآللي، حيث تم تركيب الفروع، وسع البنك 

ًفي أنحاء اململكة.آلي جهاز صرف  503 ليصل إلى الصرف اآللي 

ً

فنية الخدمات المن حيث  في اململكة روادالفي مصاف البنك بوضع  الجوالصرفية الهاتف م الجيل الجديد من وأسهم

البنوك اإلقليمية كما تعد تجربة املستخدم واحدة من بين أفضل التجارب املقدمة على مستوى .  عالية وسهلة االستخدامال

من  الجوالعبر الهاتف اإللكترونية والخدمات املصرفية  وقد ارتفع عدد مستخدمي الخدمات املصرفية. والعاملية الرائدة

.  وبشكل عام %15بدوره إلى زيادة في نسبة العمليات اإللكترونية والتي بلغت  خالل العام، والذي أدى ٪11بنسبة  األفراد

مقارنة بالعمليات  %10 والتي بلغتسجل البنك نسبة قياسية للعمليات غير النقدية املنفذة بواسطة القنوات اإللكترونية 

ً.%33غير النقدية املنفذة عبر الفروع بنسبة 

ً

من كان عدد من الجوائز  والتي ب م1035خالل العام  ألفراداصرفية مجموعة االستثنائية ملنجازات اإًلجهود ًوالوقد تم تكريم 

املقدمة من شركة إثوس وهي شركة رائدة في مجال استشارات  تجربة في مركز اتصال خدمة العمالء"أفضل "بينها جائزة 

 في صرفية عبر اإلنترنت وأفضل مصرفية جوالفضل مأ"، وجائزة "في اململكة تمويل شخص يأفضل "العمالء، وجائزة تجربة 



 

  م 5102السنة املالية  –تقرير مجلس اإلدارة         

 

 

4 

جلوبال بانكنج  مجلة من"نترنت في اململكة مصرفية إأفضل "يست، باإلضافة إلى جائزة من قبل مجلة بانكر ميدل إ "اململكة 

 اند فايننس ريفيو.

 

 املجموعة املصرفية للشركات

 في السوق عن طريق تقديم املنتجات والخدمات يعتبر البنك السعودي الهولندي من خالل خبرته الطويلة 
 
 أساسيا

 
العبا

 أهم الشركات في اململكة العربية السعودية. وتهدف املجموعة املصرفية للشركات إلى توفير أفضللعديد من املصرفية ل

ًالكبيرة .ًواملتوسطة الصغيرة ًو عمالء الشركاتلالحلول مع تقديم خدمات متكاملة 

ً

. للشركات املتوسطة والصغيرة الشركات  الشركات من قسمين هما مصرفية املنشآت الكبيرة ومصرفيةوتتكون مصرفية 

ً.في جميع القطاعات  ويسهم هذا التقسيم بتركيز املوارد لضمان تجاوز توقعات العمالء

ً

ألصول وإجمالي املنشآت الصغيرة واملتوسطة، حيث شهدت إجمالي ا مصرفيةوتمكن البنك من الحفاظ على نمو قوي في 

 بمعدل تجاوز 
 
ما استمر البنك في االلتزام ببرنامج كفالة وهو برنامج بالتعاون بين . ك مقارنة بالعام السابق %15اإليرادات نموا

ًوالبنوك السعودية يهدف إلى تعزيز تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة.صندوق التنمية الصناعية السعودي 

ً

 مصرفية"أفضل ة م  من خالل جائًز1035وإنجازات املجموعة املصرفية للشركات خالل العام وقد تم تكريم أبرز جهود 

املنشآت الصغيرة  مصرفيةللشركات في اململكة" من قبل مجلة املال واألعمال اإلسالمية، كما تم تكريم إنجازات البنك في 

صرفية "أفضل خدمة عمالء ملمن ضمنها جائزة التي كان على خمسة جوائز ًو وذلك بحصولهم  1035واملتوسطة في عام 

من قبل مجلة بانكر  في اململكة" املنشآت الصغيرة واملتوسطة ملصرفيةأفضل بنك "وجائزة  "املنشآت الصغيرة واملتوسطة

ً لوبال بناكنج اند فايننس ريفيو ،على التوالي.ج مجلة يست ًوميدل إ

ً

ً واملصرفية اإلسالمية وشركة السعودي الهولندي العقارية الخزينة  وشركة السعودي الهولندي املالية قطاع

وشركة السعودي الهولندي العقارية  ،وشركة السعودي الهولندي املالية ،في البنك السعودي الهولنديالخزينة يوفر قطاع 

ً مقدمة ستشاريةخدمات وخبرات امنتجات ًو
 
البنك.  ألفراد في امصرفية  مجموعةمصرفية الشركات ًو ملجموعة خصيصا

تحسين العائد على استثماراتهم. وتوفر عروض لالخزينة بتزويد العمالء من األفراد والشركات بحلول تحوطية ًو قطاعقوم يًو

شركة السعودي الهولندي املالية مجموعة كاملة من منتجات الوساطة وإدارة األصول و املنتجات املصرفية االستثمارية. كما 

ًالبنك في التمويل السكني. أعمالالعقارية خدمات شراء وتسجيل العقارات لدعم  توفر شركة السعودي الهولندي

ً

 في هذا املجال. ًو الخاصة به  املصرفية اإلسالمية أعمالذلك، يستمر البنك في االستثمار في  عالوة على
 
يهدف إلى أن يكون رائدا

ا لهذه الغاية، تقوم  املصرفية اإلسالمية بتقديم الخبرات و الدعم لجميع قطاعات   في البنك. األعمالوتحقيق 

 

 إدارة املخاطر: – 3

ً

 مقدمة 3-0

 عن وتضمن إدارة املخاطر السليمة تحديد وقياس ومراقبة واإلبالغ. ذات أهمية بالغة في البيئة املصرفيةرة املخاطر تعتبر إدا

في السعي نحو من قبل مجلس اإلدارة   ةالرغبة في املخاطرة املحدد ود، كما تضمن االلتزام بحدالجوهرية جميع املخاطر

ًألهداف االستراتيجية للبنك.تحقيق ا

ً
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مبادئ إدارة املخاطر في البنك، الذي يحدد  حوكمة املخاطًر ويسترشد نهج إدارة املخاطر في البنك السعودي الهولندي بإطار

 السياسات واإلجراءاتعلى إدارة املخاطر نهج  يتضمن. ًوة املخاطرإداًرفي املستخدم والنهج وأدوار ومسؤوليات إدارة املخاطر 

ين من قبل املتطلبات التنظيمية على النحو املبباإلضافة إلى  واإلبالغ عنها املخاطًرومراقبة ، والحدود، واختبار اإلجهاد الداخلية

ًمعينة وآليات  اتتوجيه على إدارة املخاطركما يتضمن نهج  مؤسسة النقد العربي السعودي.
 
 هيكلةاالعتبار عند عين في خذ ًؤت

ً.املعامالت وإعداد

ً

اإلرشاد والتوجيه االستراتيجي لإلدارة فيما يتعلق بإطار حوكمة املخاطر في البنك. دارة اإًلملجلس وتقدم لجنة املخاطر التابعة 

وعمليات   واستراتيجيتها الرغبة في املخاطرة بشأن مسائل تختص بتحديد التوصيات للمجلس تقديمومن مسؤوليات اللجنة 

ات هالتوجيتوفير باإلضافة إلى ، للمخاطراعتبارات البنية التحتية ًوتقييم املخاطر والسياسات والتطورات التنظيمية 

ً.ةفي حال وجود تجاوزات كبيرة للحدود املوضوع  التصحيحية

 ً

 نهج إدارة رأس املالو  رحةة املخاطراملألصول ا نظرة عامة عن 3-5

تاريخ طويل في توفير وللبنك في اململكة العربية السعودية. ومصرفية األفراد أعمال البنك الرئيسية في مصرفية الشركات  تتركًز

 موجودات مخاطر الشركات في امليزانية العمومية في الحيز الكبير الذي تشغله وينعكس ذلك، تسهيالت ائتمانية للشركات

عمالء  من  الكثيًرولدى البنك عالقة طويلة األمد مع  لك املتعلقة بمصرفية األفراد على الرغم من زيادتها املضطردة. مقارنة بت

وتمكن مختلف الدورات االقتصادية،  ولديهم خبرات مكتسبة منالشركات. وعادة يكون لهؤالء العمالء تاريخ ائتماني مستقر 

ً هذه الخصائص البنك من وضع تصور طويل األمد واكتساب ثقة في اإلقراض خالل الدورات االقتصادية.

ً

و توسعة   في مخاطر االئتمان في محفظة مصرفية الشركات ومن تنميةع تنويالخالل األعوام املاضية، تمكن البنك من تحسين 

ا  .تنويع مخاطر االئتمانسيستمر  البنك في العمل على كما  محفظة مصرفية األفراد،  في البيئة لزيادة التحدياتونظر 

باإلضافة إلى ذلك،  الشركات.محفظة مصرفية في ئتمان اًلجودة امتوسط دعم لإقراض الشركات تركيز  عاديس ، االقتصادية

تنويع املحفظة  من  بدوره سيحسنوتنمية قطاع مصرفية األفراد والذي في مبادراته االستراتيجية لتوسيع  يستمر البنكس

ً.بشكل عام 

ً

 بك بنكنولكون الب
 
 تجاريا

 
ً للبنك امليزانية العمومية خصصت ،الدرجة األولىا

 
ًكبيًر حيزا

 
كما هو موضح ، ألصول مخاطر االئتمان  ا

ًم. 1035عام  كما في نهايةرححة املخاطر لألصول املالركيزة األولى  تقسيم في

ً

ً
ً  نوعهااألصول املرححة املخاطر حسب  (3) رسم البيانيال 

ً

95.1%

0.3%

4.6%

مخاطر اإلئتمان للموجودات املرححة 

املخاطر  الركيزة األولى 

مخاطر السوق  للموجودات املرححة 

املخاطر  الركيزة األولى 

 مخاطر العمليات  للموجودات املرححة

املخاطر  الركيزة األولى 
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 كفاية رأس املال نهج 3-5-0

لذي وا 1إطار معايير بازل  العمل وفقتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي من جميع البنوك في اململكة العربية السعودية 

 إطار  باإلضافة إلى وضع حد أدنى ملتطلبات رأس املال الدولية، يقدم .1معايير بازل  الوارد ضمنمن شأنه تعزيز إطار الرقابة 

ًملعايير مخاطر السيولة، ونسبة تغطية السيولة و نسبة صافي التمويل املستقر.أدنى حد  1بازل 

ً

ًشفافية النظام املالي.متانة و يحتوي إطار بازل على ثالثة ركائز من شأنها زيادة 

  الركيزة األولى:  تشير الركيزة األولى إلى الحد األدنى من متطلبات رأس املال املتعلقة بمخاطر االئتمان، واملخاطر

. وحداملنهج الرأس املال ضمن خاصة بالركيزة األولى اليقوم  البنك بإعداد متطلبات ًوالتشغيلية، ومخاطر السوق. 

 .القوائم املالية املوحدة من (15)رقم اإليضاح  يرجى االطالع علىاملزيد من التفاصيل املالية وللحصول على 

  للجهة  وتوضيحالقيام بعمل تقييم  البنوكالركيزة الثانية: تتطلب خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية من

. اس املال املوجود يقدم الدعم الكافي لجميع املخاطر الحالية واملستقبلية في مجال أعمالهبأن مستوى رأ التنظيمية

 أدناه. 1-1-1 بالبنداملزيد من التفاصيل املالية موضحة 

  الركيزة الثالثة: تهدف الركيزة الثالثة لتعزيز انضباط السوق من خالل متطلبات اإلفصاح التنظيمية وذلك عن

 التنظيمي رأس مال البنكاملتعلقة ب املشاركين في السوق من الوصول إلى املعلومات الرئيسيةطريق تمكين 

 .بهدف زيادة الشفافية وتمكين املقارنة للمخاطر، التعرض ًو

ً

 نظرة عامة على الركيزة الثانية: خطة تقييم كفاية رأس املال الداخلية: 3-5-5

مقابل جميع أنواع املخاطر التي قد يتعرض لها البنك من خالل خطة تقييم كفاية قييم داخلي لكفاية رأس املال إجراء تيتم 

فاية رأس املال خطة تقييم ك تبينتطبيق عدد من التقنيات الكمية والنوعية،  من خاللًو  .السنوية رأس املال الداخلية

أن البنك لديه رأس املال الكافي الذي من شأنه دعم جميع بوملؤسسة النقد العربي السعودي البنك إدارة الداخلية ملجلس 

 إلى جنب معأعماله الحالية واملستقبلية، ويتم العمل بها  ةهيكلالتي يتعرض لها خالل الجوهرية  أنواع املخاطر 
 
برنامج  جنبا

خطة تقييم كفاية رأس املال إن ف ،ثبات قدرته على تحمل اإلجهاد في مستويات متفواتة الشدة. ولهذاالبنك إلختبار اإلجهاد إل

ًلصلة بين املخاطر ورأس املال لكي تصبح رغبة البنك في املخاطرة ضمن خطته لرأس املال.تعزز ا الداخلية

ً

 نظرة عامة الختبار اإلجهاد  3-5-3

يتعرض لها.  و يقصد يقوم البنك بإجراء برنامج اختبار اإلجهاد على مستوى البنك ويركز على أنواع املخاطر الرئيسية التي 

يمكن حدوثها. اس تعرض البنك ألحداث استثنائية بـ"اختبار اإلجهاد" التقنيات املختلفة )الكمية و النوعية( املستخدمة لقي

ويتضمن برنامج اختبار اإلجهاد في  البنك املبادئ التوجيهية املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي واملبادئ 

 ن قبل لجنة بازل ويعتبر عنصر أساس ي في  إطار حوكمة املخاطر لدى البنك.املنصوص عليها م

 

إن الهدف الرئيس ي من اختبار  اإلجهاد هو التأكد من كفاية رأس تقييم كفاية رأس املال الداخلية، فخطة كما هو الحال في ًو

مركزه املالي وعملياته إلى املستويات  اإلجهاد، وخاصة قدرته على استعادةحاالت مال البنك ومن توفر السيولة الستيعاب 

الحساسيات التي يتم تحديدها أثناء عملية اختبار اإلجهاد تتبع الطبيعية، دون االعتماد املفرط على األطراف الخارجية. ًو

ًحدوث اإلجهاد الفعلي. دف تخفيف تأثيرها املحتمل في حالإجراءات متخذة من قبل اإلدارة به

 

سائر التشغيلية، وإجهاد مخاطر تتعلق بالخة على أحداث االئتمان وإنخفاض األرباح ومستويات إجهاد تركز اإلجهادات الرئيسي

تطبيق  كما يتم .وعكسية ةلإلجهاد تتراوح بين خفيفة وشديد سيناريوهاتثمانية  تم تصميم، إجماليوبشكل  .السوًق

ًلسيولة. مجموعة من اختبارات إجهاد ا
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 والرقابة الرئيسيةاملخاطر أنواع  3 -3

ً بها. إدارة املخاطر املرتبطأنواع املخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك ونهج عن يقدم القسم التالي نظرة عامة 

ً

 ةملخاطًررغبة امن بيان  والتي تشكل جزءً الخاصة بها  ةملخاطًرا برغبة مرتبطة مقاييسأنواع املخاطر الرئيسية  معظملدى 

انتظام ب الرغبة باملخاطرة مقاييسنتائج  بمراقبة أو اللجان املنبثقة عنهاملحدد من قبل مجلس اإلدارة. ويقوم مجلس اإلدارة 

ًمن اإلدارة اتخاذ إجراءات تصحيحية.طلب سيً  وإال املقررة اما إذا كان البنك يعمل ضمن حدوده حظةملاًلوذلك 

 

كما قد  .تتم مراجعة بيان ومقاييس الرغبة في املخاطرة للبنك املال الداخلية السنوية،خطة تقييم كفاية رأس باالقتران مع ًو

ًستراتيجية.ااًلتطورات والمع مراعاة بيئة األعمال تتم التوصية بإجراء تعديالت على مستويات الرغبة في املخاطرة، 

 

 مخاطر االئتمان 3-3-0

املالية أو التعاقدية تجاه  على الوفاء بالتزاماتهطرف آخر املقترض أو  عدم مقدرة عن الخسائر الناتجة  تمثل مخاطر االئتمان

وإصدار الضمانات والصكوك وغيرها من األدوات املالية  املباشر اإلقراض البنك في ن أنشطةعمخاطر االئتمان وتنشأ . البنك

ًوعن أنشطة التمويل التجاري وعن األنشطة االستثمارية والتجارية. 

ً

وربحيته. ولجودة لبنك العمومية ل يزانيةاملتبر منح االئتمان للعمالء من أعمال البنك الرئيسية ويشكل نسبة كبيرة من ويع

محفظة االئتمان تأثير مباشر ومهم على أداء البنك وقوته. وتحدد سياسات وإجراءات ودليل االئتمان اإلرشادات املتعلقة 

ً.لهذه املخاطرباإلقراض بهدف إدارة مخاطر  االئتمان في محافظ البنك التي تتعرض 

ً

يهدف إلى التأكد من أن مخاطر االئتمان تدار  ًونشطة االئتمان ألويعد دليل سياسات وإجراءات االئتمان املستند الرئيس ي 

 ألعلى
 
يتضمن دليل سياسات وإجراءات االئتمان املبادئ الرئيسية ًووبطريقة متسقة في جميع إدارات البنك.  املعاييًر طبقا

الشركات وبعض أنشطة  في جميع أنشطة اإلقراض ملصرفية وإدارتها وذلك لتحديد وقياس مخاطر االئتمان واملوافقة عليها

مراجعة دليل  ويتمصرفية األفراد. أنشطة اإلقراض ملبين البنوك ًولصغيرة واملتوسطة وأنشطة اإلقراض اإلقراض للمنشآت ا

ً.اإلدارة جلسالتابعة للمجلس ويتم املوافقة عليه من قبل مسياسات وإجراءات االئتمان من قبل لجنة املخاطر 

ً

وتتم مراقبة مخاطر االئتمان باستخدام تقنيات مختلفة إلدارة مخاطر االئتمان مثل استخدام التصنيف االئتماني ووضع 

 األخرًىلألطراف وتقييم املالءة االئتمانية  ،ووضع حدود للمعامالت مع أطراف معينةملخاطر االئتمانية االحدود ومراقبة 

القيمة السوقية وتراقب اإلدارة . للعمليات بما في ذلك استخدام الضماناتمستمرة وبواسطة الهيكلة املالئمة بصفة 

 خاصاإلدارة بشكل  . كما تراقبذلك املبرمة إذا تطلب األمرحسب االتفاقيات وتطلب ضمانات إضافية  بانتظام للضمانات

ًخسائر االنخفاض في القيمة.  اتمخصص لكفايةالقيمة السوقية للضمانات أثناء مراجعتها 

ً

ية والدخول في ترتيبات التجارية وذلك بإبرام اتفاقيات مقاصة رئيسبأنشطته بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة  يقوم البنكًو

املخاطر االئتمانية  . وتمثلحد من فترات التعرض للمخاطرالومن خالل طراف أخرى في الظروف املالئمة أضمان مع 

التكلفة املحتملة الستبدال عقود املشتقات إذا فشلت األطراف األخرى في الوفاء بالتزاماتها. وللتحكم في  البنكللمشتقات في 

م اإلدارة األطراف األخرى باستخدام نفس األساليب التي تتبعها في أنشطة ، تقيًّالبنكتحمله ي ذيالمستوى مخاطر االئتمان 

ًاإلقراض.  

ً

عدد من امللتزمين /  وينتج التركز في مخاطر االئتمان عند مزاولةمخاطر االئتمان.  اتبتركًز كبنويمكن أن يتأثر األداء املالي لل

التي ستؤثر على مقدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند حدوث تتشابه سماتهم أو عندما  ة،نشطة متشابهملقترضين ألا
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 ًو. األخرًى الظروفالسياسية أو  أواالقتصادية  تغيرات في الظروف
 
ن املخاطرة الكبيرة ملقترض عقد تنشأ مخاطر التركز أيضا

مان من خالل تنويع إلى إدارة تركز مخاطر االئتالبنك في  اإلدارةفريق  سعىيًو .عالقةواحد أو مجموعة من املقترضين ذوي ال

ًومن خالل استخدام الحدود الداخلية والتنظيمية. أنشطة اإلقراض

ً

وتمثل سندات الدين املدرجة في املحفظة االستثمارية، بشكل أساس ي، مخاطر ديون سيادية. ويتم تحليل االستثمارات حسب 

وملزيد من التفاصيل حول مكونات القروض والسلف،  ،من القوائم املالية املوحدة (5) رقم  في اإليضاحمللتزم / املقترض ا

. كما تم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر االئتمان لقوائم املالية املوحدةمن ا (7) رقم  يرجى الرجوع إلى اإليضاح

في القوائم املالية  على التوالي (30) رقم ( واإليضاح 10) رقم  ة في اإليضاحالخاصة باملشتقات والتعهدات وااللتزامات املحتمل

حسب القطاعات التشغيلية في  الئتمانية القصوى للبنكعرضات ا. وتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بمخاطر التاملوحدة

ً. في القوائم املالية املوحدة (11) رقم  اإليضاح

 

 املخاطر التشغيلية  3-3-5

 ً
 
الناجمة عن عدم كفاية أو التي يتعرض لها البنك ًو - املباشرة أو غير املباشرة - بمخاطر الخسارةاملخاطر التشغيلية عرف ت

مجاالت رئيسية وتغطي املخاطر التشغيلية ثالثة  .أحداث خارجية عنأو أو األشخاص الداخلية  اإلجراءاتو األنظمة أفشل 

الجهات  قوانينمخالفة  عن  األثر السلبي الناتج -1اإلضرار بالسمعة  -1الخسائر املالية الناجمة عن أخطاء تشغيلية  -3وهي :

ً. التنظيمية

 ً

املخاطر التشغيلية الكامنة لتحديد  الرقابةوتقييم املخاطر تقييم في  املقبولة املمارسات"البنك منهجية "أفضل يتبع ًو

يتم تحديد املخاطر التشغيلية وتقييمها ًو املقترحة.واإلجراءات الجديدة القائمة، وكذلك للمنتجات  واإلجراءاتلمنتجات ل

يتم االحتفاظ بسجل للمخاطر ًو. مؤشرات املخاطر الرئيسيةالتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة وباستخدام أدوات باستخدام 

ً. التحكم املركزًي نظامفي  من هذه املخاطر  والضوابط واإلجراءات املخففة

ً

من خالل التي تم تغييرها الجديدة أو  /املنتجاتإدارة املخاطر التشغيلية للمبادراتبإدارة املخاطر التشغيلية  وحدةوم تقًو

ًضمن سياسة تقييم املخاطر التشغيلية. نلسياسة املتعلقة بهذا الشأإدراج اكما تم  التشغيلية.لمخاطر إجراء تقييم ل

ً

إدارة املخاطر وحدة الذي نشأ كمبادرة مشتركة بين ًو التحكم املركزي ، نظام ما يتم تسجيل جميع الخسائر التشغيلية فيك

التشغيلية وإدارة االلتزام وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة أمن املعلومات. وتم إنشاء هذه املنصة املوحدة لجمع ومراقبة 

من األنشطة متكامل تشكل جزء  الرقابةواإلجراءات، باإلضافة إلى التأكد من أن جميع أنشطة  وأوجه القصوًراملخاطر 

آلية لعدم االلتزام من  لجميع مستويات األعمال وجميع اإلدارات بوجود متابعةالرقابة يتم تحديد أنشطة ًواليومية للبنك. 

وقد إدارة املخاطر التشغيلية،  وحدةبواسطة نظام التحكم املركزي في علومات امليتم تحليل ًو خالل موافقات سير العمل.

ة أخرى للتخفيف من احتمال حدوث أي يرقاب إجراءاتعتماد اإلى تعديل السياسات واإلجراءات أو يؤدي هذا التحليل 

ًخسارة مماثلة.

ً

 مخاطر السوق  3-3-3

أسعار صرف العمالت  والتي تتضمن مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التقلبات في أسعار األسواق املالية )

األجنبية وأسعار العموالت وأسعار االئتمان وأسعار األسهم وأسعار السلع( والتي من شأنها أن تغير القيمة الدفترية لبعض 

ًموجودات ومطلوبات البنك.  

ً

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

. ((VaRالقيمة املعرضة للمخاطر  حفظة املتاجرة ومراقبتها باستخدام عدة طرق ومن ضمنها منهجالسوق ملتتم إدارة مخاطر ًو

واختبار   (VaR)لغير أغراض املتاجرة، فيتم إدارتها ومراقبتها باستخدام مزيج من القيمة املعرضة للمخاطر سوق أما مخاطر ال

ًاإلجهاد وتحليل الحساسية. 

ً

 محفظة املتاجرة  –مخاطر السوق  3-3-3-0 

ً
 
ة مخاطر السوق في ملستوى املخاطر املقبولة عند إدارة مخاطر محفظة املتاجرة. ولكي تتم إداًر وضع مجلس اإلدارة حدودا

 منهج القيمة املعرضة للمخاطر  ،محفظة املتاجرة
 
 لتقديًر (VaR)تطبق اإلدارة يوميا

 
 لتقييم أوضاع مخاطر السوق وأيضا

 
 
ًمجموعة افتراضات وتغيرات في السوق.  علىالخسائر االقتصادية املحتملة استنادا

ً

دد التغير السلبي في القيمة السوقية للمحفظة عند مستوى ثقة مح يةيقدر احتمال  (VaR)إن منهج القيمة املعرضة للمخاطر 

 املتاجرةطرق افتراضية لتقييم التغيرات املحتملة في القيمة السوقية ملحفظة  البنكستخدم وعلى مدى فترة زمنية معينة. وي

لقياس مخاطر السوق في األحوال (VaR)بناء على معلومات تاريخية. وعادة يتم تصميم مناهج القيمة املعرضة للمخاطر 

ألنه يعتمد على االرتباطات  (VaR)استخدام منهج القيمة املعرضة للمخاطر يوجد قصور في االعتيادية للسوق، ولذلك 

.  كما أن إحصائيستكون على شكل بيان التاريخية املتبادلة والتقلبات في أسعار السوق ويفترض أن التحركات املستقبلية 

 %00الذي تستخدمه اإلدارة مبني على أساس تقديرات باستخدام مستوى ثقة بنسبة  (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر  منهج

حتملة والتي اليتوقع تجاوزها إذا استقرت أوضاع السوق الحالية دون تغير ملدة يوم واحد. ويعني استخدام من الخسائر امل

على مدى يوم واحد لن تحدث أكثر من مرة  (VaR)بأن زيادة الخسائر عن القيمة املعرضة للمخاطر  %00مستوى الثقة عند 

ًواحدة كل مائة يوم باملتوسط. 

ً

القيمة املعرضة أن ًو ، خاصةمن أوجه القصوًر لهذا املنهج عدد إال أن ،منهج القيمة املعرضة للمخاطر فائدةعلى الرغم من 

مخاطر املحفظة في نهاية يوم العمل والتحتسب أي خسائر ممكن أن تحدث خارج نطاق مستوى على تبنى  (VaR)للمخاطر 

 (VaR)تلك املحتسبة باستخدام القيمة املعرضة للمخاطر  عن العمليات التجارية نتائجة املحدد. ومن املمكن أن تختلف الثق

 ذا معنى عن األرباح أو الخسائر خالل  نها الأكما 
 
ً أوضاع السوق غير االعتيادية.تقدم مؤشرا

ً

" املذكورة أعاله، تقوم اإلدارة بالحفاظ على إطار من (VaR)القيمة املعرضة للمخاطر منهج " أوجه القصور فيوللتغلب على 

الحدود غير النموذجية والتي تظهر الخسائر املحتملة عن تغيير في أحد عوامل السوق والتقوم بأي افتراضات حول سلوكيات 

باختبارات  عوامل السوق. وعالوة على ذلك، تقوم اإلدارة باستخدام حدود وقف الخسائر على أوضاع مخاطر السوق وتقوم

للمحفظة ملحاكاة الظروف التي تحددت خارج فترات الثقة االعتيادية. ويتم اإلبالغ عن الخسائر املحتملة التي االجهاد تحمل 

ًبانتظام للجنة املوجودات واملطلوبات ملراجعتها.  االجهاد تحملتبارات تحدث تحت ظروف اخ

 

  :التجارية/ العمليات املصرفيةمخاطر السوق املتعلقة بالعمليات غير  3-3-3-5

بصفة رئيسية من أسعار العموالت والتعرض إلى املتعلقة بالعمليات غير التجارية/ العمليات املصرفية تنشأ مخاطر السوق 

ًمخاطر أسعار الصرف األجنبي والتغيرات في أسعار األسهم. 

ً

 سعار العموالتمخاطر أ -

املوجودات على التدفقات النقدية التغير في  أثًر من املتعلقة بالعمليات املصرفية مخاطر أسعار العموالت تنشأ

ملخاطر أسعار العموالت نتيجة لعدم التطابق أو  البنكتعرض يًو. واملطلوبات املالية نتيجة التغير في أسعار العموالت

ى التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة حدوث فجوات في مبالغ املوجودات واملطلوبات واألدوات املالية املشتقة األخًر
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استراتيجيات إدارة بواسطة معينة. وتتم إدارة هذه املخاطر عن طريق مطابقة إعادة تسعير املوجودات واملطلوبات 

 لفجوات أسعار املخاطر. 
 
لفترات محددة. ويتم مراقبة هذه الحدود يوميا من  العموالتوقد أقر مجلس اإلدارة حدودا

التأكد من  عند الضرورة بهدف وتستخدم استراتيجيات تحوط . وتراقب اإلدارة املراكزفي البنك لخزينةا إدارةقبل 

ًاالحتفاظ باملراكز ضمن حدود الفجوات املقررة. 

  

 مخاطر العمالت  -

ًتمثل مخاطر العمالت مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية نتيجة التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية. 

ً

وتدفقاته  لسائدة على املركز املالي للبنكا ةاألجنبي تحويل العمالتيدير مجلس اإلدارة مخاطر آثار التقلبات في أسعار ًو

ً يتم مراقبة هذه الحدودًو ي.عملة وبشكل إجماللكل  من خالل وضع حدود ملستوى املخاطًر النقدية
 
كما يتم  ،يوميا

ًاستخدام استراتيجيات التحوط للتأكد من أن املراكز ستبقى ضمن هذه الحدود. 

 ً

 سعار االسهم مخاطر أ -

غراض املتاجرة االستثمارات املقتناة لغير أحفظة مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم في م هياألسهم  أسعار مخاطر

ملخاطر أسعار األسهم   البنكتعرض يًو. الفردية سهمقيمة اأًل أوسهم ة للتغيرات في مستويات مؤشرات اأًلنتيج بنكلل

ً( من القوائم املالية املوحدة.13االستثمارية  يرجى االطالع على اإليضاح ) محفظتهلوجود أسهم في 

 

 مخاطر السيولة  3-3-4

على تلبية التزاماته املالية في الوقت املناسب وبأسعار السعودي الهولندي  البنكمخاطر السيولة هي مخاطر عدم مقدرة  

معامالت إعادة ة بموجب عقود املشتقات وتسوية دفوعات املستحقوامل ودائع العمالءمعقولة. وتشمل هذه االلتزامات املالية 

كما تتم إدارة  .تنويع مصادر التمويلل البنك يسعى، السيولة خاطًروللتقليل من م إلقراض واالستثمار.الشراء والتزامات ا

للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة لحفاظ على رصيد كاف السيولة ل أوضاعخذ بعين االعتبار املوجودات بعد اأًل

ً.للتداوًل

ً

ستحقاق التي تكمن وراء مصرفية اًلالعملية تحول بصفتها مالزمة  ألي بنكوتعد إدارة السيولة أحد الوظائف األساسية  

ا للنطاق الواسع إلدارة السيولة، فإنه من النادر  أن يكفي إجراء واحد فقط لتحديد مخاطر السيولة،  األفراد والشركات. ونظر 

 -ذات أثر رجعيمنهجية تطلعية ًو ةمنهجي –النطاق إلدارة مخاطر السيولة  تيواسع تينمنهجيولهذا يقوم البنك بتطبيق 

 تتماش ى مع الذي يحتوي على تقنيات إدارة مخاطر مختلفة في البنك ًو وترتكز هذه املنهجيات على إطار إدارة مخاطر السيولة 

ًإلدارة ومراقبة مخاطر السيولة. للرقابة املصرفيةمبادئ لجنة بازل 

ً

تي ال إدارة الخزينة ملستقبل القريب والتي تقع من ضمن مهام التمويل خالل اتقييم احتياجات التطلعية بنهجيات امل وتقوم

م كما والرصد بانتظا الرقابة اتالزمنية ، وتقوم إدارة املخاطر واإلدارة املالية بإجراءتدير احتياجات التمويل ملختلف الفترات 

 ،السيولةنسب مستويات مختلفة من  ذات األثر الرجعيالرقابة منهجية عليا. وتتضمن جان للد انتقائي يمت تبليغبإجراء تقوم 

املبنية  سلوكيات املنتج  تطبيق. كما يتم  العمومية الفعليةامليزانية  علىالتنظيمية ًوالداخلية  التعليمات تطبيقيتم حيث 

ًارتفاع مخاطر السيولة.تقييم احتمالية لالعمومية الفعلية في مراكز امليزانية على االفتراضات 

ً

يتماش ى مع متطلبات مؤسسة النقد العربي صمم لالذي السيولة ًو إجهادبإختبار البنك يقوم ، خرًىاأًل أهدافهمن بين ًو

ا ونسبة تغطية السيول  ايوم ً 10 ملدة إجهاد السيولة قياس ل 1بازل  قياسم يعتبًرًوالسعودي الختبار اإلجهاد.  الختبار ة أساس 

 ومن .للموجودات واملطلوبات سلوكيات املفترضةال تعديلاإلجهاد من خالل سيناريوهات يتم وضع ًولبنك. إجهاد السيولة في ا
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نظيمية وداخلية تتدابير إلضافة إلى اب نسبة تغطية سيولة تحت اإلجهاد للحصول علىثم يتم تطبيق هذه السيناريوهات 

ًالتمويل املستقرة.صافي نسبة  هارئيسية أخرى بما في

 

األزمات  أنشطته عندلتمويل  التي سوف يستخدمها البنكعمل الللطوارئ والتي تحدد خطة  ولدى البنك خطة تمويل

ً.واألوضاع غير االعتيادية للسوًق

 

 الدورات االقتصاديةمخاطر االقتصاد الكلي و  3-3-2

ها األرباح نتيجة تقلبات الدورات االقتصادية. ويأخذ تتعرض لمخاطر االقتصاد الكلي والدورات االقتصادية هي املخاطر التي 

االقتصادي كجزء من تقييمه ملخاطر االئتمان ومخاطر  التراجعالبنك بعين االعتبار الزيادة في املخاطر املالية الناتجة عن 

والتي ليست من  - األداء املالي علىبتقييم املخاطر املحتملة اإلضافية  بعد ذلك يقوم البنكًو. العموالتالسوق ومخاطر أسعار 

ً ضمن
 
ً.تعابمثل انخفاض الدخل من األ - أنواع املخاطر املذكورة آنفا

ً

، وتكون البيانات التاريخية أو املدة التي سوف تستغرقها شدة املخاطر الناجمة عن التراجع االقتصادي مدى اليمكن تأكيد

ومن شأن التراجع االقتصادي املطول أن يخفض أنشطة األعمال مجرد دالالت، مما يعني عدم دقة بعض مخففات املخاطر. 

ًمما يحد من قدرة البنك على إقامة أعمال جديدة وتحقيق أرباح.

ً

 مخاطر السمعة 3-3-6

تغطي مخاطر السمعة مخاطر الخسائر الناجمة عن قيام املشاركين اآلخرين في السوق، بما فيهم العمالء، بتكوين رأي سلبي 

وتنتج مخاطر السمعة بشكل أساس ي من  النظر عما إذا كان هذا الرأي يستند إلى وقائع أو مجرد تصور. عن البنك، بغض

ًأنواع املخاطر األخرى مثل مخاطر السيولة أو مخاطر االئتمان أو املخاطر التشغيلية.

ً

ا في تحديد ما ا هام  ، الرئيسيين أصحاب املصلحة ستقبل مستدام. كما أنها تعزز ثقةإذا كان للبنك م تلعب السمعة دور 

تساعد قد الحسنة التجارية. باإلضافة إلى أن السمعة البنك وقيمته تنافسية متانة ًوسالمة ًووتعمل هذه الثقة على تعزيز 

واهتزت ثقة العامة به فإن ذلك قد  كبيًرتضررت  سمعة البنك بشكل  وفي حالحال حدوثها،  السوًقأزمات لبنك على تخطي ا

إدارة مخاطر السمعة ) أو باألخص املخاطر التي قد تؤثر على السمعة( ووضع  تحظى.  ًول البنك واستمراريتهأعمايؤثر على 

ًالخطط الالزمة لتحديد وتقليل هذه املخاطر على االهتمام واألولولية.

  

 سترشاداتااًلم وتركز االستراتيجية الرئيسية للبنك إلدارة مخاطر السمعة على توجيه سلوك البنك واملوظفين باستخدا

 األساسية التالية:

 

 لبنك السعودي الهولندي؛اقيم  -

 البنك السعودي الهولندي؛ أعمالمبادئ  -

 سياسة إدارة مخاطر السمعة في البنك السعودي الهولندي. -

 السياسات واإلجراءات التي تغطي األعمال اليومية للبنك. -

 

دليل قبول العمالء ومكافحة غسل األموال وسياسات االئتمان ًو ومن ضمن السياسات واملعايير املطبقة تلك التي تتعامل مع

ًسياسة اإلبالغ عن العمليات املشبوهة.قواعد السلوك الخاص بالبنك ًو

ً
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. بشكل سلبي سمعة البنكاملخاطر أو التهديدات املحتلمة التي قد تؤثر على ومراقبة لتحديد و تقييم  منظم نهجالبنك  ويعتمد

إذا كانت  معرفة ما إلىهذا االستبيان ويهدف مخاطر السمعة.  نيقوم البنك بإجراء استبيان عت، وفيما يتعلق باإلجراءا

 ألهداف البنك التي تعنى بت شكل فعالالتشغيلية تعمل بها والرقابة جراءاتإًوسياسة إدارة املخاطر 
 
مخاطر فادي وذلك تعزيزا

ًكبند دائم في جدول أعمال لجنة املخاطر التشغيلية. موجودةالسمعة. كما أن مخاطر السمعة 

 

 مخاطر املصرفية اإلسالمية 3-3-7

 .ت املصرفية اإلسالمية بشكل منفصلالخدما قسمبعين االعتبار املخاطر التي تقع ضمن  السعودي الهولندي يأخذ البنك

عة. وهناك عمليات محددة شغيلية ومخاطر السموتكمن مجاالت املخاطر الرئيسية في: الوفاء بالسلع وتسليمها واملخاطر الت

ًجراءات لجميع هذه املجاالت. إوضوابط ًو

ً

إلى  عند مزاولة أعماله بااللتزام مع مقررات الشريعة الصادرة عن الهيئة الشرعية كن أن يؤدي أي فشل من قبل البنكويم

التزام بمقررات الهيئة الشرعية، وبالتالي  مخاطر سمعة جسيمة. كما يتبع البنك سياسة صارمة بعدم التسامح مع أي عدم

ًيركز البنك على ما يلي:

                                                     ً

إلزام جميع املوظفين الذين يشاركون في أي جانب من جوانب األعمال املصرفية اإلسالمية باستكمال برنامج اليسر  .3

ًرفي اإلسالمي على املستوى األساس ي واملتقدم. املعتمد والذي يتكون من التدريب املص

 إجراء ورش عمل على مستوى املنتجات واألعمال/ الفروع لتعزيز فهم املوظفين للعمل املصرفي اإلسالمي.            .1

 .           هعلى هيكل املنتج وإجراءاته قبل إطالقجديد بأي منتج إسالمي  ذوي الصلة جميع املوظفين  تدريب  .1

والتمويل اإلسالمي بشكل  اإلسالمية البنك بترتيب ندوات للعمالء بانتظام لزيادة وعي عمالئه بمفاهيم املصرفيةقيام  .4

 عام، وباملنتجات اإلسالمية التي يقدمها البنك على وجه الخصوص.   

      إجراء عمليات تدقيق في املصرفية االسالمية على أساس منتظم لضمان التوافق مع أحكام الشريعة.    .5

 

 رقابةالأنواع مخاطر أخرى/مجاالت  3-4

 

 إدارة استمرارية األعمال3-4-0

عرف إدارة استمرارية األعمال على أنها قدرة املنشأة على مواصلة تقديم منتجات أو خدمات على مستويات مقبولة ومحددة 
 
ت

ً
 
بعد حدوث عطل للمنشأه. ومن أجل تقليل خطر تعطل األعمال واالستجابة بشكل منظم ألي عطل محتمل واستئناف  مسبقا

ًفقد وضع البنك خطة الستمرارية األعمال. ،"العمل كاملعتاد" بأسرع وقت ممكن

ً

اتخاذ القرارات خالل كامل ويرخص لتفعيل خطة استمرارية األعمال من خالل مركز القيادة والرقابة، وهي السلطة املخولة ب

فترة األزمة حتى يعود "العمل كاملعتاد". ويتألف فريق مركز القيادة والرقابة من أعضاء من اإلدارة العليا ومن بدالء تم تعيينهم 

ليات للنيابة عنهم .ويضمن هذا النهج املركزي الكفاءة والفعالية في عملية استعادة األعمال مع التقليل من عدم وضوح املسؤًو

خاطر استمرارية األعمال ملستويات الرئيسية ملسيناريوهات الازدواجية الجهود. ويتم تحديد عدد من حتمال تفادي ا و

ًمتفاوتة الخطورة والتي يمكن أن تؤدي إلى استخدام خطة استمرارية األعمال. 

ً

سية إلدارة استمرارية األعمال واملهام املنجزة ويتم تعميم تقارير منتظمة إلى اإلدارة العليا تغطي وضع جميع املبادرات الرئي

ًواملهام القائمة.

ً

ً
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 االستراتيجية مخاطر  3-4-5

االستراتيجية وبتغيرات في ظروف السوق األساسية. وتكون التي تحدثها املنشأة على تتعلق املخاطر االستراتيجية بالتغييرات 

القيام بتخطيط األعمال. وقد تنشأ مخاطر استراتيجية مفرطة نتيجة املخاطر االستراتيجية أحد االعتبارات الرئيسية عند 

تخطيط للدخول في أسواق جديدة أو منتجات جديدة أو من خالل التوسع الجغرافي. وال تعتقد اإلدارة أن هناك أي مبادرات 

ًعالية املخاطر من شأنها أن تؤدي إلى املخاطر االستراتيجية.

ً

املخاطر االستراتيجية. وتوفر لجنة توجيه  حدة من تخفيف الدارة ًواإًلعدة لجان تساهم في  السعودي الهولندي ولدى البنك

لجنة العقود  وتحكممشاريع البنك. لالستثمار في محفظة األعمال االستراتيجية والتكنولوجيا إطار الحوكمة لالختيار الفعال 

 بمراقبة أداء األعمال مقابل األهداف االستراتيجية. اعاتهافي اجتم عملية املوافقة على العقود . كما تقوم اإلدارة العليا

 

 مخاطر أخرى  3-4-3

من املخاطر األخرى التي يعتبرها البنك في إطار أعماله هي مخاطر التورق والقروض املشتركة وهي أعمال ال ينشط بها البنك 

 .
 
ًاملخاطر العاملية ضمن سياق مخاطر االقتصاد الكلي ودورة األعمال . كما يعتبر البنكحاليا

ً

من القوائم املالية  (11)و (13)و  (10)مزيد من التفاصيل حول املخاطر التي يتعرض لها البنك موضحة في اإلضاح رقم 

 املوحدة.

 

 التصنيف االئتماني -4

ًوذلك كما يلي: قبل موديز ومجموعة فيتشتم تقييم التصنيف االئتماني للبنك السعودي الهولندي من 

ً

 التصنيف   وكالة التنصيف االئتماني

 A1ًموديز

 -A مجموعة فيتش

 

 

 املؤشرات املالية: -2
ً

  1.011 قدره قياس ي ربح صافي تحقيقيسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن يعلن عن 
 
مليون ريال سعودي مرتفعا

ً م.1034عام بالمقارنة  %.33.3بنسبة 

ً

ً: السابق العام نتائج باملقارنة مع  التشغيلية النتائج فيفروقات الوفي ما يلي أبرز  

ً

والذي  %35.0بنسبة  عموالت الخاصةصافي الدخل من الرتفاع في امع العام السابق مع  مقارنة %31.3رتفع الدخل بنسبة ا 

ًالبنك. قطاعاتجميع في   كان نتيجة للنموالذي ًو %7.3بنسبة  األتعابرتفع الدخل من ا. ًوالعمومية امليزانية في نمًو نتج عن

ً

. في اململكة في االستفادة من استمرار التوسع االقتصادي - معتمدة على خبرتها الطويلة - وقد عملت إدارة مصرفية الشركات

 %7.0كما  ارتفعت نسبة تمويل الشركات والرسوم االستشارية بواقع  %17.5دخل املتاجرة بنسبة  وخالل العام ارتفع 

 رسوم الخدمات التجارية، إال أن  الدخل من %33.7وبالتنسيق مع إدارة الخزينة ارتفع دخل تحويل العمالت األجنبية بنسبة 

 .%1.5انخفض بنسبة 
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ً

. ومن الجدير بالذكر %5سبة بلغت نخالل العام حيث رتفاع في ااًل والعموالت تعاباألوفيما يخص مصرفية األفراد، واصلت 

 إلى استمرار نجاح عند الخاصة بمصرفية األفراد قد أقفلت  العمومية أن امليزانية
 
مستوى قياس ي جديد والذي يعود أساسا

ًالتمويل السكني والتمويل الشخص ي. قسمالبنك في 

ً

 بنسبة 
 
يجة ارتفاع رواتب ومصاريف املوظفين وذلك نت السابقم عن العا %35.1وشهدت املصاريف التشغيلية ارتفاعا

ً ،على التوالي.%13و %37.0بنسبة  باإلضافة إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر االئتمان

ً

ومن األهداف اإلستراتيجية الرئيسية ضبط التكاليف حيث تخضع املصاريف التشغيلية واملصاريف الرأسمالية للتدقيق 

من النسبة املحققة في العام  قليلأعلى بوالتي جاءت  %11.1املستمر. وقد بلغت نسبة التكاليف إلى الدخل لهذا العام 

ً.قطاع مصرفية األفرادإلى التوسع في  يعود بشكل رئيس يوذلك  % 13.1ة  السابق والبالغ

ً

  تمثلي توال ريال  ملياًر 301.3في تاريخه قدرها  عمومية من تحقيق أكبر ميزانيةالسعودي الهولندي  وتمكن البنك
 
ارتفاعا

 بلغتم حيث 1034عن نهاية عام  %35.0رتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة ا. ًوالسابقعن العام  %33.0بنسبة 

العائد على  نسبةرتقاء بمستوى االئتمان الخاص بالعمالء ًواستمر التركيز على ااًلم 1035ريال. وخالل عام  ملياًر 75.3

رتفعت نسبة تغطية القروض غير االتحفظي  في وضع  املخصصات .وقد  نهجهعلى  الحفاظخاطر. وتمكن البنك من امل

إلى لتصل جمالي القروض في نهاية العام نسبة القروض غير العاملة إلى إ وانخفضت، %355.1 إلىم 1035خالل عام  العاملة

نتيجة االستثمار في مليار ريال سعودي  1.4 بلغتحيث  %31بنسبة االستثمارات  كما ارتفعت .%3.1مقارنة بنسبة  3.3%

ًالسندات الحكومية.

ً

نجاح البنك في إدارة التكاليف ، ثناء املخصصات()باست نمو الدخل مقابل التكاليفأدناه والخاص ب ويوضح الرسم البياني

ًواألعوام السابقة. م1035 بشكل صارم خالل عام

ً
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 قسام العمل الرئيسيةالبيانات املالية أل
 بماليين الرياالت

 *تم تقريب األرقام

 م5102

املجموعة املصرفية 

 للشركات

املجموعة 

 املصرفية لالفراد
 الخزينة

املصرفية  األعمال

 االستثمارية 

 يةخدمات االستثمار وال

 جمالياإل  أخرى 

501.15 جمالي املوجوداتإ  445.37  305.14  541 310.7  301.070 

 05.041 5.130 11 3.157 10.101 50.141 جمالي املطلوباتإ

(575) 11 515 107 3.741 صافي دخل العمليات للسنة  1.011 

 

   املاضية رات والنسب املالية للخمس سنواتاملؤشأبرز 

 

 

ًتوزيعه للسهماملقترح اإلجمالي  *الربح

ًجميع املؤشرات املالية لتعكس أسهم املنحة املصدرةتم تعديل ¤

ً

ً

ً

ً

 ) املبلغ بماليين الرياالت( 5102 5104 5103 5105 5100
تم تقريب األرقام              

17.430 45.175 51.133 55.341ً 75.344ً  القروض

33.501ً 33.170ً 35.140ً 31.714ً 13.115ً  االستثمارات

 إجمالي املوجودات 301.070 05.530 10.451 51.505 57.307

44.510ً 51.034ً 53.175ً 75.134ً 11.111ً  الودائع

3.533ً 3.475ً 1.404ً 1.055ً 3.157ً  ودائع البنوك األخرى 

3.500ً 1.000ً 4.515ً 1.000ً 1.000ً  أوراق مالية تابعة

7.401 1.105 0.403 30.741 31.017ً  حقوق املساهمين

ً ً ً ً ً  

 صافي الربح 1.011 3.113 3.501 3.151 3.011

3.13 1.30 1.51 1.30 1.54ً  ربحية السهم )ريال(

3.34 3.31ً 3.31ً 3.10 0.51*ً سهمللأرباح مقترح توزيعها جمالي إ  

( ) املبلغ بماليين الرياالت 5102 5104 5103 5105 5100  

715 711 710 141 114ً  القروض غير العاملة 

3.0ً 3.5ً 3.4ً 3.1ً 3.3ً   %العاملةنسبة القروض غير 

345.5 351.1 353.5 350.5 355.1ً  نسبة التغطية %

ً ً ً ً  نسب رأس املال % 

31.1ً 31.4ً 33.1ً 33.1ً 33.5ً الشريحة األولى -   

35.5ً 37.5ً 31.1ً 35.0ً 35.5ً املجموع  -  

13.4ً 70.0ً 10.1ً 10.0ً 11.1ً  نسبة القروض إلى الودائع %

15.1ً 17ً 15.1ً 14ً 15.7ً  نسبة السيولة %
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كما بلغت نسبة الشريحة في نهاية العام. . ٪35.5جمالي نسبة رأس املال إالرأسمالية للبنك قوية حيث بلغ  وبقيت النسب

مح املستويات تس م. وسوف1035لعام  املقترحة النسبتين األرباحكلتا  وقد عكستفي نهاية العام  ٪33.5األولى لرأس املال 

ً.األعوام القادمةم ًو1035وسياسة توزيع األرباح لعام  في النمو ستراتيجيته للبنك بتحقيق االقوية لرأس املال 

ً

ً

ً

 رأس املال والنسب الرأسمالية 

 
 

 

 

 ستنتاج:اال 

 قياس ي صافي ربح ب كن من تحقيق أفضل أداء ماليث تمحي نجاحهرحلة م 1035عام خالل  السعودي الهولندي واصل البنك 

في مع املحافظة عمومية على مدى تاريخه  ميزانيةأعلى  تحقيق ب العامانهاء كما تمكن البنك من  .مليار ريال سعودي 1جاوز 

ضع املخصصات املتحفظ في ًو النهجوكذلك  والعوائد من املخاطر  جودة املوجوداتل منضبطعلى أسلوب ذات الوقت 

ً ه.حفظاملوالتركيز على تنويع 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 التركز الجغرافي -6

 التوزيع الجغرافي ملخاطر االئتمان: 6-0

5102 

 ) بآالف الرياالت(

اململكة العربية 

 السعودية

دول مجلس 

التعاون الخليجي 

األخرى ومنطقة 

 الشرق األوسط

 أوروبا
أمريكا 

 الشمالية

جنوب 

شرق 

 آسيا

دول 

 أخرى 
 اإلجمالي

 املوجودات

مؤسسة لدى    نقدية وأرصدة

ًالنقد العربي السعودي
7.517.150ً-ً-ً-ً-ً-ً7.517.150ً

أرصدة لدى البنوك 

ًواملؤسسات املالية األخرًى
415ً113.455ً17.005ً150.001ً17ً4.503ً714.511ً

00.171ً13.115.415ًً-ً-10.557.544ً113.151ً317.505ًًاستثمارات، صافي

75.341.150ًً-ً-ً-ً-ً-75.341.150ًًقروض وسلف، صافي

31.557ًً-ً-ً-ً-ً-31.557ًًاالستثمار في شركة زميلة

103.045ًً-ً-ً-ً-ً-103.045ًًممتلكات و معدات،صافي

3.014.050ً101.134ً371.173ً3.143ً1ً45ً3.531.014ًًموجودات أخرى، صافي

 012.171.334 014.252 27 365.747 413.165 750.637 016.572.575 اإلجمالي

 وااللتزامات التعهدات

ًاملحتملة
13.745.110ً575.473ً3.110.103ً51.300ً33.044ً511.445ً14.157.111ً

ً(ياالئتمان املعادلالحد األقص ى ملخاطر االئتمان )مبالغ ً

 وااللتزامات التعهدات

ًاملحتملة
35.001.575ً115.007ً534.014ً13.111ً5.511ً115.171ً35.301.114ً

50ً3.745.151ًً-107.370ً354.107ً771.150ً3.075ًًاملشتقات

ً

وشركة شركة السعودي الهولندي العقارية شركة السعودي الهولندي املالية ًووهي  يوجد ألي من شركات البنك التابعة وال

من ( 10) رقم طالع على اإليضاحيرجى ااًلملزيد من التفاصيل ًو .اململكةأي مخاطر خارج  لتأمينلوكالة االسعودي الهولندي 

ً.املوحدة املالية القوائم

 

 :تحليل الجغرافي لإليراداتال 6-5

خل اململكة العربية السعودية، وليس للبنك أية امن نشاطاته د السعودي الهولندي بنكالتشغيلية لل يراداتاإًلمعظم  قتتحق

 أو تعمل خارج اململكة العربية السعودية. ويبين الجدول اآلتي توزيع إجمالي اإليردات تأسستأو زميلة  فروع أو شركات تابعة

ًحسب التنصيف الجغرافي ملناطق اململكة العربية السعودية . التشغيلية

ً

 املنطقة الشرقية املنطقة الغربية املنطة الوسطى السنة 

5102 3.554ً3.047ً110ً

 

ً

ً

 



 

  م 5102السنة املالية  –تقرير مجلس اإلدارة         

 

 

18 

 إجمالي الدخلمن  مئوية كنسبةوالخسائر  األرباح أهم بنود – 7

ًالدخل: إجماليمن األرباح و الخسائر بشكل نسبة مئوية  أهم بنود التالييوضح الرسم البياني 

 ً
                   ً

ًم1034و م1035ية بين  عامي األرباح والخسائر الرئيس بنودي  ختالف فااًلويظهر الجدول أدناه 

ً

 التغير%                        4510                         5510ًًًالرياالتاملبلغ بماليين 

ً%31                         1.311                 1.500ًًًًإجمالي الدخل

ً %35                          3.033                     3.350                            ًمصاريف التشغيل

ً%13                           145                          431              ًًاملخصصات)صافي(

ً%05                           (4.4)                        (0.1)         أخرى                                       

ً%33                          3.113                       1.011             ًًالربح صافي

ً%33                            1.30                         1.54             ًربح السهم )ريال سعودي(

ً

 املراجعة و معايير إعداد البيانات املالية  – 2

 

ًاملوحدة بإعداد البيانات املالية  السعودي الهولندي يقوم البنك
 
عن للمعايير املحاسبية للمؤسسات املالية الصادرة  وفقا

التفسيرات ي ذلك معايير املحاسبة الدولية ًواملعايير الدولية الخاصة بالتقارير املالية بما فمؤسسة النقد العربي السعودي ًو

ً
 
ًلتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية وفقا

 

البنك بالسجالت املحاسبية املطلوبة. كما يوجد في البنك إدارة للمراجعة الداخلية تقوم برفع تقاريرها إلى لجنة يحتفظ ًو

 جنةو تقوم لنك. الذي يشرف على نظام املراجعة الداخلية في الب املراجعة التي تقوم بدورها برفع التقارير إلى مجلس اإلدارة

بإجراء  هذه اللجنة تقوم ماكتها. ااألخذ بتوصياللية إدارة املراجعة الداخلية ًوقباإلشراف على صحة أداء واست املراجعة

الرقابة ًو املوحدة املالية قوائمالخارجيين عن املواضيع التي تؤثر على الشات دورية مع اإلدارة ومع املراجعين الداخليين ًومناق

وبناء عليه، تقوم اللجنة بإخطار مجلس اإلدارة الذي يقوم بدوره باإلقرار على  .الرقابةالحوكمة ًومختلف مواضيع الداخلية ًو

ً.علمه بذلك 

ً

ً

 

المصاريف
ة التشغيلي

32%

المخصصات
11%

صافي 
الربح

57%

2014

المصاريف
يةالتشغيل

32%

المخصصات 
12%

صافي 
الربح 

56%

2015
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 الرقابة الداخلية: نظام فاعلية – 7

ً

ً ،بالتعاون مع لجنة املراجعة ،اإلدارة يكون مجلس
 
في البنك ومن  كافي وفاعلقق من وجود نظام رقابة داخلي التح عن مسؤوال

 أن اإلدارة العليا تقوم بمراقبة أداء هذا النظام واملحافظة عليه.

 

التدقيق الداخلي ًوإدارات املخاطر  تكوًن بينماوعمله،  الرقابة الداخلي ظامناألمثل ل تصميمالاإلدارة مسؤولة عن  وتكوًن

ن عن تحديد ون مسؤولًوالخارجي ذلك، يعد املراجعوًن. باإلضافة إلى وتقييمه للنظام املستمرة راقبةاملم مسؤولة عن اااللتًزًو

بنك العتماد املوضوع على فعالية الرقابة الداخلية في الامدى كفاية نظام الرقابة الداخلية التخاذ قرار بشأن مستوى 

ًولتصميم إجراءات التدقيق الخاصة بهم.

ً

ً.الداخلية  رقابةالنظام  فاعلية على حفاظدارة والإعن  ًنًومسؤوليعد جميع املوظفين ًو

ً

غير  التصرف أو حماية األصول من االستخداملًو ،وكفاءة العمليات ضمان فعاليةل جراءاتاإًلنظمة ًواأًلوقد تم تصميم 

تزام لالنشر ولالفي ولتوفير معلومات مالية موثوقة الستخدامها في األعمال أو  وللحفاظ على سجالت محاسبية سليمة املشروع

النظام هذا . وتم تصميم بأداء األعمالذات العالقة بالقوانين واللوائح التنظيمية املعمول بها وملراقبة السياسات الداخلية 

 عن القضاء عليها.  في تحقيق أهداف األعمال، إلدارة مخاطر الفشل
 
تأكيد معقول وليس مطلق ضد  هذا النظام يعطيًوعوضا

ً حتيال.أو ااًلاألخطاء املادية أو الخسائر 

ً

ضعت السياسات قد ًوتشغيلية. ًوالخاطر املومخاطر السوق ًو االئتمانيتعرض البنك خالل سير أعماله املعتاد ملخاطر  

مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة  إجراءاتواإلجراءات والعمليات لتحديد وقياس ومراقبة وتخفيف هذه املخاطر. وهناك 

ة من قبل وابط املالئمة إلدارتها. وباإلضافة إلى املراجعة املنتظمولضمان وجود الض تي يواجهها البنكال املخاطر الكبرًى

ًهذه املخاطر بواسطة لجان إدارية مختلفة في البنك. تتم متابعةاإلدارات املعنية، 

ً

تغيرات  ومخاطر ة واإلبالغ عنها، بما فيها مخاطر االئتمان،يلرئيسضعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومراقبة املخاطر اقد ًوًو

ه االحتيال. ويتم مراقبة التعرض لهذمخاطر األخطاء التشغيلية ًومخاطر السيولة ًومخاطر أسعار السوق لألدوات املالية ًو

في اإلدارة  الئتمانلجنة اًو واملطلوبات وجوداتمن قبل لجنة املخاطر التشغيلية ولجنة امل املخاطر على مستوى البنك بأكمله

ولجنة املخاطر التابعة  عليا لالئتمان في البنك(. كما يتم مراقبة هذه املخاطر بواسطة اللجنة التنفيذية) اللجنة ال العامة

ًللمجلس.

ً

. ويتحقق هذا الهدف باتباع الرقابة الداخلي إطاًربتقييم مستقل وموضوعي لفاعلية البنك  إدارة التدقيق الداخلي إدارة تزود

إدارة وحدة كما تقوم إدارة االلتزام ًو .تمت املوافقة عليها  من قبل لجنة املراجعةخطة تدقيق مستندة على املخاطر والتي 

ً.مراجعاتهامن خالل  قابيةًرالبيئة الرصد بالتعاون على  املخاطر التشغيلية

ً

والتقييم املستمر  تحديدبتوفير نظام فاعل للرقابة الداخلية والذي يضمن ال السعودي الهولندي وكجزء من التزام البنك

 على تحقيق أهداف البنك كبرًىلجميع املخاطر ال
 
نظام مبتكر للحوكمة واملخاطر البنك وضع ، التي يمكن أن تؤثر سلبا

ًمة واملخاطر والرقابة جهدة الحوكقابة. وتعد مبادًروالًر
 
إدارة املخاطر التشغيلية وإدارة االلتزام وحدة من  بين كل مشترك ا

ترصد جمع ًوت وإدارة أمن املعلومات. كما تعمل هذه املنصة املوحدة، التيووحدة الرقابة الداخلية الداخلي  وإدارة التدقيق

ً أن أنشطة الرقابة تشكل جزءً  على ضمانوابط وأوجه القصور واإلجراءات، املخاطر والض
 
من أنشطة البنك اليومية.  متكامال
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عدم االلتزام من خالل ل آليةتوجد متابعة حيث ، باألعمال ولكل إدارةستوى من مستويات أنشطة الرقابة لكل م تحديدويتم 

ًمسارات العمل.   مقررات

ً

 صورة موحدة لعوامل املخاطر وضعيسهل من  الرقابة للحوكمة واملخاطر ًو السعودي الهولندي وبالتالي، فإن نظام البنك

ً ،املخاطرامتالك املسؤوليات ويخلق شفافية أكبر في  النظام اهذ . كما يوضحالقصوًى وحدودها
 
لبنك ا قيام بذلك ممكنا

البنك للحوكمة يسير نظام  . عالوة على ذلك،بإقفال أي ثغرات في املراقبة وبتقديم تغطية متكاملة ملختلف أنواع املخاطر

 إلى جنب مع دمج إدارة واملخاطر والرقابة
 
جميع سجالت املخاطر  حيث يقوم بتوحيد لبنك.عمليات الحوكمة في اباملخاطر  جنبا

درات الحوكمة وإعادة تنظيم مبا عديلوالرقابة لتحسين أداء جميع إدارات الرقابة الداخلية في البنك. كما يقوم البنك بت

ستشتمل هذه املبادرة على ًوستقبلية. املخاطر املروف لتفادي والظوفق متغيرات السوق  بشكل مستمًر واملخاطر والرقابة

ًبالسياسات واإلجراءات املؤثرة في مهامهم ومسؤولياتهم. يدركون ويلتزموًنبرنامج اتصال وتدريب للتأكد من أن جميع املوظفين 

ً

 أكيدتالًو يتهااعلوفي املراجعات السنوية لف الحالية لنظر في جميع العوامل الواردة في الفقرات السابقة، وفي بيئة الرقابةوعند ا

عتقد بأن نظام املجلس ما يجعله يوال يوجد لدى  فاعل، يرى مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية اإلدارةاملقدم من 

خالل العام  ةأنه لم يتم وضع نظام فاعل للرقابة الداخليأو  الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح الرقابة

ًم.1035

ً

 واملعايير األخالقية للبنك السعودي الهولنديالسلوك قواعد -01

 

للمبادئ األخالقية العالية واملمارسات  السلوك واملعايير األخالقية للبنك السعودي الهولندي الدليل واملعاييًرتمثل قواعد  

يلتزم ًو املعايير األخالقيةثقافة مهنية تسود فيها أعلى  ب قواعد السلوك الخاصة به بتطبيقك بموجيلتزم البنًواملهنية املثلى.  

. وتنطبق املهنيةأساسية وهي النزاهة والسرية ًو .  وتستند قواعد سلوك البنك السعودي الهولندي على مبادئاملحافظة عليهاب

 يشرف كما .املرتبطة بالبنكوجميع األطراف  البنك وموظفيه ومستشاريه  مجلس إدارةهذه القواعد على جميع أعضاء 

ً.من فاعليتها والتأكد قواعد السلوك واملعايير األخالقية في البنكعلى تنفيذ  دورهبمجلس اإلدارة 

ً

 و الزميلة التابعة الشركات -00

 

 شركة السعودي الهولندي املالية (أ

 

ًتأسست شركة السعودي الهولندي املالية 
 
بموجب  1007 -10 –3ًلقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  وفقا

الخدمات االستثمارية  وإدارة( لتولي م0/3/1001هـ )املوافق 10/31/3411تاريخ  3030141171سجل تجاري رقم 

تشرف التي ترتيب واالستشارات و حفظ األوراق املالية ًوالًو واإلدارةبالتعامل  واملتعلقة بنكلل األصوًل إدارةأنشطة ًو

من خالل ملكية واستفادة شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك وتعتبر هذه الشركة  سوق املالية.العليها هيئة 

وتقع اإلدارة العامة لشركة  .(م0/4/1001املوافق )هـ 1/4/3410وقد بدأت الشركة أعمالها اعتبارا من  ،مباشرة

ًالسعودي الهولندي املالية في الرياض، وتمارس جميع أنشطتها داخل اململكة.  

ً

 إلى  400املدفوع بالكامل الهولندي املالية املصرح به ًودي ويبلغ رأسمال شركة السعًو
 
 400.000مليون ريال مقسما

ًريال للسهم الواحد. 3.000سهم  بقيمة 

 شركة السعودي الهولندي العقارية  (ب
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من خالل ملكية واستفادة  للبنكمملوكة بالكامل وهي شركة تابعة ًو ندي العقارية تأسست شركة السعودي الهول

م ( بعد موافقة 15/5/1001هـ ) املوافق 13/5/3410تاريخ ًو 3030150771مباشرة بموجب السجل التجاري رقم 

 الشركةوتقوم سة أنشطة شراء وبيع وتأجير العقارات. وتقوم هذه الشركة بمماًر .يمؤسسة النقد العربي السعود

العامة لشركة السعودي  عقارية. وتقع اإلدارةالصناديق البتسجيل الصكوك العقارية ملنتجات التمويل وإدارة  أيضا

ًفي الرياض وتمارس جميع أنشطتها داخل اململكة.الهولندي العقارية 

 ً

ً 500.000املدفوع بالكامل صرح به ًوويبلغ رأسمال الشركة امل
 
ريال للسهم  3.000سهم بقيمة  500على  ريال مقسما

ًالواحد.

ً

ً

 لتأمينلوكالة اشركة السعودي الهولندي  (ج

 

من  وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك السعودي الهولندي ،لتأمينلوكالة اشركة السعودي الهولندي  تأسست

هـ )املوافق 10/3/3411تاريخ  3030100150بموجب سجل تجاري رقم  ،خالل ملكية واستفادة مباشرة

الوطنية  الشركة تعمل الشركة كوكيل لبيع منتجاتؤسسة النقد العربي السعودي. ًو( بعد موافقة مم4/3/1033

وتقع اإلدارة العامة لشركة السعودي الهولندي لوكالة التأمين في الرياض وتمارس جميع . ، وهي شركة زميلةللتأمين

ًأنشطتها داخل اململكة.

 ً

ً 500.000واملدفوع بالكامل ويبلغ رأسمال الشركة املصرح به 
 
ريال للسهم  30سهم بقيمة  50.000على  ريال مقسما

ًالواحد.

ً

 الشركة الوطنية للتأميند( 

مليون ريال، وتصنف  10بمبلغ  م1001عام من أسهم الشركة الوطنية للتأمين خالل  %10اشترى البنك حصة تبلغ 

مصرفية تلبية احتياجات قطاع  منلبنك اهذه الحصة االستراتيجية تمكن . ًوزميلة على أنها شركةهذه الشركة 

يوليو  3، وبدأت نشاطها في م1030مايو  35وقد تأسست الشركة الوطنية للتأمين بتاريخ  .التأمين شاطنمن  األفراد

ً.م1030

ً

 انويةسندات دين ث  – 05

وتستحق  .املتوافقة مع الشريعة الصكوكمن  شريحتينمن  م1035 ديسمبر 13كما في طويلة األجل تتكون اقتراضات البنك 

م 1031في عام ، وتستحق الصكوك املصدرة م1030 عام فيمليون ريال  3.400م بمبلغ 1031في عام صكوك البنك املصدرة 

بعد خمس سنوات من  حسب رغبة البنك م. ويمكن استرداد جميع هذه الصكوك1011 عام فيمليون ريال  1.500بمبلغ 

ً .ة مؤسسة النقد العربي السعوديبعد الحصول على موافقًوإصدارها 

 ً

ً( من القوائم املالية املوحدة.34) رقم وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح
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 سياسة توزيع األرباح –03

 

الصافية التي تحدد بعد خصم كافة املصروفات ( من النظام األساس ي للبنك، توزع األرباح السنوية 40بموجب املادة ) -أ

وااللتزامات  املحتملة الديون واالستثمارات خسائًر  العمومية والتكاليف األخرى وتكوين االحتياطات الالزمة ملواجهة

 مجلس اإلدارة ضرورتها بما يتفق وأحكام نظام مراقبة البنوك على النحو التالي: وأي خصومات أخرى يرًىالطارئة 

ً

غير  ساهمينتحتسب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على املساهمين السعوديين والضريبة املقررة على امل -3

 لألنظمة النافذة في اململكة العربية  ينالسعودي
 
حسب نصيبهم من صافي الربح. وسيتم خصم هذه املبالغ طبقا

ًاملعنية. وسيدفع البنك هذه املبالغ للجهة السعودية.

ً

)خمسة وعشرين في املائة( من املتبقي من األرباح  الصافية  بعد خصم الزكاة  %15رحل ما ال يقل عن ي  -1

 على األقل 3والضريبة كما ذكر في الفقرة )
 
( أعاله لالحتياطي النظامي إلى أن يصبح االحتياطي املذكور مساويا

ًلرأس املال املدفوع.

ً

عد خصم االحتياطي النظامي والزكاة والضريبة مبلغ ال يقل عن ب الصافية يخصص من الباقي من األرباح   -1

)خمسة في املائة( من رأس املال املدفوع للتوزيع على املساهمين السعوديين وغير السعوديين على أن يتم  5%

 ملا يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره 
 
توزيعه بنسبة املدفوع من قيمة أسهم السعوديين وغير السعوديين طبقا

، ال تكفي لدفع األرباح للمساهمين الصافية . فإذا كانت النسبة املتبقية من األرباحللمساهمين عية العامةالجم

أن  للمساهمين وال يجوز للجمعية العامة فال يجوز للمساهمين املطالبة بدفعها في السنة أو السنوات التالية.

ًتقرر توزيع نسبة أرباح تزيد عما اقترحه مجلس اإلدارة.

ً

( السابقة على النحو 1) و (1) و (3بعد تخصيص املبالغ املذكورة في الفقرات ) -إن وجد  – يستخدم الباقي   -4

ً.للمساهمين الذي يقترحه مجلس اإلدارة وتقرره الجمعية العامة

ً

السعوديين وغير السعوديين عند احتساب   املساهمين يجب الحفاظ على نسبة املساهمة لكل من   -5

لالزمة لالحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرى من صافي األرباح بعد خصم الزكاة والضريبة. املخصصات ا

في تلك االحتياطيات  ةاملساهم )املساهمين السعوديين وغير السعوديين( املجموعتين هاتين ويجب على كل من

ًحسب نسبهم في رأس املال على أن تخصم مساهمتهم من حصصهم في األرباح الصافية.

ً

 : األسس املعتمدة .ب

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا باألسس التالية: سترشدعند مراجعة ووضع سياسة األرباح السنوية سوف ي

 

 استدامة األرباح: -3

توزيع األرباح  وتيرةثقة السوق في مستقبل البنك، فإنه ينبغي تقييم لمن أجل بناء قيمة طويلة األجل للمساهم ًو

االستمرار في دفعها في مستوى متكافئ أو مرتفع في املستقبل. كما يجب تحديد وتقييم على أساس قدرة البنك في 

 املخاطر التي قد تهدد قدرة البنك في املحافظة على املستويات الحالية من األرباح.

ً

 

 



 

  م 5102السنة املالية  –تقرير مجلس اإلدارة         

 

 

23 

ًنمو البنك: -1

ًراتيجية.توزيع األرباح من قدرة البنك على تحقيق خطط نموه االست ووتيرةيجب أال يعيق مبلغ ونوع  

 

ًإدارة رأس املال: -1     

خالل املراجعة السنوية وعند وضع سياسة األرباح للعام الحالي يجب أن يتأكد مجلس  اإلدارة و اإلدارة العليا من 

ًالتالي:

  محافظة البنك على مستويات كافية من رأس املال من أجل تحقيق الحد األدنى للمتطلبات النظامية

 النقد العربي السعودي. املحددة من قبل مؤسسة

  رأس املال لدعم أهداف النمو االستراتيجي للبنك بالشكل املنصوص من على مستويات كافية املحافظة

 عليه في خطة  تقييم كفاية رأس املال الداخلية.

  اإلبقاء األخذ في االعتبار أي تغيرات مقترحة للحد األدنى ملستويات رأس املال التي تقرها لجنة بازل وعدم

 أعاله. (1( و )3) على رأس مال يتجاوز املتطلبات املنصوص عليها في الفقرات الواردة في البندين

 

 :سهم املنحةأاقتراح األرباح النقدية و  –04

ًمثل يي ذوالمليون ريال  107.10مبلغ  م1035املقترح توزيعها لعام  األرباح إجمالي بلغ
 
عن العام  %51بنسبة  انخفاضا

عام خالل العادية للمساهمين في اجتماعها الذي سيعقد غير موافقة الجمعية العامة  إلى توزيع األرباح يخضع و .السابق

ً .اإلدارةحددها مجلس سيسيتم دفعها للمساهمين في املواقع والتواريخ التي م، ًو1035

ً

 تيوال مليون ريال 33.410،71 إلى مليون ريال 5.735،15 من  %300رأس مال البنك بنسبة مجلس اإلدارة زيادة كما اقترح 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية  ملوافقة هذا االقتراح يخضعو تم عن طريق توزيع سهم مجاني لكل سهم. تس

ًم .1035عام لذي سينعقد خالل النصف األول من واللمساهمين 

ً

 كبار املساهمين  -02

ً.م1035خالل عام من رأسمال البنك  باملائة وأكثًرخمسة ن الذين يملكون كبار املساهميفيما يلي 

ً

ً

 م1035ديسمبر  13 م1035يناير  3

ًالتغيرً% األسهم اململوكة %ًاألسهم اململوكة 

ً-300.531.000ً40ً111.534.400ً40ًًبنك إيه بي أن أمرو.ان. في.

ً(0.07) 301.131.103ً13.10ً314.100.000ً13.71ً شركة العليان السعودية لالستثمار

40.501.101ً30.43ً50.051.451ً30.53ً0.00ًًاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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 املعامالت مع األطراف ذات العالقة –06

يتعامل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وتتم هذه املعامالت بنفس شروط التعامل العادلة مع 

ة عن مؤسسة النقد العربي وتخضع للحدود املنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادًراألطراف األخرى 

ًالسعودي باإلضافة إلى سياسة البنك الداخلية ملعامالت األطراف ذات العالقة.

ً

ًوائم املالية املوحدة هي كالتالي:قن األرصدة الناتجة عن هذه املعامالت كما في تاريخ إعداد الإ

ً

 5104 5102ًبآالف الرياالت( )

 بنك أي بي أن أمرو إن.في

31.744ً307.501ًًأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرًى

01.150ًً-ًاستثمارات

11.107ً41.141ًًبنوك واملؤسسات املالية األخرًىللأرصدة 

ً(1.455)ً(3.075)ًاملشتقات بالقيمة العادلة، صافي

350.577ً353.055ًًالتعهدات وااللتزامات املحتملة 

ًالشركات الزميلة وكبار املساهمين اآلخرين وشركاتهم الشقيقة التي يمارس عليها تأثير جوهري 

733.110ً501.303ًًقروض وسلف

33.105ً5.007ًًاملشتقات بالقيمة العادلة، صافي

40.000ً40.000ًًاستثمارات

5.154.571ً7.155.400ًًودائع العمالء

711.000ً711.000ًًسندات دين ثانوية

41.135ً1.101ًًالتعهدات وااللتزامات املحتملة

 صناديق االستثمار املدارة من قبل املجموعة 

347.555ً315.111ًًاستثمارات

370.775ً11.115ًًقروض وسلف

35.000ً35.000ًًسندات دين ثانوية

153.507ً401.015ًًودائع العمالء ، صافي

ً-30.501ًًاملشتقات بالقيمة العادلة، صافي

ً

أو أكثر من رأس املال املصدر  %5يقصد بكبار املساهمين اآلخرين ) باستثناء املساهم غير السعودي( أولئك الذين يمتكلون 

ًاملوحدة هي كالتالي:رجة في القوائم املالية دللبنك. إن الدخل واملصاريف املترتبة من املعامالت مع األطراف ذات العالقة وامل

 5104 5102ً) بآالف الرياالت(

34.003ً35.404ًًدخل عموالت خاصة 

05.353ً01.534ًًمصاريف عموالت خاصة

1.500ً1.511ًًبنكية، صافيأتعاب خدمات 

31.730ً31.115ًًأتعاب خدمات إدارية

11.400ً31.753ًًمصاريف عمومية وإدارية

1.701ً1.710ًًمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

47.110ً40.117ًًتعويضات مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة 
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 مجلس اإلدارة  – 07

ًاألخرى: املساهمةوعضويتهم في الشركات  م1035عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام بصفة فيما يلي بيان 

 

 الشركات املساهمة األخرى العضوية في  صفة العضوية   االسم

املهندس / مبارك عبدهللا الخفرة 

ًعضو مستقل ) الرئيس( 

، شركة الخليج شركة مالذ للتأمين ،الوطنيةشركة التصنيع 

للكيماويات والزيوت الصناعية، شركة التصنيع والصحراء 

ًلألوليفينات

 / لبنى سليمان العليان لسيدةا

 (رئيسال)نائب 
ًشركة شلومبرقرًعضو غير تنفيذي

 عبدهللا القاض ي سليمان/األستاذ

ًعضو مستقل

شركة ،  الكيميائيشركة التطوير  الشركة السعودية للكهرباء،

 للتأمينالصناعات الكيميائية األساسية، الشركة السعودية املتحدة 

ًالتعاوني

ًالشركة السعودية للخدمات االرضية، للتأمين ةبوبا العربيشركة ًعضو مستقل شايف علي األستاذ/ عبدالهادي

ًلشركة الوطنية للرعاية الطبيةاًعضو غير تنفيذي الةسين عبدالرحمن األستاذ/ إياد

 األستاذ/ أحمد فريد العولقي
ًعضو مستقل

شركة ، سافاناد لالستثمار شركةالبنك السعودي التونس ي،

ًللتأمين التعاونية

ً-ًعضو غير تنفيذي األستاذ / يان كوبمان 

ً الوطنية للتأمين شركةالًتنفيذيعضو  بيرند فان ليندر الدكتور/

يعضو غير تنفيذ األستاذ/ خافيير مالدونادو   -ً

يعضو غير تنفيذ نيكواليزن  كرينج  سورناألستاذ/    -ً

 

ًأدناه:عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام حسب الجدول املوضح 

 

 االسم
عدد الجلسات 

 التي تم حضورها
 م5102يوليو  5 م5102ابريل  7 م5102يناير  52

 ديسمبر 02

 م5102

املهندس/ مبارك عبدهللا الخفرة 

 (رئيس ال)
4ً√ √ √ √ 

 / لبنى سليمان العليان لسيدةا

 رئيس(ال)نائب 
4ً√ √ √ √ 

 √ √ √ √4ً األستاذ / عبدالهادي علي شايف

 √ √ √ √4ً األستاذ / سليمان عبدهللا القاض ي

 √ √ √ √4ً األستاذ / إياد عبدالرحمن الةسين

 √ √ X √1ً األستاذ/أحمد فريد العولقي

 √ √ X √1ً األستاذ / خافيير مالدونادو

 √ √ √ √4ً األستاذ / يان كوبمان

 √ √ √ √4ً نيكواليزن  كرينجاألستاذ/ سورن 

 √ √ √ √4ً الدكتور /  بيرند فان ليندر

 : غيابX: حضور  √*

ً

ً
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 لجان مجلس اإلدارة
 

ولجنة  املكآفآتنة املراجعة و لجنة الترشيحات ًواللجنة التنفيذية و لج مجلس اإلدارة هي:  منبثقة عنلجان  أربعةيوجد 

ً.التابعة للمجلس املخاطًر
ً

 اللجنة التنفيذية  (0

وتعاون اللجنة من النظام األساس ي للبنك.  15يتم تعيين اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة حسب املادة 

ليها بها. ولكن ال إكما تتولى املهام التي يعهد املجلس  منه،في حدود السلطات املخولة لها  مجلس اإلدارةة يالتنفيذ

تكون من رئيس مجلس اإلدارة تًويكون للجنة سلطة تعديل أي قرار يصدره املجلس أو قواعد أو الئحة يضعها. 

ً.املجلسأربعة من أعضاء ًو

ً

 أعضاء اللجنة التنفيذية: وفيما يليالعام. اجتماعات خالل  تةسعقدت اللجنة التنفيذية 

ًالخفرة ) رئيس اللجنة (  عبدهللا املهندس / مبارك

ً/ لبنى سليمان العليان لسيدةا

ًشايفعلي األستاذ / عبدالهادي 

ً*نيكواليزًن كرينج األستاذ/سورن

ًالدكتور / بيرند فان ليندر 
ً

 م وحل محله األستاذ/سورن نيكواليزن في عضوية اللجنة04/30/1035التنفيذية بتاريخ *تنحى األستاذ/ خافيير مالدونادو من منصبه كعضو في اللجنة 

 من تاريخه
 
ً.اعتبارا

 

 لجنة املراجعة  (5

 اإلشراف على هذه اللجنة مسؤولة عن. ًوإن لجنة املراجعة هي لجنة فرعية يتم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة

ة الداخلية استقاللية إدارة املراجعلجنة املراجعة على أداء ًو تشرفًو البنك.في  جميع املواضيع الخاصة بالرقابة

تقوم اللجنة بإجراء املناقشات الدورية مع اإلدارة و املراجعين الداخليين و الخارجيين عن العمل بتوصياتها. ًوًو

وتقوم لجنة املراجعة بإخطار مجلس اإلدارة عن  .والرقابة الداخلية املوحدة املالية القوائماملواضيع التي تؤثر على 

ًأعمالها. 

ً

ًأعضاء لجنة املراجعة:يلي وفيما  .اجتماعات خالل العام أربعةعقدت لجنة املراجعة 

ً

ً) رئيس اللجنة (  سليمان عبدهللا القاض ي/  األستاذ

ًحسين حسن األستاذ /  صالح 

ًاألستاذ / مفضل عباس محمد علي 
 
 

 املكافآتلجنة الترشيحات و  (3

بتاريخ  1005 –131-3 ( من نظام حوكمة الشركات الصادر بقرار من هيئة السوق املالية رقم35بناء على املادة )

م ( و بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين في 1005/  33/  31هـ ) املوافق 30/3417/ 13

 املكافآت. بتكوين لجنة منفصلة للترشيحات ًو م، فقد قام مجلس اإلدارة1001مارس  10اجتماعها املنعقد بتاريخ 

ًوتتضمن واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت مايلي:

ً

 مجلس اإلدارةفي تعيينات ال التوصية بخصوص -3
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 القيام باملراجعة السنوية ملتطلبات املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. -1

ً.لعضوية في املجلسوجود تضارب في املصلحة بالنسبة ل ضمان عدمهيكل مجلس اإلدارة ًوالقيام بمراجعة  -1

ًلبنك.افي وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا  -4
ً

ً

ًأعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: وفيما يلي .خالل العام اجتماعينلجنة الترشيحات واملكافآت  عقدتًو
 ً

ً) رئيس اللجنة (  عبدالهادي علي شايف /األستاذ 

ً/ لبنى سليمان العليان السيدة 

ًمبارك بن عبدهللا الخفرة / هندسامل

ًخافيير مالدونادواألستاذ / 

ًاألستاذ /سليمان عبدهللا القاض ي

ًاألستاذ/أحمد فريد العولقي

ً

ًتزام بقوانين بازل.لأجل االكما تم تعديل سياسات التعويضات في البنك حسب الضرورة من 

ً

 ر التابعة للمجلسلجنة املخاط  (4

الصادرة عن السعودية  ةاملبادئ الرئيسية للحوكمة في البنوك العاملة في اململكة العربي( من 71بناء على املادة )

، قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة منفصلة م1031عام يونيو من في  مقام مؤسسة النقد العربي السعودي

 ترتبط لجنة املخاطًرًويرأسها عضو غير تنفيذي ملساعدة املجلس في اإلشراف على عملية إدارة املخاطر.  للمخاطًر

ًمايلي: اللجنةوتتضمن واجبات ومسؤوليات  اإلدارة جلسمشكل مباشر ب التابعة للمجلس

 

مخاطر ، دون حصر لكواملحتملة، بما في ذ القائمةملخاطر باواملشورة للمجلس فيما يتعلق  اإلشرافتقديم  .3

املخاطر واملخاطر القانونية ًو مخاطر االلتزامالتشغيلية، ًواملخاطر السيولة ًومخاطر السوق ًومخاطر االئتمان ًو

ًالسمعة.مخاطر االستراتيجية ًو

وتجميع وقياس  تحديدلضمان  البنك واإلشراف عليه تقييم ومراقبة  كفاية وفعالية إطار إدارة املخاطر في  .1

 .على تحمل املخاطروالقدرة الرغبة في املخاطرة  تحديدبما في ذلك  بشكل فاعل،ها واإلبالغ عن املخاطًر

 .في أي مسائل أخرى قد يطلبهااملجلس  معاونة .1

ً

ً:املخاطرأعضاء لجنة أربعة اجتماعات خالل العام. وفيما يلي التابعة للمجلس عقدت لجنة املخاطر 

ً

ً) رئيس اللجنة (  أحمد فريد العولقياألستاذ / 

ً إياد عبدالرحمن الحسيناألستاذ /  

ًنيكواليزًن كرينجاألستاذ / سورن 
 
ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 املكافآت و التعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين – 02

 () بآالف الرياالت

 ينيأعضاء املجلس التنفيذ البيان
أعضاء املجلس غير 

 نيالتنفيذي

تلقوا أعلى ستة من كبار التنفيذيين ممن 

املكافآت والتعويضات في البنك بما فيهم 

 العضو املنتدب ومدير عام املالية

 الرواتب والتعويضات

 
 0.741ًاليوجدًاليوجد

 البدالت

 
 1.411ًاليوجدًاليوجد

 اليوجدًاليوجدًاليوجد املكافأت الدورية والسنوية

 الةوافز

 
 34.100ًاليوجدًاليوجد

عينية  أي تعويضات أو مزايا أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي 
 اليوجد1.005ًًاليوجد

  
  

 ( ) وأزواجهم وأوالدهم القصرمصالح أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين  –07
 

 أعضاء مجلس اإلدارة 
ً
ً

( عضو( سهم لكل 3000البالغة )ضمان العضوية  شاملة أسهم) التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم اإن 

ًفي الجدول أدناه. موضحةم 1035في بداية ونهاية عام 
ً

ًم1035ديسمبر  13عدد األسهم كما في ًم1035يناير  3عدد األسهم كما في ًاالسم

0.000ً1.350ًً) الرئيس ( املهندس /مبارك عبدهللا الخفرة

15.110ً10.455ًً)نائب الرئيس( /لبنى سليمان العليانالسيدة

3.440ً3.711ًًالعولقياألستاذ/أحمد فريد 

11.147ً13.410ًًاألستاذ/سليمان عبدهللا القاض ي

300.000ً310.000ًًاألستاذ/عبدالهادي علي شايف

ً-ً-ًعبدالرحمن الحسين األستاذ/ إياد

4.000ً4.000ًًاألعضاء املعينين من قبل الشريك األجنبي

 

 كبار التنفيذيين

ًًًموضحة في الجدول أدناه: م1035بداية ونهاية عام في كبار التنفيذيين األسهم التي يملكها  إن

1035ًديسمبر  13عدد األسهم كما في 1035ًيناير  3عدد األسهم كما في ًاالسم

ً-300ًً/ فواز العنزًياألستاذ 

ً-4.535ًً/ يعقوب العرينياألستاذ 
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 املراجعين الخارجيين -51

ً

تم ( م1035مارس  37هـ )املوافق 15/05/3415العادية للمساهمين الذي عقد بتاريخ  غيًر خالل اجتماع الجمعية العامة 

كمراجعين خارجيين مشتركين للسنة  والسادة/ ارنيست ويونغ جي( مبي أ يتعيين السادة/ الفوزان والسدحان ) عضو شركة ك

ً .م1035 يسمبرد 13املالية املنتهية في 

ً

 الزكاة وضريبة الدخل واملدفوعات األخرى  -50

 

ًيلي: ة وضريبة الدخل كمااتم تسديد الزكي

ً

 املساهمين السعوديين (أ

ً

مليون ريال في  54مليون ريال سعودي )  15حوالي  م1035املساهمين السعوديين لعام  لىبلغت الزكاة الشرعية املستحقة ع

 مليون ريال 04والبالغ يحسم مبلغ الزكاة  فوسًو املستقبلية.رباح أًلاتوزيعات ( والتي ستحسم من حصتهم من م1034عام 

ً.م(1034ريال في عام  3)  ريال 0.15من األرباح لهذا العام بحيث يصبح صافي ربح السهم  م(1034في عام مليون ريال  15)

ً

 ( املساهمين غير السعوديين ب    

 

مليون ريال  354حوالي  م1035حصتهم من الدخل لعام املساهمين غير السعوديين عن ضريبة الدخل املستحقة على  تلغب

مليون ريال في عام  54)مليون ريال  51الضريبة البالغ  مبلغ(. وسوف يخصم م1034مليون ريال في عام  340سعودي ) 

ً.م(1034ريال في عام  0.01)  ريال للسهم 0.11من األرباح لهذا العام بحيث يصبح صافي ربح السهم م( 1034

ً

 ج ( الجهات الةكومية    

ً

ً حكومية:الجهات لل الرئيسية يوضح الجدول أدناه املدفوعات

ً

   م5104   م5102 )آالف الرياالت(املدفوعات

151.003ً111.111ًًالزكاة وضريبة الدخل

55.551ً50.517ًًالتأمينات االجتماعية

550ً504ًًرسوم تأشيرات وجوازات

 573.204 350.532 اإلجمالي

ً

 سهم األ برنامج  -55

ً

م برنامج منحة 1001في يناير من عام  وشركاته التابعة )ويشار إليهم فيما بعد بـ "املجموعة"( أطلق البنك السعودي الهولندي

التنفيذيين وكبار موظفي املجموعة ) وسيشار إليهم فيما بعد بـ "  للموظفين فيما بعد بـ"البرنامج"( إليه ) وسيشار األسهم

ذو القعدة  30 جتماعه املنعقد في خالل امجلس اإلدارة على الخطة األولية  وذلك بناء  على موافقة"( املؤهلين املوظفين

 4هـ )املوافق 3410صفر  15تاريخ في ( وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بخطابها م1007نوفمبر  10هـ )املوافق 3411

 5خ جتماعه بتاريبموجب موافقة مجلس اإلدارة خالل ا م1000 عام األسهم في استحقاق(. وتم تعديل شروط م1001مارس 
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هـ 3410ذوالقعدة  10تاريخ في د العربي السعودي بخطابها ( وموافقة مؤسسة النقم1000يوليو  17هـ )املوافق 3410شعبان 

(. وحسب الخطة املعدلة فإن املوظفين املؤهلين سوف يستلمون أسهم من البنك في حالة تحقيقهم م1000وفمبر ن 0)املوافق 

ًالشروط واألحكام التالية:

 

 استحقاقهممن أجل ن من تاريخ املنحة ملدة سنتي جموعةار في خدمتهم لدى املستمًريطلب من املوظفين املؤهلين ااًل -

 أخرى المتالك الجزء املتبقي من األسهم.نصف األسهم املمنوحة لهم وسنة ل

 

قيمة معينة  ينتج عن تحقيق كل هدفإلدارة حيث أن يحقق البنك أهداف نمو محددة حسب موافقة مجلس ا -

ًلألسهم للموظفين املؤهلين.

ً

تلك ستحقاق حين فترة اوقت  وحتى ت ياملالك القانوني لهذه األسهم في أ تصبح املجموعة وبموجب أحكام البرنامج، لن

 األسهم فهي لن تحصل على أي حق في التصويت. وبموجب البرنامج، فإن شركة السعودي الهولندي املالية ستدير صندوًق

 لألحكام والشروط التي وافق عليها  وستعمل أسهم املوظفين برنامج
 
مجلس إدارة البنك في االجتماع املشار إليه أعاله وفقا

في خطابها املشار إليه أعاله. وإن أي تعديالت أخرى على أحكام وشروط البرنامج تتطلب ومؤسسة النقد العربي السعودي 

ً الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ً

ً( من القوائم املالية املوحدة.11)رقم  وللمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على اإليضاح 

ً

 املطبقة األنظمة -53

ً

النقد   واألنظمة الصادرة عن مقام مؤسسةالتزم البنك السعودي الهولندي بأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات 

 باألنظمة الحالية ، فإن البنك يلتزمود أي اختالف في األنظمة املطبقةوفي حال وج العربي السعودي وهيئة السوق املالية. 

ًهيئة السوق املالية. تأسيسالتي تحكم عمل البنوك والشركات املساهمة قبل 

ً

ريال الذي يمثل الغرامات التي فرضتها الجهات اإلشرافية في اململكة على  3.315.130 مبلغ م1035دفع البنك خالل عام  

ًكما هو موضح في الجدول التالي: البنك

ً

 )بالريال( املبلغ الجهة التي فرضت الغرامة

105.130ًًمؤسسة النقد العربي السعودي

100.000ًًهيئة السوق املالية

310.500ًًوغرامة بلدية    غرامات لوحات أجهزة الصراف اآللي

 0.056.207   اإلجمالي 

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 إقـــرارات -54

ًيلي: يقر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي بما

ً

عّدت  سجالت الحسابات  أن -
 
 .بالشكل الصحيحأ

 للمعايير املحاسـبية للمؤسسـات املاليـة  املوحدة أنه يتم إعداد القوائم املالية -
 
عـن مؤسسـة  الصـادرةطبقا

النقــد العربــي الســعودي واملعــايير الدوليــة الخاصــة بالتقــارير املاليــة بمــا فــي ذلــك معــايير املحاســبة الدوليــة 

 لتعليمــــــات مؤسســــــة النقــــــد العربــــــي والتفســــــيرات الصــــــادرة عــــــن مجلــــــس معــــــايير املحاســــــبة ال
 
دوليــــــة وفقــــــا

د خطــة مــن قبــل احاجــة إلعــد تطبيــق معــايير املحاســبة الدوليــة، اليوجــدوبمــا أن البنــك يقــوم ب الســعودي.

تعمــيم هيئــة الســوق  كمــا جــاء فــيومراحــل تطبيقهــا  معــايير املحاســبة الدوليــةمجلــس اإلدارة عــن تفاصــيل 

 م.31/03/1035 وتاريخ 3/111/35ص/رقم  املالية

- ً
 
ّفذد على أسس سليمة عًّأن نظام الرقابة الداخلية أ

 
 بفاعلية. ون

أنـه ال يوجــد لــدى البنــك أي اتفاقيــات تعتبــر أحـد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو العضــو املنتــدب أو املــدير املــالي  -

 األطـراف  مـع املعـامالتالبنـد الخـاص بفــي  باسـتثناء مـا تـم ذكـره، أو أي من تابعيهم له مصلحة مادية فيهـا

 .فـي هذا التقرير ذات العالقة

 البنك على مواصلة نشاطه.يذكر في قدرة أنه ال يوجد أي شك  -

 بتــاريخ م1035املاليــة املوحــدة لعــام  القــوائمبنــاء علــى توصــية لجنــة املراجعــة، وافــق مجلــس اإلدارة علــى  -

 م.1035يناير  17

 

ســلوب التصــويت أتبــاع اســتثناء اب املاليــة.قــام البنــك بتطبيــق كافــة أحكــام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

 اكتـــوبر 5جتماعهــا بتــاريخ يــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك فــي اتعتمــده الجمع والــذي لــم ،ختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارةاًلالتراكمــي 

ً.م1031

 

 خاتمــة

البنك السعودي الهولندي بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وإلى يتشرف مجلس إدارة 

وإلى معالي وزير املالية ومعالي وزير التجارة والصناعة ومعالي  وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي عهده األمين

يئة السوق املالية ملا يقدمونه من دعم متواصل للقطاع املصرفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي رئيس ه

ًباململكة.

ً

ودعمهـم املتواصـل، وإلـى  املسـتمرةكما يتوجه املجلـس بشـكره وتقـديره إلـى جميـع مسـاهمي البنـك وعمالئـه ومراسـليه علـى ثقـتهم 

ًوالذين لوال جهودهم ملا تمكن البنك من تحقيق هذه النتائج. كفريق،إدارة البنك وموظفيه على إخالصهم وكفاءتهم وعملهم 

ً

ًوهللا املوفق ،،،،،،،،ًً

ً

 مجلــس اإلدارةًًًًًًًًً


