






خادم احلرمني ال�رشيفني

امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود



�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز اآل �سعود

ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع



٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6)مباليني الريالت ال�سعودية ــ  با�ستثناء  ما مت حتديده خالفا لذلك(

٤٢٫٠٩٩ ٤٢٫١٧٤ ٤١٫٢٤٥ ٣٤٫٩٩٥ ٢٩٫٨٩٧ �سايف القرو�س وال�سلف

٦٦٫٣١٩ ٦٣٫٢٦٤ ٦٦٫٥٥٤ ٥٩٫٩٧٦ ٥٠٫٧٨١ اإجمايل املوجودات

٥١٫٦٠٢ ٤٩٫٧٦٥ ٥٤٫٥٦٩ ٤٨٫٠٨٣ ٤٠٫٦٧٥ ودائع العمالء

٥٨٫٢١٦ ٥٥٫٨٥١ ٦٠٫٣٩٦ ٥٤٫٢٤٨ ٤٥٫٧٧٠ اإجمايل املطلوبات

٨٫١٠٤ ٧٫٤١٣ ٦٫١٥٨ ٥٫٧٢٩ ٥٫٠١٢ حقوق امل�ساهمني/امللكية

٨٧٢ ١٫٢٨٧ ٥٧٢ ٦٥١ ٥٠٠ �سايف الدخل

٢٫٥١٩ ٢٫٩٢٢ ٢٫٢٢٦ ١٫٨٣٩ ١٫٦٠١ اإجمايل دخل العمليات

)٣٢٫٢٦(١٢٤٫٨٤ )١٢٫٠١(٣٠٫٢٠ ٦٥٫٠٢ منو �سايف الدخل )% (

)١٣٫٧٨(٣١٫٢٥ ٢١٫٠٤ ١٤٫٨٧ ٣٢٫٥٣ منو اإجمايل دخل العمليات )%(

١١٫٢٤ ١٨٫٩٧ ٩٫٦٣ ١٢٫١٢ ١٠٫٢٧ العائد على  متو�سط حقوق امللكية )% (

١٫٣٥ ١٫٩٨ ٠٫٩٠ ١٫١٧ ١٫١٢ العائد على متو�سط املوجودات )% (

٢٫١٨ ٣٫٢٢ ١٫٤٣ ١٫٦٣ ١٫٢٥ ربح ال�سهم بالريال ال�سعودي

املوؤ�رشات املالية

حقوق امل�ساهمني / امللكية       مباليني الريالت ال�سعودية

العائد على متو�سط حقوق امللكية )%(  

�سايف القرو�ض وال�سلف       مباليني الريالت ال�سعودية

اإجمايل املوجودات       مباليني الريالت ال�سعودية

ودائع العمالء       مباليني الريالت ال�سعودية
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اأع�ضاء جمل�س الإدارة
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد،

ال�سادة م�ساهمي بنك اجلزيرة الكرام،

بنك لعام ٢٠١٦م. ن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي لل اء جمل�س ادارة بنك اجلزيرة اأ ابة عن اأع�س ي�رشفني بالني

لعل اأهم ما متيز به عام ٢٠١٦م هو اأنه كان عام التغيري االقت�سادي على �سعيد اململكة العربية ال�سعودية. ومن اأبرز التغيريات التي مت 

ا متزايدة. ادي وا�سع وفر�س االإعالن عنها يف هذا العام روؤية اململكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني والتي �سكلت نقلة نوعية نحو تنوع اقت�س

ا�سات روؤية اململكة ٢٠٣٠ وذلك بف�سل الدعم الوا�سع خلادم احلرمني ال�رشيفني  بيق �سي ط ارعا حثيثا يف وترية ت هد عام ٢٠١٦ ت�س �س

ادية واجتماعية هامة  امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، مما وفر للمملكة االأدوات واالإمكانيات الالزمة لتحقيق مكا�سب اقت�س

بة  طب اهتماما حموريا من حيث نهجها الفاعل بالن�س على ال�سعيدين املحلي والعاملي، حيث ال تزال اململكة العربية ال�سعودية ت�ستق

بنتها اململكة يف  ادية التي ت ا�سيات االقت�س ا�سي االقليمي. هذا، وال تزال ال�سي ادي والتغيري االجتماعي والتوجيه ال�سي لال�ستقرار االقت�س

اق نظرا ملا متثله من اإجراءات مالئمة مت اتخاذها يف الوقت املنا�سب ل�سمان االنتقال ال�سل�س من  ا وا�سع النط عام ٢٠١٦ تلقى ترحيب

ورة.  اد متنوع ومعزز بالتقنية املتط اد يرتكز على البرتول اإىل اقت�س اقت�س

بيق  ط افة اإىل ت اع امل�رشيف حتديدا، فقد تركز بع�س اأهم تلك التغيريات على القواعد واالأنظمة والت�رشيعات املالية اإ�س ط اق الق على نط

اع امل�رشيف وجعله اأكرث  ط اء واأنظمة التمويل العقاري وحماية الودائع، وهذه التغيريات ت�سب يف تعزيز الق ال�رشيبة على االأرا�سي البي�س

هد العام على  ها لتحقيق املزيد من التقدم وفر�س العمل. كما �س متانة ومرونة. وبراأينا فاإن هذه التغيريات متثل فر�سة هامة ميكننا البناء علي

ادية املتغرية  م�ستوى البنك ت�سكيل جمل�س اإدارة جديد لبنك اجلزيرة، وهو ما ميثل بحد ذاته تعزيزا لقدرة البنك على ا�ستباق الوقائع االقت�س

وي على املزيد من  ا. وكنتيجة لذلك فاإن جمل�س االإدارة يدرك اأن �سيناريو ال�سوق احلايل ال بد اأن ينط قة والعامل اي�س يف اململكة واملنط

طة التعزيز ومنو االأرباح. الرتكيز على اأن�س

العربية  اململكة  امل�رشيف يف  اع  ط الق يوا�سل  ادية،  اقت�س بات  وتقل ا�سية  العاملية حتديات جيو�سي االأ�سواق  فيه  هد  ت�س الذي  الوقت  يف 

ها. وقد �ساعدت هذه  بني امية الفاعلة التي مت ت بة واملمار�سات النظ ائ ا�سات القوية والروؤية ال�س ال�سعودية م�سرية ا�ستقراره وذلك كنتيجة لل�سي

اعدة يف املحافظة على منو جيد يف  ائل ال�سيولة يف عام ٢٠١٦ ويف الوقت نف�سه امل�س ا�سات يف تخفيف حدة  االآثار املالية مل�س ال�سي

ايبور( خالل العام االأثر املرتتب  امليزانية العمومية واالإقرا�س يف بنك اجلزيرة. ويعك�س ارتفاع �سعر االإقرا�س ما بني البنوك ال�سعودية )�س

على و�سع ال�سيولة يف ال�سوق. وعلى الرغم من ذلك، فقد حافظ البنك على منو �سحي يف االإيرادات بينما منت امليزانية العمومية 

ها بينما ارتفعت ودائع العمالء وت�ساعفت �سبكة مراكز فوري،  بنك على قوت ا�سية لل بوترية جيدة. هذا وقد حافظت املوؤ�رشات االأ�س

كما توا�سل اأعمال امل�رشفية الفردية ربحيتها ومت ت�سجيل منو قوي يف اأعمال �رشف العمالت االأجنبية.

ا�سات البنك، ويف عام ٢٠١٦ وا�سل  �سكل االبتكار والتحديث والرتكيز على العميل ونوعية اخلدمة على الدوام حجر االرتكاز يف �سي

البنك االلتزام بهذه االأ�س�س وذلك من خالل تقدمي خدمات ومنتجات مبتكرة ومتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية لعمالئنا مما حقق 

ار ريال �سعودي، وحقق  بنك عند ٦٦٫٣ ملي لل العمومية  امليزانية  ا�ستقرت  املايل فقد  ال�سعيد  اهمينا. وعلى  القيمة مل�س ارتفاعا يف 

م ٢٫١٨ رياال �سعوديا، بينما بلغ العائد على االأ�سول  ه البنك اأرباحا بلغت ٨٧١٫٩ مليون ريال �سعودي. وبذلك فقد بلغ ربح ال�س

البنك  توؤكد قدرة قوة  البنك كما  ي �سورة جيدة عن و�سع  ط امل�ساهمني ١٠٫٨% . وهذه االأرقام تع ١٫٣٢% والعائد على حقوق 

وللتعامل مع التحديات .
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ايا الهامة التي مت�س املجتمع ومن  ئولية االجتماعية وذلك عرب التزامه بالق�س اهمته القوية يف حوكمة ال�رشكات وامل�س وا�سل بنك اجلزيرة م�س

طة التي يقدمها البنك على هذا ال�سعيد  طة واخلدمات التي يقدمها البنك وغريها من االأعمال االأخرى. وقد �سملت االأن�س خالل االأن�س

ا  اع االأعمال والربامج لالأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�سة واأي�س ط فا وا�سعا من الربامج كخدمة القر�س احل�سن والتدريب والتاأهيل لق طي

ى البنك اأولوية واهتماما كبريين  ط اركة يف املنا�سبات الوطنية واالإ�سالمية من بني االأعمال االأخرى. لقد اأع الربامج التعليمية والثقافية وامل�س

انب الهام خالل عام ٢٠١٦، و�سوف يوا�سل تعزيز هذا النهج يف ال�سنوات القادمة. لهذا اجل

هود التي يبذلها موظفونا  هدها عام ٢٠١٧، اإال اأننا ومن خالل  املثابرة واجل على �سعيد امل�ستقبل، وبالرغم من التحديات التي يتوقع اأن ي�س

اع امل�رشيف يف اململكة. كما اأننا على ثقة باأن  ط ادية للق وقدراتنا يف جمال املعرفة والتقنية، ناأمل اأن يوا�سل البنك تر�سيخ م�ستويات ا�سرت�س

طة  ا بعام ٢٠١٦م، ونحن كبنك �سنوا�سل تركيزنا على اأن�س ا�س هد املزيد من التح�سن قي ادية ككل �سوف ت�س ئة االقت�س و�سع ال�سيولة والبي

ا�سة  الرغم من اعتماد �سي بة الإدارة املخاطر. وعلى هذا ال�سعيد، فب التعزيز وزيادة االأرباح، كما �سنوا�سل اعتماد النهج املتحفظ بالن�س

ا�سات احلكومية اجلديدة، وخا�سة يف بع�س املجاالت  بة  لقرو�س ال�رشكات خالل عام ٢٠١٦م، اإال اأننا وان�سجاما مع ال�سي ظة بالن�س متحف

ظة اإقرا�س ال�رشكات خالل عام ٢٠١٧م. وير الفردي وال�سناعي، �سنعمل على تو�سيع حمف اخلا�سة كال�سياحة والتط

ن اأتقدم بالتقدير واالمتنان خلادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان  اء جمل�س االإدارة وامل�ساهمني اإال اأ ابة عن اأع�س يف اخلتام، ال ي�سعني بالني

ي�س جمل�س الوزراء  هد ونائب رئ بن عبد العزيز اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز اآل �سعود ويل الع

هد ووزير الدفاع، ومعايل وزير  ووزير الداخلية، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود ويل ويل الع

م  هه م وتوجي ه ا وكافة موظفي البنك لدعم املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجميع الوزراء وملجل�س االإدارة وفريق االإدارة العلي

اهمينا الكرام. ور م�سرية البنك مبا ميكنه من الوفاء بكافة االحتياجات املالية لعمالئنا وتر�سيخ بنك قوي وناجح مل�س ط وجهودهم يف ت

وختاما اأتوجه بال�سكر والدعاء اإىل اهلل العلي العظيم ملا وفقنا فيه لتحقيق هذا النجاح الكبري، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى 

ه اأجمعني. اآله و�سحب

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املهند�ض/ طارق بن عثمان الق�سبي

رئي�ض جمل�ض الإدارة
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الإدارة التنفيذية

الأ�ستاذ / نبيل بن داود احلو�سان

الرئي�ض التنفيذي والع�سو املنتدب

الأ�ستاذ/ يا�رش بن علي احلديثي

نائب اأول للرئي�ض و مدير عام جمموعة اخلزينة

الأ�ستاذ/ عبداهلل بن حممد ال�سما�سي
نائب اأول للرئي�ض ورئي�ض جمموعة اخلدمات امل�رشفية

لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية

الدكتور/ فهد بن علي العليان

ية رئي�ض جمموعة ال�رشيعة وامل�سوؤولية الإجتماع

الأ�ستاذ �سامي بن حمد الراجحي

نائب اأول الرئي�ض رئي�ض جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال

الأ�ستاذ/ طارق بن عبدالرحمن ال�سبيلي

نائب اأول للرئي�ض و رئي�ض جمموعة املوارد الب�رشية

الأ�ستاذ/ حمد بن عبدالعزيز العجاجي
نائب اأول للرئي�ض و رئي�ض اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة

الأ�ستاذ/ �ساهد اأمني
نائب اأول للرئي�ض و امل�سوؤول املايل الأول

الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلرابي
نائب اأول للرئي�ض و رئي�ض جمموعة التدقيق الداخلي

الأ�ستاذ/ خالد بن عثمان العثمان

نائب اأول للرئي�ض و رئي�ض جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

الأ�ستاذ/ اأ�سامة بن خ�رش الإبراهيم
نائب اأول للرئي�ض و رئي�ض جمموعة اإدارة املخاطر املكلف

الأ�ستاذ/ فهد بن اإبراهيم العقيل
نائب اأول للرئي�ض ورئي�ض جمموعة ال�سرتاتيجية

الأ�ستاذ/ خالد بن عمر املقرن
نائب اأول للرئي�ض ورئي�ض املجموعة القانونية

واأمني عام جمل�ض الإدارة

الأ�ستاذ / روبرت هاديل
نائب اأول للرئي�ض وم�سئول العمليات الأول
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كلمة الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب 

ه اأجمعني وبعد، احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�رشف املر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحب

اهمي بنك اجلزيرة الكرام ،، ادة م�س ال�س

ية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م. بنك لل�سنة املنته ن اأقدم لكم النتائج املالية لل ابة عن اإدارة بنك اجلزيرة اأ ي�رشين بالني

ا قويا مدفوعا بالرتكيز على طرح منتجات مبتكرة مع  ادية كبرية، اإال اأن بنك اجلزيرة، بالرغم من كل ذلك،  �سجل اأداء مالي هد العام ٢٠١٦ حتديات اقت�س �س

وير اخلدمات وزيادة الربحية. كما ركز البنك خالل ال�سنة على حتقيق  ط ا ت العمل على زيادة اأعداد العمالء، وخا�سة ممن يتمتعون مبراكز مالية مرموقة واأي�س

ا البنك خالل العام والتي بلغت ٨٧٢ مليون ريال �سعودي  ه اهمينا. وتعك�س االأرباح التي حقق عوائد قوية واإيردات طويلة املدى على اال�ستثمارات مل�س

اع امل�رشيف،  ط ا نوعية االأ�سول �سمن الق ه هدت ا اأرباح راأ�سمالية وقدرها ٢٠٩ مليون ريال �سعودي( ، على الرغم من التحديات وال�سغوط التي �س ) منه

ية القرو�س ١٥٦%. ط بة تغ بعه البنك جتاه عمليات االإقرا�س حيث بلغت ن�س فوائد النهج املتحفظ الذي ات

ن البنك متكن من املحافظة  اع االأمنية االإقليمية، اإال اأ ية واالأو�س ط وعلى الرغم من ال�سعوبات التي �سادت خالل العام على خلفية انخفا�س العائدات النف

ار ريال �سعودي، وهو ما يعك�س  لغ ٤٢٫١ ملي ظة القرو�س وال�سلف ب�سكل عام على م�ستواها عند مب ا�سية. حيث حافظت حمف على اأغلب موؤ�رشاته االأ�س

ار ريال  ار ريال �سعودي لت�سل اإىل ٥١٫٦ ملي ظة التي مت اعتمادها يف عام ٢٠١٦م. ومنت ودائع العمالء خالل ال�سنة بحوايل ٢ ملي ا�سات االإقرا�س املتحف �سي

م. ه ا البنك خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية حيث بلغ ٢٫١٨ ريال �سعودي لل�س ه م البنك واحدا من اأقوى االأرباح التي حقق ه �سعودي. وبقي ربح �س

ومن العوامل التي �ساهمت يف تعزيز اأداء البنك خالل العام التح�سن يف ربحية اأعمال م�رشفية االأفراد على خلفية الرتكيز على اإدارة اأف�سل للمخاطر 

اهم يف تعزيز اأداء البنك طرح منتجات مبتكرة والرتكيز على زيادة قاعدة العمالء مما حقق زيادة ملحوظة يف  ا طرح منتجات عالية الربحية. كما �س واأي�س

اهمة اأعمال م�رشفية االأفراد خالل العام ١٤٢ مليون ريال �سعودي. ودائع العمالء لدى البنك على م�ستوى كافة ال�رشائح. وقد بلغت م�س

بة ٢% عن عام ٢٠١٥،  ا وقدره ٤٩٩ مليون ريال �سعودي،  بزيادة بن�س افي ا اجليد يف ٢٠١٦ حيث حققت ربحا �س ه وا�سلت اخلزينة واإدارة االأ�سول اأدائ

ار ريال �سعودي. ظة اال�ستثمارات اإىل ١٦٫٣ ملي ار ريال �سعودي، لي�سل حجم حمف لغ ٥ ملي كما عزز النمو يف دخل اخلزينة ارتفاع اال�ستثمارات مبب

بة ٥٤% عن عام ٢٠١٥ وذلك ب�سبب زيادة خم�س�سات  ا بلغ ٨٩ مليون ريال، بانخفا�س بن�س افي اع ربحا �س ط اع ال�رشكات فقد حقق الق ط بة لق اأما بالن�س

ائر حمتمله ال قدر اهلل.  ه اأي خ�س لغ ١٢٢ مليون ريال ملواجه االئتمان لعام ٢٠١٦ مبب

قه البنك على اإدارة املخاطر وذلك من خالل حتديد وتخفي�س املخاطر  ويعك�س االأداء القوي الذي �سجله البنك خالل العام الرتكيز القوي الذي طب

ادية العامة ككل. ئة االقت�س ا البي ه هدت ان�سجاما مع التغريات التي �س

ا الأكرث من ٨٠٠،٠٠٠ عميال م�سجال. ويعك�س هذا النمو  ه وا�سلت جمموعة فوري يف عام ٢٠١٦ تعزيز مركزها حيث جنحت يف رفع قاعدة عمالئ

ا متوا�سال على م�ستوى اململكة لرت�سخ مركز خدمات  هدت املجموعة خالل الفرتة انتعا�س ا عمالء فوري باملجموعة. كما �س ه الكبري الثقة التي يولي

فوري وبنك اجلزيرة كواحد من رواد �سناعة التحويالت العاملية.

وير املوظفني مبا ي�سمن  ط ا، فقد وا�سل البنك تدريب وت ه اط ول�سمان تقدمي خدمات عالية النوعية للعمالء يف فروع فوري من اليوم االأول لبدء ن�س

م خدمات متميزة للعدد املتزايد دائما من عمالئنا امل�ستخدمني ملرافق وخدمات فوري.  تقدميه

ا وذلك من خالل االقرتاب اأكرث من  ه يجية، توا�سل جمموعة فوري تو�سع ا يف حتقيق واحد من اأهداف البنك االإ�سرتات اهمته ا اإىل جنب مع م�س وجنب

ا اإىل ٤١ مركزا تنت�رش يف كافة اأنحاء اململكة. ا لرتفع بذلك عدد مراكز حتويل االأموال التابعة له ه عمالئ

اع م�رشفية االأفراد واحدا من اأف�سل  ئة يف اململكة. ويعترب اأداء قط اعات النا�س ط اع امل�رشيف �سعيه الدوؤوب لتنويع اأعماله وذلك من خالل الرتكيز على الق ط يوا�سل الق

اء واالإعالن عن تعديالت  بيق �رشيبة االأرا�سي البي�س ط ن يوؤدي ت اع التمويل العقاري زخمه مرة اأخرى حيث من املتوقع اأ م�ستويات االأداء ، بينما ي�ستعيد قط

ادية متنوعة يف اململكة. طة اقت�س وير اأن�س ط اع حيث يجري العمل على ت ط يف اأنظمة الرهن العقاري و�سناعة الرتفيه وال�سياحة، اإىل ت�رشيع زخم اأعمال هذا الق

ومن ناحية اأخرى وا�سلت جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد جهودها العادة تعريف اخلدمات امل�رشفية و تعزيز موقع البنك الريادي يف ال�سوق امل�رشيف من خالل 

تقدمي منتجات مبتكرة و حلول م�رشفية على اأعلى املعايري املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة اال�سالمية وذلك من خالل �سبكة فروع مكونة من ٨٠ فرعا و١٩ ق�سمًا 

ا�سية للعام الثاين على التوايل يف عام  اع م�رشفية االأفراد اأرباح قي از نقاط البيع ، حيث حقق قط افة اإىل ٨٫٦٢٣ جه از �رشف اآيل باالإ�س لل�سيدات، و ٦٢١ جه

اركته  يف ربحية البنك .  اع م�رشفية االأفراد وم�س ابق ٢٠١٥، ويعك�س ذلك قوة ومتانة قط ٢٠١٦م بلغت ١٤٢ مليون ريال �سعودي، بزيادة وقدرها ٨١٥% عن العام ال�س
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اء مركز ا�سايف يف مكة املكرمة  ا ، فقد مت ان�س ه ا با�ستمرار والقرب من اأماكن تواجد عمالئ ه وير خدمات ط واإميانًا من اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة ب�رشورة ت

يزات التي تعزز ال�سعور بالهوية اخلا�سة. وبذلك يرتفع عدد مراكز اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة اإىل اأربع ، متواجدة يف كل من الريا�س ،  وفق افخم واأرقى التجه

ار العمالء من قبل كوادر �سعودية  ا كب جدة ، اخلرب ، واأخرياً يف مكة املكرمة. وتقوم هذه املراكز بتقدمي جميع اخلدمات والعمليات امل�رشفية التي يحتاجه

هنية واخلربة امل�رشفية. موؤهلة تتميز باأعلى درجات امل

ا، اإال اأن بنك اجلزيرة اأعد نف�سه ملواجهة تلك التحديات وامل�ساعب ب�سكل  ومع اأن من املتوقع اأن يحمل العام ٢٠١٧ العديد من التحديات وال�سعوبات اأي�س

وير �سبكة مراكز فوري  ط ا�رش، حيث �سكل البنك جمل�س اإدارة جديد و�سي�سب اهتمامه على زيادة الربحية، كما �سيرتكز اال�ستثمار خالل ال�سنة على ت مب

البنك م�سمم على  ن  فاإ اآخر  املتوقعة من اخلدمات لعمالئه. ومن جانب  العالية  النوعية  والتي منت ب�سكل م�ساعف واأ�رشع مما كان متوقعا مع تقدمي 

ا. ه املحافظة على درجة تقييم ائتماين عايل و�سيوا�سل مراجعة احتياجاته الراأ�س مالية مبا ي�سمن بقاء ن�سب الكفاية الرا�س مالية يف اأف�سل م�ستويات

طة  ايا الوطنية واالإجتماعية وذلك من خالل اأن�س اهما قويا يف الق�س هدها العام ٢٠١٦م ، اإال اأن بنك اجلزيرة بقي م�س وبالرغم من كافة التحديات التي �س

اندة لعدد  اع تقدمي امل�س اهمات القيمة ا�ستط ن البنك من خالل هذه امل�س امل�سوؤولية االجتماعية التي يتبناها �سمن برنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة . وبراأينا فاإ

طة التدريبية لتمكني  اريع تنموية وذات اأثر اإيجابي وم�ستدام، هذا ولقد تركزت براجمنا يف خدمة املجتمع على �سل�سلة من االأن�س من �رشائح املجتمع عرب م�س

اع غري الربحي  ط ظة القرو�س احل�سنة لالأ�رش املنتجة وبناء قدرات الق افة ملحف م ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة باالإ�س ه باب والفتيات و�سقل مواهب ال�س

ا خالل العام ٢٠١٧م. ه ، والتي  �سوف تتوا�سل بكامل زخم

ا يف ٢٠١٦ بالرتكيز على جذب القوى العاملة ال�سعودية ملراكز »فوري«  ه وكما كان هو الو�سع يف ٢٠١٥، ت�ستمر جمموعة املوارد الب�رشية يف �سدارت

افة  ابقة اإ�س ًا )٥٠٠( خريج على )٢١( دفعة منف�سلة خالل الثالث االأعوام ال�س بكة الفروع« الذين اجتذبا جماعي وير �س ط لعمليات احلوالة و لربنامج »ت

امعية، والتي تعترب من اأجنح  ادة الثانوية والدبلوم و اجل ه فية املختلفة حلملة ال�س اإىل حمافظة البنك على االلتزام القائم باال�ستمرار يف توفري الفر�س الوظي

اب للمواهب ال�سعودية اجلديدة والنامية.  ط ائل اال�ستق و�س

هد التدريبي عن عقد ما يزيد عن ٣٠٠  فر اجل بة ٩٢%. وقد اأ�س ن البنك جنح يف احلفاظ على  املعدل العايل من ال�سعودة والذي جتاوز ن�س ومما يجدر ذكره اأ

ًا  لوبة رقابي ط افة للدورات امل يات ال�سوق، اإ�س ط بني دورة اأو ور�سة تدريبية لعام ٢٠١٦، وهذه النتيجة تواكب وتتما�سى مع احتياجات البنك الراهنة ومع

املة جلميع من�سوبي البنك بال ا�ستثناء. مثل مكافحة غ�سل االأموال وااللتزام والوعي االأمني التقني املعلوماتي وال�س

ادية للمملكة العربية ال�سعودية، �سوف يكون يف و�سع جيد ميكنه  ا�سات االقت�س اإننا على ثقة باأن بنك اجلزيرة، ا�ستنادا للتحول اال�سرتاتيجي يف ال�سي

ن البنك  اع امل�رشيف يف اململكة من خالل اأدائه وابتكاره واأفكاره. كما اأ ط ادية للق من حتقيق املزيد من التقدم، بينما �سيوا�سل تر�سيخ نقاط ا�سرت�س

اعدة يف دفع عجلة النمو مبا يحقق التنمية امل�ستدامة يف اململكة العربية ال�سعودية. اع اخلا�س والعام من اأجل امل�س ط م�سمم على موا�سلة �رشاكته مع الق

كما ا�ســــتطاع البنـــك الفـــــوز للمـــرة الثــــانيــة بجـــــائــــزة »اف�ســل م�ســرفيــة خــا�ســـة يف اململكـــة العــربيـــة ال�سعوديــــة من قبـل

ارز  هورة ، والذي توؤكد على دور البنك الب والتي متثل احد املوؤ�س�سات االإعالمية امل�س

اعدة للعام  اع البنك الفوز بجائزة »اف�سل م�رشفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية �س والريادي يف اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة يف اململكة. كما ا�ستط

قبل     من  والتي متثل احد املوؤ�س�سات االعالمية التي تعني بادارة الرثوات.٢٠١٦ 

اء  ي�س واأع�س م بالبنك وملقام وزارة املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�سعادة رئ م واميانه ن اأتوجه بال�سكر لعمالئنا الكرام لثقته يف اخلتام اأود اأ

ا من اأجل تر�سيخ و�سع بنك اجلزيرة يف املركز الرائد الذي يقف  ا وجلميع املوظفني للجهود احلثيثة التي بذلوها ويبذلونه جمل�س االإدارة وفريق االإدارة العلي

اندتكم يف تقوية وتعزيز ذلك املركز م�ستقبال. لع دائما مل�س ا، ونتط فيه حالي

ابنا جميعا ملا فيه حتقيق النجاح والتقدم يف ال�سنوات القادمة ط راجني من اهلل اأن ي�سدد خ

نبيل بن داود احلو�سان

الرئي�ض التنفيذي والع�سو املنتدب 
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مقدمة

عامة  م�ساهمة  �سعودية  ك�رشكة  اجلزيرة»البنك«  بنك  تاأ�س�س 

١٢جمادى  وتاريخ  ٤٦/م  رقم«  امللكي  »املر�سوم  مبوجب 

البنك  كان  ١٩٧٥م(.  يونيو   ٢١ املوافق   ( ١٣٩٥هـ  الثانية 

اأكتوبر   ٩ )املوافق  ١٣٩٦هـ  �سوال   ١٦ يف  اأعماله  با�رش  قد 

باك�ستان  بنك  فروع  عمليات  اإليه  انتقلت  اأن  بعد  ١٩٧٦م( 

اجلزيرة  بنك  وميار�س  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  الوطني 

 ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  اأعماله 

١٩٧٦م(  يوليو   ٢٧ )املوافق  ١٣٩٦هـ  رجب   ٢٩ وتاريخ 

ال�سادر من جدة. وتتمثل االأهداف الرئي�سية للبنك يف تقدمي 

املتوافقة مع  امل�رشفية  املنتجات واخلدمات  جمموعة كاملة من 

ال�رشيعة االإ�سالمية والتي ت�سم املرابحة واال�ست�سناع واالإجارة 

هيئة  قبل  من  عليها  واالإ�رشاف  اعتمادها  يتم  والتي  والتورق 

�رشعية م�ستقلة.

ويعترب البنك واحداً من املوؤ�س�سات املالية الرائدة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية وذات النمو املت�سارع يف اململكة العربية 

االأفراد وال�رشكات واملوؤ�س�سات وذلك من  للعمالء  ال�رشيعة  اأحكام  مالية مبتكرة ومتوافقة مع  يقدم خدمات  ال�سعودية، والذي 

خالل كادر يتمتع باأعلى م�ستويات التاأهيل وااللتزام. 

يتكون راأ�س مال البنك امل�سدر واملدفوع بالكامل مكونًا من ٤٠٠ مليون �سهمًا بقيمة اأ�سمية وقدرها ١٠ رياالت �سعودية لكل �سهم.

اأبرز النتائج املالية لفرتة اخلم�س �ضنوات الأخرية

يو�سح اجلدول التايل االأداء املايل للبنك خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية:

املوؤ�رشات املالية

)مباليني الريالت ال�سعودية ــ  با�ستثناء  ما مت حتديده 

خالفا لذلك(

٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6

٤٢٫٠٩٩ ٤٢٫١٧٤ ٤١٫٢٤٥ ٣٤٫٩٩٥ ٢٩٫٨٩٧ �سايف القرو�س وال�سلف

٦٦٫٣١٩ ٦٣٫٢٦٤ ٦٦٫٥٥٤ ٥٩٫٩٧٦ ٥٠٫٧٨١ اإجمايل املوجودات

٥١٫٦٠٢ ٤٩٫٧٦٥ ٥٤٫٥٦٩ ٤٨٫٠٨٣ ٤٠٫٦٧٥ ودائع العمالء

٥٨٫٢١٦ ٥٥٫٨٥١ ٦٠٫٣٩٦ ٥٤٫٢٤٨ ٤٥٫٧٧٠ اإجمايل املطلوبات

٨٫١٠٤ ٧٫٤١٣ ٦٫١٥٨ ٥٫٧٢٩ ٥٫٠١٢ حقوق امل�ساهمني/امللكية

٨٧٢ ١٫٢٨٧ ٥٧٢ ٦٥١ ٥٠٠ �سايف الدخل

٢٫٥١٩ ٢٫٩٢٢ ٢٫٢٢٦ ١٫٨٣٩ ١٫٦٠١ اإجمايل دخل العمليات

)٣٢٫٢٦(١٢٤٫٨٤ )١٢٫٠١(٣٠٫٢٠ ٦٥٫٠٢ منو �سايف الدخل )% (

)١٣٫٧٨(٣١٫٢٥ ٢١٫٠٤ ١٤٫٨٧ ٣٢٫٥٣ منو اإجمايل دخل العمليات )%(

١١٫٢٤ ١٨٫٩٧ ٩٫٦٣ ١٢٫١٢ ١٠٫٢٧ العائد على  متو�سط حقوق امللكية )% (

١٫٣٥ ١٫٩٨ ٠٫٩٠ ١٫١٧ ١٫١٢ العائد على متو�سط املوجودات )% (

٢٫١٨ ٣٫٢٢ ١٫٤٣ ١٫٦٣ ١٫٢٥ ربح ال�سهم بالريال ال�سعودي
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�ضايف القرو�س وال�ضلف

�سئيـاًل  انخفا�سـًا  م�سـجاًل  العـام  نهايـة  يف  كمـا  �سـعودي  ريـال  مليـار   ٤٢٫١ وال�سـلف  القرو�ـس  �سـايف  بلـغ   

خـالل  اجلزيـرة  بنـك  وا�سـل  وقـد   .٢٠١٥ عـام  مـن  الفـرتة  لنف�ـس  �سـعودي  ريـال  مليـار   ٤٢٫٢ مببلـغ  مقارنـة 

ممـا  عمالئـه  قاعـدة  تو�سـيع  علـى  وعمـل  االقت�ساديـة،  القطاعـات  خمتلـف  علـى  لديـه  القرو�ـس  حمفظـة  تنويـع  العـام  

بالبنـك. الرتكـز  خماطـر  كبـري  حـد  اإىل  خفـف 

الودائع لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية

عام  �سعودي يف  ريال  مليار  مببلغ  ٤٫٧  مقارنة  �سعودي،  ريال  مليار  املالية ١٫٣  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الودائع  اإجمايل  بلغ 

٢٠١٥ ،  ويعترب هذا ن�ساطا الإدارة ال�سيولة والتدفقات النقدية ق�سرية االأجل.

ال�ضتثمارات

تتكون حمفظة اال�ستثمار من ال�سكوك واالأ�سهم وال�سناديق اال�ستثمارية. كما بلغت ا�ستثمارات البنك ١٦٫٣ مليار ريال �سعودي 

يف نهاية العام، مقارنًة مببلغ ١١٫٣ مليار ريال �سعودي يف عام ٢٠١٥م بارتفاع ن�سبته ٤٤٫٥% ويعود  االرتفاع يف اال�ستثمار 

ب�سكل رئي�سي اإىل �رشاء �سندات وكالة ذات �سعر متغري.

اإجمايل املوجودات

عام  �سعودي يف  ريال  مليار  بـمبلغ ٦٣٫٣  مقارنًة  عام ٢٠١٦،  نهاية  �سعودي يف  ريال  مليار  املوجودات ٦٦٫٣  اإجمايل  بلغ 

٢٠١٥، اأي بارتفاع بن�سبة  ٤٫٨ % عما كان عليه يف ال�سنة املا�سية.

ودائع العمالء

اإىل ٥١٫٦ مليار ريال �سعودي يف نهاية عام ٢٠١٦،  ارتفعت ودائع العمالء من ٤٩٫٨ مليار ريال �سعودي يف نهاية ٢٠١٥ 

اأي بارتفاع ٣٫٧%. ويرتبط االرتفاع يف ودائع العمالء باالرتفاع يف الودائع حتت الطلب  بن�سبة ٢٫٣ % من ٢٤٫٩ مليار ريال 

�سعودي اإىل ٢٥٫٥ مليار ريال �سعودي ، واالرتفاع يف الودائع الأجل بن�سبة ٦٫٧ % من ٢٣٫٦ مليار ريال �سعودي اإىل ٢٥٫٢ 

مليار ريال �سعودي. 
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اإجمايل املطلوبات

بلغ اإجمايل املطلوبات ٥٨٫٢ مليار ريال �سعودي يف نهاية عام ٢٠١٦، مقارنًة بـمبلغ ٥٥٫٩ مليار ريال �سعودي يف عام ٢٠١٥، 

اأي بارتفاع بن�سبة  ٤٫٢ % عما كان عليه يف ال�سنة املا�سية.

التحليل اجلغرايف لالإيرادات

يو�سح اجلدول التايل التحليل اجلغرايف الإجمايل اإيرادات عمليات  البنك  ح�سب املناطق. وي�سمل  اجلدول دخل العمليات ل�رشكة 

اجلزيرة كابيتال البالغ ١٩٣٫٥ مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية ) �رشكة تابعة للبنك بن�سبة ١٠٠%( 

باآالف الرياالت ال�سعودية

املجموعاملركز الرئي�سيالغربيةال�رشقيةالو�سطىاملناطق

٥٠١٫٨٢٥٢٫٥١٨٫٦٣٧ ٤٠٨٫٧١٩٨٦٠٫٣٨٦ ٧٤٧٫٧٠٧اإجمايل دخل العمليات

اأق�ضام/ قطاعات العمل الرئي�ضية

ت�سم اأن�سطة البنك من اأق�سام العمل الرئي�سية التالية:-

ودائع ومنتجات ائتمانية وا�ستثمارية لالأفراد، حواالت، متويل عقاري، اإ�سدار بطاقات ائتمان ومتويل  قطاع الأفراد:  

�سخ�سي

متويل وودائع ومنتجات ائتمانية لل�رشكات الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية واملتو�سطة احلجم واملوؤ�س�سات.  قطاع ال�رشكات:  

خدمات الو�ساطة لتداول اأ�سهم العمالء واإدارة العديد من �سناديق اال�ستثمار املقفلة واملفتوحة )واملدارة  الو�ساطة واإدارة الأ�سول:  

بوا�سطة �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال( وهي �رشكة تابعة مملوكة بالكامل للبنك(.

اخلزينة م�سوؤولة عن اإدارة موجودات والتزامات البنك. وي�سمل ذلك اإدارة خماطر معدل الربح واإدارة  قطاع اخلزينة:  

ال�سيولة ل�سمان اال�ستقرار املايل للعمالء. وت�سمل االأن�سطة االأخرى للخزينة اإدارة املحفظة اال�ستثمارية 

للبنك، وتقدمي احللول ومنتجات اخلزينة لتلبية متطلبات العمالء. 

تت�سمن القطاعات االأخرى اال�ستثمار يف �رشكة زميلة و االأرباح من بيع العقار. قطاعات اأخرى:  

ويو�سح اجلدول التايل اإجمايل دخل وم�رشوفات العمليات، و�سايف االأرباح لكل قطاع من قطاعات العمل: 

باآالف الرياالت ال�سعودية

الو�ساطة واإدارة اخلزينةقطاع ال�رشكاتقطاع الأفراد٢٠١6

الأ�سول

املجموعاأخرىالتكافل التعاوين

اإجمايل دخل 

العمليات
 ٢٫٥١٨٫٦٣٧  ٩١٫٣٩٤  ٢٠٫٢١١  ١٩٣٫٤٨٢  ٧٦٣٫٩٣٤  ٤٨٤٫٢٠٨  ٩٦٥٫٤٠٨ 

اإجمايل م�ساريف 

العمليات
)١٫٦٥٤٫٩٧٩( ٤٫٠٣٤ )٢٥٫٤٠٤( )١٤٩٫٥٥٧( )٢٦٥٫٢٩٨( )٣٩٥٫٥٠٦( )٨٢٣٫٢٤٨( 

احل�سة من اأرباح 

ال�رشكات الزميلة
-----٨٫٢٨٤٨٫٢٨٤

�سايف )اخل�سارة(/

الدخل
 ٨٧١٫٩٤٢  ١٠٣٫٧١٣ )٥٫١٩٣( ٤٣٫٩٢٥  ٤٩٨٫٦٣٦  ٨٨٫٧٠٢  ١٤٢٫١٥٩

17



ال�رشكات التابعة والزميلة

يو�سح اجلدول التايل ال�رشكات التابعة والزميلة وراأ�س مالها ون�سبة ملكية االأ�سهم فيها واأعمالها الرئي�سية، والبلد الذي متار�س فيه 

عملياتها وبلد التاأ�سي�س كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م :

راأ�ض املال امل�ساهم طبيعة الأعمالبلد الن�ساط  والتاأ�سي�ضال�رشكات التابعة/الزميلة

)مباليني الريالت 

ال�سعودية(

النوعامللكية

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية 

)اجلزيرة كابيتال(
�رشكة تابعة١٠٠%٥٠٠الو�ساطة واإدارة االأ�سولاململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية�رشكة اأمان للتطوير واال�ستثمار العقاري
حفظ واإدارة ال�سمانات 

بالنيابة عن البنك
�رشكة تابعة١٠٠%١

اململكة العربية   ال�سعودية�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين
اأن�سطة التاأمني يف قطاعات 

احلماية واالدخار
�رشكة زميلة٣٥%٣٥٠

يبلغ راأ�س مال �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية ) اجلزيرة كابيتال ( املُ�سدر ٥٠٠ مليون ريال �سعودي مق�سمه اإىل ٥٠ مليون �سهم 

بقيمة ١٠ رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.  ويبلغ راأ�س مال » �رشكة اأمان للتطوير واال�ستثمار العقاري« ١ مليون ريال �سعودي 

مق�سم اإىل ١٠٠ �سهم بقيمة .١٠٫٠٠٠ ريال �سعودي لل�سهم الواحد. ويبلغ راأ�س مال »اجلزيرة تكافل« املُ�سدر ٣٥٠ مليون 

ريال �سعودي مق�سمه اإىل ٣٥ مليون �سهم بقيمة ١٠ رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

اأرباح البنك ومنو املوجودات واملطلوبات املالية

املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م. وميثل ذلك انخفا�سًا  لل�سنة  اأرباحًا �سافية بلغت ٨٧١٫٩ مليون ريال �سعودي  البنك  �سّجل 

وقدره ٤١٥٫٢ مليون ريال �سعودي، اأي بن�سبة ٣٢٫٣% عن االأرباح التي حققها البنك لنف�س الفرتة من العام املا�سي والتي بلغت 

١،٢٨٧٫١ مليون ريال �سعودي. ويعزى هذا االنخفا�س ب�سكل رئي�سي اإىل االنخفا�س يف دخل العمليات و ذلك ب�سبب قيام 

البنك يف العام املا�سي ببيع اأر�س مملوكة له نتج عنها مكا�سب بقيمة ٥٧٢٫٦ مليون ريال �سعودي مقابل بيع اأر�س هذا العام نتج 

عنها مكا�سب بقيمة ٢٠٨٫٦ مليون ريال �سعودي فقط ، وبلغ ربح ال�سهم الواحد ٢٫١٨ ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف ٣١ 

اإجمايل املوجودات ٦٦٫٣ مليار ريال  العام املا�سي. وبلغ  دي�سمرب ٢٠١٦ مقارنة مببلغ ٣٫٢٢ ريال �سعودي لنف�س الفرتة من 

�سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦ مقارنة بـمبلغ ٦٣٫٣ مليار ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥ و بارتفاع مببلغ ٣٫١ مليار ريال 

�سعودي، وميثل ن�سبة ٤٫٨%، اأما �سايف قرو�س و�سلف العمالء، فقد بلغت ٤٢٫١ مليار ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦، 

بانخفا�س �سئيل مببلغ ٠٫١ مليار ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥، وميثل ذلك انخفا�سًا بن�سبة ٠٫٢ %  من ٤٢٫٢ مليار 
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ريال �سعودي  كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥. وقد بلغت املحفظة اال�ستثمارية بالبنك  ١٦٫٣ مليار ريال �سعودي كما يف ٣١ 

دي�سمرب ٢٠١٦م، بارتفاع وقدره ٥٫٠ مليار ريال �سعودي وميثل ارتفاعًا بن�سبة ٤٤٫٥% مقارنة مبا كانت عليه يف نف�س  الفرتة 

من العام املا�سي والتي بلغت ١١٫٣ مليار ريال �سعودي كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م. وبلغ اإجمايل املطلوبات ٥٨٫٢ مليار 

ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦ مقارنة مببلغ ٥٥٫٨ مليار ريال �سعودي ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥ و بارتفاع مببلغ ٢٫٤ مليار 

ريال �سعودي، وميثل ن�سبة ٤٫٢%، يف حني بلغت ودائع العمالء ٥١٫٦ مليار ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦، بارتفاع 

مببلغ ١٫٨ مليار ريال �سعودي، وميثل ن�سبة ٣٫٧ % مقارنة مببلغ ٤٩٫٨ مليار ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥، اأما ال�سكوك 

امل�سدرة لتعزيز راأ�س املال فقد بلغت ٢٫٠ مليار ريال �سعودي يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦ مقارنة مببلغ ١٫٠ مليار ريال �سعودي يف 

٣١ دي�سمرب ٢٠١٥، بارتفاع و قدره ١٫٠ مليار ريال �سعودي.

القرتا�س و�ضندات الدين امل�ضدرة

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6 )باآلف الريالت ال�سعودية(

٢٫٠٠٠٫٠٠٠�سكوك معززة لفرتة ع�رش �سنوات بقيمة ٢٫٠٠٠ مليون ريال �سعودي

٢٫٠٠٠٫٠٠٠االإجمايل

�ضكوك معززة لفرتة ع�رش �ضنوات بقيمة 2000 مليون ريال �ضعودي

بناًء على ا�ستيفاء �رشوط حمددة ح�سب االأحكام الواردة يف ن�رشة االإ�سدار املتعلقة بها، مار�س البنك بتاريخ ٢٩ مار�س ٢٠١٦م خيار 

ا�ستدعاء ١٫٠٠٠ �سهادة �سكوك معززة لراأ�س املال مببلغ مليون ريال �سعودي لل�سك مت اإ�سدارها بتاريخ ٢٩ مار�س ٢٠١١م.

بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٦م، اأ�سدر البنك ٢٫٠٠٠ �سهادة �سكوك معززة لراأ�س املال مببلغ مليون ريال �سعودي لكل �سك، مبعدل 

توزيع اأرباح على اأ�سا�س ٦ �سهور ح�سب اأ�سعار الفائدة ال�سائدة ما بني البنوك ال�سعودية )�سايبور(، يتم اإعادة تعديله مقدمًا كل �ستة 

اأ�سهر، م�سافا اإليها هام�س ١٩٠ نقطة اأ�سا�س لل�سنة، م�ستحقة ب�سكل ن�سف �سنوي بتتابع وذلك يف تاريخ ٢ يونيو و٢ دي�سمرب من 

كل �سنة حتى تاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٦م، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه �سالحية هذه ال�سكوك. يحق للبنك ممار�سة خيار اال�ستدعاء 

يف ٢ يونيو ٢٠٢١م اأو بعد هذا التاريخ حال ا�ستيفاء �رشوط حمددة ح�سب االأحكام الواردة يف ن�رشة االإ�سدار املتعلقة بها. ميكن 

ا�ستدعاء ال�سكوك اأي�سًا حال ا�ستيفاء بع�س ال�رشوط االأخرى ح�سب االأحكام الواردة يف ن�رشة االإ�سدار االآنفة الذكر. كما اأن هذه 

ال�سكوك م�سجلة لدى ال�سوق ال�سعودية لالأوراق املالية )»تداول«(.

القرتا�س من البنوك

عام ٢٠١٥م.  �سعودي يف  ريال  مليار  مببلغ ٤٫١  مقارنة  �سعودي،  ريال  مليار  االأخرى ٣٫٥  البنوك  من  البنك  قرو�س  بلغت 

بانخفا�س بن�سبة ١٢٫٦%. ويعترب هذا ن�ساطا الإدارة ال�سيولة والتدفقات النقدية ق�سرية االأجل.

مزايا وتعوي�ضات املوظفني

يتم حتديد م�ستوى وحجم تعوي�سات ومزايا املوظفني من خالل مراجعة وم�سح االأجور بال�سوق املحلي والتي يتم تنظيمها ب�سكل 

هذه  اتباع  ويتم  العمل.  �سوق  الرواتب يف  م�ستويات  عن  باال�ستق�ساء  املتعلقة  االأخرى  الو�سائل  من  عدد  اإىل  باالإ�سافة  دوري 

االإجراءات بهدف متكني املجموعة من مواكبة ظروف ال�سوق املحلية واالإقليمية مبا يف ذلك اأخذ حدة املخاطر بعني االعتبار.

ويتكون هيكل التعوي�سات من ا�ستحقاقات ثابتة ومتغرية وبدالت وبرامج حوافز دورية واالمتيازات غري النقدية، وكل ذلك طبقًا 

للمعاير واالأعراف املتبعة بالن�سبة لقطاع اخلدمات املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

وفقًا لنظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية، وال�سيا�سات الداخلية للبنك، فاإن مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ت�ستحق الدفع عند 

انتهاء فرتة خدمة املوظف. وقد بلغ اإجمايل تعوي�سات نهاية اخلدمة للموظفني مع نهاية دي�سمرب ٢٠١٦ مبلغ٢١٧٫٧٦   مليون 

ريال �سعودي.
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املخاطر الرئي�ضية التي يواجهها البنك

يوا�سل  وبذلك  عام،  ب�سكل  املخاطر  ادارة  متحفظة  يف  طريقة  البنك  يتبنى 

البنك اال�ستثمار يف بناء بنية حتتية ت�ستطيع ب�سكل فاعل تعريف وتقييم وقيا�س 

وال�سيطرة على املخاطر املحتملة التي يواجهها البنك  على م�ستوى املوؤ�س�سة.

املتابعة  اجلزيرة  بنك  اإدارة  توا�سل  املخاطر،  م�ستوى  على  رئي�سي  وكاإجراء 

الدقيقة للنواحي الت�سغيلية والتنظيمية  للمخاطر الرئي�سية والنا�سئة التي يتوقع 

اأي�سا  اأن تربز وتهدد لي�س االإقت�ساديات العاملية  واال�سواق املالية فح�سب بل 

اآثارها املتعددة على االقت�ساد ال�سعودي وبالتايل القطاع املايل يف اململكة . 

وعطفا على ما تقدم فقد متيز عام ٢٠١6 ببع�ض الأحداث العاملية الكربى والتي كان 

من اأهمها:

�سهدت  حيث  العاملية  النفط  اأ�سعار  يف  احلاد  الرتاجع  )اأ( 

مل  م�ستويات  اإىل  البرتول  اأ�سعار  هبوط  العاملية  االقت�سادات 

اأن و�سلتها ويفاقم هذا الو�سع تعايف ابطاأ من املتوقع  ي�سبق 

لال�سعار .

 ٢٠١٦ عام  خالل  ال�سيني  االقت�ساد  يف  التباطوؤ  ا�ستمرار  )ب(  

املحتمل  التكرار  لتجنب  العاملية  االقت�سادات  ت�سعى  بينما 

لالأزمة املالية العاملية.

حول  الراأي  يف  كبرياً  اختالفًا  العاملية  القوى  تت�سارك  )ج(  

اال�ستقرار ال�سيا�سي االإقليمي ملنطقة ال�رشق االأو�سط.

التقلب وعدم اال�ستقرار مع  االأوربي فرتة من  )د(   �سهد االحتاد 

خروج اململكة املتحدة من االحتاد االأوربي.

الدويل  النقد  ك�سندوق  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  اأ�سدرت   )هـ(  

جديدة  تعليمات  العاملي  الت�سويات  وبنك  الدويل  والبنك 

تتخذ مبوجبها املزيد من خطوات الت�سديد واالن�سباط املايل 

الإدارة اأنظمة راأ�س املال وال�سيولة.

ل�سمان  واملحلية  العاملية  التنظيمية  الهيئات  قوى  ت�سافر  )و( 

بالتعرث  اخلا�س  اجلديد  العاملي  املايل  املحا�سبي  املعيار  تطبيق 

واملخ�س�سات.

ال�سائدة  واملحلية  العاملية  االأحداث  من  مو�سوعيًا  نهجًا  االإدارة  تبنت  لقد  

الرئي�سية  للمخاطر  الدقيقني  التقييم واالإدارة  الرتكيز على  والنا�سئة ووا�سلت 

التالية:

١. احلفاظ على كفاية راأ�ض املال :

ت�سمن االإدارة موا�سلة البنك االحتفاظ مب�ستويات كافية من راأ�س املال النوعي 

مما ميكنها من م�ساندة النمو املتوقع يف االأ�سول  املرجحة باملخاطر  وكذلك 
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الوفاء مبتطلبات الكفاية الراأ�سمالية النظامية املتوقعة. و�سمن هذا االإطار، فقد و�سع البنك خطة مف�سلة وحمكمة لتعزيز راأ�س املال 

ال�سيناريوهات وكذلك  بهذه  العالقة   املال واملزايا والقيود ذات  راأ�س  لتعزيز  املحتملة  ال�سيناريوهات  تاأخذ يف االعتبار خمتلف 

البنك  ال�سكوك مببلغ  ٢٫٠ مليار ريال �سعودي من قبل  اإ�سدار  للتنفيذ. وياأتي  الزمنية  املال واالأطر  مايتعلق بتكلفة توفري راأ�س 

كخطوة  اأخرى نحو تعزيز وتقوية قاعدة راأ�س املال لديه.

و�سمن ال�سعي لتعزيز القاعدة الراأ�سمالية للبنك، توؤكد االإدارة على موا�سلة العمل على هذا ال�سعيد حيث اختارت ال�سيناريوهات 

االأمثل التي من �ساأنها اأن ت�سمن لي�س جمرد راأ�س املال الكمي بل اأي�سا راأ�س املال  النوعي يف  ا�ستجابته  للمتطلبات النظامية.

٢. اإدارة ال�سيولة:

اإن اإحدى املخاطر الرئي�سية املرتتبة على االأحداث العاملية االأخرية واآثارها على االأ�سواق املالية االإقليمية واملحلية تتمثل يف توفري 

ال�سيولة / االأموال بتكلفة ال تزيد عن تدفق  العوائد االقت�سادية امل�ستقة من االأ�سول املمولة.

واإدراكًا منها ملتطلبات ال�سيولة بعد االأخذ يف االعتبار متطلبات االأعمال احلالية واالأعمال املخططة، فقد قامت اإدارة بنك اجلزيرة 

بو�سع اإطار قوي لل�سيولة ي�سمن حتديداً ا�ستباقيًا ملتطلبات ال�سيولة احلالية واملقدرة كما يقي�س تلك املتطلبات مقابل تكلفة تلك 

ال�سيولة �سمن حدود  التمويل /  اإبقاء تكلفة  ال�سيولة. وقد وا�سلت جلنة  املوجودات واملطلوبات بالبنك تركيزها على �سمان 

معقولة مما يوفر للبنك فر�سة لتمويل منو االأ�سول ذات العوائد العالية.

3. نوعية الأ�سول:

دفعت مواجهة  القطاع املايل العاملي واالإقليمي لرتاجع اأ�سا�سي يف نوعية االأ�سول ، العديد من املوؤ�س�سات املالية النظامية الهامة  اإما 

جتنيب املخ�س�سات مقابل االأ�سول غري العاملة اأو�سطب ن�سبة كبرية من املديونات . 

وانطالقا من هذا املفهوم، ركزت اإدارة بنك اجلزيرة يف عام ٢٠١٦م على �سمان بقاء نوعية االأ�سول  لكافة خطوط العمل يف 

م�ستوى مقبول من حيث النوعية مبا يحول دون  اأية ت�سنيفات اأو خم�س�سات و/ اأو �سطب لديون ال مربر لها. كما بقي البنك انتقائيًا 

على م�ستوى كافة �رشائح االأعمال وحدد �رشائح عمالئه امل�ستهدفة مبنهجية وا�سحة ترتكز على النواحي التالية:

و�سع اأ�س�س حمددة الإطار و�سيا�سة  حتمل املخاطر  )اأ( 

)ب(   حتديد اال�سواق  امل�ستهدفة واحل�سة ال�سوقية ب�سكل وا�سح

حتديد اإطار ل�رشائح القطاعات االقت�سادية  من حيث املخاطر والعوائد واملتطلبات النظامية واجتاهات االأداء. )ج( 

و�سع معايري لتقبل املخاطر  ل�سمان تقييم واإدارة املخاطر املرتبطة بقطاع معني و/اأو �رشائح معينة وذلك من خالل  )د(  

موؤ�رشات  تاأهيل حمددة.

)هـ(  اعتماد درجة تقييم ملخاطر املقرت�س امل�ستهدف عرب �رشائح العمل واملحافظ املالية  ل�سمان اأن يدعم ذلك االإجراء 

النمو امل�ستهدف لنوعية االأ�سول واحتمالية  التعرث وتقديرات تكلفة االئتمان.

اإ�سافة لذلك فاإن االإدارة على دراية بالتطبيق املتوا�سل وتبني املعيار املحا�سبي الدويل اال�سدار التا�سع واالآثار املرتتبة على املحفظة 

جراء ذلك. ويف هذا اخل�سو�س، فقد اأعدت االإدارة ونفذت اإ�سرتاتيجية �ساملة للتاأكد من  بقاء نوعية املحفظة �سليمة وبالتايل متكني 

البنك من جتنب تعرثات اأو خم�س�سات ال مربر لها.

اإدارة خماطر ال�سوق: 

والعوامل  الكلي  واالقت�ساد  االأعمال،  وتوجهات  ال�سوق،  تقلبات  منها  خمتلفة  لعوامل  املخاطر  لتقبل  البنك  ا�ستعداد  يخ�سع 

وال�سيا�سات  العالقة،  ذات  االأ�سواق  خماطر  ل�سالحيات  و�سع حدود  من خالل  املخاطر  هذه  واحتواء  اإدارة  وتتم  املو�سوعية. 

التي تخ�سع الإطار اإدارة املخاطر املعتمد، وااللتزام التنظيمي. ويراقب البنك ب�سكل م�ستمر خماطر ال�سوق لديه من خالل تقييم 
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متطلباته الراأ�سمالية وخماطر اأ�سعار الربح، وخماطر تذبذب العمالت واأي�سا من خالل التحقق من اأن اأعمال اخلزينة لديه تعمل �سمن 

حدود ال�سالحيات املخولة لها. هذا وتخ�سع م�ستويات تقبل املخاطر مبا يف ذلك خماطر ال�سوق للعوامل التالية:

· ن�سبة كفاية راأ�س املال	  

· ن�سبة املوجودات ال�سائلة	  

· ن�سبة �سايف التمويل الثابتة	  

· ن�سبة تغطية ال�سيولة	  

· ن�سبة القرو�س للودائع	  

· تركز م�سادر التمويل	  

· عوامل خماطر ال�سوق باأنواعها 	  
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خماطر ال�ضوق

مقدمة:

تتمثل خماطر ال�سوق يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية الأي اأداة مالية ب�سبب التغري يف متغريات ال�سوق كاأ�سعار 

االأ�سهم ومعدالت الربحية واأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية واأ�سعار ال�سلع.  

اإدارة خماطر ال�سوق

اإن جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق، بتفوي�س من جمل�س االإدارة، م�سئولة عن ال�سيا�سات وحدود ال�سالحيات وال�سوابط امل�ستخدمة يف 

اإدارة خماطر ال�سوق. وقد اعتمد البنك �سيا�سة ملخاطر ال�سوق وحدود �سالحيات خماطر اخلزينة والتي حتدد بو�سوح ال�سيا�سات 

واالإجراءات وحدود �سالحيات خماطر االأ�سواق بالبنك.

بيان خماطر ال�سوق وبيانات خماطر ال�سيولة  وتتمثل االأهداف الرئي�سية لهذه ال�سيا�سة يف اإدارة م�ستويات التذبذب  يف الدخل، و ت

اإىل االإدارة العليا وجلنة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وجمل�س االإدارة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

خماطر اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية

اأو  لقيمتها،  اأجنبية  بعمالت  �سادرة  مالية  اأ�سول  اأي  خ�سارة  على  املرتتبة  املخاطر  هي  االأجنبية  العمالت  �رشف  اأ�سعار  خماطر 

بالن�سبة  �سالحيات  حدود  ال�سوق  خماطر  �سيا�سة  و�سعت  وقد  القيمة.  يف  ربحا  اأجنبية  بعمالت  �سادرة  مطلوبات  اأية  حتقيق 

ل�سايف املراكز املفتوحة ح�سب جمموعات العمالت، حيث مت و�سع حدود �سالحيات للدوالر االأمريكي وعمالت الدول الع�رش 

تذكر  ال  االأجنبية  العمالت  من �رشف  البنك  اأن خماطر  بالذكر  االأخرى. وجدير  العمالت  وكافة  اخلليجية  والعمالت  الكربى 

الأن موجودات ومطلوبات البنك مقومة ب�سكل رئي�سي بالريال ال�سعودي واإىل حد اأقل بالدوالر االأمريكي اأو بعمالت مرتبطة 

بالدوالر االأمريكي. 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

البنك من  االأ�سهم. ويتم �سبط حمفظة  البنك يف  ا�ستثمارات  قيم  انخفا�س  املرتتبة على  املخاطر  االأ�سهم يف  اأ�سعار  تتمثل خماطر 

االأوراق املالية املتاحة للبيع ب�سكل منتظم طبقا لل�سوق وتوؤخذ التغريات االإيجابية وال�سلبية يف االعتبار يف حقوق وارباح البنك.

املعاجلة الراأ�سمالية ملخاطر ال�سوق

املال  راأ�س  ي�ستخدم  املعيارية، حيث  الطريقة  با�ستخدام  ال�سوق  املال مقابل خماطر  لراأ�س  الدنيا  املتطلبات  بنك اجلزيرة  يحت�سب 

كحاجز حماية مايل ملواجهة اأي حتركات معاك�سة ملخاطر ال�سوق. وتعترب خماطر معدل الربحية وخماطر ال�سيولة م�سمولة يف تقييم 

خماطر الركن الثاين من برنامج بازل والتي متثل عوامل املخاطرة الرئي�سية التي تواجهها اأن�سطة البنك  

اختبارات ال�سغط / اجلهد

يجري البنك اختبارات ال�سغط / اجلهد على اأ�سا�س ن�سف �سنوي وذلك بهدف اإجراء املزيد من التقييم للخ�سائر املحتملة اإذ اأن 

البنك من خالل تقييم حجم اخل�سائر غري املتوقعة يكون قادرا على فهم حيثيات املخاطر والتعر�س املحتمل الأحداث غري حمتملة 

ولكن معقولة يف االأ�سواق غري العادية. وي�ستخدم البنك لهذا الغر�س �سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني االإجراءات املالئمة 

ال�سيولة  ت�سمل  التي  ال�سيناريوهات  من  وا�سعا  االعتبارعدداً  يف  البنك  ياأخذ  احلالية  االقت�سادية  البيئة  ظل  ويف  بذلك.  املتعلقة 

واالآثار املرتتبة على م�سادر التمويل. ويتم حتديث هذه ال�سيناريوهات و / اأو اإعادة حتديدها على اأ�سا�س متوا�سل. ويتم اإبالغ نتائج 

اختبارات ال�سغط  / اجلهد اإىل كل من االإدارة العليا وجلنة املخاطر واللجنة التنفيذية وجمل�س االإدارة وموؤ�س�سة النقد من اأجل ت�سهيل 

واإدارة املخاطر مبزيد من ال�سفافية
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خماطر ال�سيولة:

تكمن خماطر ال�سيولة يف احتمال مواجهة البنك م�ساعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم �سدادها نقدا اأو من 

خالل اأي اأ�سول مالية اأخرى. وميكن اأن تقع خماطر ال�سيولة نتيجة ال�سطرابات ال�سوق اأو تخفي�س درجة التقييم االئتماين والتي 

ميكن اأن تت�سبب يف فقدان بع�س م�سادر التمويل. ولتخفيف هذه املخاطر حتاول االإدارة بكل جد تنويع م�سادر التمويل، ويتم 

ت�سعري االأ�سول اآخذين يف االعتبار النواحي املتعلقة بال�سيولة. وتقت�سي �سيا�سة البنك على هذا ال�سعيد باالحتفاظ بر�سيد كاف 

من النقد واالأدوات املعادلة للنقد. 

لقد اأدت االأزمة املالية العاملية االأخرية اإىل ح�سول تغري كبري يف التنظيم واالإ�رشاف على خماطر ال�سيولة يف املوؤ�س�سات املالية. وبناء 

على متطلبات اإدارة خماطر ال�سيولة مبوجب بروتوكول بازل ٣، يتم ا�ستخدام ن�سبتني من اأجل اإدارة خماطر ال�سيولة وهما ن�سبة 

تغطية ال�سيولة ون�سبة �سايف التمويل الثابتة

طريقة اإدارة خماطر ال�سيولة:

بالن�سبة لالإدارة اليومية لل�سيولة، حتر�س  جمموعة  اخلزينة على وجود متويل كاف من اأجل الوفاء بالتزامات الدفع وال�سداد اليومية 

يف الوقت املحدد،

كما ت�سمل عملية اإدارة ال�سيولة الإجراءات التالية:

 االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باالأعباء كعن�رش وقاية للحماية يف حالة ح�سول 	

اأي انقطاع غري متوقع يف التدفقات النقدية.

 اإدارة التدفقات النقدية ق�سرية وطويلة  املدى من خالل تقارير عدم املطابقة عند اال�ستحقاق اإ�سافة اإىل العديد 	

من املوؤ�رشات املختلفة.

 مراقبة تركزات املودعني على م�ستوى البنك لتجنب االعتماد غري الالزم على كبار مقدمي االأموال.	

 تنويع م�سادر التمويل من اأجل �سمان وجود تنوع متويلي مالئم.	

 �سمان املحافظة على الن�سب النظامية كن�سبة ال�سيولة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد ون�سبة �سايف التمويل الثابتة 	

فوق امل�ستويات املطلوبة.

 اإجراء اختبارات ال�سغط / اجلهد  لل�سيولة على اأ�سا�س ن�سف �سنوي حتت خمتلف ال�سيناريوهات كجزء من الرقابة 	

احلكيمة لل�سيولة من اأجل اختبار فعالية وقوة اخلطط ذات العالقة.

للمراجعة  تخ�سع  و   ال�سوق  �سيا�سة خماطر  دليل  م�سمولة يف  بال�سيولة  املتعلقة  واالإجراءات  ال�سيا�سات  كافة  اأن  بالذكر  وجدير 

واالعتماد على اأ�سا�س �سنوي من قبل جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق.

وان�سجاما مع قانون مراقبة البنوك والقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى موؤ�س�سة النقد يعادل 

٧% من اإجمايل حجم ودائع الطلب و ٤% من ودائع العمالء االآجلة.
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وباالإ�سافة اإىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي �سيولة ال يقل عن ٢٠% من حجم مطلوبات الودائع، على �سكل نقد 

واأ�سول �سائلة ، والتي ميكن حتويلها اإىل نقد خالل مدة ال تتجاوز ٣٠ يوما.

وميلك البنك حاليا حمفظة ا�ستثمارية، يتكون جزء كبري منها من �سندات ذات �سعر عائم �سادرة من جهات حكومية ومن قبل 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  . وتعترب هذه املحفظة ذات نوعية عالية و�سيولة عالية مع توفر التمويل )حتى ٨٥-٩٠% ح�سب 

االأداة اال�ستثمارية( من خالل نافذة اإعادة ال�رشاء لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . 

املعايري املحا�ضبية

يحتفظ البنك ب�سجالت وقيود دقيقة للح�سابات وال�سجالت املعتمدة لديه. وقد مت اإعداد القوائم املالية املوحدة  وفقًا للمعايري 

موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبية 

الدولية  واملعايري  )�ساما(،  ال�سعودي  العربي  النقد 

بــ »نظام مراقبة  املالية )IFRS( مع االلتزام  للتقارير 

البنوك« ونظام ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية 

ال�سيا�سات  وتن�سجم  للبنك.  االأ�سا�سي  والنظام 

املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية ال�سنوية 

مع   ٢٠١٦ دي�سمرب   ٣١ يف  املنتهية  لل�سنة  املوحدة 

ال�سنوية  املالية  البيانات  اإعداد  يف  امل�ستخدمة  تلك 

املوحدة لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥.

تعيني مراجعي ح�ضابات البنك 

اإّن املراجعني اخلارجيني حل�سابات البنك م�سوؤولون عن مراجعة القوائم املالية ال�سنوية والربع ال�سنوية للبنك. وقد اأقر اجتماع »اجلمعية 

تعيني  باإعادة  املراجعة  االإدارة وجلنة  )املوافق ١٤٣٧/١٢/٢٠هـ( تو�سية جمل�س  �سبتمرب ٢٠١٦  املنعقد يف ٢١  للبنك  العادية«  العامة 

»اإرن�ست ويونغ« و»كي بي اأم جي  ــ الفوزان و�رشكاه« مراجعني خارجيني حل�سابات البنك لل�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦. 

كفاية راأ�س املال مبوجب الركن الثاين والثالث من معيار بازل 

اإن اتفاق بازل، ال�سادر عن بنك الت�سويات الدويل، هو معيار عمل دويل ملمار�سات اإدارة املخاطر وراأ�س املال ويهدف اإىل و�سع 

اإطار يعزز �سالمة وا�ستقرار النظام امل�رشيف العاملي. 

وقد كانت موؤ�س�سة النقد يف مقدمة اجلهات التي �سمنت تبني وتطبيق  القطاع امل�رشيف ال�سعودي  اأف�سل املمار�سات التي يدعو 

لها بنك الت�سويات الدويل ولذلك فقد اأ�سدرت خمتلف التعليمات والتوجيهات  ذات العالقة بهذا ال�ساأن.

وطبقا لتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فقد اأ�سبح اإطار »بازل ٣« نافذاً اعتباراً من ١ يناير٢٠١٣. وينطوي االإطار 

اجلديد على تعديالت هامة على طريقة ح�ساب راأ�س املال النظامي ووزن االأ�سول املرجحة باملخاطر �سمن الركن االأول. كذلك  

�سهدت متطلبات الركن الثاين والركن الثالث من املعيار حت�سينات هامة مبوجب هذا االإطار املعدل.

ويراقب البنك مدى كفاية راأ�سماله با�ستخدام معايري  كفاية راأ�س املال والن�سب التي تقررها تلك املعايري ح�سب املتطلبات املحددة 

واملقررة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وتقي�س هذه املعايري والن�سب كفاية راأ�س املال عن طريق مقارنة راأ�س مال البنك  

املوؤهل مع قائمة املركز املايل املوّحد للموجودات واملطلوبات واملبالغ االإ�سمية للم�ستقات املالية عند حتويلها اإىل املخاطر املوزونة 

املكافئة ذات العالقة.

اأ�سا�س  الثاين، وذلك على  الركن  بالن�سبة ملخاطر  الراأ�سمالية  املتطلبات  لتقييم  الداخلي م�سممة  املال  راأ�س  تقييم كفاية  اإجراءات  اإن 

الو�سع احلا�رش واالآفاق امل�ستقبلية اآخذة بعني االعتبار املخاطر احلالية للبنك وخطط النمو امل�ستقبلي. كما تقي�س اإجراءات تقييم كفاية 

راأ�س املال الداخلي مدى ا�ستجابة اأعمال البنك واالأمناط الراأ�سمالية حتت خمتلف امل�ستويات املعقولة من فر�سيات االأو�ساع ال�ساغطة .

 اإن اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي للبنك متثل وثيقة �ساملة  م�سممة لتقييم خماطر البنك واأي�سا لتحديد وقيا�س وال�سيطرة 

على املخاطر ومتطلباتها وم�سادرها من راأ�س املال. وعلى اأ�سا�س الدمج التام بناء على اإطار الركن الثاين، فاإن هذه االإجراءات متثل  
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نهجًا واقعيًا ومرتكزاً على املخاطر من اأجل تقييم متطلبات راأ�س املال احلالية واملخططة لبنك اجلزيرة.

لقد مت اإعداد اإف�ساح كفاية راأ�س املال وفقًا لتوجيهات االإف�ساح مبوجب معيار »بازل« التي ت�سدرها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

من حني الآخر وح�سبما ينطبق على البنك.

وطبقا ملتطلبات بازل فاإن البنك هو يف و�سع جيد مبا ميكنه من اال�ستجابة ملتطلبات راأ�س املال، كما اأ�سدر بنجاح �سكوكا بقيمة 

٢ مليار ريال �سعودي يف الربع الثاين من عام ٢٠١٦م، كجزء من اإجراءات تخطيط راأ�س املال املتوا�سلة.

املدفوعات النظامية

قام بنك اجلزيرة خالل ال�سنة ب�سداد الدفعات التالية : 

مليون ريال �سعودياملدفوعات

٣٠٫٧٣الزكاة امل�سددة خالل عام ٢٠١٦ )عن عام ٢٠١٥(

٤٫٨٢�رشيبة خم�سومة من املنبع

١٠٫٦١�رشيبة مدفوعة مقدما )عن عام ٢٠١٦(

٩٫٠٦�رشيبة الدخل عن عام ٢٠١٥

٠٫٠٩زكاة و�رشيبة خم�سومة من املنبع و�رشائب �سنوات �سابقة 

٧١٫٠٥التاأمينات االجتماعية- ح�سة البنك وح�سة املوظفني

٠٫٩٥الـتاأ�سريات، رخ�س االإقامة واخلدمات املت�سلة بها .. الخ،

قدرت التزامات الزكاة امل�ستحقة لعام ٢٠١٦ على امل�ساهمني ال�سعوديني مببلغ ١٩٫٨٧ مليون ريال �سعودي. كما قدرت �رشيبة 

الدخل الواجبة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني مببلغ ١٢٫٩٣ مليون ريال �سعودي و�سوف يتحملها يف النهاية امل�ساهمون غري 

ال�سعوديني. وكان بنك اجلزيرة قد جنب خم�س�سًا كافيًا يف دفاتره لت�سوية التزامات الزكاة و ال�رشيبة املقدرة.

كما تلقى البنك تقديرات زكوية لل�سنوات حتى عام ٢٠١١ مما ي�سيف مطالبات اأخرى وهذا البند مو�سح بالكامل يف االإي�ساح 

رقم ٢٧ من اإي�ساحات القوائم املالية ال�سنوية للبنك. 

العقوبات واجلزاءات والقيود النظامية

فر�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة �سوق املال والبلديات وجهات حكومية اأخرى غرامات مالية على البنك بلغت يف 

اإجمالها ٩١٦٫٢  األف ريال �سعودي خالل عام ٢٠١٦ كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه: 

باآلف الريالت ال�سعوديةاجلهة النظامية

٤٧٥٫٠موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

٣١٠٫٠هيئة �سوق املال

١٢٥٫٩املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية

٤٫٣اأمانة جدة

١٫٠الهيئة العامة للزكاة والدخل 

٩١٦٫٢االإجمايل

 معامالت الأطراف ذات العالقة 

يري جمل�س  العالقة كما  االأطراف ذات  معامالت  اأطراف ذات عالقة. وجتري  مع  العادية،  اأعماله  البنك، خالل دورة  يتعامل 

االإدارة واالإدارة التنفيذية على اأ�سا�س جتاري بحت وتخ�سع املعامالت مع االأطراف ذات العالقة للن�سب املن�سو�س عليها يف نظام 

مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

26



كانت االأر�سدة يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦ والناجتة عن تلك املعامالت واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة على النحو التايل:-

٢٠١6

باآلف الريالت ال�سعودية

٢٠١5

باآلف الريالت ال�سعودية

بنك باك�ستان الوطني )م�ساهم(:

75٦٢٥اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

١98٣٤٠اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

٦٠٠-التزامات و تعهدات 

١٢9.977١٢٨٫٣٣٤ا�ستثمارات

384.353٣٥٨٫٣٦١ودائع العمالء

اأع�ساء جمل�ض الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية وكبار امل�ساهمني و اجلهات املنت�سبة لهم:

48.5٢4٥٩٫٥٥٣قرو�س و�سلف

39٠.99٢٨٩٫٨٥٩ودائع العمالء

٤٫٢٠٢-التزامات و تعهدات

�سنف امل�ساهمون الذين ميتلكون اأكرث من ٥% من راأ�س املال للبنك على اأنهم من كبار امل�ساهمني

�سناديق البنك ال�ستثمارية و خطة منافع نهاية اخلدمة للموظفني:

9١.4٢9٣٢١٫٩٨١ا�ستثمارات

39٢.٠76٣٤٣٫٣٥٦�سايف القرو�س وال�سلف

٢.989٥٩ودائع العمالء

فيما يلي حتلياًل باالإيرادات وامل�ساريف املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

٢٠١6

باآلف الريالت ال�سعودية

٢٠١5

باآلف الريالت ال�سعودية

٢٠.١٢٢٢١٫٩٧٩الدخل من العموالت اخلا�سة

١٠7.937٥٨٫٠٠٨م�ساريف العموالت اخلا�سة

١66٣٢الدخل من الر�سوم والعموالت

9.73٢١٢٫٥٠٢�سايف املدفوعات حل�سة امل�ساريف ل�رشكة زميلة

35.46٢٣٣٫١٨٧اأق�ساط التاأمني املدفوعة

7.4٠9٥٫٢٦٧مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة

بلغ اإجمايل التعوي�سات املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني خالل ال�سنة كالتايل: 

٢٠١6

باآلف الريالت ال�سعودية

٢٠١5

باآلف الريالت ال�سعودية

87.944٨٤٫٨٠٣مزايا ق�سرية االأجل ) رواتب وبدالت(

٢٢.869٢١٫٦٦٩مكافاآت نهاية اخلدمة

التخطيط  باأعمال  للقيام  وامل�سئولية  ال�سالحية  لهم  الذين  التنفيذيني،  املدراء  فيهم  مبن  االأ�سخا�س،  اأولئك  االإدارة  موظفي  بكبار  يق�سد 

والتوجيه واالإ�رشاف على اأن�سطة البنك ب�سورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.
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تاأكيدات جمل�س الإدارة

ي�رشف جمل�س االإدارة على اأداء وعمليات البنك وو�سع ال�سيا�سات، و�سمان التنفيذ ال�سحيح لها وذلك من خالل عقد اجتماعات 

دورية خالل العام. اإ�سافة اإىل ذلك، يراجع املجل�س دوريًا فاعلية االأنظمة القائمة وال�سوابط الداخلية ويراقب القطاعات الرئي�سية 

للبنك للتحقق من تنفيذ ال�سيا�سات العامة وم�ستويات اإدارة املخاطر التي حددها املجل�س.

كما يراجع املجل�س اأي�سًا من خالل جلنة املراجعة املركز املايل للبنك مع مراجعي ح�سابات البنك ل�سمان �سالمة ونزاهة االأداء املايل 

وااللتزام التام باالأنظمة واللوائح واملعايري املحا�سبية املطبقة يف اململكة العربية ال�سعودية. ويوؤكد جمل�س االإدارة م�سوؤوليته القانونية 

عن دقة البيانات املالية، واأنها تعك�س الو�سع املايل للبنك ونتائجه ب�سورة عادلة، كما ي�سمن التزام كافة عملياته ب�سوابط املراقبة 

املو�سوعة من قبل هيئة الرقابة ال�رشعية بالبنك.

ويوؤكد جمل�س االإدارة للم�ساهمني واالأ�سخا�س االآخرين من ذوي امل�سلحة ح�سب معرفته ومن كافة النواحي اجلوهرية ما يلي:

·  اأن �سجالت احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح.	

· اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونّفذ بفاعلية. 	

· اأنه ال يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة البنك على موا�سلة ن�ساطه. 	

· الع�سو 	 اأو  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأية م�سلحة جوهرية الأي من  فيه  البنك طرفًا  يكون  اأي عقد  يوجد يف  اأنه ال 

املنتدب والرئي�س التنفيذي اأو امل�سئول املايل االأول اأو اأي �سخ�س له عالقة معهم، با�ستثناء ما هو مذكور يف هذا 

التقرير يف »معامالت االأطراف ذات العالقة«.

�سوابط  مبراجعة  املالية،  القوائم  ب�ساأن  واجباتهم  اأداء  من  كجزء  تقريرهم،  يف  املو�سح  ح�سب  احل�سابات  مراجعو  قام  كذلك 

الرقابة الداخلية املتعلقة باالإعداد والعر�س العادل  للقوائم املالية وذلك مبا ميكنهم من ت�سميم اإجراءات مراجعة مالئمة، ولكن 

لي�س لغر�س تكوين راأي حول فعالية ال�سوابط الداخلية بالبنك. وقد اأبلغ مراجعو احل�سابات جمل�س االإدارة ببع�س النواق�س اأو 

التو�سيات النا�سئة عن ذلك العمل. وبراأي االإدارة فاإن هذه البنود ال ت�سكل جوانب جوهرية، ولذلك اأ�سدر املراجعون تقريرهم 

غري املتحفظ على القوائم املالية للبنك.

�ضيا�ضة توزيع الأرباح

يتبع البنك االأنظمة والتعليمات ال�سادرة من اجلهات التنظيمية ونظامه االأ�سا�سي فيما يتعلق بتوزيع االأرباح، حيث يقوم البنك 

بتوزيع االأرباح على م�ساهميه طبقًا للمادة )٤٣( من النظام االأ�سا�سي للبنك على النحو التايل:

اأرباح ال�رشكة ال�سنوية ال�سافية التي حتددها بعد خ�سم امل�رشوفات العمومية والتكاليف االأخرى، وتكوين االحتياطيات  توزع 

يتفق  مبا  االإدارة �رشورتها  يرى جمل�س  التي  الطارئة  وااللتزامات  اال�ستثمارات  فيها وخ�سائر  امل�سكوك  الديون  ملواجهة  الالزمة 

واأحكام نظام مراقبة البنوك وذلك على النحو االآتي:

)اأ(  حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني، وال�رشيبة املقررة على اجلانب غري ال�سعودي طبقًا 

لالأنظمة النافذة يف اململكة العربية ال�سعودية وتقوم ال�رشكة بدفع هذه املبالغ للجهات املخت�سة وتخ�سم الزكاة املدفوعة عن 

ال�سعوديني من ن�سيبهم يف �سايف الربح كما حت�سم ال�رشيبة املدفوعة عن اجلانب غري ال�سعودي من ن�سيبه يف �سايف الربح.

)ب(  يرحل ما ال يقل عن ٢٥ باملائة من املتبقي من االأرباح ال�سافية بعد خ�سم الزكاة وال�رشيبة، كما ذكر يف الفقرة  اأعاله 

لالحتياطي القانوين اإىل اأن ي�سبح االحتياطي املذكور م�ساويًا على االأقل لراأ�س املال املدفوع.
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يخ�س�س من الباقي من االأرباح بعد خ�سم االحتياطي القانوين والزكاة وال�رشيبة مبلغ ال يقل عن ) ٥ باملائة ( من راأ�س املال  )ج(  

املدفوع للتوزيع على امل�ساهمني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني على اأن يتم توزيعه بن�سبة املدفوع من قيمة اأ�سهم ال�سعوديني 

وغري ال�سعوديني طبقًا ملا يقرتحه جمل�س االإدارة وتقرره اجلمعية العامة ، فاإذا كانت الن�سبة املتبقية من االأرباح امل�ستحقة الأي 

من امل�ساهمني املعنيني ال تكفي لدفع االأرباح ، فال يجوز للم�ساهمني املطالبة بدفعها يف هذه ال�سنة اأو ال�سنوات التالية ، 

وال يجوز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع ن�سبة من االأرباح تزيد عما اأقرتحه جمل�س االإدارة.

)د(  ي�ستخدم الباقي بعد تخ�سي�س املبالغ املذكورة يف الفقرات ال�سابقة )اأ، ب، ج( على النحو الذي يقرتحه جمل�س االإدارة 

وتقرره اجلمعية العامة.

يجب احلفاظ على ن�سبة امل�ساهمة لكل من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني عند احت�ساب املخ�س�سات الالزمة لالحتياطي  )هـ(  

املجموعتني  من  كل  على  -ويجب  وال�رشيبة  الزكاة  خ�سم  -بعد  االأرباح  �سايف  من  االأخرى  واالحتياطات  القانوين 

االأرباح  من ح�س�سهم يف  م�ساهماتهم  تخ�سم  اأن  على  املال  راأ�س  ن�سبهم يف  االحتياطيات ح�سب  تلك  امل�ساهمة يف 

ال�سافية.

التعامالت البنكية مع اأع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وامل�ضوؤول املايل الأول

بخالف املعلومات الواردة اأعاله »املعامالت مع االأطراف ذات العالقة« التي متت بنف�س �رشوط التعامل مع االأطراف االأخرى، 

ال توجد م�سالح جوهرية الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو امل�سوؤول املايل االأول.

الت�ضنيف الإئتماين

ميثل اجلدول اأدناه اآخر تقييم اإئتماين للبنك:

فيت�ض

)يف اأكتوبر ٢٠١6(

موديز 

)يف اأكتوبر ٢٠١6(

الوكالة الإ�سالمية الدولية

 للت�سنيف )يف نوفمرب ٢٠١6(

الت�سنيف

 الئتماين

F2 ت�سنيف خماطر العمالت االأجنبية )ق�سري االأجل(  

A- ت�سنيف خماطر العمالت االأجنبية )طويل االأجل(  

  A-/A2 ت�سنيف االئتماين ــ  املعيار العاملي

1 ت�سنيف الدعم  

�سلبي م�ستقر �سلبي ت�سنيف الو�سع امل�ستقبلي

 Baa1 / P-2 ودائع البنك 

  A+ / A1 SA ت�سنيف االئتماين  ــ  املعيار املحلي

BB+ ت�سنيف ال�سالمة  

ترتيبات تنازل اأحد اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س 

ال يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اتفاقيات ب�ساأن تنازل اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني 

عن اأي راتب اأو تعوي�س.

ترتيبات تنازل امل�ضاهمني عن حقهم يف الأرباح 

ال يوجد لدى البنك اأي معلومات عن اأي ترتيبات اأو اتفاقيات ب�ساأن تنازل اأي من م�ساهمي البنك عن اأي حقوق لهم 

يف االأرباح.
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جمل�س الإدارة واللجان التابعة

اأ(    جمل�س الإدارة

يف  املنعقدة  واخلم�سني«  »الثانية  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قبل  من  انتخابهم  مت  اأع�ساء  ت�سعة   )٩( من  االإدارة  جمل�س  يتكون 

ب�سفتهم  باملجل�س  ممثلني  واأ�سخا�سًا طبيعيني  اعتباريني،  اأ�سخا�سًا  ميثلون  املوافق ٢٠١٥/١٢/٢٨م،  تاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٧هـ 

ال�سخ�سية، منهم خم�سة )٥( اأع�ساء غري تنفيذيني، وثالثة )٣( اأع�ساء م�ستقلني، وواحد )١( ع�سو تنفيذي، وعقد املجل�س اأربعة 

)٤( اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م، )خم�سة )٥( اجتماعات خالل عام ٢٠١٥م( كما هو مف�سل يف اجلدول التايل:

اجتماعات جمل�س الإدارة  

ت�سنيف ا�ســـــم ع�سو جمل�ض الإدارة

الع�سوية

الجتماع الأول

 مت يف

 ٢٠١6/٠١/٠3م

الجتماع الثاين 

مت يف

 ٢٠١6/٠6/3٠م

الجتماع الثالث 

مت يف

 ٢٠١6/٠9/٢١م

الجتماع الرابع

 مت يف

 ٢٠١6/١٢/١4م

الإجمايل

١١١١٤غري تنفيذياملهند�س/ طارق بن عثمان الق�سبـــــــي

١١٣-١غري تنفيذياالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحــم

االأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�ســـــان

)الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب(
١١١١٤تنفيذي

١١١١٤غري تنفيذياملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

١١١١٤م�ستقلالدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطــــان

١١٣-١غري تنفيذياالأ�ستاذ/ عبد ال�سالم بن عبد الرحمن العقيل

١٣-١١غري تنفيذياالأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقبانــــي

١١١١٤م�ستقلاالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�ســـــــيد

١١١١٤م�ستقلاالأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�ســـايع

اأداء البنك و�سري العمل فيه عن طريق االجتماعات الدورية التي يعقدها خالل العام، ويقوم  ويراقب جمل�س االإدارة ب�سفة عامة 

املجل�س بو�سع ال�سيا�سات والتاأكد من تنفيذها، كما يقوم ب�سورة دورية مبراجعة مدى فعالية االأنظمة املطبقة واإجراءات الرقابة 
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الداخلية، ويراقب قطاعات العمل الرئي�سة بالبنك للتاأكد من تطبيق ال�سيا�سات العامة التي قام بو�سعها، وحتديد م�ستويات املخاطر 

والتاأكد من اإدارتها ب�سورة مقبولة. ويقوم املجل�س اأي�سًا عرب جلنة املراجعة مبراجعة الو�سع املايل للبنك مع املراجعني اخلارجيني 

العربية  اململكة  يف  بها  املعمول  املحا�سبية  واملعايري  واالأنظمة  بالقوانني  التام  االلتزام  من  والتاأكد  املايل  االأداء  �سالمة  من  للتاأكد 

ال�سعودية. ويوؤكد املجل�س م�سوؤوليته النظامية عن �سحة القوائم املالية واأنها تعك�س ب�سورة عادلة املركز املايل للبنك ونتائج اأعماله 

ومدى االلتزام يف جميع اأعماله بال�سوابط ال�رشعية التي ت�سعها الهيئة ال�رشعية التابعة للبنك.

 اأما بالن�سبة لع�سوية اأع�ساء جمل�س اإدارة بنك اجلزيرة يف ال�رشكات امل�ساهمة ال�سعودية املدرجة/غري املدرجة يف نظام تداول كما 

يف نهاية ٢٠١٦/١٢/٣١م فهي كما يلي:

ع�سويته يف جمال�ض اإدارات �رشكات م�ساهمة اأخرىا�سـم ع�سو جمل�ض الإدارة 

١- �رشكة دله للخدمات ال�سحية املهند�س/ طارق بن عثمان الق�سبــــــــــــــي

٢- �رشكة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعة 

٣ - �رشكة عطاء التعليمية                            

٤-  �رشكة �رشب لال�ستثمار العقاري               

رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

رئي�س جمل�س االإدارة

رئي�س جمل�س االإدارة

١- ال�رشكة املتقدمة للبرتوكيماويات        االأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحــــــــــم

٢ - �رشكة اال�سمنت االأبي�س ال�سعودي     

٣ -  �رشكة االتفاق للحديد       

٤ - املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية      

ع�سو جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

االأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�ســـــــــــــــــــــان

)الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب(

ع�سو جمل�س االإدارة�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية

١ - �رشكة اأ�سمنت الق�سيماملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطـــــان

٢ - �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين                     

٣ - �رشكة احتاد االأخوة للتنمية

ع�سو جمل�س االإدارة

رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

١ - �رشكة امل�ست�سارون اخلليجيون    الدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطـــــــــــــــــــان

٢ - ال�رشكة الريادية لتقنية املعلومات

٣ - �رشكة قناديل الرثوة لالإ�ستثمار والتطوير العقاري   

رئي�س جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

١-الهيئة العامة لال�ستثمار  SAGIAاالأ�ستاذ/ عبد ال�سالم بن عبد الرحمن العقيـــــل

٢-�رشكة االأندل�س العقارية   

٣-�رشكة مدار�س ريا�س جند االأهلية  

٤-�رشكة حرمة الوطنية 

ع�سو جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

ع�سو جمل�س االإدارة

رئي�س جمل�س االإدارة

رئي�س جمل�س االإدارة�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةاالأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقبانـــــــــــــــي

--االأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�ســـــــــــــــيد

--االأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�ســـــــــايع
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الإخطارات املتعلقة بكبار امل�ضاهمني 

مل يتلق البنك خالل العام ٢٠١٦ اأي اإخطار من امل�ساهمني اأو االأ�سخا�س ذوي العالقة فيما يتعلق باأي تغيري يف ملكيتهم الأ�سهم 

البنك وفقا ملتطلبات االإف�ساح من قواعد االإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. ويو�سح اجلدول التايل ملكية كبار امل�ساهمني 

واأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذين وزوجاتهم واأوالدهم الق�رش يف االأ�سهم:

وكبار  البنك  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  )عدا  الأ�سخا�س  تعود  الت�سويت  االأحقية يف  ذات  االأ�سهم  فئة  م�سلحة يف  الأي  و�سف   )١

التنفيذيني واأقربائهم( اأبلغوا البنك بتلك احلقوق مبوجب املادة )٤٥( من قواعد الت�سجيل واالإدراج، واأي تغيري يف تلك 

احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية. ح�سب متطلبات الفقرة )١١( من املادة الثالثة واالأربعني من قواعد الت�سجيل واالإدراج.

يف نهاية عام ٢٠١6مخالل عام ٢٠١6ميف بداية عام ٢٠١6ماإ�سم من تعود له امل�سلحة

ن�سبة التغريعدد الأ�سهمن�سبة التغريعدد الأ�سهمن�سبة التملكعدد الأ�سهم

-٢٣٫٣٣٣٫٣٣٣-٥٫٨٣٢٣٫٣٣٣٫٣٣٣%٢٣٫٣٣٣٫٣٣٣البنك االأهلي الباك�ستاين

-٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠-٥٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠%٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ال�سيخ �سالح بن  عبد اهلل حممد كامل

و�سف الأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود الأع�ساء جمل�س اإدارة البنك وكبار التنفيذيني واأقربائهم يف   )٢

اأ�سهم اأو اأدوات دين البنك اأو اأي من �رشكاته التابعة، واأي تغيري يف تلك امل�سلحة اأو تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية االأخرية. 

وذلك ح�سب متطلبات الفقرة )١٢( من املادة الثالثة واالأربعني من قواعد الت�سجيل واالإدراج.

جمل�س الإدارة:

يف نهاية عام ٢٠١6مخالل عام ٢٠١6ميف بداية عام ٢٠١6ماإ�سم من تعود له امل�سلحة

ن�سبة التغريعدد الأ�سهمن�سبة التغريعدد الأ�سهمن�سبة التملكعدد الأ�سهم

	١٣٫٥٧٤-٠٫٠٠٤١٣٫٥٧٤% ١٣٫٥٧٤املهند�س/طارق بن عثمان الق�سبــــــــــــي-

	٢٠٫٢٦%٢٠٫٢٦٢٫٦٧٠٫٦٦٨%٠٫٥٦٢٫٦٧٠٫٦٦٨%٢٫٢٢٠٫٦٦٨االأ�ستاذ/خليفة بن عبد اللطيف امللحـــــــم

	 االأ�ستاذ/ نبيل داود احلو�ســـــــــــــــــــــان

)الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب(

٢٫٦٦٦-٠٫٠٠١٢٫٦٦٦%٢٫٦٦٦-

	املهند�س/عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

	رشكة احتاد االإخوة للتنمية�

١٫٣٣٣

٢٦٫٣٧٥٫٧٥٤

%٠٫٠٠١

%٦٫٥٩

١٫٣٣٣

٢٦٫٣٧٥٫٧٥٤

-

-

١٫٣٣٣

٢٦٫٣٧٥٫٧٥٤

-

-

	٢٫٠٠٠-٠٫٠٠١٢٫٠٠٠%٢٫٠٠٠الدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطــــــــــــان

	١٫٠٠٠-٠٫٠٠١١٫٠٠٠%١٫٠٠٠االأ�ستاذ/ عبد ال�سالم بن عبد الرحمن العقيل-

	١٫٠٠٠-٠٫٠٠١١٫٠٠٠%١٫٠٠٠االأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقبانـــــــي-

	١٫٠٠٠-٠٫٠٠١١٫٠٠٠%١٫٠٠٠االأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�ســـــــــيد-

	املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعيـــــــــة

    )ميثلها االأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�سايع(

١٩٫٩١٥٫٦٧١-٤٫٩٨١٩٫٩١٥٫٦٧١%١٩٫٩١٥٫٦٧١-
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ب(   جلان املجل�س الرئي�ضة

تلبية للمتطلبات النظامية وحتقيقاً لالأداء الأمثل وال�ستفادة من خربات اأع�ساء املجل�ض املتنوعة فقد �سّكل املجل�ض اللجان الرئي�سة التالية مل�ساندة اأدائه وهي:

١ -اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية لبنك اجلزيرة من اأع�ساء يتم اختيارهم بوا�سطة جمل�س االإدارة ويراأ�سها يف هذه الدورة رئي�س جمل�س االإدارة. 

ويحدد جمل�س االإدارة اخت�سا�ساتها و�سالحياتها. ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا لل�سالحيات املفو�سة لها مراقبة تطبيق 

االإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات التي ي�سعها جمل�س االإدارة واإدارة املخاطر ومراقبة اأداء البنك والتو�سية بامليزانية وخطة العمل املقدمة 

للعام املايل والتاأكد من مدى تنفيذها ل�سيا�سات جمل�س االإدارة اإ�سافًة اإىل مراقبة كفاءة تنفيذ معايري و�سيا�سات الرقابة الداخلية.

وقد مت اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س االإدارة رقم )١٩٦( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع االأول 

١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير ٢٠١٦م حيث عقدت اللجنة ت�سعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م )اأحد ع�رش اجتماعًا خالل عام 

٢٠١٥م( ح�رشها اأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات التي املهام الوظيفيةال�سم

ح�رشها

٩رئي�س اللجنة التنفيذيةاملهند�س/ طارق بن عثمان الق�سبــــــــــي

٧ع�سو اللجنة التنفيذيةاالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم

٩ع�سو اللجنة التنفيذيةاالأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�ســــــــــــــــــــان 

٩ع�سو اللجنة التنفيذيةاملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

٨ع�سو اللجنة التنفيذيةاالأ�ستاذ/اإبراهيم بن عبد العزيز ال�سايع

٢ - جلنة املراجعة

تقوم هذه اللجنة بدور اأ�سا�سي وهام يف م�ساعدة جمل�س االإدارة للوفاء بواجباته االإ�رشافية فيما يخ�س �سالمة القوائم املالية للبنك 

وموؤهالت وا�ستقاللية مراجعي ح�سابات البنك، واأداء �سوابط واإجراءات االإف�ساح بالبنك وفعالية املراجعة الداخلية ومراجعي 

احل�سابات اخلارجيني وكفاية اأنظمة البنك املحا�سبية الداخلية وال�سوابط املالية، والتزام البنك بال�سيا�سات االأخالقية واملتطلبات 

القانونية والنظامية اإ�سافة اإىل اإدارة املخاطر واأن�سطة االلتزام والرقابة بالبنك.

وتقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية ربع ال�سنوية للبنك وت�ساعد جمل�س االإدارة يف القيام بالتقومي واملراجعة ال�سنوية لفاعلية اأجهزة 

الرقابة الداخلية وحتديد املخاطر املتوقعة وو�سع اخلطط االإ�سرتاتيجية ملواجهة تلك املخاطر.

عك�ست نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك م�ستويات جيدة ومقبولة. و�سمن هذا االإطار يتبنى بنك 

اجلزيرة كافة ال�سيا�سات واالإجراءات املطلوبة من خمتلف اجلهات النظامية اإ�سافًة اإىل اأف�سل املمار�سات املتبعة عامليا.

التنفيذيني وع�سوين م�ستقلني على االأقل من خارج  اأع�ساء جمل�س االإدارة غري  وتتكون جلنة املراجعة من رئي�س يتم اختياره من 

كما  م�ستمر،  ب�سكل  املالية  االإدارة  وم�سئول  الداخلي  التدقيق  اإدارة  م�سئول  من  كل  املراجعة  جلنة  اجتماعات  ويح�رش  البنك. 

يح�رشها الرئي�س التنفيذي وكبار املديرين التنفيذيني عند احلاجة. 

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة املراجعة �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س االإدارة رقم )١٩٦( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع االأول 

١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير ٢٠١٦م حيث عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م )اأربعة اجتماعات خالل عام 

٢٠١٥م( ح�رشها الرئي�س واالأع�ساء كما هو مبني يف اجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات املهام الوظيفيةال�سم

التي ح�رشها

٤رئي�س جلنة املراجعةاالأ�ستاذ/ حممد بن عبد اهلل احلقباين

٤ع�سو جلنة املراجعةاالأ�ستاذ/ فواز بن حممد الفـــواز

٣ع�سو جلنة املراجعةاالأ�ستاذ/ طه بن حممد اأزهـــري
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3 -  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

بعد �سدور الئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك اجلزيرة مت ال�رشوع يف اإن�ساء هذه اللجنة كلجنة تابعة ملجل�س االإدارة، وقد حدد املرفق 

وفقًا  بعملها  يتعلق  ما  و�سلطاتها وم�سوؤولياتها وكافة  اللجنة  ت�سكيل هذه  كيفية  اجلزيرة  ببنك  اخلا�سة  احلوكمة  )خ( يف الئحة 

ملتطلبات الئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

وترتكز مهام واخت�سا�سات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف التو�سية ملجل�س االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات 

واملعايري املعتمدة ، واملراجعة ال�سنوية عن االحتياجات املطلوبة منح املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة ، ومراجعة هيكل 

جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها ، والتاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني 

وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �رشكة اأخرى ، وربط التو�سية بالتعيني باملهارات املنا�سبة 

والقدرات واملوؤهالت املطلوبة، وو�سع ومراجعة �سيا�سات املكافاآت والتعوي�سات الأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني.

وقد �سادقت اجلمعية العامة غري العادية »الثانية واالأربعون« يف اجتماعها املنعقد بتاريخ ١٠ ربيع الثاين ١٤٢٩هـ املوافق ١٦ 

اأبريل ٢٠٠٨م على قواعد اختيار اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومهام اللجنة ح�سب املادة اخلام�سة ع�رش ال�سادرة عن هيئة 

ال�سوق املالية ووفقًا لتو�سية جمل�س االإدارة. 

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س االإدارة رقم )١٩٦( املنعقد يف تاريخ ٢٣ 

ربيع االأول ١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير ٢٠١٦م حيث عقدت اللجنة اجتماعني خالل عام ٢٠١٦م )اأربعة اجتماعات خالل 

عام ٢٠١٥م( ح�رشها رئي�س واأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد الجتماعات التي املهام الوظيفيةال�سم

ح�رشها

٢رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاالأ�ستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف امللحم

٢ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاالأ�ستاذ/ عبد ال�سالم بن عبد الرحمن العقيل 

٢ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآتاالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�سيد

4 - جلنة اإدارة املخاطر

تقوم هذه اللجنة مب�ساعدة جمل�س االإدارة يف االإيفاء مب�سئوليات االإ�رشاف على املخاطر الكامنة يف عمل البنك وعمليات الرقابة 

فيما يتعلق مبثل هذه املخاطر ، وترتكز مهامها وم�سوؤولياتها يف االإ�رشاف واملراقبة ــ مراجعة قابلية البنك الإدارة وحتمل املخاطر 

بناًء على التحليل املقدم عن مدى اإدارة املخاطر و�سياغة ال�سيا�سات املنا�سبة لتطبيقها ــ اعتماد نظام الت�سنيف املعمول به يف البنك 

وال�سيا�سات االأ�سا�سية الإدارة االأ�سول وااللتزامات كما مت تطويرها بوا�سطة جلنة االأ�سول وااللتزامات ــ مراجعة حاالت التعر�س 

للمخاطر املالية الهامة وغريها من حاالت التعر�س للمخاطر واخلطوات التي اتخذتها االإدارة ملراقبة و�سبط واإعداد التقارير عن 

حاالت التعر�س للمخاطر مبا يف ذلك ، دون ح�رش ، مراجعة االعتماد وال�سوق واالئتمان وال�سيولة وال�سمعة والت�سغيل والتزوير 

ــ مراجعة  التجارية  القيود  اأو  املنا�سبة  التعامالت  للمخاطر والتحمل واعتماد  التعر�س  االإ�سرتاتيجية، وتقدمي حاالت  واملخاطر 

نطاق عمل اإدارة املخاطر واأن�سطتها امل�ستهدفة يف ما يتعلق باأن�سطة اإدارة املخاطر اخلا�سة بالبنك.

وقد مت اإعادة ت�سكيل جلنة اإدارة املخاطر �سمن هذه الدورة يف اجتماع جمل�س االإدارة رقم )١٩٦( املنعقد يف تاريخ ٢٣ ربيع االأول 

١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير ٢٠١٦م حيث عقدت اللجنة اأربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٦م )ثالثة اجتماعات خالل عام 

٢٠١٥م( ح�رشها رئي�س واأع�ساء اللجنة ح�سبما هو مو�سح باجلدول اأدناه:

عدد الجتماعاتاملهام الوظيفيةال�سم

 التي ح�رشها

٤رئي�س جلنة اإدارة املخاطرالدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطان

٣ع�سو جلنة اإدارة املخاطراالأ�ستاذ/ عبد اهلل بن �سالح الر�سيد 

٤ع�سو جلنة اإدارة املخاطراالأ�ستاذ/ اإبراهيم بن عبد العزيز ال�سايع
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  5 ــ  اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة

تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف م�ساعدة جمل�س االإدارة لالطالع مب�سوؤولياته االجتماعية املتعلقة بربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة 

حيث تتمثل م�سوؤوليات اللجنة يف ر�سم ال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة باأن�سطة وبرنامج امل�سوؤولية االجتماعية، واعتماد امليزانية 

ال�سنوية لربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة، واإقرار اخلطة ال�سنوية للربنامج، واتخاذ احللول املنا�سبة حيال العوائق التي قد تعرت�س 

برامج امل�سوؤولية االجتماعية، ومراجعة اأهداف الربنامج من خالل تفعيل واإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع، واالإ�سهام وامل�ساركة 

الفاعلة يف برامج امل�سوؤولية االجتماعية على م�ستوى اململكة، ومد ج�سور التعاون والتوا�سل بني البنك واجلهات والهيئات املعنية 

بتلك الربامج، واإقامة ال�رشاكات النوعية مع اجلمعيات والهيئات اخلريية يف اململكة التي ت�سهم يف اإبراز دور القطاع اخلا�س يف 

دفع م�سرية امل�سوؤولية االجتماعية، وتهيئة البيئة املنا�سبة ال�ستيعاب ال�سباب وتاأهيلهم ل�سوق العمل، وتقدمي برامج مميزة موجهة 

لتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�سة، والرفع ملجل�س االإدارة بتقرير �سنوي عن اأن�سطة وبرامج )خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة( .

رقـــــــــم  االإدارة  اجتماع جمل�س  الدورة يف  اجلزيرة �سمن هذه  اجلزيرة الأهل  لربنامج خري  العليا  اللجنة  ت�سكيل  اإعادة  مت  وقد 

)١٩٦( املنعقد يف تــــاريخ ٢٣ ربيــع االأول ١٤٣٧هـ -املوافق ٠٣ يناير ٢٠١٦م حيث عقدت اللجنـــة ثالثة اجتماعــــات 

خالل عــــــام ٢٠١٦م )ثالثة اجتماعات خالل عام ٢٠١٥م(، على النحو التايل: 

املهام الوظيفيةال�سم
عدد الجتماعات التي 

ح�رشها

٣رئي�س اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرةاالأ�ستاذ/ خالد بن عمر البلطــــــــــــــــان

٣ع�سو اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرةاملهند�س/ عبد املجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

٣ع�سو اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرةاالأ�ستاذ/ عبد العزيز بن اإبراهيم الهدلق

ج(    املدفوعات لأع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املوظفني التنفيذيني

ال�سلطات  ال�سادرة عن  التعليمات  التي حددتها  للثوابت  وفقًا  املجل�س  االأع�ساء من خارج  اأو  البنك  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  يتم حتديد مكافاآت 

ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  ال�سادرة عن  املكافاآت  اململكة وتوجيهات  العاملة يف  البنوك  الرئي�سية حلوكمة  للمبادئ  االإ�رشافية، وتخ�سع 

والئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية، واأحكام نظام ال�رشكات والنظام االأ�سا�سي لبنك اجلزيرة.

اإجمايل هذه  اإن  عنه.   املنبثقة  اللجان  واأع�ساء  االإدارة  الأع�ساء جمل�س  اجلل�سات  ومكافاآت ح�سور  م�ساريف  بدفع  البنك  يقوم 

و  التنفيذي  الرئي�س  �سمنهم  من  التنفيذيني  املوظفني  كبار  من  االإدارة وخم�سة  جمل�س  الأع�ساء  عام ٢٠١٦م  املدفوعات خالل 

امل�سوؤول املايل االول كما يلي:

مالحظة: طلبت هيئة ال�سوق املالية بخطابها بالفاك�س املوؤرخ يف ٢٠١٥/١١/١٥م اأن يتم االإف�ساح عن مكافاآت اأع�ساء جمل�س 

االإدارة امل�ستقلني ب�سكل منف�سل-ح�سب متطلبات الفقرة )هـ( من املادة )٩( من الئحة حوكمة ال�رشكات.

التعوي�سات والبدالت املدفوعة الأع�ساء جمل�س االإدارة وخم�سة من كبار امل�سوؤولني التنفيذيني، مبن فيهم الرئي�س التنفيذي وامل�سوؤول املايل االأول:

)باآالف الرياالت ال�سعودية(

أعضاء مجلس البيـــــــان
اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

التنفيذيين

أعضاء 
مجلس اإلدارة 

المستقلين

المدفوعات لخمسة من كبار 
التنفيذيين بمن فيهم الرئيس 

التنفيذي والمسئول المالي األول

14.197---رواتب وتعويضات

5652.7981.6951.252بدالت

12.533---عالوات سنوية ودورية

----حوافز
تعويضات أو مزايا عينية تدفع على 

1.500---أساس شهري أو سنوي

5652.7981.69529.482المجموع
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د( اجتماعات اجلمعية العامة للم�ضاهمني التي عقدت خالل عام 2016م

مت عقد اجتماع واحد للجمعية العامة خالل عام ٢٠١٦م، وهو اجتماع اجلمعية العامة غري العادية »الثالثة واخلم�سني« )االجتماع 

هذا  العامة يف  اجلمعية  �سادقت  وقد  املوافق ٢٠١٦/٠٩/٢١م.  تاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٠هـ  املنعقد يف  البنك  مل�ساهمي  الثاين( 

االجتماع على القوائم املالية للبنك لعام ٢٠١٥م وعلى تعديالت النظام االأ�سا�سي للبنك وبقية بنود جدول االأعمال.

حوكمة ال�رشكات

يحر�س بنك اجلزيرة على االلتزام التام بقواعد حوكمة ال�رشكات التي حتقق التطبيق احلازم الأنظمة الرقابة الداخلية ال�ساملة و�سيا�سات 

اململكة  اأنظمة وقوانني  مع  ال�سامل الأعماله  التوافق  بتحقيق  البنك  يقوم  املخاطر. كما  اإدارة  مببادئ  وال�سفافية وااللتزام  االإف�ساح 

واإدخال اأحدث معايري االأداء للم�رشفية العاملية يف اإ�رشافه على اأدائه امل�رشيف مبا يف ذلك التوجيهات ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ووزارة التجارة واال�ستثمار وكافة املتطلبات والتو�سيات ال�سادرة من جلنة بازل. 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�رشكات يف  التا�سعة من الئحة حوكمة  املادة  )اأ( من  املادة االأوىل و  الفقرتني )ج( من  اإىل  ا�ستناداً 

ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، فاإن بنك اجلزيرة قام بتطبيق جميع املواد الواردة يف الالئحة، بعد اأن حقق االلتزام مبتطلبات 

املادة ال�ساد�سة- حقوق الت�سويت، الفقرة )ب(- وجوب ا�ستخدام الت�سويت الرتاكمي عند الت�سويت الختيار اأع�ساء جمل�س 

البنك  الثاين( مل�ساهمي  العادية »الثالثة واخلم�سون« )االجتماع  العامة غري  العامة، حيث وافقت اجلمعية  االإدارة يف اجلمعية 

املنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٠هـ املوافق ٢٠١٦/٠٩/٢١م على تعديل ن�س املادة )٣٤( من النظام االأ�سا�سي للبنك املتعلقة 

يجوز  ال  بحيث  االإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  انتخاب  حال  يف  الرتاكمي  الت�سويت  ا�ستخدام  وجوب  باإ�سافة  الت�سويت  بحقوق 

ا�ستخدام حق الت�سويت لل�سهم اأكرث من مرة واحدة، كما مت ت�سمني جميع مبادئ الئحة حوكمة ال�رشكات ال�سادرة عن الهيئة 

يف الئحة احلوكمة اخلا�سة ببنك اجلزيرة ومت تف�سيلها مبا ي�سمن مراقبة مدى فعاليتها وتطويرها وتعديلها عند احلاجة من قبل 

جمل�س االإدارة. 

املراجعة ال�ضنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية

كموؤ�س�سة مالية ، يعلق البنك اأهمية كربى على بيئة الرقابة الداخلية . و قد و�سع البنك اإجراءات رقابة داخلية فعالة على م�ستوى 

املوؤ�س�سة ككل و تتم مراقبة و اختيار فعاليتها ب�سكل م�ستمر من قبل فعاليات الرقابة يف البنك ، كما يتم اأي�سا اإختبارها من قبل 

مراجعي ح�سابات م�ستقلون و فريق ك�سف نظامي .

و قد اأظهرت نتائج املراجعة ال�سنوية الإجراءات الرقابة الداخلية يف )بنك اجلزيرة( م�ستويات رقابية جيدة و مقبولة.

اخلطط امل�ضتقبلّية

بنك اجلزيرة هو موؤ�س�سة م�رشفية رائدة يف تقدمي اخلدمات املالية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وقد حتول بنك اجلزيرة خالل ال�سنوات ال�ستة املا�سية اإىل بنك متكامل ويقدم جمموعة متكاملة من اخلدمات واملنتجات.

وت�ستمل اخلدمات الرئي�سية للبنك على اخلدمات امل�رشفية ال�سخ�سية وخدمات فوري )اأعمال التحويالت( واخلدمات امل�رشفية 

لل�رشكات و املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واخلدمات امل�رشفّية اخلا�سة وخدمات ال�رشكات العاملّية واخلزينة. وتكمل هذه اخلطوط 

وخدمات  االأ�سول،  واإدارة  اال�ستثمارية،  امل�رشفية  واخلدمات  التكافلي،  التاأمني  خدمات  تقدم  والتي  التابعة  ال�رشكات  اأعمال 

الو�ساطة، واالأوراق املالية.

وقد �سجل البنك منوا قويا يف قاعدة االأ�سول حيث منت القرو�س وال�سلف منواً مت�سارعًا على اأ�سا�س �سنوي. ويعزى ذلك النمو 

اإىل بناء قاعدة عمالء قوية مع العمالء االأفراد وال�رشكات على حد �سواء والتي ترتاوح بني ال�رشكات الكبرية وال�رشكات  الكبري 

ال�سغرية واملتو�سطة والرتكيز ب�سكل كبري على اأن�سطة البيع امل�سرتكة ملنتجات االأفراد ومنتجات اخلزينة ومتويل ال�رشكات باالإ�سافة 

اىل منتجات اخلدمات امل�رشفـية اال�ستثمارية.

ا�ستمرت جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات بنهجها االإ�سرتاتيجي يف تقدمي احللول امل�رشفية لقطاعات ال�رشكات واملوؤ�س�سات 

وقطاع االعمال من خالل باقات وا�سعة من املنتجات التمويلية التجارية وخدمات اإدارة النقد وامل�رشفية االإلكرتونية للم�ساهمة 

الفاعلة فـي النمو االإجمايل اإىل قاعدة اأ�سول البنك وربحيته.
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وعلى �سعيد اخلدمات امل�رشفية لالأفراد فقد اأدى طرح منتجات وخدمات جديدة مع الرتكيز على جودة اخلدمة املقدمة وال�سعي 

اإىل زيادة احل�سة ال�سوقية وما اقرتن بها من تعزيز قوى لقدرات فريق املبيعات والو�سول بها اإىل امل�ستوى االأمثل، اإىل حتقيق زيادة يف 

االإيرادات وتخفي�س امل�ساريف. �سجلت اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة و اخلدمات امل�رشفية العاملية واخلزينه �سنة اأخرى من النجاح، 

و تعمل االآن على حتقيق اأهدافها الطموحة لعام ٢٠١٧ وما بعده.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد

وا�سلت جمموعة اخلدمات امل�رشفية لالأفراد جهودها الإعادة تعريف اخلدمات امل�رشفية و تعزيز موقع البنك الريادي يف ال�سوق 

امل�رشيف من خالل تقدمي منتجات مبتكرة و حلول م�رشفية على اأعلى املعايري املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة اال�سالمية من خالل �سبكة 

فروع مكونة من ٨٠ فرعا و ٦٢١ جهاز �رشف اآيل باالإ�سافة اإىل ٨٫٦٢٣ جهاز لنقاط البيع. 

مت ت�سميم منتجاتنا و خدماتنا لرتقى مل�ستوى احتياجات و تطلعات جميع العمالء ابتداًء من فتح احل�سابات اىل الودائع، وبطاقات 

الدفع و بطاقات االئتمان اإىل التمويل ال�سخ�سي باالإ�سافة اإىل جمموعة رائدة من منتجات التمويل العقاري من خالل �سبكة متنامية 

من الفروع والتي زادت يف العام ٢٠١٦ لت�سل اىل ٣٫٩١% كح�سة �سوقية متمثلة يف ٨٠ فرعًا و ١٩ ق�سمًا لل�سيدات مما كان له 

الدور االأكرب يف منو حمفظة التمويل من ١٨٫٩٥ مليار ريال  اىل ١٩٫٢٣ مليار ريال.

ب�سكل عام منت مطلوبات املجموعة بن�سبة ٥% ليغلق العام ٢٠١٦ على ٢٧٫٧٩ مليار ريال مقارنًة ب  ٢٦٫٣٥ مليار ريال للعام 

٢٠١٥ )مقابل منو ال�سوق ٣٫١% ب�سكل تقديري للودائع حتت الطلب و الودائع الأجل مدفوع ب�سكل رئي�سي بنمو الودائع الأجل(.

الأول مرة يف بنك اجلزيرة مت ا�ستهداف �رشيحة جديدة من العمالء من خالل اإطالق التمويل ال�سخ�سي ل�رشيحة املهنيني  كاالأطباء 

و املهند�سني اال�ست�ساريني و موظفي البنوك االأخرى دون ا�سرتاط حتويل الراتب بهدف تنويع حمفظة التمويل ال�سخ�سي و احل�سول 

اأف�سل العوائد، كما قام البنك كجزء من دوره الريادي يف خدمة املجتمع بت�سميم منتج خا�س لتمويل التعليم اجلامعي و  على 

الذي ي�سمح لالآباء و طلبة التعليم العايل بتمويل النفقات التعليمية بالتعاون مع بع�س اجلامعات باالإ�سافة لعدد من احللول التمويلية 

املتوقع اإطالقها خالل العام ٢٠١٧ و التي �سيكون لها دور يف تعزيز اأداء حمفظة التمويل ال�سخ�سي.

و على الرغم من بطء منو�سوق التمويل العقاري فقد زاد منو حمفظة التمويل العقاري يف بنك اجلزيرة بن�سبة ١٤% يف العام ٢٠١٦ 

بح�سة �سوقية تقدر ب ٧٫١% .

ويف عام ٢٠١٧، �سيقوم البنك بالرتكيز على م�ستواه املتميز يف التمويل العقاري، كما ي�سعى لتقدمي العديد من املنتجات واحللول 

التمويلة للعمالء �سعًيا لتقدمي اأف�سل اخلدمات امل�رشفية لالأفراد.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�ضة

تعتز جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة يف خدمة �رشيحة اأ�سحاب الرثوات ذات املالءة العالية ، وذلك من خالل تقدمي باقة �ساملة 

لديها  ال�سمحاء. كما ت�سخر املجموعة كل ما  ال�رشيعة  اأحكام  امل�رشفية اخلا�سة واملتوافقة مع  ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات 

من خربة واإمكانات من اأجل حتقيق اأهداف عمالئها املالية واإدارة 

ثرواتهم باحرتافية واأمانة.

تفوق  قيا�سية  منو  معدالت  حتقيق  يف  املجموعة  جنحت  وقد 

االأهداف املعدة لها يف عام ٢٠١٦م. حيث ا�ستطاعت املجموعة 

اأن تنمو باإجمايل ودائع عمالئها اإىل ١٠٫٢٣٦ مليون ريال بنهاية 

عام ٢٠١٦م.

كما تتعاون املجموعة وب�سكل وثيق مع »�رشكة اجلزيرة كابيتال« 

حلول  وتقدمي   ، اال�ستثمار  جمال  يف  اال�ست�سارية  اخلدمات  لتوفري 

التعاون على  اأثمر هذا  متنوعة خا�سة ب�رشيحة كبار العمالء. وقد 

اإجمايل  اإجمايل حمافظ عمالئنا اال�ستثمارية لي�سل  منو ملحوظ يف 

قيمته  ما  املجموعة  لعمالء  التابعة  اال�ستثمارية  املحافظ  حجم 

٥٫٠٩١ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٦م.

37



توفري  اإىل  تهدف  للمجموعة  تابعة  لالئتمان  تاأ�سي�س وحدة  مت  فقد   ، االئتمانية  املجموعة الحتياجات عمالئها  تلبية  �سبيل  ويف 

جميع متطلبات عمالئنا االئتمانية بطريقة تتنا�سب مع احتياجاتهم النقدية والغر�س من الت�سهيالت. وقد بلغ اإجمايل حجم حمفظة 

الت�سهيالت االئتمانية ٩٤٩ مليون ريال بنهاية عام ٢٠١٦م.

كما ا�ســـتطاع البنــك الفــوز للمــرة الثــانيــة بجــائــزة »اف�ســل م�رشفيــة خــا�ســة يف اململكــة العــربيــة ال�ســعوديــة من قبل

توؤكد على دور  ، والتي  امل�سهورة  االإعالمية  املوؤ�س�سات  والتي متثل احد 

البنك البارز والريادي يف اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة يف اململكة.

كما ا�ستطاع البنك الفوز بجائزة “اأف�ســل م�رشفيــة خــا�ســة يف اململكة العربيــة ال�ســعوديــة �ســاعــدة للعــام ٢٠١٦ من قبل

من  واإميانًا  الرثوات،  باإدارة  تعنى  التي  االإعالمية  املوؤ�س�سات  اإحدى  متثل  والتي 

املجموعة ب�رشورة تطوير خدماتها با�ستمرار والقرب من اأماكن وجود عمالئها ، فقد مت اإن�ساء مركز ا�سايف يف مدينة مكة املكرمة 

وفق اأفخم واأرقى التجهيزات التي تعزز ال�سعور بالهوية اخلا�سة. وبذلك يرتفع عدد مراكز اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة اإىل اأربعة، 

تتوزع يف كل من الريا�س ، جدة ، اخلرب ، واأخرياً يف مكة املكرمة. وتقوم هذه املراكز بتقدمي جميع اخلدمات والعمليات امل�رشفية 

التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر �سعودية موؤهلة تتميز باأعلى درجات املهنية واخلربة امل�رشفية.

كما تويل املجموعة اأهمية ق�سوى يف تطوير قدراتها الب�رشية وذلك من خالل تقدمي برامج تدريبية متميزة لكوادرها الب�رشية ، 

اإمكاناتهم اال�ستثمارية والفنية ملواكبة املتغريات االقت�سادية. وبف�سل هذه الدورات ،  اإىل تنمية قدراتهم القيادية وتعزيز  تهدف 

اأ�سبح معظم فريق العمل امل�سوؤول عن اإدارة ح�سابات كبار العمالء حا�سل على �سهادة عاملية يف اإدارة الرثوات، وذلك يف �سبيل 

تقدمي خدمة اإدارة الرثوات وفقًا الأعلى املعايري العاملية.

جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال

وا�سلت جمموعة فوري يف عام  ٢٠١٦ تعزيز مركزها حيث جنحت يف رفع قاعدة عمالئها الأكرث من ٨٠٠٫٠٠٠ عميال 

انتعا�سا  التي يوليها عمالء فوري باملجموعة. كما �سهدت املجموعة خالل الفرتة  الثقة  النمو الكبري  م�سجال. ويعك�س هذا 

العاملية.  التحويالت  �سناعة  رواد  من  كواحد  اجلزيرة  وبنك  فوري  خدمات  مركز  لرت�سخ  اململكة  م�ستوى  على   متوا�سال 

و�سعيا منها لتقدمي اأعلى معايري جودة اخلدمة و�سمان حماية م�سالح عمالئها وم�سالح البنك على حد �سواء، وا�سلت خدمة 

فوري اأعمال التطوير ال�سامل على كافة ال�سعد �سواء من ناحية  االأنظمة اأو تو�سعة مراكز حتويل االأموال اأو عالقات املرا�سلني 

اأو التطوير املهني ملوظفيها وذلك مت�سيا مع التوجيهات النظامية مبا يعيد �سياغة خدمات حتويل االأموال لتكون جتربة اأكرث فعالية 

وموثوقية.

ومن اأجل مواكبة التقنيات واملتطلبات العاملية، فقد طرحت جمموعة فوري بنجاح خدمات التحويل املبا�رش اإىل الفلبني وباك�ستان 

فقد كان  لذلك،  اإ�سافة  اجلزيرة.  بنك  اأرباح  اإجمايل  م�ساهمتها يف  منتجاتها ورفعت  قوة خطوط  ونيبال، كما عززت  وم�رش 

اإ�سرتاتيجية  اإجنازات  مبثابة    “iRemit” RIA Money Transfer و�رشكة  �رشكة   مع  االإ�سرتاتيجية  ال�رشاكات  التوقيع على 

ت�سجل للمجموعة يف عام ٢٠١٦ مما يعزز االأبعاد ال�سوقية ملجموعة فوري وعالمتها التجارية على امل�ستوى العاملي.
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وجنبا اإىل جنب مع م�ساهمتها يف حتقيق واحد من اأهداف البنك االإ�سرتاتيجية، توا�سل جمموعة فوري  تو�سعها وذلك  من خالل 

االقرتاب اأكرث من عمالئها لرتفع بذلك عدد مراكز حتويل االأموال التابعة لها اإىل ٤١ مركزا تنت�رش يف كافة اأنحاء اململكة.

على �سعيد امل�ستقبل، �سوف توا�سل جمموعة اخلدمات امل�رشفية يف عام ٢٠١٧ العمل على حتقيق اأهدافها املتمثلة يف ا�ستقطاب 

خطوط  من  املزيد  افتتاح  خالل  من  وذلك  اجلزيرة  بنك  لدى  االأرباح  قاعدة  تطوير  اإىل  اإ�سافة  العمالء  من  باملزيد  واالحتفاظ 

املنتجات اجلديدة وتطوير القنوات االإلكرتونية واال�ستقطاب مرا�سلني جدد وطرح مبادرات ت�سويق مبتكرة مما �سيكون له اأكرب 

االأثر يف جتاوز توقعات العمالء وتطلعات بنك اجلزيرة.

جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�ض�ضات املالية

تركزت اإ�سرتاتيجية »جمموعة اخلدمات امل�رشفية امل�رشفية لل�رشكات واملوؤ�س�سات املالية« يف بنك اجلزيرة على اال�ستمرار يف تو�سيع 

قاعدة العمالء وزيادة عدد املنتجات امل�ستخدمة لكل عميل، مع املحافظة على م�ستوى حمفظة التمويل خالل العام ٢٠١٦م.

نتيجة لهذه ال�سيا�سة فقد انخف�ست املحفظة التمويلية ب�سكل هام�سي ٢ % لت�سل اإىل مبلغ ٢٢٫٤ مليار ريال �سعودي وت�سجل 

دخال ت�سغيليا بلغ ٤٨٤ مليون ريال �سعودي للعام ٢٠١٦م.

كما ارتفع دخل الر�سوم من االأن�سطة امل�رشفية للمجموعة بواقع ٩ % لت�سل اإىل ١٤٥ مليون ريال �سعودي مقارنة مبا كان عليه يف 

العام ال�سابق مببلغ ١٣٢٫٨ مليون ريال �سعودي. و�سوف توا�سل » جمموعة اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات و املوؤ�س�سات املالية« 

والتي تقدم جمموعة وا�سعة من احللول امل�رشفية املتوافقة مع ال�رشيعة االإ�سالمية للعمالء من من�ساآت االأعمال، تو�سيع نطاق خدماتها 

وابتكار مزيد من احللول امل�رشفية لل�رشكات  خالل ال�سنوات القادمة. وترتكز اأن�سطة املجموعة يف كل من الريا�س وجدة والدمام 

مع توفري اخلربات واملوارد الالزمة يف املكاتب االإقليمية الثالثة لتلبية االحتياجات امل�رشفية للعمالء يف كل منطقة.

اإدارة اخلدمات امل�رشفية التجارية

اأن�سئت اإدارة اخلدمات امل�رشفية التجارية يف عام ٢٠١٢م لتوفر باقة من اخلدمات واملنتجات التي ت�ستهدف املن�ساآت ال�سغرية 

اإقليمية تربط خمتلف من�ساآت االأعمال حول اململكة  تاأ�سي�س مكاتب  واملتو�سطة يف اململكة، وحققت االإدارة تقدما وا�سعا عرب 

ومبختلف اأن�سطتهم االقت�سادية، وركزت اإدارة اخلدمات امل�رشفية التجارية علىتو�سيع قاعدة عمالئها واال�ستفادة من الطلب على 

االئتمان، وزيادة حجم االإقرا�س وتو�سيع وتنويع حمفظتها التمويلية.

ويعك�س هذا التوجه االأهداف الرئي�سية لبنك اجلزيرة وامل�ساركة يف حتقيق روؤية اململكة العربية ال�سعودية ٢٠٣٠ وامل�ساهمة يف 

رفع م�ساهمة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اإجمايل الناجت املحلي من ٢٠% اإىل ٣٥%.

الدافع  واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  لتمويل  كفالة«  »برنامج  بتاأ�سي�س  ال�سعودية  ال�سناعية  التنمية  مع �سندوق  امل�ساركة  وكانت 

االأكرب لتحقيق النجاحات املتعددة وامل�ساركة يف تعزيز االقت�ساد الوطني. وباإن�ساء الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف 

عام ٢٠١٦م �سوف يزيد من الفر�س املثمرة الزدهار ال�سوق ليحقق روؤية اململكة العربية ال�سعودية ٢٠٣٠.

و�سوف توا�سل وحدة اخلدمات امل�رشفية التجارية تعزيز خدماتها لكي تلعب دورا حموريا يف توفري منتجات متوافقة مع ال�رشيعة 

االإ�سالمية وتقدمي خدمات تلبي حاجة العمالء ملختلف من�ساآت االأعمال.

اإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية

تعد اإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية االإدارة الرائدة يف توفري احللول امل�رشفية وخدمات ال�سيولة النقدية واملعامالت التجارية واال�ستثمارية 

لعمالء ال�رشكات واملوؤ�س�سات التجارية واملالية يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�سعودية. حيث اثبتت مكانتها ك�رشيك فاعل وموثوق 

للعديد من ال�رشكات العاملية باململكة مبا يف ذلك امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والهيئات احلكومية )القطاع العام( واملوؤ�س�سات املالية. 

كما ت�سعي لتوفري خدمات التجارة املحلية والدولية مب�ستوي عاِل ويف وقت وجيز باالإ�سافة اإىل خدمة ح�سابات العمالت املتعددة 

املالية  املوارد  ا�ستخدام  حت�سني  يف  عمالءنا  ت�ساعد  والتي  والتح�سيل  الدفع  قدرة  يف  واملتمثلة  املتكاملة  الت�سهيالت  وح�سابات 

املحلية  بالعملة  الدفع  خدمات  تقدمي  على  قدرتها  يف  االإدارة  حلول  تتمثل  حيث  املجال  هذا  يف  املتخ�س�سة  الكفاءة  واإنعا�س 

والعمالت االأجنبية باالإ�سافة اإىل خدمات حت�سيل ودفع ال�سيكات. 
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اأون  االإنرتنت مثل »اجلزيرة  لل�رشكات واملقدمة عن طريق  امل�رشفية  اإن خدماتنا 

ت�ساعد يف  لل�رشكات«  الين  اأون  »اجلزيرة  و  التجارية(«  )للخدمات  تريد  الين 

دعم جميع املنتجات التي تقدمها اإدارة اخلدمات واملعامالت العاملية واخلدمات 

التجاري كاالطالع الكامل على معلومات احل�سابات واإن�ساء  بالتمويل  املتعلقة 

ال�ساعة  مدار  علي  حمكم  اأمني  اإطار  يف  االأجنبية  اأو  املحلية  الدفع  خدمات 

باالإ�سافة اىل خدمة اإدارة الرواتب حتت �سعار»رواتبكم« والذي ي�سهم يف تب�سيط 

االإجراءات االإدارية املتعلقة ب�رشف رواتب موظفي ال�رشكات و املوؤ�س�سات، كما 

اأن هذه اخلدمة متتاز مب�ستوى عال من املحافظة على اأمن املعلومات مما يتيح اإمكانية 

اإدارة بيانات الرواتب بكل ي�رش و �سهولة وبال�سكل الذي يرقى مل�ستوى اإر�ساء 

العمالء، و من خالل عملية دفع الرواتب اآليًا. وتن�سجم اإ�سرتاتيجية النمو الإدارة 

اخلدمات واملعامالت العاملية مع التوجيهات الرئي�سية التي تدفع باجتاه التغيري علي 

�سعيد املعامالت االإلكرتونية وتطبيق التحديثات يف خمتلف القطاعات التجارية 

باململكه العربية ال�سعودية.

التمويل املتخ�س�ض:

من  للعمالء  املبتكرة  املهيكلة  املالية  احللول  املتخ�س�س  التمويل   ق�سم  يوفر 

خمتلفة  وحدات   ٣ من  املتخ�س�س  التمويل  ق�سم  يتكون  و  الكربى،  ال�رشكات 

هي: امل�ساريع والتمويل املهيكل، والقرو�س امل�سرتكة، والوكالة. وقد �ساهم هذا 

النموذج الت�سغيلي ذو االأدوار و االأهداف املحددة يف تعزيز قدرة البنك يف كامل 

طيف عمليات التمويل املتخ�س�س.

القرو�س  و  امل�ساريع  متويل  يف  فعااًل  دوراً  يلعب  املتخ�س�س  التمويل  يزال  ال 

و  للم�ساريع  البناءة  امل�ساركة  ل�سمان  االأخرى  الرائدة  البنوك  مع  امل�سرتكة 

ال�رشكات الكربى.

تنويع  من  فيها  مبا  االإ�سالمية،  البنوك  بني  نف�سه  املتخ�س�س  التمويل  و�سع  وقد 

املنتجات التمويلة املختلفة واملطابقة لل�رشعية االإ�سالمية.

وحدة املوؤ�س�سات املالية

امل�رشفية  املرا�سلني  قوية من عالقات  �سبكة  بناء  املالية  املوؤ�س�سات  توا�سل وحدة 

تلبية احتياجات  تعزيز قدرة »بنك اجلزيرة« على  العامل من خالل  اجليدة حول 

بهم.  اخلا�سة  التجارية  واملعامالت  املالية  التحويالت  متويل  وت�سهيل  عمالئه، 

كما حتتفظ وحدة املوؤ�س�سات املالية بعالقات قوية مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

والهيئات احلكومية و�سبه احلكومية، و�رشكات اال�ستثمار والو�ساطة، و�رشكات 

فهم  يف  الوحدة  تتخ�س�س  و  الت�سدير.  اعتمادات  تاأمني  و�رشكات  التاأمني، 

التجارة الدولية و االإقليمية واحتياجات العميل من اإدارة النقد ، مع نظرة مكثفة 

للمتغريات الديناميكية لبلدان املرا�سلني لدينا.

وحدة القطاع العام 

وحدة القطاع العام من جمموعة ال�رشكات واملوؤ�س�سات امل�رشفية تعمل بدور فعال 

يف اإدارة ح�سابات املن�ساأت الكربى احلكومية و �سبه احلكومية  من القطاع العام، 

وتتاألف حمفظتنا من العديد من قطاعات مثل قطاع ال�سناعة ، والبرتوكيماويات 
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العالقات  تلك  طبيعة  و بحكم   . واالت�ساالت  النقل  و  وال�سحن 

و اخلدمات النوعية التي يتطلبها القطاع العام،  يوجد فريق عمل 

ويقدم  العام  القطاع  من  العمالء  احتياجات  لتلبية  متخ�س�س 

امل�رشفية  واخلدمات  العقارات،  ومتويل  لل�رشكات،  متويلة  حلواًل 

النقد، واخلدمات  اإدارة  املقاوالت، وحلول  اال�ستثمارية، ومتويل 

امل�رشفية االإلكرتونية. وتقدم وحدة القطاع العام لعمالء البنك من 

تتعلق  ومنتجات  الدولية،  التجارة  متويل  خدمات  العام  القطاع 

باأ�سواق راأ�س املال والدين، ومنتجات اخلزينة، واخلدمات امل�رشفية 

العاملية.

جمموعة اخلزينة

اأعمالها،  يف  النجاح  من  اأخرى  �سنة  اخلزينة  جمموعة  �سهدت 

بالرغم من اأن البيئة االقت�سادية العاملية مل تكن داعمة للنمو خالل الفرتة نظرا لالنخفا�س الذي ح�سل الأ�سعارالبرتول ويف توفر 

ال�سيولة، عالوة على بع�س الظروف االأخرى العاملية غري املالئمة، اإال اأن جمموعة اخلزينة متكنت من اإدارة م�ستويات ال�سيولة يف 

البنك وخماطر اأ�سعار الربحية بنجاح تام. كما متكنت املجموعة اأي�سا من ت�سجيل نتائج مالية قوية فاقت االأهداف املو�سوعة لها 

وحافظت على مركزها كم�ساهم رئي�سي يف �سايف ربحية البنك املحققة.

وا�سل طلب العمالء على اأعمال املجموعة خالل الفرتة زخمه القوي يف الوقت الذي ركزت فيه املجموعة على تقدمي حلول 

متوافقة مع ال�رشيعة االإ�سالمية لعمالء ال�رشكات واخلدمات امل�رشفية اخلا�سة وذلك مبا يحقق اإدارة خماطرهم على اأكمل وجه. كما 

قامت املجموعة خالل الفرتة بدعم اأعمال خدمة فوري للتحويل ال�رشيع لالأموال وذلك من خالل توفري اأ�سعار �رشف مناف�سة مبا 

مكن خدمة فوري من حتقيق نتائج اإيجابية.

�سهدت اأ�سواق ال�رشف االأجنبي يف عام ٢٠١٦  تقلبات �سديدة مما اأوجد �سعوبات اإ�سافية للتنبوؤ بتحركات االأ�سواق. وانطالقا 

من هذا الواقع فقد تبنت اخلزينة نهجا متحفظا وخف�ست من ارتباطاتها املبنية على منتجات احلماية للعمالت االأجنبية كما حولت 

تركيزها نحو العمل على حتقيق املزيد من النمو يف تدفقات اأعمال ال�رشف االأجنبي والتي بدورها منت بن�سبة ١٥% مقارنة بال�سنة 

املا�سية. وكنتيجة لذلك التوجه، فقد حققت اخلزينة بنجاح االأهداف العامة املو�سوعة لها بالن�سبة للدخل من اأعمال العمالء.

املجموعة، وبف�سل  فاإن  ال�سابقة،  ال�سنة  بقيت كما كانت عليه يف  اال�ستثمارية  للمحفظة  املحددة  االأهداف  اأن  الرغم من  على 

االأهداف املحددة لتح�سني النوعية االئتمانية العامة للمحفظة اال�ستثمارية من خالل النقل الديناميكي للموجودات بهدف تعزيز 

ال�سيولة والعوائد، جنحت يف اإ�سافة �سكوك عالية اجلودة بقيمة ٥٫٢٩ مليار ريال �سعودي.

ريال  مليار   ١٦٫١٩ اإىل  �سعودي  ريال  مليار   ١٠٫٩٠ من  البنك  ا�ستثمارات  حمفظة  التدريجية  اال�ستثمارات  رفعت  وقد  هذا 

�سعودي، وميثل ذلك منوا بن�سبة ٤٨٫٧% مقارنة مبا كانت عليه يف ال�سنة املا�سية.

من ناحية اأخرى فقد كلف جمل�س االإدارة جمموعة اخلزينة باإ�سدار �سكوك من الفئة الثانية بقيمة ٢٫٠٠ مليار ريال �سعودي وذلك 

من اأجل توفري املزيد من الدعم لراأ�س املال والتمويالت االأ�سا�سية. وكان ذلك االإ�سدار واحدا من اأكرب واأكرث االإ�سدارات جناحا 

خالل عام ٢٠١٦، حيث ا�ستطاعت املجموعة اإ�سدار �سكوك بقيمة ٢٫٠٠ مليار ريال �سعودي مبعدل ربحية اإيجابي.

لها.  و�ستوا�سل  املحددة  املخاطر  املو�سوعة و�سمن   ال�سيا�سات واالإجراءات  التام بكافة  التزامها  ب�سكل عام  وا�سلت اخلزينة 

جمموعة اخلرينة حتديث اإجراءاتها واإطار املخاطر لديها واأي�سا تطوير نظام الت�سغيل التقني مبا يوفر لعمالء البنك اأف�سل احللول ويفي 

بااللتزامات واملتطلبات النظامية املحددة.

جمموعة املوارد الب�رشية

امتدادا لالإجنازات واالأهداف التي مت حتقيقها يف عام ٢٠١٥، وا�سلت جمموعة املوارد الب�رشية رحلتها يف تد�سني قفزات و�سبل 

للتقدم االإ�سايف خالل عام ٢٠١٦ معززة دورها ك�رشيك حيوي واإ�سرتاتيجي كامل ومكمل جلميع قطاعات االأعمال، من خالل 

اال�ستمرار يف تطبيق كافة التوجيهات النظامية ذات ال�سلة والرتكيز يف ذات الوقت على ا�ستقطاب وتطوير وحتفيز ومكافاأة املوارد 
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الب�رشية من اأجل االحتفاظ بها للمدى البعيد وحتقيق متيز متوا�سل يف اأداء موظفي البنك.

كما وا�سلت املجموعة تنفيذ �سل�سلة كاملة من االأدوار العامة واخلا�سة وممار�سة الرقابة على جميع �سوؤون املوظفني وممار�ساتهم 

مبا يف ذلك تقدمي امل�سورة جلميع وحدات العمل حول كافة االأمور املتعلقة باإدارة موظفيهم من اأجل م�ساندة وحتقيق االأهداف 

العامة للبنك وتطلعاته العملية بغية احلفاظ على منو ثابت وزيادة القيمة للم�ساهمني واالرتقاء ب�سمعة البنك و�سورته االحرتافية.

ففي عام ٢٠١٦م وا�سلت املجموعة دورها ك�رشيك جلميع جمموعات االأعمال يف تعزيز التوا�سل احليوي والفعال ودعم قنوات 

الب�رشية وكافة  املوارد  باإدارة عالقات  العالقة  ما بني مدراء  املبا�رش  التوا�سل  املوظفني متمثلة يف  فئات  باالإنتاجية جلميع  االرتقاء 

االإدارات الت�سغيلية بالبنك، وعلى راأ�سها االنتهاء من واإطالق م�رشوع »دليل املدراء« والذي مت ت�سميمه واإنتاجه لرت�سيخ ثقافة 

االإلكرتوين  للتعلم  تقنية  اأحدث  تدريبية جديدة ذات  من�سة  واإن�ساء  بالبنك،  وامل�سوؤولني  املدراء  لكافة كادر  متحدة  اإدارية عامة 

واإطالقها بالكامل قبل نهاية العام احلايل، باالإ�سافة اإىل حت�سني وتعزيز فعاليات العمل للم�رشفني واملدراء من خالل اإطالق خدمات 

توعية اإ�سافية على نظام ونوافذ جمموعة املوارد الب�رشية على من�سة »توا�سل« العامة للبنك، بهدف تعزيز االرتقاء مب�ستوى الثبات 

الوظيفي العام يف جميع اخت�سا�سات واإدارات البنك، واالرتقاء ب�سيا�سة التعاقب الوظيفي املحدثة.

كما مت تاأكيد اجلودة واال�ستمرارية االإدارية واجتياز جداول ومتطلبات احلمالت الرقابية والتدقيق بال مالحظات �سلبية وباأق�سى 

التطوير  يف  وخا�سة  احلوكمة  ودور  واملمار�سات  ال�سيا�سات  وتعزيز  وتطوير  ا�ستحداث  خالل  من  املمكنة،  النجاح  درجات 

امل�ستمر ال�سباق وامللحوظ يف �سيا�سة التعوي�سات واالمتيازات ون�سبة التزامها القيا�سية باملتطلبات الرقابية. 

وكما كان هو الو�سع يف ٢٠١٥، تتابع اإدارة التوظيف ال�سدارة يف ٢٠١٦ بالرتكيز على جذب القوى العاملة ال�سعودية ملراكز 

»فوري« خلدمات حتويل االأموال و لربنامج »تطوير �سبكة الفروع« الذين اجتذبا جماعيًا )٥٠٠( خريج على )٢١( دفعة منف�سلة 

خالل االأعوام الثالثة ال�سابقة اإ�سافة اإىل حمافظة البنك على االلتزام القائم باال�ستمرار يف توفري الفر�س الوظيفية املختلفة حلملة 

ال�سهادة الثانوية والدبلوم و اجلامعية، والتي تعترب من اأجنح و�سائل اال�ستقطاب للمواهب ال�سعودية اجلديدة والنامية.

ومما يجدر ذكره اأن البنك جنح يف احلفاظ على  معدٍل عاٍل من ال�سعودة جتاوز ن�سبة ٩٢%. وقد اأ�سفر اجلهد التدريبي عن عقد ما 

يزيد عن ٣٠٠  دورة و ور�سة تدريبية لعام ٢٠١٦، وهذه النتيجة تواكب وتتما�سى مع احتياجات البنك الراهنة ومعطيات ال�سوق، 

اإ�سافة للدورات املطلوبة رقابيًا مثل مكافحة غ�سل االأموال وااللتزام والوعي االأمني وال�ساملة جلميع من�سوبي البنك بال ا�ستثناء.

ال�رشاكة  النتائج  للبنك وعززت هذه  العام  الفئات والتقييم  اإجنازات هامة وموؤثرة على م�ستوى كافة  وعلى �سوء ذلك مت حتقيق 

االإ�سرتاتيجية التي تربط جمموعة املوارد الب�رشية ببقية وحدات وقطاعات العمل يف البنك لال�ستمرار نحو م�ستقبل اأف�سل مع توفري 

بيئة عمل تت�سم باملرونة واجلاذبية والعطاء والتحدي يف ذات الوقت.

جمموعة اإدارة املخاطر 

وا�سل بنك اجلزيرة يف عام ٢٠١٦ حملته  الهادفة للرتكيز على تعزيز ثقافة اإدارة املخاطر و�سمان تطبيقها على م�ستوى املوؤ�س�سة. 

التحتية  البنية  وتوفري  املعتمدة  املخاطر  اإدارة  ممار�سات  الأف�سل  البنك  تبني  ب�سمان  التزامها  االإدارة  وا�سلت  وانطالقا من ذلك، 
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ال�رشورية لتحقيق تلك االأهداف �سواء من حيث االأفراد اأوالعمليات اأواالإجراءات اأواالأنظمة بحيث تتاأ�سل تلك املمار�سات التي 

مت تبنيها يف الن�سيج الثقايف للبنك.

وانطالقا من الروؤية والأهداف التي و�سعتها الإدارة العليا ب�ساأن ما تقدم، فقد اأعطيت الأولوية لتعزيز فعالية اإدارة املخاطر باملوؤ�س�سة، مع الرتكيز 

ب�سكل اأ�سا�سي على النواحي التالية:

بناء هيكل واإ�سرتاتيجية خماطر قوية من اأجل التكيف مع التغريات احلا�سلة يف اإ�سرتاتيجية العمل والروؤية امل�ستقبلية للبنك   .١

وللم�ساعدة يف تطبيق اإ�سرتاتيجية العمل احلالية.

ا�ستثمار وتطوير قدرات وتقنيات حتليل املخاطر من اأجل و�سع اأ�سا�س قوي لبناء مركز بيانات للمخاطر بالبنك. ويف هذا   .٢

ال�سياق، فقد حقق البنك تقدما كبريا على �سعيد ا�ستكمال املرحلة االأوىل من جهوده لتبني ممار�سات  جلنة بازل لالإ�رشاف 

امل�رشيف معيار رقم ٢٣٩ . وتتمثل الروؤية النهائية للبنك يف تطوير مركز حفظ متطور لبيانات املخاطر بحيث يكون مبثابة 

امل�سدر الوحيد للحقيقة مبا يتعلق بكافة بيانات املخاطر واالحتياجات التحليلية.

تنظيم اإجراءات املوافقة واملراجعة مبا ي�سمن اأن تبقى جهات املوافقة على املخاطر وجهات مراجعتها م�ستقلة واأن ت�سع   .٣

ن�سب اأعينها التبني الدقيق لثقافة جلنة االئتمان ومبداأ الرقابة الثنائية على االأقل.

تنظيم واإثراء فعالية اأمن املعلومات باملوؤ�س�سة مت�سيا مع قواعد وتوجيهات موؤ�س�سة النقد. وقد وا�سل البنك جهوده يف �سبيل تعزيز   .٤

ممار�سات اأمن املعلومات يف املوؤ�س�سة و�سبطها طبقا الأف�سل املمار�سات املعتمدة يف ال�سوق. هذا، ولقد تبنى البنك العديد من 

امل�ساريع اخلا�سة التي تركز على تقوية ممار�سات اأمن املعلومات يف املوؤ�س�سة والتوعية بها ومتت املبا�رشة يف تنفيذها اأي�سا.

تطبيق برنامج بازل، والذي ميثل فر�سة هامة لتحقيق االأمور التالية:  .٥

تطوير و�سقل �سيا�سات واإجراءات البنك مبا ي�سمن ات�ساقها مع اأف�سل املمار�سات العاملية واملتطلبات النظامية املحلية. )اأ( 

تطوير و تعميم وتنفيذ ومراقبة اإطار تف�سيلي خا�س بالبنك مل�ستوى تقبل املخاطر بحيث يعمل لي�س فقط كنقطة  )ب( 

ربط بني اإ�سرتاتيجية جمل�س االإدارة وتنفيذ االأق�سام لها، بل اأي�سا كحلقة و�سل تبادلية للمرئيات واملالحظات مبا 

ي�سمن ات�ساق تلك االإ�سرتاتيجية مع البيئة العملية والتنظيمية ال�سائدة.

)ج(  مراجعة والتحقق من فاعلية وحت�سني اأمناط تقييم املخاطر مبوجب الركن الثاين على اأ�سا�س متوا�سل و�سبطها طبقا 

الأف�سل املمار�سات املتبعة على م�ستوى القطاع امل�رشيف واأي�سا مبا يت�سق مع توجيهات وتوقعات موؤ�س�سة النقد. 

املحدد  الوقت  يف  واإ�سدارها  التقارير  تلك  دقة  ي�سمن  مبا  الثالث  والركن  االأول  الركن  مبوجب  التقارير  اأمتتة  )د( 

وا�ستمرار توافقها مع التوقعات النظامية. و�سمن هذا ال�سياق، فقد اخترب البنك ونفذ بنجاح التح�سريات االآلية 

الالزمة الإ�سدار تقارير الركن االأول النظامية، ويتم حاليا ا�سدار التقارير االلية اجلديدة ب�سكل جتريبي موازي مع 

النظام القدمي وعند االنتهاء من ذلك �سيتم طلب املوافقة الر�سمية ملوؤ�س�سة النقد قبل التحول اإىل النظام اجلديد.

العربي  النقد  موؤ�س�سة  ولتوجيهات  املطبقة  املمار�سات  الأف�سل  طبقا  اجلهد   / ال�سغط  اختبارات  اإطار  وتعزيز  حت�سني   .٦

ال�سعودي و اتفاقية بازل و�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل، مبا يف ذلك االإجراءات واملنهجيات املعتمدة مبا ميكن 

البنك لي�س فقط من اإجراء اختبارات ال�سغط / اجلهد النظامية بل اأي�سا من اإجراء اختبارات ال�سغط / اجلهد الداخلية اأو 

االختبارات ذات العالقة ملختلف خطوط العمل واملحافظ التي تخ�سها. ويتم التعامل مع نتائج اختبارات ال�سغط / اجلهد 

كبيانات قيمة الأغرا�س خطط االأعمال وراأ�س املال على اأ�سا�س م�ستقبلي.

�سمان اأن يكون البنك من بني اأوائل املوؤ�س�سات املتبنية للمعيار املحا�سبي العاملي االإ�سدار التا�سع . و�سمن هذا االإطار فقد   .٧

تبنى البنك منهجية تتمحور كم�رشوع رئي�سي  مبا ي�سمن اأن يتم اإعطاء تطبيق املعيار املحا�سبي العاملي رقم ٩ الرتكيز واالهتمام 

الذي ي�ستحقه. كما يعمل البنك على تطوير اأكرث ال�سيناريوهات واالأمناط مالئمة مبا ي�سمن اأن تكون ح�سابات التعرث وخ�سائر 

االئتمان املتوقعة للبنك متوافقة بالكامل مع متطلبات املعيار املحا�سبي ٩  وكذلك مع تعليمات موؤ�س�سة النقد.

التحقق من خالل اإجراءات التحقق واملعايرة اأن اأمناط درجات املخاطر االئتمانية وبطاقات االأهداف املتوازنة حتافظ على   .٨

قوتها التحليلية والتوقعية فيما يخ�س تقييم املخاطر املرتافقة مع تعرث اأي عميل حايل و /اأو حمتمل. هذا ولقد قام البنك 

بنجاح بالتحقق من وتنفيذ الدفعة االأوىل من اأمناطه املعاد معايرتها، وهو االآن يف مراحل متقدمة من تطوير والتحقق من 

واإعادة معايرة االأمناط املتبقية.
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جمموعة املراجعة الداخلية )التدقيق الداخلي(

املواقع  الفعاليات و  العمل و  اأق�سام  ت�سمل كافة  للبنك  تدقيق داخلي م�ستقل و مراجعة �سوابط  باإجراء  الداخلية  املراجعة  تقوم 

اجلغرافية للبنك . و ت�ستخدم االإدارة املنهجيات املعيارية للتدقيق يف اإجراء تقييمات حمكمة للمخاطر و اأنظمة الرقابة للبنك .

حتقيق  ي�سمن  مبا  عليها  االإ�رشاف  مب�سوؤولية  املراجعة  جلنة  ت�سطلع  بينما  الداخلية  املراجعة  جمموعة  رئي�س  املجموعة  اإدارة  يتوىل 

اأهداف املجموعة . و تتبع املراجعة الداخلية طريقة املراجعة املبنية على التدقيق باملخاطر يف تخطيط و تنفيذ مهام تقييم املراجعة 

، وي�سمل نطاق �سالحيات املراجعة الداخلية و نوعية االأداء يف تنفيذ امل�سئوليات املوكلة لها.

املرئيات  بالتو�سيات و  العليا و تزويدها  لالإدارة  الرقابة  اأن�سطة  للمخاطر و  تقييما م�ستقاًل و مو�سوعيًا  الداخلية  املراجعة  تقدم 

املتعلقة باالأن�سطة التي متت مراجعتها .

كما تعتمد املجموعة برناجمًا ل�سمان اجلودة و النوعية ي�سمل كافة اأوجه اأن�سطة املراجعة الداخلية.

املجموعة ال�رشعية 

اجلودة ال�رشعية: ا�ستمرت املجموعة يف الرتكيز على اجلودة ال�رشعية خلدمات البنك ومنتجاته مبا يحقق تطلعات عمالئه  وم�ساهميه 

بو�سفه بنكًا اإ�سالميًا رائداً وذلك من خالل تكثيف عمليات الفح�س واملراجعة لعمليات البنك للتاأكد من اأن جميع اأعمال البنك 

وال�رشكات التابعة له متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية وتقدمي تقارير ربع �سنوية للهيئة ال�رشعية للبنك وقد بلغ متو�سط عينات 

املراجعة ٢٨% من جمموع العمليات املنفذة يف البنك.

االإ�سالمية مطلب  ال�رشيعة  ن�سو�س  من  امل�ستمد  االأ�سيل  والتطوير  االبتكار  باأن  ال�رشعية  املجموعة  توؤمن  املنتجات واخلدمات: 

فاإن  املت�سارعة واملتجددة ولذا  ال�سوق  النمو واملناف�سة وتلبية رغبات  ت�ستطيع  االإ�سالمية حتى  امل�رشفية  ب�سناعة  اأ�سا�سي لالرتقاء 

املجموعة تتعاون ب�سكل دائم مع جمموعات االأعمال داخل البنك البتكار وتطوير اأدواتها وخدماتها وال�سعي الأمتتة الكثري من 

عملياتها لت�سهيل العمليات على العمالء وا�ستثمار وقتهم ب�سكل اأف�سل وجتنب االأخطاء الب�رشية قدر االمكان.

االأبحاث: تدرك املجموعة ال�رشعية اأنه يف �سبيل حتقيق اأهدافها �سعيا للمحافظة على مكانة البنك كبنك رائد يف جمال ال�سريفة 

االإ�سالمية فالبد من القيام بجمع املعلومات واإعداد التقارير واال�ستبانات حول �سوق ال�سريفة االإ�سالمية ومنتجاتها ومدى ر�سى 

العمالء عنها، لذا فقد ا�ستمرت اإدارة االأبحاث يف املجموعة يف جمع البيانات واملعلومات وحتليلها واإعداد التقارير املختلفة حول 

ال�سوق امل�رشيف يف اململكة العربية ال�سعودية و جماالت املناف�سة وجوانب القوة وال�سعف و توقعات العمالء.

التعليم والتدريب: اإن اال�ستثمار يف اال�سول الب�رشية للبنك عرب التدريب والتعليم هو من اأولويات املجموعة ال�رشعية خ�سو�سا يف 

جانب امل�رشفية االإ�سالمية لذا فقد �سعت املجموعة عرب التعاون مع جمموعة املوارد الب�رشية اإىل و�سع برنامج لتدريب موظفي البنك 

املبا�رشة مع املوظفني والتي �ساركت   الدورات  البنك وعقد  التعليم االإلكرتوين يف  العمل امل�رشيف االإ�سالمي عرب  اأ�سا�سيات  على 

املجموعة ال�رشعية يف اإعداد مادتها وتقدميها.

لقد كان لهذه االإجراءات اأثر بالغ يف روؤية املجتمع والعمالء للبنك حيث رفعت من م�ستوى الثقة يف البنك كبنك اإ�سالمي، كما 

�ساهمت يف ح�سول البنك على العديد من اجلوائز يف جمال اخلدمات املالية االإ�سالمية.

اإن متيزنا وريادتنا يف �سناعة امل�رشفية االإ�سالمية يرجع اإىل التزام البنك يف جميع معامالته باأحكام و�سوابط ال�رشيعة االإ�سالمية وفق 

اجتهاد اأع�ساء الهيئة ال�رشعية للبنك من اأ�سحاب الف�سيلة العلماء.

جمموعات امل�ضاندة

اأهدافها اال�سرتاتيجية من ناحية  اأق�سام وفعاليات البنك مبا ميكنها من حتقيق   توا�سل جمموعة امل�ساندة دعمها وم�ساندتها لكافة 

العمالء، والقواعد، واملوظفني، ورفع التقارير و�سوابط املراقبة.

جمموعة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأعمال

العمليات واالإجراءات  التغريات يف  الوا�سعة؛ يف تطبيق  البنك  اأعمال  االأعمال على دعم  االإ�سرتاتيجية وتطوير  عملت جمموعة 

التنظيمية باالإ�سافة اإىل الرتكيز على اآليات تطوير جتربة العميل، وذلك عرب امل�ساركة يف جميع جماالت االأعمال املختلفة. وا�ستملت 

اجنازات املجموعة الرئي�سية علىحت�سينات هامة يف خدمة التمويل ال�سخ�سي، واخلدمات االإلكرتونية لل�رشكات، وحتديثات مهمة 
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العربي  النقد  مبوؤ�س�سة  املرتبطة  االإلزامية  التطويرات  اإىل  باالإ�سافة  »فوري«  لـ  النقدي  التحويل  وقدرات  اخلزينة،  اإدارة  الأنظمة 

ال�سعودي )مثل نظام »مدى« بدون االت�سال بال�سبكة، ومتطلبات البطاقات االئتمانية والتمويل اال�ستهالكي املختلفة وغريها(.

تقنية املعلومات

اإىل دعم وتطوير منتجات وخدمات جديدة وذلك متا�سيا مع االإ�سرتاتيجيات  الهادفة  التقنية  النظم  بناء  توا�سل تقنية املعلومات 

االأجهزة  حت�سني  على  بالرتكيز  املعلومات  لتقنية  بالن�سبة  احلايل  العام  متيز  وقد  بالبنك.  والفعاليات  االأق�سام  كافة  لدى  املعتمدة 

والربجميات اخلا�سة باالأنظمة االأ�سا�سية بالبنك وذلك من اأجل دعم قاعدة العمالء املتنامية. كما حققت املجموعة اأي�سا تقدما كبريا 

يف حقل ا�سرتداد االأعمال وا�ستجابة كافة االأنظمة يف حاالت الكوارث اأو االنقطاع املوؤقت.

اخلدمات اللوج�ستية

�سلمت اخلدمات اللوج�ستية خالل العام ٤ فروع جديدة لالأفراد و ١١ مركزاً تابعًا لفوري خلدمات حتويل االأموال. كما قامت 

اخلدمات اللوج�ستية بتح�سني القدرة االإ�ستيعابية مل�ستودع االأر�سيف اإىل حد كبري باالإ�سافة اإىل اإدخال تغيريات هامة على �سوابط 

الرقابة اليومية لعمليات احلفظ واالأر�سفة.

العمليات

وتوا�سل  العام،  خالل  واالأنظمة  العمالء  خدمات  حت�سني  �سعيد  على  النجاح  من  متقدم  م�ستوى  حتقيق  من  العمليات  متكنت 

تركيزها على تر�سيخ الفعالية املتوا�سلة للعمليات على م�ستوى البنك مع التاأكيد على مراعاة �سوابط املراقبة الرئي�سية.

ا�ستمرارية الأعمال واإدارة �سمة

توا�سل جمموعة ا�ستمرارية االأعمال تركيزها على اجلوانب الهامة يف اإجراءات ا�سرتداد االأعمال يف حاالت الكوارث اأو االنقطاع 

نوعية  �سمة على حت�سني  العام. كما ركزت جمموعة  ال�سعيد خالل  الناجحة على هذا  العديد من االختبارات  باإجراء  ، وقامت 

البيانات االئتمانية املتعلقة بال�رشكة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية، �سمة،  مما اأدى اإىل حتديث ملعلومات عمالء  البنك ب�سكل 

يومي متوافقًا مع متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

اإدارة عالقات البائعني والعقود

الرتكيز على �سمان  مع  الرئي�سيني  واملوردين  الباعة  كافة  العمل عن قرب مع  والعقود  البائعني  اإدارة عالقات  وا�سلت جمموعة 

احل�سول على اأ�سعار مناف�سة وخدمات فعالة.

اجلزيرة لالأ�ضواق املالية » اجلزيرة كابيتال« 

حققت اجلزيرة كابيتال عاما اخر من االأرباح يف ٢٠١٦، بالرغم 

من انخفا�س حجم التداول يف ال�سوق خالل العام، كما حافظت 

ال�رشكة على مكانتها القيادية يف �سوق الو�ساطة املحلية بح�سة بلغت 

 .)%١٤٫٨%  )٢٠١٥: ١٦٫٢

حافظت  العمالء،  متطلبات  تلبية  على  الكبري  الرتكيز  خالل  من 

اجلزيرة كابيتال على قدرتها التناف�سية يف اأعمال الو�ساطة املحلية من 

خالل من�سة التداول االإلكرتوين، تداولكم، وبف�سل التزام ال�رشكة 

عرب  املالية  الو�ساطة  قدرات  وتطوير  لرتقية  الالزم  اال�ستثمار  يف 

بتنفيذ )٣٤٢(  العام ٢٠١٦  كابيتال يف  اجلزيرة  قامت  االإنرتنت. 

املحلي  االأ�سهم  �سوق  يف  التداول  اأحجام  من  �سعودي  ريال  مليار 

)٢٠١٥:  ٥٣٩ مليون ريال �سعودي(
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امل�رشفية  اخلدمات  منتجات  وطرح  االأ�سول  اإدارة  ت�سمل  التي  االخرى  االأعمال  تطوير  يف  اال�ستثمار  اأي�سا  ال�رشكة  وا�سلت 

بن�سبة ٤٢%  العام  اال�ستثمار خالل  العمالء يف �سناديق  نيابة عن  باإدارتها  ال�رشكة  تقوم  التي  االأ�سول  قيمة  لرتتفع  اال�ستثمارية، 

من ٢٫٦ مليار ريال �سعودي اإىل ٣٫٧ مليار ريال �سعودي. ب�سفة خا�سة، ي�رش اإدارة ال�رشكة اأن تعلن اأن �سندوقها اال�ستثماري، 

�سندوق القوافل )�سندوق ا�ستثمار يف اأ�سواق النقد متوافق مع ال�رشيعة االإ�سالمية(، مت ت�سنيفه �سمن اأف�سل ثالث �سناديق اأداء يف 

فئته خالل العام ٢٠١٦، حيث انعك�س التفوق يف االأداء بنمو االأ�سول املدارة يف هذا ال�سندوق بن�سبة ٩٢% خالل العام ٢٠١٦ 

لرتتفع من ١٫٣ مليار ريال �سعودي اإىل ٢٫٥ مليار ريال �سعودي كما يف نهاية العام. �سهد اأي�سا العام ٢٠١٦ تنوعا يف اخلدمات 

اجلديدة املقدمة للعمالء، مثل اإدارة املحافظ اال�ستثمارية اخلا�سة واملحافظ اخلا�سة يف اأ�سواق املال. 

تنفيذي  للعام ٢٠١٦« وجائزة »اأف�سل رئي�س  الو�ساطة االإ�سالمية االأ�رشع منوا  كذلك نحن �سعداء بح�سولنا على جائزة »بيت 

للو�ساطة يف اململكة العربية ال�سعودية للعام ٢٠١٦« من جملة »انرتنا�سيونال فاينان�س«، حيث تعد كال اجلائزتني تقديرا لنجاح 

اأعمال خدمات الو�ساطة يف ال�رشكة. 

اأخرياً، يبقى التفاوؤل كبري حول فر�س التطوير والنمو يف االأ�سواق املحلية ، حيث تعتقد اإدارة ال�رشكة باإيجابية التوقعات لالقت�ساد 

ال�سعودي، على الرغم من التوترات ال�سيا�سية يف املنطقة ، ليتطور معها ال�سوق املايل يف اململكة العربية ال�سعودية.

امل�ضوؤولية الجتماعية

النوعية واملتنوعة يف جمال  الربامج  تبنيه كوكبة من  ــ يف  وا�سل بنك اجلزيرة - من خالل برنامج )خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة( 

امل�سوؤولية االجتماعية يف عدد من مدن وحمافظات اململكة بلغت بحمداهلل )٤٩( مدينة.

وقد ا�ستمر البنك يف تاأكيد دوره ك�رشيك رئي�س يف حتريك عجلة التنمية امل�ستدامة يف املجتمع عرب موا�سلة تنفيذ براجمه و�رشاكاته 

املجتمعية مع اجلمعيات اخلريية واملوؤ�س�سات غري الربحية. 

الأهل  اجلزيرة  )خري  برنامج  م�ستهدفات  اأهم  من  جمتمعنا  يف  حاجة  االأكرث  لل�رشائح  والتاأهيل  التمكني  ق�سايا  زالت  وما  كانت 

اجلزيرة( ، ومن هنا فقد قّدم البنك دعمه وم�ساندته للم�ساريع ال�سغرية واملتناهية ال�سغر عرب حمفظة )القرو�س احل�سنة لالأ�رش املنتجة( 

لتاأ�سي�س م�ساريعهم ال�سغرية والتي تنوعت بني م�ساريع جتارية و�سناعية وخدمية �ساهمت بنجاحها بحمدهلل يف حتّولهم من �سفة 

االأخذ اإىل �سفة البذل والعطاء، باالإ�سافة اإىل ا�ستمرار الرتكيز على التاأهيل املهني واملعريف لل�سباب وال�سابات عرب تقدمي برامج 

التاأهيل والتدريب لتهيئتم ل�سوق العمل وامتالك املهارات احلياتية االأ�سا�سية.

كما �ساهم البنك بال�رشاكة مع )اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء-تراحم-( يف اإطالق �رشاح عدد )٣٠( �سجينًا و�سجينة من �سجناء 

املنتجة يف خمتلف  االأ�رش  ملنتجات  ت�سويقية  مل�ساركته يف دعم يف مهرجانات  باالإ�سافة  املبارك،  �سهر رم�سان  املالية يف  احلقوق 

احلركية،  )االإعاقات  اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  املوجهة  الربامج  وكذلك  مداخيلها،  لزيادة  فر�س  الإيجاد  �سعيًا  اململكة  مدن 

املكفوفون، ال�سم، متالزمة داون، فرط احلركة، التوحد(، كما مت تقدمي برامج نوعية لذوي املعاقني واملتعاملني معهم.
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الرائدة  التطويرية  الربامج  من  القطاع عرب حزمة  هذا  قدرات  بناء  البنك يف  �ساهم  فقد  الربحي؛  غري  القطاع  تطوير  و�سعًيا يف 

للقيادات يف العمل االجتماعي والعاملني فيه، وتاأ�سي�س البنية التحتية للجمعيات اخلريية واالجتماعية عرب جتهيز العديد من معامل 

احلا�سب االآيل وحا�سنات االأعمال وقاعات التدريب، باالإ�سافة للمعامل االإلكرتونية يف عدد من جمعيات حتفيظ القراآن الكرمي 

وغريها مبختلف مناطق وحمافظات اململكة.

براجمه واأن�سطته يف خمتلف مدن وحمافظات  برنامج )خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة( خالل عام ٢٠١٦م، مبختلف  ا�ستفاد من  لقد 

اململكة العربية ال�سعودية )٧٫٣٢٧( �سابًا وفتاة . 

اجلوائز التقديرية وال�ضهادات 

ح�سل »بنك اجلزيرة« خالل الفرتة املا�سية على اجلوائز التقديرية التالية: 

· جائزة اف�سل م�رشفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية �ساعدة للعام ٢٠١٦ من قبل	

· ا�سة يف اململكـة العربيــة ال�ســعوديـة من قبل	 جائزة اف�سل م�رشفيـة خـ

· اأناليتيكا، وهي جهة 	 التحليلية  املمنوحة من كامربدج  لالأفراد  االإ�سالمية  امل�رشفية  بنك يف  كاأف�سل  النقاد  اختيار  جائزة 

متخ�س�سة يف اال�ستثمارات املالية االإ�سالمية يف اململكة املتحدة.

· جائزة »اأف�سل مركز خدمات حتويل االأموال« بال�رشق االأو�سط )فوري( التابع لبنك اجلزيرة واملمنوحة من جمموعة �سي 	

بي اآي فاينن�سال العاملية املتخ�س�سة ب�سوؤون املال واالقت�ساد.

· جائزة املوؤ�س�سة العربية املانحة املتميزة »مانح« لعام ٢٠١٥م �سمن اأعمال موؤمتر )املوؤ�س�سات املانحة غري احلكومية يف 	

الدول العربية( برعاية معايل ال�سيخ / خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�سوؤون االإ�سالمية واالوقاف بالبحرين.

· قبل  	 من  ٢٠١٥م  ام  لعــ ا�سة  اخلــ امل�رشفيــة  يف  بنك  اف�سل  جائزة 

والتي متثل احد املوؤ�س�سات االإعالمية امل�سهورة وتعنى باالأخبار واالأبحاث اخلا�سة بالبنوك واملوؤ�س�سات املالية يف العامل.

· جائزتي اأف�سل مركز ات�ساالت عمالء يف العامل لعام ٢٠١٥م �سمن نهائيات امل�سابقة العاملية ملراكز ات�ساالت العمالء يف 	

الواليات املتحدة االأمريكية :

· امليدالية الذهبية ــ واملركز االأول عن فئة »اأف�سل مركز ات�ساالت عمالء يف العامل لل�سنة«	

· امليدالية الف�سية ــ  واملركز الثاين عن فئة »اأف�سل خدمة عمالء يف العامل لل�سنة « 	

· جائزة عكاظ للتميز املهني )اإتقان( لعام ٢٠١٥م.  	

· جائزة اأف�سل ١٠٠ عالمة جتارية �سعودية رواجًا يف العام ٢٠١٥م ، مقدمة من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن 	

بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، حتت اإ�رشاف »�سحيفة الوطن« 

· ات 	 للمعلومـــ ال�ســعوديــة  ال�رشكــة  قبـــل  من  منحت  والتي   »٢٠١٥ ام  لعــ ات  معلومـ جـــودة  اأف�سل   « جائزة 

انية )�سمة(. ـ ـ االإئتمـ

· اأف�سل بنك يف اخلدمات امل�رشفية الفردية لعام ٢٠١٤ من جملة »وورلد فاينان�س بانكنغ«.	

· اأف�سل بنك يف البطاقات االئتمانية لعام ٢٠١٤ من جملة »ذي بانكر ميدل اإي�ست«.	

· اأف�سل بنك يف التمويل العقاري لعام ٢٠١٤م من جملة »ذي بانكر ميدل اإي�ست«.	

· اأف�سل بنك اإ�سالمي يف اململكة العربية ال�سعودية ــ من جملة »وورلد فاينان�س«	

· ـيا من 	 اأفريقـ اتف الــجــوال ملنطقــة ال�ســرق االأو�ســط و�ســمال  رب الهــ ات امل�رشفيــة عـــ ـــ اأف�سل بنك يف اخلـدمـ

جمــلة »ذي يوروبيان«. 

· جائزة »املوؤ�س�سة املثالية لدعم العمل االجتماعي والتنموي« من جمل�س وزراء العمل وال�سوؤون االجتماعية لدول جمل�س 	

التعاون اخلليجي ــ يف البحرين

· جائزة اأف�سل ١٠٠ عالمة جتارية �سعودية بح�سور �سمو االأمري بندر بن خالد الفي�سل، رئي�س جمل�س اإدارة »موؤ�س�سة ع�سري 	

لل�سحافة والن�رش« وح�سد كبري من ممثلي احلكومة وال�سحافة.

· امليدالية الف�سية واملركز الثاين يف فئة »اأف�سل مركز ات�سال يف العامل« » ال�رشكة العاملية ملراكز االت�سال«. 	

 “Global Banking and Finance Review 2016” 

 Private Banker International (PBI) 

 “Global Banking and Finance Review 2015” 
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· ٧ جوائز يف م�سابقة مراكز االت�سال العاملية ملنطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام ٢٠١٣ ــ فيينا / النم�سا:	

o » امليدالية الذهبية ــ جائزة »اأف�سل مركز ات�سال لل�سنة 

o  »امليدالية الذهبية ــ جائزة »اأف�سل خدمات مركز ات�سال 

o  »امليدالية الف�سية ــ جائزة »اأف�سل نظام حلوافز املبيعات لل�سنة 

o  » امليدالية الذهبية ــ جائزة »اأف�سل قائد اإداري لل�سنة 

o »امليدالية الذهبية ــ جائزة »اأف�سل دعم فني 

o » امليدالية الذهبية ــ جائزة »اأف�سل م�رشف للعام 

o  » امليدالية الف�سية ــ جائزة »اأف�سل وكيل مركز ات�سال لل�سنة 

· بة االأوىل و امليدالية الذهبية 	 جائزة »اأف�سل مركز ات�سال« يف اأوروبا وال�رشق االأو�سط واإفريقيا  املرت

· جائزة »اأف�سل مدير مركز ات�سال« من مركز »اإن�سايت ميدل اإي�ست« -  دبي	

· بة الثانية و امليدالية الف�سية 	 جائزة »اأف�سل قائد« �سمن »امل�سابقة العاملية ملراكز االت�سال«  املرت

�ضكر وتقدير

ي�رش جمل�س االإدارة انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن خال�س �سكره وتقديره للحكومة الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود - حفظه اهلل -.و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز اآل �سعود ويل العهد 

ونائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية. و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن  �سلمان  بن عبد العزيز اآل �سعود ويل ويل 

العهد النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء ووزير الدفاع ، وجميع الوزراء على دعمهم املتوا�سل.

كما يتقدم جمل�س االإدارة بال�سكر ملقام وزارة املالية و وزارة التجارة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على 

دعمهم امل�ستمر للبنك .

انتهاز هذه الفر�سة للتعبري عن جزيل �سكره وتقديره للم�ساهمني و العمالء االأفا�سل على ثقتهم ودعمهم  وي�رش جمل�س االإدارة 

امل�ستمر ولفريق اإدارة البنك وكافة من�سوبيه على اأدائهم واإجنازاتهم.
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تقرير الهيئة ال�رشعية

   

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�سحبه.

اإىل ال�سادة م�ساهمي بنك اجلزيرة 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... وبعد

 

فقد قامت الهيئة ال�رشعية مبراجعة ومناق�سة التقرير ال�سنوي اخلتامي املعد من قبل املجموعة ال�رشعية بالنبك والذي ا�ستمل على 

نتائج فح�س وتدقيق االإجراءات املتبعة من البنك املبينة على اأ�سا�س اأخذ عينات ع�سوائية من كل اأنواع العلميات.

كما اطعلت الهيئة ال�رشعية لبنك اجلريرة علي املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات واملنتجات التي طرحها 

بنك اجلزيرة خالل الفرتة  املنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١م الإبداء الراأي ال�رشعي واإ�سدار الفتاوي واالإر�سادات والقرارات الالزمة. 

وتقع م�سئولية التاأكد من اأن البنك يعمل وفقًا الأحكام ومبادى ال�رشعية االإ�سالمية على االإدارة التنفيذية بالبنك. اأما م�سئولية الهيئة 

ال�رشعية فتنح�رش يف اإبداء راأي م�ستقل بناًء على مراقبتها لعمليات البنك واإعداد هذا التقرير لكم.

لقد قمنا مبراقبتنا من اأجل احل�سول على جميع املعلومات والتف�سريات التي اعتربناها �رشورية لترنويدنا باأدلة تكفي الإعطاء قناعة 

باأن البنك مل يخالف اأحكام ومبادى ال�رشيعة االإ�سالمية، ويف راأينا:

اأن العقود والعلميات واملعالمالت التي اأبرمها البنك خالل الفرتة التي تناولها التقرير امل�سار اليه اأعاله هي يف اجلملة متفقة مع 

اأحكام ال�رشيعة االإ�سالمية وما ورد على بع�سها من مالحظات ال توؤثر جوهريًا على �سالمة العمليات من الناحية ال�رشعية وقد متت 

معاجلتها من قبل االإدارة وما بقى منها �ستتم معاجلتها خالل العام املايل احلايل.

ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يحقق لنا ال�سداد والر�ساد

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئي�سًا ال�سيخ/ عبد اهلل بن �سليمان املنيع      

نائب رئي�س الدكتور/ عبد اهلل بن حممد املطلق    

ع�سواً الدكتور/ حممد بن على القري    

ع�سواً الدكتور/ عبد ال�ستار اأبو غدة    

مقرراً الدكتور/ فهد بن علي العليان   
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بيان الرقابة الداخلية

م�سئولية الإدارة

االإدارة م�سوؤولة عن و�سع واملحافظة على نظام رقابة داخلية فعال يف البنك ي�سمل كافة ال�سيا�سات واالإجراءات والعمليات التي 

مت ت�سميمها حتت اإ�رشاف جمل�س االإدارة )املجل�س( لتحقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية للبنك.

نطاق اإدارة املراجعة الداخلية:

ي�سمل نطاق اإدارة املراجعة الداخلية، وامل�ستقلة عن االإدارة املبا�رشة، تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية على م�ستوى البنك 

واأي�سا �سمان تنفيذ وااللتزام بكافة ال�سيا�سات واالإجراءات املعتمدة. وترفع اإدارة املراجعة الداخلية كافة مرئياتها ومالحظاتها 

اإدارة املراجعة الداخلية بكل اجتهاد  اأن�سطة التقييم اإىل جلنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س االإدارة . كما تراقب  الهامة املرتتبة على 

ون�ساط كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية مبا ي�سمن تخفيف املخاطر املحددة وبالتايل حماية م�سلحة البنك وم�ساهميه.

تبذل كافة االأق�سام يف البنك جهودا مكثفة وحثيثة من اأجل تعزيز بيئة الرقابة ابتداًء من اأقل امل�ستويات وذلك من خالل موا�سلة 

اأو عيوب يف تلك االإجراءات. ومبوجب هذه  اأية ق�سور  مراجعة وتنظيم االإجراءات املعتمدة مبا ي�سحح ويحول دون حدوث 

ال�سالحيات فقد مت تكليف كافة االأق�سام، حتت اإ�رشاف االإدارة التنفيذية العليا، م�سئولية اال�رشاف على ت�سحيح ق�سور وعيوب 

الرقابة التي يتم حتديدها من قبل مراجعي احل�سابات الداخليني واخلارجيني. كما ت�سطلع اإدارة االلتزام، من خالل التطبيقات االآلية 

املركزية والفح�س على اأر�س الواقع، ب�سمان االلتزام باملتطلبات النظامية وال�سيا�سات واالإجراءات الداخلية بالبنك. 

تقييم فعالية الرقابة الداخلية:

   لقد مت ت�سميم نظام الرقابة الداخلية بالبنك بحيث يوفر ملجل�س االإدارة م�ستوى معقوال من االطمئنان فيما يتعلق باإدارة املخاطر 

وذلك لتحقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية للبنك. وبغ�س النظر عن مدى دقتها وت�سميمها فاإن اأنظمة الرقابة الداخلية تنطوي على 

حدود و �سالحيات وقيود، وبذلك فاإنها قد ال متنع اأو ال متكن من اكت�ساف كافة عيوب ونواق�س الرقابة. هذا، عالوة على اأن 

توقعات التقييم احلايل املتعلقة بالفرتات امل�ستقبلية تخ�سع اأي�سا لقيود معينة مما قد يجعل تلك ال�سوابط غري كافية ب�سب التغريات 

يف الظروف اأو يف االلتزام بال�سيا�سات اأو االإجراءات.   

وكانت االإدارة قد تبنت خالل العام االإطار املوحد ل�سوابط الرقابة الداخلية ح�سب تو�سيات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

وتوجيهاتها املتعلقة بالرقابة الداخلية. 

وتقوم جلنة املراجعة اأي�سا مبراجعة تقرير التقييم املتعلق بفعالية نظام الرقابة الداخلية والذي تعده اإدارة املراجعة الداخلية بالبنك. 

ومل يت�سمن تقرير تقييم الرقابة الداخلية اأية نواحي �سعف جوهرية يف اإطار الرقابة الداخلية للبنك مل تتم معاجلتها ب�سكل كاف 

من قبل االإدارة.

تقرير الإدارة حول تقييم �سوابط الرقابة الداخلية:

ترى االإدارة، بناء على نتائج التقييم املتوا�سل للرقابة الداخلية والذي مت تنفيذه خالل العام، باأن نظام الرقابة الداخلية احلايل للبنك 

يعترب منا�سبا واأنه يعمل بفعالية وكفاءة عالية وتتم مراقبته ب�سكل متوا�سل. وعلى الرغم من ذلك فاإن االإدارة ت�سعى ب�سكل دائم 

لتعزيز وتطوير وتقوية نظام الرقابة الداخلية للبنك ب�سكل متوا�سل.

م�سادقة جمل�ض الإدارة على تقييم �سوابط الرقابة الداخلية:

وبناء على ما تقدم فقد �سادق جمل�س االإدارة على تقييم االإدارة لنظام الرقابة الداخلية ح�سب تعليمات موؤ�س�سة النقد.

منى ال�سقحاء اإبراهيم احلرابي     �ساهد اأمني    

رئي�س جمموعة االلتزام رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي    امل�سوؤول املايل االأول    
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�ضبكة الفروع

املنطقة الغربية

فرع البلدمكة املكرمة

هاتف: ٦٤٨٥٥٣٣ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٤٨٤٥٩٩ ١٢ )٩٦٦+(

فرع الرحاب )�سيدات(

هاتف: ٦٧٥٠١٩٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٧٣١٨٤٦ ١٢ )٩٦٦+(
فرع العزيزية

هاتف: ٥٥٧١٠١٠ ١٢ )٩٦٦+(

فرع �سارع خالد بن الوليدفاك�س: ٥٥٣١٦٥٥ ١٢ )٩٦٦+( 

هاتف: ٦٥١٨٠٧٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٥١٨٠٧٠ ١٢ )٩٦٦+( حتويلة ١٠٢٥

فرع طريق مكة 

هاتف: ٦٨٩٦٦٠٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٨٧٤٧٢٩ ١٢ )٩٦٦+(
فرع ال�سوقية

هاتف: ٥٣٩١٨٢٦ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٣٨٢٤٩٣ ١٢ )٩٦٦+(
فرع �سارع الأمري �سلطان

هاتف: ٦٠٧٥٤٥٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٠٧٥٤٥٠ ١٢ )٩٦٦+( حتويلة ٢٠٨

فرع امل�ساعدية

هاتف: ٦٦١٠١١٢ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٦١٠١٠٨ ١٢ )٩٦٦+(
فرع العوايل

هاتف: ٥٥٠١٤٥٣ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٥٠١٤٥٣ ١٢ )٩٦٦+( 
فرع �سارع الأمري �سلطان )�سيدات(

هاتف: ٦٠٧٠٨٢٨ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٠ ٧٠١٢٥ ١٢ )٩٦٦+(

فرع امل�ساعدية )�سيدات(

هاتف: ٦٦٧٣٧٠٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٦٧٣٧٠٠ ١٢ )٩٦٦+( حتويلة ٨٣٥٧ املدينة املنورة

فرع املدينة املنورة

هاتف: ٨٤٥١١١١ ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٤٥١٩٥٣ ٤١ )٩٦٦+(

فرع الب�ساتني )الآية �سابقا(

هاتف: ٦٩٤٩٢٢٤ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٩٤٩١١٧ ١٢ )٩٦٦+(

فرع النور

هاتف: ٦٠٩٨٧٥٢ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٠٩٨٧٥٢ ١٢ )٩٦٦+(

فرع املدينة املنورة )�سيدات(

هاتف: ٨٤٥١٩٥٦ ٤١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٤٥١٩٥٢ ١٤ )٩٦٦+(

فرع ال�سالمة

هاتف: ٦٩١٩٧١٩ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٩١٩٧١٧ ١٢ )٩٦٦+(

فرع �ساري

هاتف: 69٠١39٢ ١٢ )966+(

فاك�ض: 69٠١39٢ ١٢ )966+(

فرع اخلالدية

هاتف: ٨٤٩١٣٢٨ ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٦٩٢٥٧٩ ١٤ )٩٦٦+(

فرع ال�سفا

هاتف: ٦٧٣٦٧١٢ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٧٣٦٨٧٤ ١٢ )٩٦٦+(

الطـائف

فرع �سهار

هاتف: ٧٤٢٦٦٧٨ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٧٤٠١٧٣٧ ١٢ )٩٦٦+(
فرع اخلالدية )�سيدات(

هاتف: ٨٦٩٣٣٨١ ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٦٩٢٥٧٩ ١٤ )٩٦٦+(

فرع ال�ستني طريق امللك فهد

هاتف: ٦٥٩٧٧٤٩ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٥٩٧٢٥١ ١٢ )٩٦٦+ 
فرع الفي�سلية

هاتف: 76٠٠١١6 ١٢ )966+(

فاك�ض: 76٠٠١١6 ١٢ )966+( جــــدة

فرع جدة الرئي�سي )النه�سة �سابقا(

هاتف: ٦٠٩٨٥٠٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٣٤٦٨٣٨ ١٢ )٩٦٦+(

فرع ال�سامر

هاتف: ٢٧١٦٠٥٨ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧٢١٨٧٠ ١٢ )٩٦٦+(

رابــــغ

فرع رابغ

هاتف: ٤٢٣٣٣١١ ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٢٣٣٣٦٦ ١٤ )٩٦٦+(
فرع جدة الرئي�سي )�سيدات(

هاتف: ٦٠٩٨٥٢٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٣٤٧٢٢٧ ١٢ )٩٦٦+(

فرع الربوة )املكرونه(

هاتف: ٦٨٢٧٦٨٣ ١٢ )٩٦٦+(

تـبـــوكفاك�س: ٦٨٣٦٥٧٨ ١٢ )٩٦٦+(

فرع �سارع التحلية

هاتف: ٢٦١٠٧٢٥ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٦١٠٤٨٥ ١٢ )٩٦٦+(

فرع النعيم

هاتف: ٦١٣٤٣٣٣ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦١٣٠٤٠١ ١٢ )٩٦٦+(

فرع تبوك

هاتف: ٤٤٣٢٦٧٦ ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٢١٨٣٢٠ ١٤ )٩٦٦+(

فرع �سارع التحلية )�سيدات(

هاتف: ٢٦١٠٧٣٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٦١٠٧٣١ ١٢ )٩٦٦+(

فرع الرحاب 

هاتف: ٦٧٤٨٥٨٥ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٧٥٦٤٦٠ ١٢ )٩٦٦+(

يـنـبـــع

فرع ينبع

هاتف: ٣٥٧٢٩٥٣ ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٥٧٢٩٥٣ ١٤ )٩٦٦+(
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املنطقة الو�ضطى

فرع الريانالريــا�ض

هاتف: ٢٠٨٠١٦٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٠٨٠١٦٦ ١١ )٩٦٦+(  حتويلة ٢١٠

فرع ال�سفا

هاتف: ٢٧١٥٥٨٩ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧١٥٥٩٠ ١١ )٩٦٦+(
فرع العليا

هاتف: ٢١٥٧٠٠٠ ١١ )٩٦٦+(

فرع الريان )�سيدات(فاك�س: ٢١٥٧٠١٦ ١١ )٩٦٦+( 

هاتف: ٢٠٨٥٣٦٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٠٨٠١٦٦ ١١ )٩٦٦+( حتويلة ٢٥٨

فرع �سلطانة

هاتف: ٤٢٨٥٠٩٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٢٨٣٨٧٣ ١١ )٩٦٦+(
فرع طريق امللك فهد

هاتف: ٢٠٥١٨٧٠ ١١ )٩٦٦+(

فرع الدائري الغربي )ظهرة البديعة �سابقا(فاك�س: ٢٠٥١٨٧٠ ١١ )٩٦٦+(  حتويلة ٦١٥١

هاتف: ٤٣٣٨٤٤١ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٣٠٣٦٨٢ ١١ )٩٦٦+( 

فرع اإ�سبيلية

هاتف: ٨١٢٣٦٨٩ ١٦ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨١٢٨٥٤٣ ١٦ )٩٦٦+(
فرع طريق امللك فهد )�سيدات(

هاتف: ٢٢٥٦١٦١ ١١ )٩٦٦+(

فرع التخ�س�سيفاك�س: ٢٢٥٦١٦٦ ١١ )٩٦٦+(

هاتف: ٢٩٣٦٥٩٩ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٩٣٦٥٦٠ ١١ )٩٦٦+(

فرع ال�سحافة

هاتف: ٨١٠٢٥٩٠ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٩٣٦٥٦٠ ١١ )٩٦٦+(
فرع طريق امللك عبد اهلل

هاتف: ٢٠٧١٤٦٠ ١١ )٩٦٦+(

فرع التخ�س�سي )�سيدات(فاك�س: ٢٠٧١٣٦٢ ١١ )٩٦٦+(

هاتف: ٢٩٣٧٤٤٩ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٩٣٧٤٥١ ١١ )٩٦٦+(

فرع املروج

هاتف: ٤١٥٤٨٩٣ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤١٥٤٨٩٣ ١١ )٩٦٦+(
 فرع طريق امللك عبد اهلل )�سيدات(

هاتف: ٢٦٩٦٢٢٨ ١١ )٩٦٦+(

فرع ال�سويدي فاك�س: ٢٦٩٣٦٥٠ ١١ )٩٦٦+(

هاتف: ٤٢٨٩٤٧٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٤٩٣٠٦٤ ١١ )٩٦٦+(

فرع امللز

هاتف: ٢٩١٣٩٤٨ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٩١٣٩٤٨ ١١ )٩٦٦+(
فرع القد�ض )�سارع عقبة بن نافع �سابقا(

هاتف: ٢٧٨١٤١٦ ١١ )٩٦٦+(

فرع ال�سويدي )�سيدات(فاك�س: ٢٧٨٤٦١٦ ١١ )٩٦٦+(

هاتف: ٤٢٨٧٥٢٣ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٢٨٨٧٣٥ ١١ )٩٦٦+(

فرع حطني

هاتف: ٢١٤٥٣٢٤ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢١٤٥٣٢٤ ١١ )٩٦٦+(
فرع القد�ض )�سارع عقبة بن نافع �سابقا( )�سيدات(

هاتف: ٢٧٨٤٣٨٧ ١١ )٩٦٦+(

فرع النفلفاك�س: ٢٧٨٤٣٥٩ ١١ )٩٦٦+(

هاتف: ٢٧٥١٠٨٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧٤١٥٠٧ ١١ )٩٦٦+(

فرع قرطبة

هاتف: ٢٩٣٦٥٩٩ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٩٣٦٥٦٠ ١١ )٩٦٦+(
فرع طريق خري�ض

هاتف: ٢٢٥٦٣٩٩ ١١ )٩٦٦+(

فرع النفل )�سيدات(فاك�س: ٢٣٥٠٣٨٠ ١١ )٩٦٦+( 

هاتف: ٢٧٥١٠٨٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧٥٥٦٨١ ١١ )٩٦٦+( 

الق�سيم

فرع طريق خري�ض )�سيدات(

هاتف: ٢٣٥١٩٩٩ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٣٣٧٤٩٠ ١١ )٩٦٦+( 

فرع بريدة

هاتف: ٣٨٣٥٣١٠ ١٦ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٨٣٥٣٠٦ ١٦ )٩٦٦+( فرع اخلرج

هاتف: ٥٤٧٦٢٥٤ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٤٧٦٢٧٣ ١١ )٩٦٦+(
فرع الن�سيم

هاتف: ٢٣٥٧٨١٣ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٣٥٦٨٧٦ ١١ )٩٦٦+(

فرع عنيزة

هاتف: ٣٦١٧٥٤٧ ١٦ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٦١٨٤١٢ ١٦ )٩٦٦+( فرع الرو�سة 

هاتف: ٢٥٤٣٨٤٧ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٥٤٣٨٤٣ ١١ )٩٦٦+(
فرع املعذر

هاتف: ٨١٠٨٠٥٨ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨١٠٨٠٥٨ ١١ )٩٦٦+(

حائـــل

فرع حائل

هاتف: ٥٧١٢١٥٧ ١٦ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٧١٢١٥٧ ١٦ )٩٦٦+( فرع امللقا

هاتف: ٤١٠٣٠١٧ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤١٠٣٠١٧ ١١ )٩٦٦+(

�ضبكة الفروع

املنطقة اجلنوبية

جنــراناأبهـــاخمي�ض م�سيط 

فرع خمي�ض م�سيط

هاتف: ٢٢١٦٤٦٥ ١٧ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٢٦٠٧٩٨ ١٧ )٩٦٦+( 

فرع اأبها

هاتف: ٢٢٦٠٧٩٨ ١٧ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٢٩٦٢٤٣ ١٧ )٩٦٦+(

فرع جازان

هاتف: ٣٢٢٨٥٩٤ ١٧ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٢٢٨٦٠١ ١٧ )٩٦٦+(

فرع خمي�ض م�سيط )�سيدات(

 هاتف: ٢٢١٦٤٦٥ ١٧ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٣٥١٠٢٢ ١٧ )٩٦٦+(

فرع اأبوعري�ضجنــران

هاتف: ٣٣٤٦٤٧٧ ١٧ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٣٤٦٤٧٧ ١٧ )٩٦٦+(

فرع جنران

هاتف: ٥٢٣٦٢٩١ ١٧ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٢٣٨٢٦٧ ١٧ )٩٦٦+(
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�ضبكة الفروع

املنطقة ال�رشقية

فرع طريق امللك خالدالدمــــام

هاتف: ٨٩٤٢٥١٢ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٩٨٥٣٣٠ ١٣ )٩٦٦+(

فرع املربز

هاتف: ٨٠٨٤٣٨١ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٠٨٤٣٨١ ١٣ )٩٦٦+(
فرع الدمام الرئي�سي

هاتف: ٨٣٢١٢٧٢ ١٣ )٩٦٦+(

     فرع اخلرب الرئي�سيفاك�س: ٨٣٤٣٣١٤ ١٣ )٩٦٦+( 

هاتف: ٨٣٤٦٩٢٨ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٣٤٨١٥٦ ١٣ )٩٦٦+(

فرع ال�سلمانية )النخيل �سابقا(

هاتف: ٥٧٥٤٣١٠ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٣٦٤٩٨٧ ١٣ )٩٦٦+(
فرع جرير

هاتف: ٨٤٢١٩٦١ ١٣ )٩٦٦+(

اجلبيـــلالظهــــرانفاك�س: ٨٤١٧٢٢٦ ١٣ )٩٦٦+(

فرع اجللوية

هاتف: ٨١٥٣٣٩٤ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨١٥٣٣٧٩ ١٣ )٩٦٦+(

فرع الدوحة

هاتف: ٨٩١٦١٤٨ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٩١٢٠٥٩ ١٣ )٩٦٦+(

فرع اجلبيل بالزا

هاتف: ٣٤٧١٣٨٦ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٤٧١٤٢٦ ١٣ )٩٦٦+(

فرع الفي�سلية

هاتف: ٨١١٦٦٥٣ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨١١٦٧٠٢ ١٣ )٩٦٦+(

فرع الدوحة )�سيدات(

هاتف: ٨٩١٦١٤٩ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٩١٢٨٦٩ ١٣ )٩٦٦+(

فرع اجلبيل ال�سناعية )الفناتري(

هاتف: ٣٦٧٠١٥٧ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٣٦٧٠١٥٧ ١٣ )٩٦٦+(

فرع اخلليج

هاتف: ٨٣٤٦٩٢٨ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٣٤٨١٥٦ ١٣ )٩٦٦+(

فرع تالل الدوحة

هاتف: ٨٣٠٩١٨٨ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٣٠٩١٨٨ ١٣ )٩٦٦+(

القطيف

فرع القطيف

هاتف: ٨٥٤٥٤٦٣ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٥٤٥٣٦٧ ١٣ )٩٦٦+( الإح�ساءاخلبــــــر

فرع الهدا اخلرب

هاتف: ٨٨٢٠٠٤٠ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٨٧٨٦٥٣ ١٣ )٩٦٦+(

فرع الهفوف الرئي�سي

هاتف: ٥٨٦٣٥٥٥ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٨٤٣١١١ ١٣ )٩٦٦+(

فرع القطيف )�سيدات(

هاتف: ٨٥٢٩٩٠٠ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٥٥٨٤٣٧ ١٣ )٩٦٦+(

فرع الهدا اخلرب )�سيدات(

هاتف: ٨٨٢٨٨٤٨ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٨٢٨٧٢٢ ١٣ )٩٦٦+(

فرع ال�سهابية

هاتف: ٥٨٩٣٩٥٢ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٨٨٩٠٧٨ ١٣ )٩٦٦+(

حفر الباطن

فرع حفر الباطن

هاتف: ٧٣١٣٤١٧ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٧٣١٣٤١٧ ١٣ )٩٦٦+( فرع ال�ساطئ

هاتف: ٨٠٨٧٧٥٨ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٠٨٤٤٥٨ ١٣ )٩٦٦+(

فرع ال�سهابية )�سيدات(

هاتف: ٥٩٩٥٥٦٠ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٥٩٩٥٥٦٠ ١٣ )٩٦٦+(

فرع ال�ساطئ )�سيدات(

هاتف: ٨٠٨٩٩٨٦ ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٠٨٢٢٨٣ ١٣ )٩٦٦+(
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 فرع البطحاء /  الغزايل 6١٠١

هاتف :   ٤٠٦٨٤٦٧ ١١ )٩٦٦+(

٤٠٦٨٥٢٤ ١١               

فرع اجلبيل - 67٠5

هاتف :   ٣٤٤٨٦٨٥  ١٣ )٩٦٦+(

٣٤٤٨٧٦٠  ١٣               

فرع البلد - 63٠١

هاتف :  ٢٨٩٩٧٥٧  ١٢ )٩٦٦+(

٢٨٩٤٥٩٦  ١٢              

فرع البلد ( مانيال ( / 6١٠٢

هاتف :   ٨١٠٨٠٥٦ ١١ )٩٦٦+(

٨١٠٨٠٥٨ ١١               

فرع الدمام الرئي�سي - 67٠١

هاتف :   ٨٣٤١٣٤٧  ١٣ )٩٦٦+(

٨٣٤١٩٧٦  ١٣               

فرع حراء - 63٠٢

هاتف :   ٦٨٢٦٩٠٢ ١٢ )٩٦٦+(

٦٨٣٤٠٠٧ ١٢               

فرع الع�سكري / 6١٠5

هاتف :   ٤٧٧٤٨٨٩ ١١ )٩٦٦+(

٤٧٧٦٤٧٢ ١١              

فرع خمطط 9١ - 67٠٢

هاتف :   ٨١٩٠٠٥٨  ١٣ )٩٦٦+(  

٨١٩٠٠٤٩  ١٣               

فرع البوادي  - 63٠3

هاتف :  ٦٥٥٨١٦٧  ١٢ )٩٦٦+(

٦٥٥٨٥٩٢  ١٢              

فرع املروج / 6١٠6

هاتف :   ٢٠٣١٨٦١  ١١ )٩٦٦+(

٢٠٣٣٠٥٨  ١١               

فرع الثقبة - 67١١

هاتف :   ٨٠٨٨٣١٩  ١٣ )٩٦٦+(    

٨٠٨٩٧٤٧  ١٣               

فرع م�رشفه - 63٠6

هاتف :  ٦٧٣٧٦٦٩  ١٢ )٩٦٦+(

 ٦٧٣٦٧١٣  ١٢              

 فرع اخلالدية/ 6١٠3

هاتف :   ٤٤٦٩٢٩٠  ١١ )٩٦٦+(

٤٤٦٩٣١١  ١١               

فرع العي�سى مول - 67١٠

هاتف :  ٨٠٨٤٩١٧  ١٣ )٩٦٦+(  

٨٠٨٨١٧٣  ١٣               

فرع اأبها - 66٠5

هاتف :  ٢٢٤٠٤٠١  ١٧ )٩٦٦+(

٢٢٨٣١٥٠  ١٧              

فرع اخلرج / 6١٢٠

هاتف :   ٥٤٥٦٤٦٧  ١١ )٩٦٦+( 

٥٤٥٦٤٧٦   ١١               

فرع اجللوية - 67٠3

هاتف :   ٨١٧٢١٩٠  ١٣ )٩٦٦+(  

٨١٧٢٦٢٣  ١٣               

فرع الطائف - 633٠

هاتف :  ٧٣٢٢٥٤٣  ١٢ )٩٦٦+(

٧٣٢٧٧٩٢  ١٢              

فرع املنتزه / 6١٠7

هاتف :   ٤٠٨٣٤١٤ ١١ )٩٦٦+(

٤٠٨٣٣٨٤ ١١              

فرع اجلبيل ٢ - 67٠6

هاتف :   ٣٦١٥٣٨٣  ١٣ )٩٦٦+( 

٣٦٣٢٢٥٦  ١٣               

فرع بني مالك - 63٠7

هاتف :  ٦٧٢٧٧٩٧  ١٢ )٩٦٦+(

٦٧٢٧٧٢٧  ١٢              

فرع الرو�سة / 6١١٠

هاتف :   ٢٢٧٨٤٤٧ ١١ )٩٦٦+(

٢٢٧٧٥٠٦ ١١               

فرع ال�سناعية ٢ - 67٠9

هاتف :   ٨٠٢١٩١٠  ١٣ )٩٦٦+(

٨٠٢١٨٥٩  ١٣               

فرع احلمدانية - 63١١

هاتف :  ٦٠٧١١٩٤  ١٢ )٩٦٦+(

٦٠٧٠٣١٦  ١٢              

فرع ال�سليمانية / 6١٠4

هاتف :   ٤٧٧٨٣٥٠ ١١ )٩٦٦+(

٤٧٧٨٥٤١ ١١               

فرع العقربية - 67١4

هاتف :   ٨٩٨٤٣٤٩  ١٣ )٩٦٦+(

٨٩٤٩٤٢٥  ١٣               

فرع ينبع - 6347

هاتف :  ٣٥٧٢٧٤٨  ١٤  )٩٦٦+(

       ٣٥٧٣٤٠٦  ١٤              

فرع منفوحه  /   6١٠8

هاتف :   ٤٥٧١٢٧٨ ١١  )٩٦٦+(

 ٤٥٧١٣٢٩ ١١             

فرع الح�ساء - 673١

هاتف :   ٥٧٣٢٧٧٤  ١٣ )٩٦٦+(

٥٧٣٢٧٧٤  ١٣               

فرع امللك عبداهلل - املدينة املنورة  - 634٠

هاتف :  ٨٢٨٠٣٥٧  ١٤ )٩٦٦+(

٨٢٨٠٣٢٨  ١٤              

فرع الن�سيم / 6١١١

هاتف :   ٢٣٢٤٥٢٩ ١١ )٩٦٦+(

 ٢٣٢٨٣٦٦ ١١               

فرع جنران  -  66٢٠

هاتف :  ٥٢٢١٩٩٣  ١٧ )٩٦٦+(

 ٥٢٢١٩٩٣  ١٧              

فرع البديعة / 6١٠9

هاتف :   ٤١٠١٨٧٨ ١١  )٩٦٦+(

    ٤١٠١٨٩٠ ١١               

فرع الكعكية - 636٠

هاتف :  ٥٣٠٧٠٣٤  ١٢ )٩٦٦+(

٥٣٠٦٩٨٦  ١٢              

فرع ال�سلي  - 6١١3

هاتف :   ٢٤١٥٥٧٠ ١١  )٩٦٦+(

٢٤١٥٥٢٣ ١١               

فرع بن لدن - 63١6

هاتف :  ٦٨١١٣٥٨  ١٢  )٩٦٦+(

٦٨١١٣٥٧  ١٢              

فرع اليا�سمني  - 6١١5

هاتف :   ٨١٢٠٠٤٣  ١١  )٩٦٦+(

٨١٢٠٠٥١  ١١               

فرع ال�سناعية ٢ - 6١١9

هاتف :   ٨١٠٤٢٠٩  ١١  )٩٦٦+(

٨١٠٩٦٥٣  ١١               

فرع بريده / الق�سيم 65٠١

هاتف :   ٣٦٩٤٨٦٩  ١٦ )٩٦٦+(

٣٢٧١٢٩٤  ١٦               

فرع حائل / 65١٠

هاتف :   ٥٣٤٩٣١٧  ١٦ )٩٦٦+(

٥٣١٤٥١٨  ١٦               



املنطقة الو�ضطى

الريا�ض - مركز النفل

هاتف :   ٢٧٥١٠٨٦  ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧٤٢٥٩٠ ١١ )٩٦٦+(

الريا�ض - فرع عقبة بن نافع

هاتف :   ٢٧٨١٤١٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧٨٠٤٨٦ ١١ )٩٦٦+(

الريا�ض - مركز طريق امللك فهد ــ الإدارة العامة

هاتف :   ٢٢٥٦٠٠٠ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٢٥٦١٨٢ ١١ )٩٦٦+(

الريا�ض - فرع الريان

هاتف :   ٢٠٨٣٣١٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٠٨٠١٦٦ ١١ )٩٦٦+( حتويلة ٣٠٦

الريا�ض - مركز العليا

 هاتف :   ٢١٥٧١١١ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢١٥٧١١٧ ١١ )٩٦٦+(

الريا�ض - )مركز البديعة( ال�سويدي

هاتف :   ٤٢٨٨٧٤٩  ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٤٤٩٣٠٦٤ ١١ )٩٦٦+(

الريا�ض - مركز طريق امللك فهد ــ )�سيدات(

هاتف :   ٢٢٥٦٤٨١ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٢٥٦٠٢٣ ١١ )٩٦٦+(

الريا�ض -مركز الريان  ــ )�سيدات(

هاتف :   ٢٠٨٥٣٦٦ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٠٨٥٣٦٦ ١١ )٩٦٦+( حتويلة ٢٥٨

الريا�ض - مركز طريق امللك عبد اهلل

هاتف :   ٢٦٤٢٠٨٧ ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٠٧١٣٦٢ ١١ )٩٦٦+(

منطقة الق�ضيم

مركز حائل

هاتف :   ٥٧١٢١٥٩  ١٦ )٩٦٦+(

فاك�س:  ٥٧١٢١٥٩ ١٦ )٩٦٦+(

مركز بريدة

هاتف :   ٣٨٣٥٢٣٠  ١٦ )٩٦٦+(  

فاك�س:  ٣٨٣٥٢٠٤ ١٦ )٩٦٦+(

مركز عنيزة

هاتف :   ٣٦٣٤٦١٥  ١٦ )٩٦٦+(  

فاك�س:  ٣٦١٨٤١٢ ١٦ )٩٦٦+(

املنطقة ال�رشقية

مركزاجلبيل

هاتف :   ٣٤٧١٣٨٦  ١٣ )٩٦٦+(  

فاك�س:  ٣٤٧١٤٢٦  ١٣ )٩٦٦+( 

فرع الدمام

هاتف :   ٨٣٢١٢٧٢  ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س:  ٨٣٢١٢٧٢  ١٣ )٩٦٦+( حتويلة ٦٠٣  

اخلرب - مركز الهدا

هاتف :   ٨٨٢٠٠٤٠  ١٣ )٩٦٦+(

فاك�س: ٨٨٢٠٠٤٠ ١٣ )٩٦٦+( 

مركز الهفوف

هاتف :   ٥٨٦١٥٩٠  ١٣ )٩٦٦+( 

فاك�س:   ٥٨٥٤٠٩٢  ١٣ )٩٦٦+( 

مركز القطيف

هاتف :   ٨٥٤٥٣٧٠  ١٣ )٩٦٦+(    

فاك�س: ٨٥٢٩٩٢٥ ١٣ )٩٦٦+( 

املنطقة الغربية

جدة -مركز النه�سة

هاتف :  ٦٠٩٨٨٨٨  ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٠٩٨٥٦٠  ١٢ )٩٦٦+(

جدة - مركز امل�ساعدية )�سيدات(

هاتف :   ٦٦٨٣٦٠٠ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٦٩٢٠١٩ ١٢ )٩٦٦+(

جدة - مركز امل�ساعدية

هاتف :  ٦٦٠٦٠٢٠  ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س:  ٦٦٠٦٠٢٠  ١٢ )٩٦٦+( حتويلة ٨٨٨٧

مركز الطائف

هاتف :  ٧٤٠٩٦٩٢  ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٧٤٣١٢٥٣ ١٢ )٩٦٦+(

مركز املدينة املنورة

هاتف :  ٨٤٥٧٢٥٥  ١٤ )٩٦٦+(

فاك�س:    ٨٤٥١٩٥٩  ١٤ )٩٦٦+(

جدة - مركز �ساري

هاتف :  ٦٩٠١٢٠٠  ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٩٠١٢٠٠ ١٢ )٩٦٦+( حتويلة ٤٤٠٠

املنطقة اجلنوبية

مركز جنران

هاتف :  ٥٢٣٠٤٢١   ١٧ )٩٦٦+(

فاكس:    ٥٢٣٨٢٦٧   ١٧ )٩٦٦+(

خمي�ض م�سيط

هاتف :  ٢٢١٩٥٨٠  ١٧  )٩٦٦+(

فاكس:  ٢٣٥٨٣٨٥  ١٧  )٩٦٦+(

اأبها - مركز طريق امللك �سعود 

هاتف :  ٢٢٦٠٨٥١  ١٧ )٩٦٦+(

فاكس: ٢٢٦٠٨٥١ ١٧ )٩٦٦+(

�ض.ب ٢٠438  الريا�ض ١١455
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املنطقة الغربية

هاتف: ٦٦٨٨٨٧٧ ١٢ )٩٦٦+(

فاك�س: ٦٦٧٧٣١٩ ١٢ )٩٦٦+(

جدة ـ حي االأندل�س - طريق املدينة النازل  

اأ�سواق امل�ساعدية رقم ٣

جدة 

)�سيدات(

هاتف: ٨٣١٨٣١١ ١٤ )٩٦٦+(
طريق امللك عبداهلل - تقاطع �سارع �سلطانة 

مبنى ريادة االأعمال - الدور الثاين

املدينة 

)�سيدات(

املنطقة الو�ضطى

هاتف: ٢٧٨٤٢١٤  ١١ )٩٦٦+(

فاك�س: ٢٧٨٤٢١٤  ١١ )٩٦٦+( حتويلة ٣٨١

حي القد�س - طريق امللك عبداهلل  
الريا�ض 

)رجال(

املنطقة ال�رشقية

هاتف:٠٠٤٠ ٨٨٢  ١٣ )٩٦٦+( حتويلة  ٧٦٥
تقاطع �سارع امللك �سعود مع �سارع االمري في�سل بن فهد

بجانب �رشكة عبداللطيف جميل ـ مقابل الظهران مول

اخلرب

 )رجال(

الرقم املجاين للتكافل التعاوين

  8٢ ٠٠44 ٠959
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تقرير املراجعني امل�ستقلني  

اإىل ال�سادة / م�ساهمي بنك اجلزيرة   املحرتمني

)�رشكة م�ساهمة �سعودية(

تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة 

الراأي

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة لبنك اجلزيرة )»البنك«( و�رشكاته التابعة )وي�سار اإليهم جمتمعني بــ »املجموعة«( والتي تتكون 

ال�سامل والتغريات يف حقوق  للدخل والدخل  املوحدة  املوحدة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م والقوائم  املايل  املركز  قائمة  من 

التف�سريية  واالإي�ساحات  الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  وملخ�س  التاريخ،  ذلك  يف  املنتهية  لل�سنة  النقدية  والتدفقات  امل�ساهمني 

االأخرى من ١ اإىل ٤٣. 

يف راأينا، ان القوائم املالية املوحدة املرفقة ككل: 

· املايل 	 املايل املوحد للمجموعة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م واأداءها  النواحي اجلوهرية، املركز  تظهر بعدل، من كافة 

ال�سادرة عن  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبة  ملعايري  التاريخ وفقًا  املنتهية يف ذلك  لل�سنة  املوحدة  النقدية  املوحد وتدفقاتها 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري التقارير املالية الدولية، و

· تتفق مع متطلبات نظام ال�رشكات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي للبنك فيما يتعلق 	

باإعداد وعر�س القوائم املالية املوحدة. 

اأ�سا�ض الراأي

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومعايري املراجعة الدولية. مت بيان م�سوؤوليتنا 

املوحدة يف  املالية  القوائم  احل�سابات حول مراجعة  اجلزء اخلا�س مب�سوؤوليات مراجعي  اأكرب �سمن  ب�سكل  املعايري  تلك  مبوجب 

ال�سادرة عن جمل�س معايري االأخالقيات  املعايري االأخالقية للمحا�سبني املهنيني  اإننا م�ستقلون عن املجموعة وفقًا لالئحة  تقريرنا. 

ال�سعودية، وا�ستوفينا م�سوؤولياتنا  العربية  املالية يف اململكة  للقوائم  املتعلقة مبراجعتنا  املتطلبات االأخالقية  اإىل جنب  الدولية جنبا 

االخالقية وفقًا لتلك املتطلبات والئحة املعايري االأخالقية للمحا�سبني املهنيني ال�سادرة عن جمل�س معايري االأخالقيات الدولية. اإننا 

نعتقد باأن اأدلة املراجعة التي ح�سلنا عليها كافيًة ومنا�سبًة لتوفري اأ�سا�سًا لراأينا. 

إرنست ويونغ وشركاهم )محاسبون قانونيون( 
الدور الثالث عشر، برج طريق الملك  

صندوق بريد 1994
طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(

جدة 21441  
المملكـة العربيـة الســعودية

رقم التسجيل 45

كي بي إم جي الفوزان وشركاه
مركز زهران لألعمال، برج أ، الدور التاسع

شارع األمير سلطان
ص.ب 55078

جـدة 21534
المملكة العربية السعودية  

ترخيص رقم 323/11/46صادر بتاريخ 1992/3/11م  
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حماور املراجعة الرئي�سية

للفرتة احلالية. وهذه املحاور مت  املالية املوحدة  للقوائم  اأهمية يف مراجعتنا  املهني االأكرث  براأينا  الرئي�سية هي االأمور  املراجعة  حماور 

بحثها �سمن �سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل، ويف �سياق تكوين راأينا بهذا اخل�سو�س، وال نقدم راأيًا م�ستقاًل حول هذه 

االأمور. وبخ�سو�س كل حمور اأدناه، يوجد و�سف للكيفية التي عاجلت بها مراجعتنا كل حمور من هذه املحاور �سمن ذلك ال�سياق. 

لقد ا�ستوفينا م�سوؤولياتنا املذكورة يف اجلزء اخلا�س بـ »م�سئوليات املراجعة حول القوائم املالية املوحدة« يف تقريرنا، مبا يف ذلك 

ممت لال�ستجابة مع تقييمنا ملخاطر االخطاء  ما يتعلق بهذه املحاور الرئي�سية. وبناًء عليه ت�سمنت مراجعتنا اداء االإجراءات التي �سُ

اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة. تقدم نتائج اإجراءات مراجعتنا ـ مبا يف ذلك االإجراءات التي مت تنفيذها ملعاجلة املحاور اأدناه ـ 

اأ�سا�سًا لراأينا حول مراجعة القوائم املالية املوحدة املرفقة.

عنوان 
املخاطر

ا�ستجابة املراجعةحماور املراجعة الرئي�سية

انخفا�ض 

يف قيمة 

القرو�ض

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م بلغ اجمايل ر�سيد التمويل 

االحتفاظ  مقابل  �سعودي  ريال  مليار   ٤٢٫٨٦ مبلغ 

 ٧٥٦٫٥٧ مببلغ  القيمة  النخفا�س  اإجمايل  مبخ�س�س 

انخفا�سًا  املخ�س�س  هذا  يت�سمن  �سعودي.  ريال  مليون 

جماعيًا  وانخفا�سًا  �رشكات  متويل  مقابل  للقيمة  حمدداً 

للقيمة م�سجاًل على اأ�سا�س املحفظة يتم احت�سابه با�ستخدام 

موؤ�س�سة  وتوجيهات  �سابقة  تعرث  امناط  على  تقوم  مناذج 

النقد العربي ال�سعودي. 

اأن  حيث  الرئي�سية  املراجعة  حماور  كاأحد  هذا  اعتربنا  لقد 

وت�ستخدم  واجتهادات  معقدة  اأحكام  ت�ستخدم  املجموعة 

االعرتاف  ووقت  القيمة  يف  االنخفا�س  لتحديد  افرتا�سات 

مبثل هذا االنخفا�س.  

يت�سمن  التمويل  مقابل  القيمة  يف  االنخفا�س  حتديد  اإن 

ب�سكل خا�س ما يلي: 

· والطرق 	 القيمة  يف  االنخفا�س  احداث  حتديد 

يف  االنخفا�س  الحت�ساب  امل�ستخدمة  واالأحكام 

افرتا�سات  وا�ستخدام  �رشكات.  متويل  مقابل  القيمة 

اجلماعي  القيمة  يف  االنخفا�س  احت�ساب  تت�سمن 

ملحافظ التمويل وا�ستخدام النماذج ــ كما ذكر اأعاله 

ــ الإجراء هذه احل�سابات، و

· تقييم مدى تعر�س املجموعة ملخاطر بع�س القطاعات 	

التي تاأثرت بالظروف االقت�سادية. 

وحتديداً  الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإىل  الرجوع  الرجاء 

)د(   ٢ واالإي�ساح  املالية،  القوائم  حول  )م(   ٢ االي�ساح 

املحا�سبية  التقديرات  عن  االف�ساح  يت�سمن  الذي   )١(

القرو�س  مقابل  القيمة  باالنخفا�س يف  تتعلق  التي  الهامة 

عن  االف�ساح  يت�سمن  الذي   ٦ واالإي�ساح  وال�سلف 

االنخفا�س يف القيمة مقابل القرو�س وال�سلف واالإي�ساح 

يف  االنخفا�س  تقييم  منهجية  يو�سح  الذي   )٣( ٢)د( 

القيمة امل�ستخدمة بوا�سطة املجموعة.

الت�سغيلية  الفعالية  وفح�س  وتطبيق  ت�سميم  بتقييم  قمنا 

لتاأ�سي�س  االإدارة  باإجراءات  تتعلق  التي  الرئي�سية  لل�سوابط 

ومراقبة كاًل من االنخفا�س املحدد او اجلماعي. 

ظهرت  اإذا  ما  ملعرفة  اخلا�س  تقيمنا  تكوين  اأجل  ومن 

اأحداث تدل على انخفا�س القيمة وتقييم ما اإذا مت حتديد 

قمنا  املحدد،  الوقت  يف  القيمة  يف  االنخفا�س  وت�سجيل 

القرو�س  من  عينة  على  مف�سلة  ائتمانية  تقييمات  بتنفيذ 

االإدارة  تقم  مل  التي  القرو�س  ذلك  يف  )مبا  وال�سلف 

بتحديدها على اأنها تعر�ست النخفا�س حمتمل يف قيمها(.

الرئي�سية  ال�سوابط  وفح�س  تقييم  على  اإجراءاتنا  ا�ستملت 

واالإجراءات االإدارية املتعلقة مبا يلي: 

· كانت 	 اإذا  ما  لتقييم  االئتماين  الت�سنيف  اإجراءات 

درجات الت�سنيف لكل خماطرة من املخاطر مالئمة،

· حتديد اأحدث االنخفا�س يف القيمة،	

· ال�سوابط اخلا�سة بتقييم ال�سامنات املحتفظ بها،	

الوقت  يف  وال�سلف  القرو�س  قيمة  بانخفا�س  االعرتاف 

املنا�سب من خالل �سوابط اآلية ويدوية. 

ح�سلنا  فردي،  ب�سكل  القيمة  انخفا�س  تقييم  مت  وحيثما 

على فهم الآخر التطورات فيما يتعلق باملقرت�سني واأ�سا�س 

ما  االعتبار  واخذنا يف  القيمة  انخفا�س  قيا�س خم�س�سات 

اأحوال  �سوء  على  مالئمة  الرئي�سية  االأحكام  كانت  اإذا 

املقرت�سني على اأ�سا�س العينة. قمنا اأي�سًا، على اأ�سا�س العينة، 

بوا�سطة  املطبق  القيمة  يف  االنخفا�س  احت�ساب  بفح�س 

الرئي�سية  املعطيات  بفح�س  قمنا  لذلك،  اإ�سافًة  االإدارة. 

الحت�ساب انخفا�س القيمة مبا يف ذلك التدفقات النقدية 

ال�سمانات  وتقييم  اخل�سم  ومعدالت  م�ستقباًل  املتوقعة 

كانت  اإذا  ما  ملعرفة  االإدارة  من  والتاأكد  بها،  املحتفظ 

التقييمات حمدثة وتتوافق مع اال�سرتاتيجية املتبعة فيما يتعلق 

مبقرت�س حمدد.  
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اأي�سًا باختيار  بالن�سبة لتقييم القرو�س ب�سكل فردي، قمنا 

بالظروف  �سلبيًا  تاأثرت  لقطاعات  القرو�س  من  عينة 

ذات  للقطاعات  فهمنا  مع  ومقارنتها  احلالية  االقت�سادية 

ال�سلة وبيئة االعمال لتقييم تقدير خف�س القيمة من جانب 

االإدارة ملثل هذه القرو�س.

بالن�سبة لنماذج االنخفا�س يف القيمة اجلماعي وامل�ستخدم 

بوا�سطة املجموعة، قمنا مبا يلي: 

· القرو�س 	 معلومات  ودقة  اكتمال  مدى  اختبار 

من  القيمة  انخفا�س  مناذج  يف  امل�ستخدمة  وال�سلف 

خالل مطابقتها مع البيانات الواردة يف دفرت االأ�ستاذ 

العام للمجموعة.

· مناذج 	 يف  امل�ستخدمة  التاريخية  البيانات  اختبار 

االأنظمة وال�سجالت على اأ�سا�س العينة.

· االإدارة مبا يف 	 امل�ستخدمة من قبل  تقييم االفرتا�سات 

ذلك تلك امل�ستخدمة يف التحقق من احتمالية التعرث 

واخل�سارة الناجتة عن حتليل عدد اأيام التاأخر والتعرث... 

الخ امل�ستخدمة يف النماذج. 

· يف 	 امل�ستخدمة  واملعادلة  احل�سابية  الدقة  من  التاأكد 

النموذج.

اأتعاب من 

العمليات 

البنكية

بقيا�س  املتعلقة  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سيا�سة  و�سف  مت 

القوائم  حول   )٢)١ االإي�ساح  يف  وت�سجيلها  االيرادات 

املالية املوحدة.

 تفر�س املجموعة ر�سومًا على اآلية معاجلة القرو�س ومبالغ 

اأخرى على العمالء من ال�رشكات واالأفراد وتقوم باإدراج 

ذلك �سمن الدخل من الر�سوم والعموالت. اإن مثل هذه 

املالية  االأداة  يف  امل�ساركة  من  اأ�سا�سيًا  جزءاً  تعترب  الر�سوم 

الناجتة. وبالتايل، يجب اثباتها كتعديل للعائد الفعلي �سمن 

دخل العموالت اخلا�سة. اإال اأنه ونتيجة للحجم الكبري من 

يتم  فاإنه  جوهرية  غري  ر�سوم  مبالغ  وغالبيتها  املعامالت 

عمل تعديالت على العائد الفعلي بوا�سطة االإدارة بناًء على 

بع�س احلدود واالفرتا�سات.

 لقد اأخذنا يف االعتبار هذا االأمر كمحور اأ�سا�سي للمراجعة 

قد  واالفرتا�سات  للحدود  املالئم  غري  اال�ستخدام  الأن 

والعموالت  الر�سوم  دخل  خف�س  اأو  زيادة  اإىل  يوؤدي 

ودخل العموالت اخلا�سة.

قمنا بتنفيذ اإجراءات املراجعة لال�ستجابة مع هذه املخاطر 

التي ت�سمنت ما يلي: 

تقييم ت�سميم وتطبيق وفح�س الفعالية الت�سغيلية لل�سوابط 

الرئي�سية التي تتعلق بالتطبيق الدائم لالفرتا�سات واحلدود 

من اجل عمل التعديالت على العائد الفعلي للتمويل الذي 

مت ا�ستالم العمولة مقابله،

· قمنا بتقييم معقولية االفرتا�سات امل�ستخدمة واحلدود 	

الر�سوم  التي و�سعتها املجموعة لت�سجيل الدخل من 

والعموالت على التمويل،

· تاأثري 	 بخ�سو�س  االإدارة  تقييم  على  ح�سلنا 

الر�سوم  دخل  على  واالفرتا�سات  احلدود  ا�ستخدام 

والعموالت، و

o  لل�سنة واحلالية  التاريخية  البيانات  تتبعنا 

اإىل  و�سواًل  االإدارة  بوا�سطة  امل�ستخدمة 

امل�ستندات امل�سدرية،

o  احلدود ا�ستخدام  لتاأثري  االإدارة  تقدير  قيمنا 

من  بالدخل  االعرتاف  على  واالفرتا�سات 

الر�سوم والعموالت ودخل العموالت اخلا�سة.
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الزكاة 

و�رشيبة 

الدخل

بالزكاة  املتعلقة  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سيا�سة  و�سف  مت 

الزكوي  والو�سع  ٢)ث(  االإي�ساح  يف  الدخل  و�رشيبة 

وال�رشيبي للمجموعة يف االإي�ساح ٢٧ حول القوائم املالية 

املوحدة.

كما مت بيانه يف االإي�ساح ٢٧ حول القوائم املالية املوحدة، 

للزكاة  العامة  الهيئة  من  مطالبات  املجموعة  ا�ستلمت 

بالتزامات  ٢٠١١م  حتى  لل�سنوات  )»الهيئة«(  وال�رشيبة 

جاءت  �سعودي.  ريال  مليون   ٤٦٢٫٢ باإجمايل  ا�سافية 

بع�س  بخ�سم  الهيئة  �سماح  عدم  نتيجة  االإ�سافية  املطالبة 

من  ــ  اال�ستثمارات  ذلك  يف  مبا  ــ  املكت�سبة  املوجودات 

الزكاة.  التزام  اإىل زيادة  اأدى  احت�ساب الوعاء الزكوي مما 

مت االعرتا�س على تف�سري الهيئة بوا�سطة املجموعة وبنوك 

املعاجلة  اأن  حيث  جماعي  اأو  فردي  ب�سكل  �سواء  اأخرى 

تعترب غري عادلة مقارنًة مع القطاعات االأخرى. مت ت�سعيد 

النهائية يف  النتيجة  العليا وال ميكن حتديد  للجهات  االأمر 

هذه املرحلة. 

اإن معاجلة بع�س البنود يف احت�ساب الزكاة )التي اأدت اإىل 

املطالبات اال�سافية( غري موؤكدة اإىل اأن تقوم الهيئة باتخاذ 

قرار بهذا ال�سدد. وبالتايل تقوم االإدارة با�ستخدام احكام 

حول تاأثري ومبلغ املطلوبات الزكوية التي تخ�سع للنتيجة 

باإثبات  املجموعة  تقوم  الهيئة.  بوا�سطة  للربوط  امل�ستقبلية 

اللتزام  به  موثوق  تقدير  عمل  ميكن  عندما  املخ�س�سات 

يكون  وال  ال�سابقة  لالأحداث  نتيجة  �سمني  اأو  نظامي 

تت�سمن  موارد خارجية  لتدفق  هناك حاجة  االأغلب  على 

حاليًا  املجموعة  تعترب  االلتزام.  لت�سوية  اقت�سادية  منافع 

تقم  مل  وبالتايل  م�ستبعدة  للموارد  اخلارجية  التدفقات  اأن 

ومت  االإ�سايف  االلتزام  مقابل  خم�س�س  بتكوين  املجموعة 

حول   ٢٧ االإي�ساح  يف  الطارئة  املطلوبات  عن  االف�ساح 

القوائم املالية املوحدة. 

اجتهادي  الأنه  للمراجعة  رئي�سي  كمحور  هذا  اعتربنا 

واملبالغ املطالب بها جوهرية.

واالعرتاف  مالئمة  مدى  ببحث  قمنا  مراجعتنا،  يف 

املحا�سبة  ملعيار  وفقًا  واملخ�س�سات  بالتكاليف  املنا�سب 

الطارئة  وااللتزامات  »املخ�س�سات   :٣٧ رقم  الدويل 

واملوجودات الطارئة«. 

· والهيئة 	 املجموعة  من  كل  بني  التوافق  بفح�س  قمنا 

وم�ست�ساري ال�رشيبة للمجموعة،

· قمنا بفح�س االمور حمل النزاع، وا�ستخدمنا معرفتنا 	

الزكاة  خمت�سي  ا�رشاك  مع  الزكاة  باأنظمة  اخلا�سة 

التابعني لنا لتقييم الدليل املتوفر وكفاية �سايف التعر�س 

اخلا�سة  والظروف  احلقائق  �سوء  على  عنه  املف�سح 

باملجموعة،  

· احلوكمة 	 عن  امل�سئولني  مع  اجتماعات  بعقد  قمنا 

على  للح�سول  للمجموعة  التنفيذية  واالإدارة 

مع  تفاعلها  ونتائج  بالزكاة  يتعلق  فيما  امل�ستجدات 

اجلهات املعنية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، و

· قمنا اأي�سًا بتقييم مدى مالئمة االف�ساحات على �سوء 	

احلقائق والظروف اخلا�سة باملجموعة.

64



عنوان 
املخاطر

ا�ستجابة املراجعةحماور املراجعة الرئي�سية

تطبيق 

حما�سبة 

التحوط

املتعلقة مبحا�سبة  للمجموعة  املحا�سبية  ال�سيا�سة  مت و�سف 

للم�ستقات  الدفرتية  التحوط يف االإي�ساح ٢)و(، والقيمة 

املحددة �سمن حما�سبة التحوط يف االإي�ساح ١٠ واحلركة 

القوائم  حول   ١٧ االإي�ساح  يف  التحوط  احتياطيات  يف 

املالية املوحدة. 

النقدية  التدفقات  تقوم املجموعة بالتحوط مقابل خماطر 

نتيجة لتقلبات اأ�سعار الربح املرتبطة بالدفعة املتوقعة للربح 

التحوط من خالل  يتحقق  التمويلية.  البنك  اأن�سطة  على 

الدخول يف عقود م�ستقات )مقاي�سات اأ�سعار العموالت 

اآخرين م�ستقلني.  ومبوجب معايري  اأطراف  اخلا�سة( مع 

التقارير املالية الدولية، ومن اجل التاأهل ملحا�سبة التحوط 

اأن تكون معامالت  ــ يجب  اأخرى  ــ من بني متطلبات 

التحوط املتوقعة ذات فعالية عالية ... اأي اأن التغريات يف 

تتطابق مع  اأن  التحوط يجب  النقدية الأدوات  التدفقات 

اأن يتم قيا�سها  للبند املتحوط له ويجب  التغريات املقابلة 

جوهريا  التحوط  فعالية  اختبار  كان  بها.  يعتد  بطريقة 

ملعايري  ال�سارمة  املتطلبات  ب�سبب  للمراجعة  بالن�سبة 

وحجم  التحوط  ملحا�سبة  للتاأهل  الدولية  املالية  التقارير 

ومبالغ البنود املتحوط لها واالأدوات. 

اإ�سافًة لذلك، اإن عملية تقييم االإدارة معقدة ومتتاز بدرجة 

ــ  خ�سو�سا  ــ  افرتا�سات  على  وتقوم  التقدير  من  عالية 

التقديرية  الربح  ومعدالت  له  املتحوط  البند  ا�ستحقاق 

تتاأثر  التي  للم�ستقات  العادل  والتقييم  لالأداة  امل�ستقبلية 

اململكة  يف  وم�ستقباًل  عامليًا  املتوقعة  ال�سوق  بظروف 

العربية ال�سعودية.

املرتبطة  للمخاطر  ا�ستجابة  املراجعة  اإجراءات  ت�سمنت 

بتطبيق حما�سبة التحوط حتلياًل مف�ساًل الإطار عمل املجموعة 

بتقييم  قمنا  التحوط.  وحما�سبة  املالية  املخاطر  اإدارة  يف 

التحوط،  بتاأ�سي�س عالقات  تتعلق  التي  ال�سوابط  وفح�س 

فعالية  اختبار  اأداء  مبا يف ذلك  ال�سلة  املالئم ذي  والتوثيق 

التحوط �سواء باأثر رجعي اأو م�ستقبلي. 

باالإ�سافة اإىل اختيار عينة من التحوطات، قما مبا يلي: 

· تقييم مدى مالءمة االفرتا�سات امل�ستخدمة بوا�سطة 	

االإدارة عند تطبيق اختبار فعالية التحوط،

· م�ستقبلي، 	 اأو  رجعي  باأثر  االختبار  يف  النظر  اثناء 

بعالقات  تتعلق  التي  التاريخية  النتائج  فح�سنا 

على  بناًء  املتوقع  التحليل  وتقييم  القائمة  التحوط 

امل�ستقبلية  اخلطط  واخذ  لالإدارة  التقديرات  اأف�سل 

باحل�سبان وامليزانية حتى تاريخه،

·  تقييم مدى مالئمة القيم العادلة املحددة من خالل 	

مقت�سى  ح�سب  ثالثة  اأطراف  بيانات  اإىل  الرجوع 

احلال.

· النقدية 	 التدفقات  يف  التغريات  تطابق  مدى  تقييم 

البند  يف  املقابلة  التغريات  مع  املالية  لالأدوات 

املتحوط له واإذا ما زال التحوط فعااًل ومتوافقًا مع 

معايري املحا�سبة ذات ال�سلة، و

· التحوط 	 حما�سبة  يف  مبتخ�س�سني  باال�ستعانة  قمنا 

تابعني لنا من اجل اعادة تنفيذ اختبار فعالية التحوط 

ب�سكل م�ستقل. 

· القوائم 	 اإف�ساحات  مالئمة  مدى  بتقييم  قمنا  كما 

لتحوط  املحا�سبية  ال�سيا�سة  تعك�س  التي  املالية 

خارج  اأو  �سمن  للمخاطر  وتعر�سها  املجموعة 

مبوجب  املحددة  للم�ستقات  املايل  املركز  قائمة 

عالقات التحوط.
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تقييم 

امل�ستقات 

والأدوات 

املالية 

املحملة 

بالقيمة 

العادلة

الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإىل  الرجوع  الرجاء 

املالية  القوائم  حول   ٢ االإي�ساح  وحتديداً  للمجموعة 

امل�ستقات  ي�رشح مراكز  الذي  املوحدة، واالإي�ساح ٢)٢( 

امل�ستخدمة  املنهجية  ي�رشح  الذي   )٤( ٢د  واالإي�ساح 

بوا�سطة املجموعة. 

يف  املجموعة  دخلت   ،١٠ االإي�ساح  يف  بيانه  مت  كما 

ا�سعار  ومقاي�سات  خا�سة  عموالت  اأ�سعار  مقاي�سات 

عموالت على م�سارفة عمالت وودائع مهيكلة وخيارات 

�رشف اأجنبي )وعد ال�رشف االجنبي( وم�ستقات متوافقة 

مع اأحكام ال�رشيعة. اإن غالبية عقود امل�ستقات هذه خارج 

يتم  حيث  اجتهادية  العقود  هذه  فاإن  وبالتايل  املق�سورة، 

متاأ�سلة  ومعقدة  متنوعة  ا�ساليب  خالل  من  التقييم  تاأكيد 

ا�ستخدام  مع  جوهرية  احكام  ممار�سة  تت�سمن  ما  وغالبًا 

وجود  اإىل  يوؤدي  بدوره  هذا  اإن  ح�سا�سة.  افرتا�سات 

امل�ستقات  لهذه  الهامة  بالتقديرات  يتعلق  فيما  تيقن  عدم 

التقييم معطيات جوهرية ال ميكن  ا�ساليب  تت�سمن  حيث 

ر�سدها. 

التعقيد  ب�سب  للمراجعة  رئي�سي  كمحور  هذا  اعتربنا 

واالجتهاد يف حتديد التقييم ب�سكل عام وامل�ستقات املهيكلة 

ــ خ�سو�سًا ــ عندما يتم ا�ستخدام ا�ساليب تقييم معقدة وال 

يكون باالإمكان ر�سد معطيات التقييم يف بع�س احلاالت 

الدائنة  القيمة  تعديالت  تاأثري  يكون  قد  كما  ال�سوق.  يف 

واملدينة جوهريًا بالن�سبة للقوائم املالية املوحدة.

الت�سغيلية  الفعالية  وفح�س  وتطبيق  ت�سميم  بتقييم  قمنا 

التي تتعلق باإجراءات االإدارة يف تقييم  الرئي�سية  لل�سوابط 

تغطي  التي  االآلية  ال�سوابط  اختبار  ذلك  يف  مبا  امل�ستقات 

االإطار العام للتقييم العادل وي�سمل:

· احل�سول على فهم اإجراءات االإدارة يف حتديد خماطر 	

التقييم واحلد من تاأثرياتها،

· الهامة 	 واملعطيات  املطبقة  لالأحكام  تقييم  اإجراء 

امل�ستخدمة يف التقييم،

· امل�سدر 	 موثوقية  حول  الداخلية  الرقابة  فح�س 

ومالءمة االفرتا�سات الرئي�سية، و

· النماذج 	 على  باملوافقة  اخلا�سة  ال�سوابط  فح�س 

اجلديدة اأو التعديالت على مناذج التقييم احلالية. 

لقد قمنا بتنفيذ تقييم م�ستقل لعينة من امل�ستقات. اأما فيما 

تتعلق بتعديالت التقييم اخلا�سة باالئتمان والتمويل، قمنا 

االخذ  ذلك  يف  مبا  امل�ستخدمة  التقييم  افرتا�سات  بتقييم 

بوا�سطة  امل�ستخدمة  البديل  التقييم  منهجيات  باالعتبار 

م�ساركني اآخرين يف ال�سوق.
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معلومات اأخرى واردة يف التقرير ال�سنوي للبنك ل�سنة ٢٠١6م

تتكون املعلومات االأخرى من البيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي للبنك ل�سنة ٢٠١٦م، خالف القوائم املالية املوحدة وتقريرنا. 

تقرير  تاريخ  بعد  لنا  متاحًا  ال�سنوي  التقرير  يكون  اأن  يتوقع  ال�سنوي.  تقريرها  يف  االأخرى  املعلومات  عن  م�سوؤولة  االإدارة  اإن 

املراجعني

ال يغطي راأينا حول القوائم املالية املوحدة املعلومات االأخرى، كما اأننا ال ولن نبدي اأي �سكل من اأ�سكال التاأكيد بهذا اخل�سو�س. 

وفيما يتعلق مبراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، فاإن م�سوؤوليتنا تنح�رش يف قراءة املعلومات االأخرى املحددة اأعاله، وللقيام بذلك 

ناأخذ يف االعتبار اإن كانت املعلومات االأخرى ال تتوافق ب�سكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة اأو املعرفة التي ح�سلنا عليها 

من املراجعة اأو اأنها تبدو خاطئة ب�سكل جوهري.  

وفيما اإذا تبني لنا وجود اأخطاء جوهرية بعد قراءتنا للمعلومات االأخرى، ف�سيكون علينا االإبالغ عن االأمور التي اعرتتها اخطاء 

اإىل امل�سئولني عن احلوكمة.

م�سوؤوليات الإدارة وامل�سوؤولني عن احلوكمة حول القوائم املالية املوحدة

ال�سادرة عن  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبة  ملعايري  ب�سكل عادل طبقًا  املوحدة وعر�سها  املالية  القوائم  اإعداد  االإدارة م�سوؤولة عن 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعايري التقارير املالية الدولية ومتطلبات نظام ال�رشكات ونظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية 

االأخطاء  من  خالية  مالية  قوائم  الإعداد  ال�رشوري  الداخلي  الرقابة  نظام  عن  اأي�سًا  وم�سئولة  للبنك  االأ�سا�سي  والنظام  ال�سعودية 

اجلوهرية الناجتة عن احتيال اأو خطاأ. 

مبداأ  اأ�سا�س  على  بالعمل  اال�ستمرار  على  املجموعة  قدرة  تقييم  عن  م�سوؤولة  االإدارة  فاإن  املوحدة،  املالية  القوائم  اإعداد  عند 

اال�ستمرارية واالف�ساح ـ ح�سب مقت�سى احلال ـ عن االأمور املرتبطة باال�ستمرارية وا�ستخدام اأ�سا�س اال�ستمرارية يف املحا�سبة اإال 

اإذا كان لدى االإدارة النية يف ت�سفية املجموعة اأو اإيقاف عملياتها اأو لي�س لدى االإدارة بديل حقيقي اإال القيام بذلك.  

امل�ضوؤولون عن احلوكمة هم م�ضوؤولون عن عملية الرقابة على التقارير املالية 

للمجموعة.

م�سئولية مراجعي احل�سابات حول مراجعة القوائم املالية املوحدة 

تكمن اأهدافنا يف احل�سول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة ـ ككل ـ خالية من االأخطاء اجلوهرية الناجتة عن الغ�س 

اأو اخلطاأ وا�سدار تقرير مراجعة ي�ستمل على راأينا. القناعة املعقولة هي قناعة عالية امل�ستوى لكنها ال ت�سمن اأن املراجعة التي يتم 

تنفيذها وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ومعايري املراجعة الدولية من �ساأنها اأن تك�سف عادًة اخلطاأ 

اجلوهري عند وجوده. تعترب االأخطاء التي تن�ساأ عن غ�س اأو خطاأ جوهرية اإذا كان من املتوقع ب�سكل معقول ـ منفردة اأو جمتمعة ـ 

اأن توؤثر على القرارات االقت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون على اأ�سا�س هذه القوائم املالية املوحدة.

وكجزء من املراجعة التي متت وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة ال�سعودية ومعايري املراجعة الدولية، قمنا مبمار�سة 

اجتهاد مهني مع املحافظة على ال�سك املهني طيلة املراجعة. وقمنا اأي�سًا مبا يلي: 

· اإجراءات 	 وتنفيذ  وت�سميم  اأو خطاأ،  غ�س  عن  ناجتة  كانت  �سواًء  املوحدة  املالية  للقوائم  اجلوهرية  االأخطاء  خماطر  وتقييم  حتديد 

اإن خماطر عدم ك�سف خطاأ  راأينا.  الإبداء  كاأ�سا�س  كاٍف ومالئم  مراجعة  دليل  على  واحل�سول  املخاطر،  لهذه  ا�ستجابًة  مراجعة 

جوهري نا�سئ عن الغ�س اأكرث من املخاطر التي تن�ساأ عن اخلطاأ حيث اأن الغ�س قد ينتج عن تواطوؤ اأو تزوير اأو حذف متعمد اأو 

ت�سليل اأو جتاوز الرقابة الداخلية.

· احل�سول على فهم لنظام الرقابة الداخلية فيما يتعلق باملراجعة من اأجل ت�سميم اإجراءات مراجعة تتنا�سب مع الظروف، ولكن لي�س 	

بغر�س اإبداء راأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
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· تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية واالإف�ساحات ذات ال�سلة التي نفذتها االإدارة. 	

· اال�ستنتاج بناًء على مالءمة ا�ستخدام االإدارة الأ�سا�س مبداأ اال�ستمرارية املحا�سبي وا�ستناداً اإىل دليل املراجعة الذي مت احل�سول عليه 	

اأو الظروف التي ميكن اأن تلقي ب�سكوك حول قدرة املجموعة على  �سواًء كان هناك عدم تيقن جوهري قائم يتعلق باالأحداث 

اال�ستمرار وفق مبداأ اال�ستمرارية. وفيما اإذا ا�ستنتجنا باأن هناك عدم تيقن جوهري قائم، فعلينا اأن نلفت االنتباه يف تقريرنا اإىل 

االف�ساحات ذات ال�سلة يف القوائم املالية املوحدة اأو تعديل راأينا ـ اإذا كانت هذه االف�ساحات غري مالئمة. تقوم ا�ستنتاجاتنا على 

اأ�سا�س دليل املراجعة الذي يتم احل�سول عليه حتى تاريخ تقريرنا، اإال اأن االحداث اأو الظروف امل�ستقبلية قد تت�سبب يف توقف 

املجموعة عن اال�ستمرار يف اأعمالها وفق مبداأ اال�ستمرارية.

· اإذا كانت القوائم املالية املوحدة متثل 	 التقييم العام للعر�س وهيكل وحمتوى القوائم املالية املوحدة مبا يف ذلك االف�ساحات وما 

املعامالت واالأحداث االأ�سا�سية بطريقة حتقق العر�س العادل. 

· احل�سول على دليل مراجعة كاٍف ومالئم يتعلق بالبيانات املالية للمن�ساآت اأو االأعمال يف نطاق املجموعة الإبداء راأي حول القوائم 	

املالية املوحدة. اإننا م�سوؤولون عن توجيه واالإ�رشاف واأداء املراجعة للمجموعة. ونحن م�سوؤولون ت�سامنيًا عن راأي املراجعة. 

�سنقوم باإبالغ امل�سوؤولني عن احلوكمة ـ من بني اأمور اأخرى ـ عن نطاق العمل املخطط له وتوقيت املراجعة والنتائج الهامة الأعمال 

املراجعة مبا يف ذلك مواطن ال�سعف الهامة يف نظام الرقابة الداخلية التي حددناها اأثناء املراجعة. 

�سنقوم اأي�سًا بتزويد امل�سوؤولني عن احلوكمة ببيان يت�سمن التزامنا مبتطلبات اأخالقيات املهنة املتعلقة باال�ستقاللية واإبالغهم عن كافة 

العالقات واالأمور االأخرى التي اأخذناها يف االعتبار ب�ساأن اال�ستقاللية وو�سائل احلماية املتخذة ـ حيثما اقت�سى االأمر. 

وبناًء على ما مت ابالغه للم�سوؤولني عن احلوكمة، فاإننا حددنا االأمور ذات االأهمية الق�سوى يف مراجعة القوائم املالية املوحدة 

للفرتة احلالية وبالتايل مت ت�سمينها يف تقريرنا �سمن حماور املراجعة الرئي�سية. اإننا نبني يف تقريرنا تلك املحاور ما مل حتول االأنظمة 

والقوانني دون االف�ساح العلني عن اأي منها، اأو عندما ـ يف حاالت نادرة جداً ـ يجب عدم الت�رشيح عن اأمر ما يف تقريرنا ب�سبب 

النتائج ال�سلبية الناجمة والتي قد يوؤثر االف�ساح عنها على امل�سالح العامة.  

عـن/ كي بي اإم جي الفوزان و�رشكاهعن اإرن�ست ويونغ

ح�سني �سالح ع�سريي

حما�سب قانوين

ترخي�س رقم ٤١٤

خليل اإبراهيم ال�سدي�ض

حما�سب قانوين

ترخي�س رقم ٣٧١

                                                         ٧ جمادى االآخرة ١٤٣٨هـ

                                                               ٦ مار�س ٢٠١٧م

تقرير املراجعني امل�ستقلني  

اإىل ال�سادة / م�ساهمي بنك اجلزيرة   املحرتمني )�رشكة م�ساهمة �سعودية(

تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة )تتمه( 
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قائمة املركز املايل املوحدة 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

٢٠١٥م٢٠١6ماإي�ساح

املوجودات

 ٣5.١96.8١5٣٫٧٢٨٫٠٤٤نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

 ٤١.337.778٤٫٧٠٤٫٤٦٩اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

 ٥١6.٢9٢.744١١٫٢٧٢٫٦٠١ا�ستثمارات

 ١٠١٢8.7١8١٩٧٫٥١١القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

٦4٢.٠98.695٤٢٫١٧٣٫٨٤٧قرو�س و�سلف، �سايف

 ٧١٢9.977١٢٨٫٣٣٤ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

 ٦6٢.٠١٢٤٤٫١٢٦هـعقارات اأخرى

 ٨7٠١.659٦٧٩٫٠٨٨ممتلكات ومعدات، �سايف

٩37٠.97٠٣٣٦٫١١٤موجودات اأخرى

 66.3١9.368٦٣٫٢٦٤٫١٣٤اإجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

 ١١3.545.١١٢٤٫٠٥٧٫٣١١اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

 ١٢5١.6٠٢.354٤٩٫٧٦٥٫١٩٣ودائع العمالء

١٠333.7١8٣٧١٫٩٥٣القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

 ١٣٢.٠٠6.47١١٫٠٠٦٫٩٣٦�سكوك لتعزيز راأ�س املال

١٤7٢8.١87٦٤٩٫٢٧٢مطلوبات اأخرى

58.٢١5.84٢٥٥٫٨٥٠٫٦٦٥اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني 

 ٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥4.٠٠٠.٠٠٠راأ�س املال

 ١٦١.945.١٠5١٫٧٢٧٫١١٩احتياطي نظامي

 ١٦68.٠٠٠٦٨٫٠٠٠احتياطي عام

)١٧٢٫٦٥٦()٢١١.79٠(١٧احتياطيات اأخرى

 ٢.3٠٢.٢١١١٫٧٩١٫٠٠٦اأرباح مبقاة

8.١٠3.5٢6٧٫٤١٣٫٤٦٩اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

66.3١9.368٦٣٫٢٦٤٫١٣٤اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 43 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

٢٠١٥م٢٠١6ماإي�ساح

 ١٩٢.655.8٢3٢٫١٣٥٫٤٧٩دخل العموالت اخلا�سة

)٥٣٤٫٩٣٩()١.٠89.34١(١٩م�ساريف العموالت اخلا�سة

 ١.566.48٢١٫٦٠٠٫٥٤٠�سايف دخل العمولت اخلا�سة

 ٢٠63٢.48١٦٢٩٫٨٦٩دخل اأتعاب وعموالت بنكية، �سايف 

 ١٠3.١57٩٠٫٠٦٥دخل حتويل عمالت اأجنبية، �سايف

 ٢١4.83٢١١٫١٧١دخل متاجرة، �سايف

 ٢٢3٢١٫٨٧٤دخل من توزيعات اأرباح

 ٢٥٠ــ٢٣اأرباح ا�ستثمارات حمتفظ بها لغري اأغرا�س املتاجرة

 ٢٤٢١٠.5١8٥٧٢٫٦٤٦اأرباح من بيع عقارات اأخرى

 ٢٥١.١35١٥٫١٠٦اإيرادات عمليات اأخرى، �سايف

 ٢.5١8.637٢٫٩٢١٫٥٢١اإجمايل دخل العمليات

 ٣٦894.3١3٩٠٨٫٩٠١رواتب املوظفني وما يف حكمها

 ١36.67٠١٣٦٫٤٩٢اإيجارات وم�ساريف مباين

 ٨8١.١٠8٧٩٫٠١٤اإ�ستهالك

 4١6.63٠٤٥٧٫٨٧٠م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى 

 ٦١٢5.٢١4٥٣٫٠٦٣جخم�س�س خ�سائر اإئتمان، �سايف

 ١.٠44٢٫١٦٥م�ساريف عمليات اأخرى،�سايف

 ١.654.979١٫٦٣٧٫٥٠٥اإجمايل م�ساريف العمليات

 863.658١٫٢٨٤٫٠١٦الدخل من اأن�سطة العمليات

 ٧8.٢84٣٫١٠٣ح�سة البنك من ربح �رشكة زميلة

 87١.94٢١٫٢٨٧٫١١٩�سايف الدخل لل�سنة

 ٢٦٢.١8٣٫٢٢ربح ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض )بالريال ال�سعودي لل�سهم(

تعترب الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 43 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

٢٠١٥م٢٠١6ماإي�ساح

 87١.94٢١٫٢٨٧٫١١٩�سايف الدخل لل�سنة

بنود الدخل ال�سامل الآخر:

البنود التي �سوف يعاد ت�سنيفها لقائمة الدخل املوحدة يف فرتات لحقة:

حتوطات التدفقات النقدية:

)١٨٫٦٨٤()36.٢١7(١٧خ�سائرالقيمة العادلة من حتوطات التدفقات النقدية

 ٦٢٧ ١٧6٢7�سايف املبلغ املحول اإىل قائمة الدخل املوحدة

البنود التي ل ميكن اإعادة ت�سنيفها لقائمة الدخل املوحدة يف فرتات لحقة:

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل ال�سامل االآخر
١٠4 ١٫١٨٩ 

)١٦٫٨٦٨()35.486(اإجمايل اخل�سائر ال�ساملة االأخرى لل�سنة 

)٣٥٧()5١6(٧ح�سة من الزكاة ل�رشكة زميلة 

835.94٠١٫٢٦٩٫٨٩٤اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 43 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ضاهمني املوحدة 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

راأ�ض اإي�ساح٢٠١6م

املال

احتياطي 

نظامي

احتياطيات احتياطي عام

اأخرى

اأرباح 

مبقاة

الإجمايل

الر�سيد يف ١ يناير 

٢٠١6م 

 
4.٠٠٠.٠٠٠١.7٢7.١١9 68.١(٠٠٠7٢.656(١.79١.٠٠6 7.4١3.469 

87١.94٢87١.94٢      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ�سايف الدخل لل�سنة

خ�سارة �ساملة اأخرى 

)35.486(      ـــ)35.486(      ـــ      ـــ      ـــلل�سنة

)١4٢.٢35()١4٢.٢35(      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ٢7زكاة و�رشيبة دخل

ح�سة من الزكاة ل�رشكة 

زميلة
)5١6()5١6(      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ7

اإجمايل )اخل�سارة( / 

7٢9.١9١693.7٠5)35.486(      ـــ      ـــ      ـــالدخل ال�سامل لل�سنة 

حمول اإىل الحتياطي 

النظامي
      ـــ)٢١7.986(      ـــ      ـــ٢١7.986      ـــ١6

)3.648(      ـــ)3.648(      ـــ      ـــ      ـــ١7اأخرى

الر�سيد يف 3١ دي�سمرب 

٢٠١6م
4.٠٠٠.٠٠٠١.945.١٠568.٢١١(٠٠٠.79٢)٠.3٠٢.٢١١8.١٠3.5٢6

٢٠١٥م

الر�سيد يف ١يناير 

 ٦٫١٥٨٫٠٤٦ ٨٢٥٫٨٦٣)١٤١٫٣١٧(٦٨٫٠٠٠ ٢٠١٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٤٠٥٫٥٠٠م 

١٫٢٨٧٫١١٩١٫٢٨٧٫١١٩      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ�سايف الدخل لل�سنة

)١٦٫٨٦٨(      ـــ)١٦٫٨٦٨(      ـــ      ـــ      ـــخ�سارة  �ساملة اأخرى

ح�سة من الزكاة ل�رشكة 

زميلة
)٣٥٧()٣٥٧(      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ٧

اإجمايل )اخل�سارة( / 

١٫٢٨٦٫٧٦٢١٫٢٦٩٫٨٩٤)١٦٫٨٦٨(      ـــ      ـــ      ـــالدخل ال�سامل لل�سنة

حمول اإىل االحتياطي 

النظامي
      ـــ)٣٢١٫٦١٩(      ـــ      ـــ٣٢١٫٦١٩      ـــ١٦

)١٤٫٤٧١(      ـــ)١٤٫٤٧١(      ـــ      ـــ      ـــ١٧اأخرى

الر�سيد يف ٣١ دي�سمرب 

٢٠١٥م
١٫٧٩١٫٠٠٦٧٫٤١٣٫٤٦٩)١٧٢٫٦٥٦(٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٧٢٧٫١١٩٦٨٫٠٠٠

تعترب الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 43 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

٢٠١٥م٢٠١6ماإي�ساح

اأن�سطة العمليات

 87١.94٢١٫٢٨٧٫١١٩�سايف الدخل لل�سنة

تعديالت لت�سوية �سايف الدخل اإىل �سايف النقدية الناجتة من / )امل�ستخدم يف(

  اأن�سطة العمليات:

)١١٫١٧١()4.83٢(٢١دخل املتاجرة، �سايف

)٢٥٠(ــ٢٣اأرباح ا�ستثمارات حمتفظ بها لغري اأغرا�س املتاجرة

 ٧٩٫٠١٤ ٨8١.١٠8ا�ستهالك واإطفاء

)١٫٨٧٤()3٢(٢٢دخل من توزيعات اأرباح

)٣٫٢٩٩( ٨١.4٢4 و٢٥خ�سارة/ )مكا�سب( ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

 ٥٣٫٠٦٣ ٦١٢5.٢١4جخم�س�س خ�سائر االئتمان، �سايف

)٣٫١٠٣()8.٢84(٧ح�سة البنك يف ربح �رشكة زميلة

١.٠66.54١٫٣٩٩٫٤٩٩ ٠ 

�سايف النق�ض/ )الزيادة(  يف املوجودات الت�سغيلية:

 ١١٣٫٥٤٥ ١٢.١6١وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

 ٩٠٠٫٠٠٠ 768.75٠اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى ت�ستحق بعد ت�سعني يومًا من االقتناء

 ٤٨٫٣٢١ ٢73.33٢ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٥٨٫٦٨٦ 68.793القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

)٦٧٥٫٥٦٨()5٠.٠6٢(قرو�س و�سلف

 ٦١٥٫٩٧١)١7.886(عقارات اأخرى، �سايف

 ١٩٢٫٨٠٨)١١7.6١٠(موجودات اأخرى

�سايف الزيادة / )النق�ض( يف املطلوبات الت�سغيلية: 

٣٢٠٫٤٠٥)5١٢.١99(اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

)٤٫٨٩٤٫٩١٥( ١.837.١6١ودائع للعمالء

)٤٣٫١٩٣()38.٢35(القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

 ١٥٫٠٦٥ 3٠.7٢7مطلوبات اأخرى

)١٫٩٤٩٫٣٧٦( 3.3٢١.47٢�سايف النقد من/ ) امل�ستخدم يف( اأن�سطة العمليات

الأن�سطة ال�ستثمارية

 ٤٤٠٫٢٦٠ 8.١٠9متح�سالت بيع وا�ستحقاقات ا�ستثمارات لغري اأغرا�س  املتاجرة

)٣٤٣٫٤٢٨()5.٢96.75٢(�رشاء ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة

ــ ٧6.١٢5توزيعات اأرباح من �رشكة زميلة

)١٦٣٫٥٨٠()١٠5.٢٠3(٨�رشاء ممتلكات ومعدات

 ٧٫٦٩٧ ١٠١متح�سالت بيع ممتلكات ومعدات

 ١٫٨٧٤ ٢٢3٢توزيعات اأرباح م�ستلمة

)٥٧٫١٧٧()5.387.588(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة )تتمة(

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

٢٠١٥م٢٠١6ماإي�ساح

الأن�سطة التمويلية

)١٠١( ٢.٠٠6.47١متح�سالت من ا�سدار �سكوك لتعزيز را�س املال

ــ)١.٠٠6.936(�سداد �سكوك لتعزيز را�س املال

ــ)٢5(توزيعات اأرباح مدفوعة

)١٥٫٥٢٨()5٠.4٠3(زكاة و�رشيبة دخل مدفوعة

)١٥٫٦٢٩( 949.١٠7�سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

)٢٫٠٢٢٫١٨٢()١.١١7.٠٠9(�سايف النق�ض يف النقدية و�سبه النقدية

4.9١3.83٠٦٫٩٣٦٫٠١٢النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

٢٨3.796.8٢١٤٫٩١٣٫٨٣٠النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

٢.574.٠3١١٫٨٧٨٫٣١٩دخل عموالت خا�سة م�ستلمة خالل ال�سنة 

١.٢٢7.5١3٣٠٦٫٦٢٢م�ساريف عموالت خا�سة مدفوعة خالل ال�سنة

معلومات اإ�سافية غري نقدية

)١٨٫٠٥٧()35.59٠(�سايف التغريات يف القيمة العادلة والتحويالت اإىل قائمة الدخل املوحدة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من ١ اإىل 43 جزءاً ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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عام  ١

تتكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك اجلزيرة )»البنك«( و�رشكاته التابعة )ُي�سار لها جميعًا بـ »املجموعة«(. تاأ�س�س 

بنك اجلزيرة )»البنك«( ك�رشكة م�ساهمة �سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم ٤٦/م ال�سادر بتاريخ 

١٢ جمادى الثاين ١٣٩٥هـ )٢١ يونيو ١٩٧٥م(. وقد بداأ البنك ممار�سة اأعماله بتاريخ ١٦ �سوال ١٣٩٦هـ )٩ اأكتوبر ١٩٧٦م( 

بعد اأن انتقلت اإليه عمليات فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية. يعمل البنك مبوجب ال�سجل التجاري رقم 

٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ ال�سادر يف جدة بتاريخ ٢٩ رجب ١٣٩٦هـ )٢٧ يوليو ١٩٧٦م(، من خالل �سبكة فروعه يف اململكة العربية 

ال�سعودية وعددها ٨٠ فرعًا )٢٠١٥م: ٧٦ فرعًا( و٤١ مركز حتويالت فورية )٢٠١٥م: ٣٠ مركز حتويالت فورية( يف اململكة 

العربية ال�سعودية كما بلغ عدد موظفيه ٢٫٢١٩ موظفًا )٢٠١٥م: ٢٫١٧٦ موظفًا(.

عنوان املركز الرئي�سي للبنك هو كما يلي:

بنك اجلزيرة

حي النه�سة، طريق امللك

�س.ب ٦٢٧٧ - جدة ٢١٤٤٢

اململكة العربية ال�سعودية

يهدف البنك اإىل تقدمي كافة اأنواع اخلدمات واملنتجات امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفائدة( وت�سمل املرابحة 

واال�ست�سناع واالإجارة والتورق وامل�ساركة وحتويالت العمالت االأجنبية )الوعد( وال�سكوك، والتي متت املوافقة واالإ�رشاف عليها 

من موؤ�س�سة رقابة �رشعية م�ستقلة مت تاأ�سي�سها من قبل البنك. يتم تداول ا�سهم البنك يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

تت�سمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك و�رشكاته التابعة وال�رشكة الزميلة التالية:

�رشكات تابعة:

ن�سبة امللكية طبيعة الن�ساطبلد التاأ�سي�ض

)مبا�رشة وغري مبا�رشة(

 كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م

ن�سبة امللكية 

)مبا�رشة وغري مبا�رشة( 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١5م

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية

)اجلزيرة كابيتال(

اململكة العربية 

ال�سعودية
١٠٠%١٠٠%و�ساطة واإدارة اأ�سول

�رشكة اأمان للتطوير واال�ستثمار 

العقاري

اململكة العربية 

ال�سعودية

حفظ واإدارة ال�سمانات 

العقارية نيابة عن البنك
%١٠٠%١٠٠

�رشكة زميلة:

طبيعة الن�ساطبلد التاأ�سي�ض

ن�سبة امللكية

 )مبا�رشة وغري مبا�رشة(

 كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م

ن�سبة امللكية 

)مبا�رشة وغري مبا�رشة( 

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١5م

�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين
اململكة العربية 

ال�سعودية

منتجات احلماية واالدخار 

املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة
%35%٣٥
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ملخ�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية   -٢

 اأ(  اأ�سا�ض الإعداد

١( اللتزام بالأنظمة

ال�سعودي وطبقًا  العربي  النقد  ال�سادرة عن موؤ�س�سة  املالية  للموؤ�س�سات  املحا�سبية  للمعايري  املوحدة طبقًا  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة عن جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية. كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتما�سى مع نظام 

مراقبة البنوك واأحكام نظام ال�رشكات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي للبنك.

٢( اأ�سا�ض القيا�ض والعر�ض

املقتناة  املالية  واالأدوات  للم�ستقات  العادلة  بالقيمة  القيا�س  باإ�ستثناء  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر. باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن املوجودات اأو 

ـ يتم عر�سها بالقيمة  ـ اأو فيما عدا ذلك تظهر بالتكلفةـ  املطلوبات املالية التي يتم التحوط لها بالقيمة العادلة من خالل عالقة حتوطـ 

العادلة بقدر املخاطر التي يتم التحوط لها.

3( عملة الت�سغيل والعر�ض

يتم عر�س هذه القوائم املالية املوحدة بالريال ال�سعودي وهو عملة الت�سغيل والعر�س للبنك. با�ستثناء ما ي�سار اإليه خالف ذلك، 

يتم عر�س املعلومات املالية مقربة الأقرب األف ريـال �سعودي. 

حتدد كل من�ساأة يف املجموعة عملتها الت�سغيلية اخلا�سة بها ويتم قيا�س البنود الواردة يف القوائم املالية لكل من�ساأة با�ستخدام العملة الت�سغيلية. العملة 

الت�سغيلية لكل من �رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال( و�رشكة اأمان للتطوير واال�ستثمار العقاري هي الريال ال�سعودي اأي�سًا. 

ب(  اأ�سا�ض توحيد القوائم املالية

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لكل من بنك اجلزيرة و�رشكاته التابعة. يتم اإعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة عن 

�سنة مالية مماثلة لل�سنة املالية التي يتم عنها اإعداد القوائم املالية للبنك با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة. 

مت اعداد القوائم املالية املوحدة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية وطرق تقييم مماثلة للعمليات امل�سابهة واالأن�سطة االأخرى يف ظروف مماثلة.

١( ال�رشكات التابعة

ال�رشكات التابعة هي املن�ساآت اخلا�سعة ل�سيطرة البنك. ي�سيطر البنك على من�ساأة عندما يكون للبنك حقوق اأو عوائد متغرية ناجمة 

عن ارتباطه بهذه املن�ساأة ولديه القدرة على التاأثري على تلك العوائد من خالل �سيطرته على املن�ساأة. ولتحديد تعريف ال�سيطرة، 

يجب اأن تتحقق املعايري الثالثة التالية: 

أ(  اأن يكون للمجموعة نفوذ على املن�ساأة.

اأن يكون للمجموعة  تعر�س للمخاطر اأو حقوق يف عوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه باملن�ساأة. ب(  

اأن يكون للمجموعة القدرة على ا�ستخدام نفوذها على املن�ساأة للتاأثري على حجم عوائدها. ج(  

تقوم املجموعة باإعادة تقييم مدى ا�ستمرارها يف ال�سيطرة على املن�ساأة امل�ستثمر فيها اإذا ما ا�سارت احلقائق والظروف اإىل اأن هناك 

تغريات يف واحد اأو اأكرث من معايري ال�سيطرة. 

يتم توحيد ال�رشكات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة اإىل البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد اعتباراً من 

التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة من البنك. اإن نتائج ال�رشكات التابعة املقتناة اأو املباعة خالل ال�سنة ــ اإن وجدت ــ يتم اإدراجها 

يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ االقتناء اأو حتى تاريخ البيع ـــ ح�سب ما يقت�سي االأمر.

٢(  احل�سة غري امل�سيطرة

متثل احل�سة غري امل�سيطرة احل�سة من �سايف الدخل و�سايف موجودات ال�رشكات التابعة التي ال ميلكها البنك ب�سورة مبا�رشة اأو غري 
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مبا�رشة يف �رشكاته التابعة، ويتم عر�سها ب�سكل منف�سل �سمن قائمة الدخل املوحدة ،كما ُتعر�س �سمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة 

املركز املايل املوحدة ب�سكل منف�سل عن احلقوق العائدة مل�ساهمي البنك. يتم حتميل اأي خ�سائر متعلقة باحل�سة غري امل�سيطرة يف 

من�ساأة تابعة على احل�سة غري امل�سيطرة حتى لو كان ذلك يت�سبب يف عجز ر�سيد احل�سة غري امل�سيطرة. يتم احت�ساب التغيريات يف 

ــ كمعامالت حقوق ملكية. ــ والتي ال توؤدي اإىل فقدان ال�سيطرة على ال�رشكة التابعة من جانب البنكـ  ح�سة البنك يف �رشكة تابعةـ 

 

3(  ا�ستبعاد العمليات عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد االأر�سدة واأي اإيرادات وم�ساريف غري حمققة )با�ستثناء االأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التعامل بالعمالت االأجنبية( الناجتة 

عن التعامالت بني اأع�ساء املجموعة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة. ويتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س الطريقة لالأرباح غري 

املحققة فقط يف حالة اأنه ال يوجد دليل على انخفا�س القيمة.

4( ال�ستثمار يف �رشكات زميلة 

ال�رشكات الزميلة هي ال�رشكات التي متار�س عليها املجموعة نفوذاً جوهريًا. يتم مبدئيًا ت�سجيل اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة 

بالتكلفة وحتت�سب بعد ذلك وفقًا لطريقة حقوق امللكية، ويتم اإدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة بالقيمة املحت�سبة وفقًا لطريقة 

حقوق امللكية اأو القيمة القابلة لال�سرتداد ــ اأيهما اأقل.

متثل القيمة املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائداً تغيريات ما بعد االقتناء يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات ال�رشكة الزميلة 

)احل�سة من النتائج واالحتياطيات واملكا�سب/ )اخل�سائر( املرتاكمة على اأ�سا�س اآخر قوائم مالية متوفرة( ناق�سًا االنخفا�س يف القيمة ــ اإن وجد.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقرر املجموعة ما اإذا كان من ال�رشوري ت�سجيل خ�سارة اإ�سافية النخفا�س القيمة على ا�ستثمارها 

يف ال�رشكة الزميلة. وحتدد املجموعة يف كل تاريخ من تواريخ اإعداد القوائم املالية ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي يدل على 

انخفا�س قيمة اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة. ويف هذه احلالة حتت�سب املجموعة قيمة االنخفا�س على اأنه الفرق بني القيمة املمكن 

ال�رشكة  الربح/)اخل�سارة( يف  الفرق �سمن »احل�سة يف  باإظهار  لال�ستثمار وتقوم  الدفرتية  والقيمة  الزميلة  ال�رشكة  ا�سرتدادها من 

الزميلة« يف قائمة الدخل املوحدة.

اإن خ�سارة االنخفا�س يف القيمة املعرتف بها �سابقًا فيما يتعلق باال�ستثمار يف �رشكة زميلة ميكن عك�س قيدها من خالل قائمة الدخل 

)قبل  امللكية  لطريقة حقوق  املحت�سبة وفقًا  بقيمتها  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  لال�ستثمار يف  الدفرتية  القيمة  تبقى  املوحدة بحيث 

تكوين خم�س�س االنخفا�س يف القيمة( اأو القيمة القابلة لال�سرتداد ــ اأيهما اأقل.

يتم ا�ستبعاد االأرباح واخل�سائر غري املحققة من التعامالت بني املجموعة و�رشكاتها الزميلة بقدر ح�سة املجموعة يف تلك ال�رشكات.

ج(   التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية

تتفق ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مع تلك املتبعة يف اإعداد القوائم املالية ال�سنوية املوحدة 

لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م با�ستنثاء تبني املعايري اجلديدة التالية والتعديالت االأخرى على املعايري احلالية والتف�سري اجلديد 

الوارد اأدناه والتي لي�س لها تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة احلالية اأو ال�سنوات ال�سابقة.

١( معايري جديدة

معيار التقارير املالية الدولية رقم ١٤ - »احل�سابات النظامية املوؤجلة«، يدخل معيار التقارير املالية الدولية رقم ١٤ حيز التنفيذ 

للفرتات املالية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ. ي�سمح للمن�ساأة التي تخ�سع ان�سطتها اإىل تنظيم املعدل باال�ستمرار 

للتقارير  الدولية  للمعايري  تطبيقها  عند  املوؤجلة  النظامية  احل�سابات  الأر�سدة  بالن�سبة  احلالية  املحا�سبية  �سيا�ساتها  معظم  تطبيق  يف 

املالية الأول مرة. ال ينطبق هذا املعيار على ُمعّدي معيار التقارير املالية الدولية احلاليني. كما اأن املن�ساأة التي ال ت�سمح لها �سيا�ساتها 

املحا�سبية املتعارف عليها باأن تدرج املوجودات واملطلوبات وفقًا لتنظيم املعدل، اأو التي مل تطبق هذه ال�سيا�سة �سمن �سيا�ساتها 

املحا�سبية املتعارف عليها، فلن ي�سمح لها باإدراجهم عن التطبيق معيار التقارير املالية الدولية الأول مرة.

٢(  تعديالت على املعايري القائمة

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم ١٠ - »القوائم املالية املوحدة«، ومعيار التقارير املالية الدولية رقم ١٢ - »االإف�ساح 

عن احل�س�س يف من�ساآت اأخرى« ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ٢٨ »اال�ستثمار يف �رشكة زميلة«، يدخل معيار التقارير املالية الدولية 
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١٠ حيز التنفيذ للفرتات املالية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ، وهو يعالج ثالث موا�سيع ن�ساأت عند تطبيق 

ا�ستثناء املن�ساآت اال�ستثمارية مبوجب معيار التقارير املالية الدولية رقم ١٠. وتو�سح التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية 

رقم ١٠ باأن اال�ستثناء من عر�س قوائم مالية موحدة ينطبق على من�ساأة اأم تابعة ملن�ساأة ا�ستثمارية عند قيام املن�ساأة اال�ستثمارية بقيا�س 

جميع من�ساآتها التابعة بالقيمة العادلة. كما اأن التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم ١٠ تو�سح اأنه يتم توحيد القوائم 

املالية ملن�ساأة تابعة ملن�ساأة ا�ستثمارية لي�ست من�ساأة ا�ستثمارية بذاتها ويقت�رش عملها على توفري خدمات م�ساندة للمن�ساأة اال�ستثمارية. 

الدويل رقم ٢٨  املحا�سبة  التعديالت على معيار  اإن  العادلة.  بالقيمة  اال�ستثمار  ملن�ساأة  االأخرى  التابعة  املن�ساآت  قيا�س جميع  يتم 

ت�سمح للم�ستثمر - عند تطبيق طريقة حقوق امللكية - باالحتفاظ بقيا�س القيمة العادلة املطبق بوا�سطة املن�ساأة الزميلة اأو امل�رشوع 

امل�سرتك للمن�ساأة اال�ستثمارية مبقدار ح�ستها يف املن�ساآت التابعة.

تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم ١١ - »ترتيبات م�سرتكة«، يدخل معيار التقارير املالية الدولية ١١ حيز التنفيذ 

للفرتات املالية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ، تتطلب من�ساأة لها ح�سة يف عملية م�سرتكة، حيث يت�سمن ن�ساط 

العملية امل�سرتكة على اأعمال، لكي تطبق، بقدر ح�ستها، جميع املبادئ يف معيار التقارير املالية الدولية رقم ٣ - »جتميع االأعمال« 

واملعايري الدولية للتقارير املالية االأخرى التي ال تتعار�س مع متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ١١ - ترتيبات م�سرتكة. 

اإ�سافة لذلك، ُيطلب من املن�ساآت االف�ساح عن املعلومات املطلوبة من قبل معيار التقارير املالية الدولية رقم ٣ وغريه من املعايري 

الدولية لتجميع االأعمال. كما تنطبق التعديالت اأي�سا على من�ساأة عند ت�سكيل عملية م�سرتكة اإذا، وفقط اإذا �ساهم اأحد االأطراف 

باأحد االأعمال القائمة يف ت�سكيل عملية م�سرتكة. باالإ�سافة اإىل ذلك، تو�سح التعديالت اأنه بالن�سبة القتناء ح�سة اإ�سافية يف عملية 

م�سرتكة ي�سكل فيها ن�ساط من العملية امل�سرتكة بع�س االأعمال، فاإن احل�س�س املحتفظ بها يف عملية م�سرتكة يجب اأال يعاد قيا�سها 

كان امل�سغل امل�سرتك يحتفظ بال�سيطرة امل�سرتكة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ١ - »عر�س القوائم املالية«، يدخل معيار املحا�سبة الدويل رقم ١ حيز التنفيذ للفرتات 

ال�سنوية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ ، تو�سيح متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم ١ احلالية فيما يتعلق مبا يلي:

· املتطلبات اجلوهرية الواردة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ١.	

· اأن البنود املحددة يف قائمة )قوائم( الدخل والدخل ال�سامل االآخر وقائمة املركز املايل ميكن عدم دجمها.	

· اأن املن�ساآت لديها مرونة من حيث ترتيب عر�س االإي�ساحات حول القوائم املالية.	

· اأن احل�سة يف الدخل ال�سامل االآخر للمن�ساآت الزميلة اأو امل�ساريع امل�سرتكة التي يتم احت�سابها با�ستخدام طريقة حقوق 	

امللكية يجب عر�سها يف املجمل كبند واحد م�ستقل وت�سنيفها ما بني تلك البنود التي �سوف يتم اإعادة ت�سنيفها اأو عدم 

اإعادة ت�سنيفها الحقًا يف الربح اأو اخل�سارة.

كما اأن التعديالت تو�سح املتطلبات التي تنطبق عند عر�س املجاميع الفرعية االإ�سافية يف قائمة املركز املايل وقائمة )قوائم( الدخل 

والدخل ال�سامل االآخر.

 -  ٣٨ رقم  الدويل  املحا�سبة  ومعيار   - واملعدات«  واالآالت  »املمتلكات   -  ١٦ رقم  الدويل  املحا�سبة  معيار  على  التعديالت 

»االأ�سول غري امللمو�سة«: تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ، 

انتاجها ال�ستهالك املمتلكات واالآالت  الناجتة ملجموع االيرادات املتوقع  التعديالت من ا�ستخدام ن�سب االيرادات  وتقيد هذه 

واملعدات، وميكن اأن ت�ستخدم يف حاالت حمدودة جدا يف اإطفاء االأ�سول غري امللمو�سة.

تعديالت ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ١٦ »املمتلكات واالآالت واملعدات«، ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ٤١ » الزراعة »: تدخل 

هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ حيث مت تغيري نطاق معيار املحا�سبة 

الدويل رقم ١٦ ليت�سمن املوجودات البيولوجية التي ت�ستويف تعريف االأ�سجار املنتجة مع بقاء االأ�سجار املنتجة يف طور النمو �سمن 

التي تتعلق باالأ�سجار املنتجة �سيتم احت�سابها طبقًا ملعيار املحا�سبة  اأن املنح احلكومية  نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم ٤١. كما 

الدويل رقم ٢٠ »املحا�سبة على املنح احلكومية واالف�ساح عن امل�ساعدات احلكومية« بداًل من معيار املحا�سبة الدويل رقم ٤١.

تعديالت ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ٢٧ »القوائم املالية امل�ستقلة«: تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف ١ يناير ٢٠١٦م 

اأو بعد هذا التاريخ حيث ت�سمح للمن�ساأة با�ستعمال طريقة حقوق امللكية املبينة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ٢٨ للمحا�سبة على ا�ستثماراتها يف 

�رشكاتها التابعة واملحا�سة والزميلة يف قوائمها املالية امل�ستقلة.

التح�سينات ال�سنوية على معايري التقارير املالية الدولية ـــ الدورة ٢٠١٢-٢٠١٤ واملطبقة للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف ١ يناير 

٢٠١٦م اأو بعد هذا التاريخ. وفيما يلي ملخ�سًا بالتعديالت:

· مت تعديل معيار التقارير املالية الدولية رقم ٥ »املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة« لتو�سيح اأن التغيري من طريقة بيع الأخرى 	

لن تعترب خطة جديدة للبيع بل يعترب ا�ستمرار للخطة االأ�سلية. وبالتايل لي�س هناك اأي انقطاع يف تطبيق متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم ٥.  

· مت تعديل معيار التقارير املالية الدولية رقم ٧ »االأدوات املالية: االإف�ساحات« لتو�سيح اأن عقد اخلدمة الذي يت�سمن اأتعابًا قد ي�سكل ا�سرتاكًا 	

م�ستمراً يف اأ�سل مايل. وينبغي للمن�ساأة تقييم طبيعة االأتعاب والرتتيب للنظر فيما اإذا كانت هناك حاجة لالف�ساحات مبوجب معيار التقارير 
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املالية الدولية رقم ٧ كما يجب اأن تتم عملية التقييم باأثر رجعي. مت تعديل معيار التقارير املالية الدولية رقم ٧ لتو�سيح اأن متطلبات االإف�ساح عن 

املقا�سة ال تنطبق على القوائم املالية االأولية املوجزة، اإال اإذا هذه االف�ساحات تقدم حتديثًا جوهريًا عن املعلومات الواردة يف اأخر تقرير �سنوي.

· مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم ١٩ » منافع املوظفني« لتو�سيح اأن بيانات ال�سوق فيما يتعلق ب�سندات ال�رشكات ذات اجلودة العالية 	

يتم تقييمها على اأ�سا�س العملة املتعلقة بااللتزام ولي�س على اأ�سا�س الدولة حمل االلتزام. وحيثما ال تتوافر بيانات �سوق ل�سندات ال�رشكات 

ذات اجلودة العالية بتلك لعملة ما، فاإنه يجب ا�ستخدام اأ�سعار ال�سندات احلكومية.

د(  الأحكام والتقديرات والفرتا�سات املحا�سبية اجلوهرية

اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب ا�ستخدام بع�س االأحكام والتقديرات واالفرتا�سات 

واالجتهادات املحا�سبية اجلوهرية التي توؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات الواردة فيها. يتطلب االأمر اأي�سًا من االإدارة اأن متار�س 

حكمها يف طريقة تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه االأحكام والتقديرات واالفرتا�سات با�ستمرار بناًء 

على اخلربة ال�سابقة وبع�س العوامل االأخرى، والتي تت�سمن احل�سول على ا�ست�سارات مهنية وتوقعات لالأحداث امل�ستقبلية التي 

يعتقد اأنها معقولة وفقًا للظروف واملعطيات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات. فيما يلي املجاالت اجلوهرية حيث 

ا�ستخدمت االإدارة التقديرات واالفرتا�سات:

١( منوذج الأعمال لإدارة الأ�سول املالية

املجموعة يف  تاأخذ  التعاقدية،  النقدية  التدفقات  لتح�سيل  باالأ�سول  االأعمال هو االحتفاظ  اإذا كان هدف منوذج  فيما  لتحديد 

االعتبار على اأي م�ستوى من اأن�سطتها التجارية يجب اأن يتم هذا التحديد. عمومًا، اإن منوذج االأعمال هو الواقع الذي ميكن اأن 

ي�ستدل عليه من الطريقة التي تدار االأعمال واملعلومات املقدمة اإىل االإدارة. ومع ذلك، يف بع�س احلاالت قد ال يكون وا�سحًا ما 

اإذا كان ن�ساط معني ينطوي على منوذج واحد مع بع�س مبيعات االأ�سول غري املتكررة اأو ما اإذا كانت املبيعات املتوقعة ت�سري اإىل 

اأن هناك اثنان من مناذج االأعمال املختلفة.

لتحديد ما اإذا كان منوذج االأعمال الإدارة االأ�سول املالية هو من اأجل االحتفاظ باالأ�سول لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية، 

تاأخذ املجموعة يف االعتبار ما يلي:

· �سيا�سات االإدارة واأهداف املحفظة وفاعلية هذه ال�سيا�سات يف املمار�سة العملية.	

· كيفية تقيم االإدارة الأداء املحفظة.	

· فيما اإذا كانت ا�سرتاتيجية االإدارة ترتكز على اإيرادات العموالت التعاقدية.	

· درجة تكرار اأي عملية مبيعات متوقعة لالأ�سول.	

· ال�سبب وراء اأي عملية بيع لالأ�سول. 	

· ما اإذا كان يتم االحتفاظ باالأ�سول التي تباع لفرتة ممتدة من الزمن بالن�سبة اإىل اإ�ستحقاقها التعاقدي اأو تباع بعد فرتة  	

ق�سرية من االقتناء اأو فرتة طويلة من الوقت قبل موعد اال�ستحقاق.  

٢( التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية 

متار�س املجموعة التقديرات يف حتديد ما اإذا كانت ال�رشوط التعاقدية للموجودات املالية التي تن�سئها اأو تكت�سبها تن�ساأ حق يف تواريخ حمددة 

املطفاأة. عند  بالتكلفة  قيا�سه  القائم وبالتايل ميكن  الدين  العمولة الأ�سل  الدين ودخل  اأ�سل  التي هي فقط مدفوعات من  النقدية  للتدفقات 

التقييم، تاأخذ املجموعة يف االعتبار جميع ال�رشوط التعاقدية، مبا يف ذلك اأي �رشوط للدفع امل�سبق اأو اأحكام متديد فرتة ا�ستحقاق االأ�سول 

و�رشوط تغيري مبلغ وتاريخ التدفقات النقدية وفيما اإذا كانت ال�رشوط التعاقدية تت�سمن ن�سبة للرفع املادي.

3( انخفا�ض قيمة الأ�سول املالية

تقوم املجموعة باإجراء عملية تقييم يف كل تاريخ من تواريخ اإعداد القوائم املالية لتحديد ما اإذا كان هناك دلياًل مو�سوعيًا على 

احتمال انخفا�س اأ�سول مالية مدرجة بالتكلفة املطفاأه. يعترب اأن هناك انخفا�سًا يف اأ�سل مايل اأو جمموعة من االأ�سول املالية عندما 

يظهر دليل مو�سوعي على وقوع خ�سارة بعد االعرتاف االأويل باالأ�سل )اأ�سول(، واأن اخل�سارة ذات تاأثري على التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية لالأ�سل اأو االأ�سول التي ميكن تقديرها ب�سكل موثوق. 
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اإفال�س  اأو  تعرث  اأو  امل�سّدر  اأو  للمقرت�س  كبرية  مالية  �سعوبات  مالية  اأ�سول  انخفا�س  على  املو�سوعي  الدليل  يت�سمن  اأن  ميكن 

املقرت�س. اإن اإعادة جدولة قرو�س اأو �سلفيات بوا�سطة البنك على �رشوط قد ال يعتربها البنك موؤ�رشات على اأن املقرت�س اأو امل�سّدر 

�سيدخل االإفال�س، اأو اختفاء زخم التداول لورقة مالية يف ال�سوق، اأو بيانات اأخرى متعلقة مبجموعة من االأ�سول مثل التغريات 

اأو الظروف االقت�سادية التي ترتبط مع التعرث يف ال�سداد  اأو ال�رشكات امل�سّدرة باملجموعة  ال�سلبية يف حالة الدفع من املقرت�سني 

باملجموعة .

تاأخذ املجموعة يف االعتبار وجود اأي دليل انخفا�س يف القرو�س وال�سلفيات واالأوراق املالية اال�ستثمارية املقيمة بالتكلفة املطفاأة 

املالية  واالأوراق  الهامة  وال�سلفيات  القرو�س  تقييم جميع  ويتم  اجلماعي.  امل�ستوى  على  اأو  فردي  ب�سكل  الواحد  االأ�سل  على 

اال�ستثمارية املقيمة بالتكلفة املطفاأة ب�سكل فردي. اأما بالن�سبة جلميع القرو�س وال�سلفيات الهامة واالأوراق املالية املقيمة بالتكلفة 

املطفاأة والتي ال يوجد انخفا�س يف قيمتها فيتم تقييمها ب�سكل جماعي الأي انخفا�س مل يتم حتديده بعد. اأما بالن�سبة للقرو�س 

وال�سلفيات واالأوراق املالية اال�ستثمارية التي يتم تقييمها بالتكلفة املطفاأة والتي ال تعترب ذات اأهمية بحد ذاتها فيتم تقييمها ب�سكل 

جماعي الأي انخفا�س عن طريق جتميع القرو�س وال�سلفيات واالأوراق املالية املقيمة بالتكلفة املطفاأة التي لها �سمات خماطر مماثلة.

يتم قيا�س خ�سائر انخفا�س القيمة على االأ�سول بالتكلفة املطفاأة على اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة 

احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مبعدل العائد الفعلي. يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�س القيمة يف قائمة الدخل املوحدة 

والتي تظهر يف ح�ساب خم�س�س مقابل القرو�س وال�سلف. ي�ستمر االعرتاف بالعمولة على االأ�سول حتى تاريخ ا�ستحقاقها جلميع 

قرو�س االفراد.

ت�ستخدم االإدارة تقديرات ا�ستناداً على خربة اخل�سارة التاريخية لالأ�سول مع �سمات خماطر االئتمان والديل املو�سوعي لالنخفا�س 

يف القيمة مماثلة لتلك التي يف املحفظة عند تقدير تدفقاتها النقدية . يتم مراجعة املنهجية واالفرتا�سات امل�ستخدمة لتقدير كل من 

القمية وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سورة منتظمة لتقليل اأي فرق بني تقديرات اخل�سارة واخل�سارة الفعلية. 

عندما يت�سبب حدث الحق يف تقلي�س خ�سارة انخفا�س قيمة االأ�سل، فيتم اإظهار ذلك من خالل قائمة الدخل املوحدة. 

تقوم املجموعة ب�سطب القرو�س وال�سلفيات عند االإقرار بعدم قابليتها للتح�سيل. ويتم الو�سول لهذا القرار بعد اأخذ املعلومات 

التالية يف االعتبار وهي عدد االأيام التي جتاوز فيها التمويل موعد ا�ستحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل للمقرت�س مثل عدم 

قدرته على الوفاء بالتزاماته اأو مدى عدم كفاية املتح�سالت من ال�سمانات يف تغطية االلتزامات.

يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�سل من خالل ا�ستعمال خم�س�س حل�ساب االنخفا�س يف القيمة ويتم ت�سمني مبلغ التعديل يف قائمة 

الدخل املوحدة. 

بالن�سبة للقرو�س التي يتم اإعادة جدولتها، فاإنها ال تعترب متاأخرة عن مواعيد ا�ستحقاقها ويتم التعامل معها كقرو�س جديدة. تقوم 

�سيا�سات وممار�سات اإعادة اجلدولة على موؤ�رشات اأو معايري ت�سري اإىل احتمالية توا�سل ال�سداد. ت�ستمر القرو�س يف اخل�سوع لتقييم 

فردي اأو جماعي يحت�سب با�ستعمال معدل العائد الفعلي االأ�سلي.

الظروف  يف  �سلبي  لتغيري  ا�ستجابة  اأو  العميل  مع  امل�ستمرة  العالقة  من  كجزء  اإما  عمومًا  وال�سلف  القرو�س  جدولة  اإعادة  يتم 

اإعادة  اأو  ال�سداد  اإىل متديد موعد ا�ستحقاق  اإعادة اجلدولة  اأن توؤدي  التي مير بها العميل. ويف احلالة االأخرية ، ميكن  واالأحوال 

جدولة ملواعيد االأق�ساط والتي مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرت�سني املتاأثرين. وهذا يوؤدي اإىل ا�ستمرار االأ�سل 

يغطيا  للقر�س ال  االأ�سا�سي  اإعادة اجلدولة واملبلغ  اأن عموالت  ب�سكل فردي حيث  القيمة  ا�ستحقاقه ومنخف�س  ملوعد  متجاوزاً 

القيمة الدفرتية االأ�سلية للقر�س. ويف حاالت اأخرى، توؤدي اإعادة اجلدولة اإىل اإبرام اتفاقية جديدة تعامل كقر�س جديد. تقوم 

�سيا�سات وممار�سات اإعادة اجلدولة على موؤ�رشات اأو معايري ت�سري اإىل احتمالية توا�سل ال�سداد. ت�ستمر القرو�س يف اخل�سوع لتقييم 

فردي اأو جماعي يحت�سب با�ستعمال معدل العائد الفعلي االأ�سلي للقر�س.  

كما اأن املجموعة تاأخذ يف اعتبارها دليل االنخفا�س يف القيمة على امل�ستوى اجلماعي للموجودات. ميكن اأن ي�ستند املخ�س�س 

اجلماعي اإىل املعايري التالية: االنحدار يف �سلم التقديرات الداخلي، الت�سنيفات االئتمانية اخلارجية - املتعلقة باملقرت�س اأو جمموعة 

من املقرت�سني - املناخ االقت�سادي احلايل الذي يعمل فيه املقرت�سون واخلربة ومناذج التعرث ال�سابقة يف مكونات املحفظة االئتمانية.

   

4( القيمة العادلة لالأدوات املالية

تقوم املجموعة بقيا�س االأدوات املالية من امل�ستقات واالأدوات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة 

العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر، وبالقيمة العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل. كما يتم قيا�س القمية العادلة لالأدوات 

املالية بالتكلفة املطفاأة كما هو مو�سح يف االي�ساحني  ٥)د( و ٤٣)ب(.  

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها بيع اأ�سل مايل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف راغبة يف معاملة نظامية ما بني االأطراف العاملة يف 

ال�سوق يف تاريخ القيا�س. يعتمد قيا�س القيمة العادلة على افرتا�س اأن عملية بيع اأ�سل اأو ت�سوية التزام تتم اإما:
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· يف ال�سوق الرئي�سية بالن�سبة لالأ�سل اأو االلتزام، اأو	

· يف ال�سوق االأكرث نفعيًة لالأ�سل اأو االلتزام يف ظل غياب ال�سوق الرئي�سية.	

يجب اأن تكون ال�سوق الرئي�سية اأو ال�سوق االأجدى متاحة اأمام املجموعة. يتم قيا�س القيمة العادلة لالأ�سل اأو االلتزام با�ستخدام 

االفرتا�سات التي ت�ستخدمها االأطراف العاملة يف ال�سوق حال ت�سعيري االأ�سل اأو االلتزام، على اأفرتا�س اأن هذه االأطراف ت�سعى 

لتحقيق اأكرب منفعة اقت�سادية لها.

االأ�سل  با�ستخدم  اقت�سادية  منافع  توفري  ال�سوق على  اأطراف  يوؤخذ يف احل�سبان قدرة  العادلة الأ�سل غري مايل  القيمة  قيا�س  عند 

باأف�سل ما ميكن اأو ببيعه اإىل طرف اآخر يقوم با�ستخدامه على اأف�سل ما ميكن.

اأو  املتداولة  ال�سوقية  اال�سعار  تعتمد على  ن�سطة  اأ�سواق  تداولها يف  يتم  التي  املالية  املالية واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيم 

ت�سعريات الو�سطاء. تقرر املجموعة القيم العادلة با�ستخدام طرق التقييم االأخرى بالن�سبة جلميع االأدوات املالية االأخرى.

ا�ستخدامها  تعظيم  مع  العادلة  القيمة  لقيا�س  املتاحة  الوافية  والبيانات  الظروف  ح�سب  منا�سبة  تقييم  طرق  املجموعة  ت�ستخدم 

للمعطيات املر�سودة ذات ال�سلة وتقليل ا�ستخدامها للمعطيات غري املر�سودة.  

بالن�سبة لالأدوات املالية التي يتم قيا�س قيمها العادلة اأو االف�ساح عنها يف القوائم املالية املوحدة يتم ت�سنيفها يف فئات �سمن الهيكل 

الهرمي للقيم العادلة )راجع االإي�ساح ٤٣(.

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف القوائم املالية على اأ�س�س متكررة، تقرر املجموعة فيما اإذا جرى تناقل بني امل�ستويات 

يف الهيكل الهرمي من خالل اإعادة تقييم الت�سنيف )بناًء على معطيات امل�ستوى االأدنى املهم لقيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية 

كل فرتة من فرتات اإعداد القوائم املالية.

بغر�س اف�ساحات القيم العادلة قررت املجموعة ت�سنيف املوجودات واملطلوبات يف م�ستويات �سمن الهيكل الهرمي للتقييم وفقًا 

لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من �سمات وخماطر.

5( انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ اإعداد تقارير مالية اأو ب�سكل اأكرث تكراراً وذلك لتحديد اإن كان 

هناك موؤ�رشاً يدل على وجود انخفا�س يف القيمة، عندئٍذ يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من االأ�سل.

يتم ت�سجيل خ�سارة االنخفا�س يف القيمة اإذا جتاوزت القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد القيمة القابلة لال�سرتداد. 

القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد هي القيمة قيد اال�ستعمال لالأ�سل اأو الوحدة املنتجة للنقد اأو قيمتها العادلة 

ناق�س تكاليف البيع ــــ اأيهما اأكرب. ويف �سياق تقييم القيمة قيد اال�ستعمال، يتم خ�سم التدفقات النقدية املتوقعة م�ستقباًل اإىل قيمها 

احلالية با�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�رشيبة والذي يعك�س تقدير ال�سوق احلايل للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املتعلقة باالأ�سل. 

يتم حتديد القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع بناًء على اال�سعار ال�سوقية املحددة. ويف حال عدم توافر ا�سعار �سوقية حمددة، يتم 

حتديد القيمة عندئٍذ على ا�سا�س اال�سعار التقديرية الأ�سول مماثلة. ويف حال عدم توافر ا�سعار تقديرية الأ�سول مماثلة، يتم حتديد 

القيمة عندئٍذ على ا�سا�س ح�سابات التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة.  

والأغرا�س فح�س انخفا�س القيمة، يتم توزيع ال�سهرة املكت�سبة من جتميع االأعمال ــ اعتباراً من تاريخ االقتناء ــ على كل وحدة من 

الوحدات املنتجة للنقد يف املجموعة والتي يتوقع لها اال�ستفادة من اندماج وتكاملية االأعمال بغ�س النظر عن تعيني املوجودات 

اأو املطلوبات االأخرى اخلا�سة باملن�ساأة املقتناة لهذه الوحدات اأو جمموعات الوحدات.

تعترب ال�رشكات التابعة وحدات منتجة للنقد لغر�س فح�س انخفا�س قيمة ال�سهرة لهذه ال�رشكات التابعة. يتم ت�سجيل خ�سائر االنخفا�س 

يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س القيمة للوحدات املنتجة للنقد اأواًل من اأجل خف�س القيمة الدفرتية 

الوحدة  يف  امللمو�سة  غري  االأ�سول  ذلك  يف  مبا  االأخرى  للموجودات  الدفرتية  القيم  خف�س  ثم  ومن  للوحدات  خم�س�سة  �سهرة  الأي 

)جمموعة الوحدات( على اأ�سا�س التوزيع الن�سبي �رشيطة عدم خف�س القيم الدفرتية للموجودات االأخرى اأدنى من قيمها العادلة.   

وعندما تكون ال�سهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد )اأو جمموعة وحدات منتجة للنقد( ومت بيع جزءاً من الن�ساط الت�سغيلي يف تلك 

الوحدة، فاإن ال�سهرة املرتبطة بالن�ساط الت�سغيلي املباع تعترب جزءاً من القيمة الدفرتية لذلك الن�ساط عند حتديد الربح اأو اخل�سارة 

من جراء بيع ذلك الن�ساط. وال�سهرة املباعة يف هذه احلالة تقا�س بناًء على القيم الن�سبية للن�ساط الت�سغيلي املباع واجلزء املتبقي من 

الوحدة املنتجة للنقد.

عند بيع �رشكات تابعة، فاإن الفرق بني �سعر البيع و�سايف املوجودات زائداً احتياطي ال�رشف االأجنبي املرتاكم وال�سهرة التي مل 

تنخف�س قيمتها يتم اإدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.

ال ميكن عك�س قيد خ�سارة انخفا�س قيمة ال�سهرة امل�سجلة �سابقًا يف قائمة الدخل املوحدة. 
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فيما يتعلق باملوجودات االأخرى، يتم يف كل تاريخ من تواريخ اإعداد القوائم املالية حتديد فيما اإذا كانت هناك موؤ�رشات تدل على 

اأن خ�سائر االنخفا�س يف القيمة امل�سجلة يف فرتات �سابقة قد انخف�ست اأو مل تعد موجودة. يتم عك�س قيد خ�سائر االنخفا�س يف 

القيمة اإذا كان هناك تغري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم عك�س قيد خ�سارة االنخفا�س يف القيمة 

اأو  فقط باملقدار الذي ال ي�سمح بتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سل عن القيمة الدفرتية التي كان يتم حتديدها بعد طرح اال�ستهالك 

االطفاء فيما لو مل يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�س يف القيمة.

  

6( حتديد ال�سيطرة على �سناديق ال�ستثمار

ا�ستثمار يف  �سندوق  على  املجموعة  �سيطرة  يرتكز حتديد  اال�ستثمار.  �سناديق  من  لعدد  ال�سندوق  مدير  بدور  املجموعة  تقوم 

العادة على تقييم اإجمايل املنافع االقت�سادية للمجموعة يف ال�سندوق )التي تتكون من اأي ح�س�س واأتعاب اإدارة متوقعة( وحق 

امل�ستثمرين يف ا�ستبعاد مدير ال�سندوق.

 

7( خم�س�سات اللتزامات والر�سوم

تتلقى املجموعة مطالبات قانونية �سمن دورة اأعمالها االعتيادية، وتتوىل االإدارة تقدير مدى املخاطر التي قد تنتج عن مثل هذه 

املطالبات. وتقوم االإدارة بعمل املخ�س�سات التي تتالئم مع اخل�سائر املحتملة. يتم ت�سجيل املطالبات اأو االف�ساح عنها - ح�سب 

املالئم - يف القوائم املالية املوحدة بناًء على اأف�سل تقدير للمبالغ املطلوبة لت�سوية املطالبات.

  

8( مبداأ ال�ستمرارية

باأن  اأ�سا�س مبداأ اال�ستمرارية واأنها على ثقة  اإدارة املجموعة بتقدير مدى قدرة املجموعة على اال�ستمرار يف العمل على  قامت 

املجموعة لديها املوارد الالزمة لال�ستمرار يف العمل يف امل�ستقبل املنظور. اإ�سافًة لذلك، اإن اإدارة املجموعة لي�ست على علم باأي 

اإعداد  اأن تثري �سكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة على اال�ستمرار. وعليه، فقد مت  اليقني والتي بدورها ميكن  حالة من عدم 

القوائم املالية املوحدة على اأ�سا�س مبداأ اال�ستمرارية.

هـ( املحا�سبة بتاريخ الت�سوية

يتم االعرتاف واإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�رشاء وبيع االأ�سول املالية بتاريخ ال�سداد، اأي التاريخ الذي يتم 

فيه ت�سليم االأ�سل للطرف االآخر. تتم معاجلة اأي تغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ ال�سداد وتاريخ التداول بنف�س الطريقة التي 

تتم فيها معاجلة االأ�سول امل�سرتاة. اإن العمليات االعتيادية املتعلقة ب�رشاء وبيع االأ�سول املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم ت�سليم 

االأ�سول خالل الفرتة الزمنية التي تن�س عليها االأنظمة اأو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

و( الأدوات املالية امل�ستقة وحما�سبة التحوط

العموالت  وخيارات  اخلا�سة،  العموالت  ومقاي�سات  االآجلة،  اال�سعار  عقود  تت�سمن  والتي  امل�ستقة  املالية  االأدوات  قيا�س  يتم 

)مكتتبة وم�سرتاة( يف البداية بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي مت فيه اإبرام العقد ويتم اإعادة تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة يف قائمة 

املركز املايل املوحدة. يتم االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة بهذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.

تقيد كافة امل�ستقات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة لها موجبه، وتقيد كمطلوبات عندما تكون القيمة 

العادلة لها �سالبة. يتم حتديد القيم العادلة بالرجوع اإىل اال�سعار املتداولة يف ال�سوق وطرق التدفقات النقدية املخ�سومة وطرق 

الت�سعري، ح�سبما يقت�سي احلال. تعتمد معاجلة التغيريات يف القيم العادلة للم�ستقات على ت�سنيفاتها ح�سب الفئات التالية:

١( م�ستقات حمتفظ بها للمتاجرة

املوحدة  الدخل  قائمة  يف  مبا�رشة  املتاجرة  الأغرا�س  بها  املحتفظ  للم�ستقات  العادلة  القيمة  يف  تغيريات  اأي  اإدراج  يتم 

اأي�سًا تلك امل�ستقات التي ال  واالف�ساح عنها يف �سايف دخل املتاجرة. تت�سمن امل�ستقات املحتفظ بها الأغرا�س املتاجرة 

تخ�سع ملحا�سبة التحوط.
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٢( م�ستقات �سمنية

�سماتها  كانت  اإذا  العادلة  بالقيمة  وت�سجل  منف�سلة  كم�ستقات  اأخرى  مالية  اأدوات  تت�سمنها  التي  امل�ستقات  مع  التعامل  يتم 

االقت�سادية وخماطرها ال تتعلق ب�سكل وثيق بتلك الواردة يف العقد االأ�سلي، والعقد االأ�سلي بحد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة اأو 

م�سنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم اإدراج امل�ستقات ال�سمنية املنف�سلة عن العقود االأ�سلية بالقيمة العادلة يف �سجل 

املتاجرة مع ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة �سمن قائمة الدخل املوحدة.

 

3( حما�سبة التحوط

تقوم املجموعة بتحديد م�ستقات معينة كاأدوات حتوط يف عالقات التحوط املوؤهلة. 

لغر�س املحا�سبة على التحوط مت ت�سنيف التحوطات اإىل الفئتني التاليتني:

حتوطات القيمة العادلة اإزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة الأ�سل اأو التزام معرتف به )اأو اأ�سول اأو التزامات يف  )اأ(  

حالة حتوطات املحفظة(، اأو اأي تعهد موؤكد غري معرتف به اأو جزء حمدد من اأ�سل اأو التزام اأو تعهد موؤكد مرتبط 

مبخاطر حمددة وقد يوؤثر على �سايف الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.

يتعلق  املخاطر  لنوع حمدد من  اإما  تعود  النقدية والتي  التدفقات  اإزاء خماطر تذبذب  النقدية  التدفقات  حتوطات  )ب(  

باأ�سل اأو التزام معرتف به اأو معاملة م�ستقبلية عالية التوقع �سوف توؤثر على �سايف الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.  

اأو  العادلة  القيمة  التغريات يف  اأن تتالئم  اأي مبعنى  الفعالية،  التحوط �سديد  اأن يكون  يتوقع  اأن  التحوط، يجب  التاأهل ملحا�سبة  اأجل  من 

التدفقات النقدية يف اأداة التحوط مع املتغريات التي تقابلها يف البند املتحوط له، ويجب اأن تكون قابلة للقيا�س ب�سكل ُيعتد به. يف بداية 

العالقة، وطبيعة  له ذي  املتحوط  والبند  التحوط،  اأداة  ذلك حتديد  مبا يف  املخاطر  اإدارة  من  واال�سرتاتيجية  الهدف  توثيق  يتم  التحوط، 

املخاطر املتحوط لها، وكيفية قيام املجموعة بتقييم مدى فاعلية عالقة التحوط. ويجب تقييم التحوط الحقًا واقرار فاعليته ب�سكل م�ستمر.

حتوطات القيمة العادلة

ثابت غري  اأي تعهد  اأو  به،  التزام معرتف  اأو  العادلة الأ�سل  القيمة  ازاء خماطر تذبذب  للتحوط  العادلة  القيمة  ا�ستخدام حتوطات  يتم 

معرتف به اأو جزء من هذا االأ�سل اأو االلتزام اأو التعهد الثابت املتعلق مبخاطر حمددة قد توؤثر على �سايف الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.

الدخل  قائمة  توؤثر على  اأن  به ميكن  ثابت معرتف  تعهد  اأو  التزام  اأو  العادلة الأ�سل  للقيمة  كاأداة حتوط  مالية  م�ستقة  عند حتديد 

املوحدة، يتم االعرتاف مبا�رشًة بالتغيريات يف القيمة العادلة للم�ستقات يف قائمة الدخل املوحدة مع تغيري القيمة العادلة للبنود 

املتحوط لها املتعلقة مبخاطر التحوط وتدرج �سمن املكا�سب/اخل�سائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.

بالن�سبة للبنود املتحوط لها واملقا�سة بالتكلفة املطفاأة، عندما ت�سبح العمولة املرتبطة باأداة مالية متحوط لقيمتها العادلة غري م�ستوفية 

ملعايري حما�سبة التحوط اأو حال بيع االأداة اأو الت�رشف بها اأو ا�ستبعادها، فاإن الفرق بني القيمة الدفرتية الأداة التحوط عند ا�ستبعادها 

والقيمة االأ�سا�سية يتم اطفاوؤها طوال مدة التحوط االأ�سلية با�ستخدام ن�سبة العائد الفعال. اإذا مت ا�ستبعاد اأداة التحوط، فاإن ت�سوية 

القيمة العادلة غري املطفاأة تقيد مبا�رشة يف قائمة الدخل املوحدة.

حتوطات التدفقات النقدية

يتم ا�ستخدام حتوطات التدفقات النقدية للتحوط �سد التعر�س لتقلبات يف التدفقات النقدية العائدة خلطر معني مرتبط باأ�سل اأو 

التزام معرتف به اأو عملية متوقعة بدرجة احتمال عالية مما قد يوؤثر على الربح املعلن اأو اخل�سارة املعلنة.

طبقًا ل�سيا�سات اإدارة املخاطر تقوم املجموعة باإدارة خماطر ا�سعار العمولة على التدفقات النقدية على م�ستوى كامل املن�ساأة. تقوم 

املجموعة بتحديد مقاي�سات ا�سعار العمولة كتحوط مقابل خماطر التدفقات النقدية الناجتة عن تقلبات ا�سعار العمولة التي قد تقع 

اإىل حني اإعادة ت�سعيري املقاي�سة.

تقوم املجموعة اأواًل بتقييم مدى توقعاتها ملخاطر »�سايف التدفقات النقدية« من املوجودات واملطلوبات القائمة التي حتقق عوائد 

-  مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوبات الق�سرية االأجل. وهذا يتحقق ب�سكل رئي�سي من خالل حتليل ح�سا�سية العائد. وتقوم 

املجموعة اأثناء توقع �سايف التدفقات النقدية باالأخذ يف احل�سبان املعلومات ال�سابقة وموؤ�رشات ال�سوق فيما يتعلق ب�سحب الودائع 

ومعدالت العائد واإعادة التمويل واإعادة الت�سعيري. ثم جتري املجموعة مقارنة ما بني �سايف التدفقات النقدية مع مراكز التحوط 

القائمة لتوفري اأ�سا�س يبنى عليه حول �رشورة تعديل عالقة التحوط اأم ال.

يتم ت�سمني القيم اال�سمية ملقاي�سات ا�سعار العمولة القائمة يف تاريخ التحليل يف كل فرتة من الفرتات التي تكون فيها مقاي�سات 
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ا�سعار العمولة قائمة وذلك من اأجل تقييم تاأثري مقاي�سات ا�سعار العمولة القائمة على خماطر التدفقات النقدية املحددة. وبينما 

يكون هناك جزءاً من عملية التوقع غري مغطاة بتحوط، فاإنه بذلك ال يتم اإعادة حتديد مقاي�سة ال�سعار عمولة وتبقى املقاي�سة اأداة 

حتوط للعمليات املتبقية يف ال�سل�سلة التي مل تقع. ومع ذلك فاإن مل تقع عملية التوقع الالحقة حتى فرتة حمددة فاإن العمليات املتبقية 

بعد اإعادة ت�سعيري مقاي�سة ا�سعار العمولة ال تكون متحوط لها.

تقوم املجموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تاأخذ يف االعتبار اأي�سًا مقدار عدم الفعالية املتوقع اإدراكها الأغرا�س املحا�سبة. يتم 

احت�ساب ن�سبة التعر�س للمخاطر املتحوط لها كمعدل القيمة اال�سمية ملقاي�سات القب�س الثابتة والدفع املتغرية القائمة مق�سمومة 

على اإجمايل التعر�س. يتم ت�سجيل اجلزء الفعال من الربح اأو اخل�سارة الأداة حتوط بدايًة يف الدخل ال�سامل االآخر ب�سورة مبا�رشة. اأما 

اجلزء غري الفعال من الربح اأو اخل�سارة الأداة حتوط فيتم ت�سجيله مبا�رشًة يف »�سايف دخل املتاجرة«. وبالن�سبة لتحوطات التدفقات 

النقدية التي توؤثر على العمليات امل�ستقبلية فاإن االأرباح اأو اخل�سائر املدرجة يف االحتياطات االأخرى يتم نقلها اإىل قائمة الدخل 

املوحدة لنف�س الفرتة التي توؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

ز( العمالت الأجنبية

يتم حتويل التعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�سعودي با�سعار ال�رشف ال�سائدة بتاريخ اإجراء التعامالت. كما يتم 

حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية يف نهاية ال�سنة اإىل الريال ال�سعودي با�سعار ال�رشف 

ال�سائدة بتاريخ نهاية ال�سنة. 

متت  التي  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  وترجمة  التعامالت  ت�سوية  جراء  االأجنبي  ال�رشف  خ�سائر  اأو  مكا�سب  ت�سجيل  يتم 

ال�رشف  خ�سائر  اأو  مكا�سب  ترجمة  ويتم  املوحدة.  الدخل  قائمة  يف  ال�سنة  نهاية  يف  ال�سعودي  الريال  اإىل  االأجنبية  بالعمالت 

االأجنبي اخلا�سة بالبنود غري النقدية املثبتة بالقيمة العادلة كجزء من تعديل القيمة العادلة اإما يف قائمة الدخل املوحدة اأو يف الدخل 

ال�سامل االآخر بناًء على طبيعة االأ�سل املايل االأ�سا�سي. 

ال�رشف  ا�سعار  با�ستخدام  ال�سعودي  الريال  اإىل  اأجنبية  لعملة  التاريخية  بالتكلفة  قيا�سها  التى جرى  النقدية  البنود غري  يتم حتويل 

ا�سعار  با�ستخدام  العادلة  بالقيمة  املقا�سة  اأجنبية  بعملة  النقدية  البنود غري  ويتم حتويل  االأولية.  املعامالت  تواريخ  بها يف  املعمول 

ال�رشف يف التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة.

ح( مقا�سة الأدوات املالية

الإجراء  ملزم  نظامي  عند وجود حق  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  ال�سايف يف  ويدرج  املالية  واملطلوبات  املوجودات  مقا�سة  تتم 

املقا�سة بني املبالغ امل�سجلة وعندما يكون لدى املجموعة نية لت�سوية املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�س ال�سايف اأو بيع املوجودات 

وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد.

ال يتم مقا�سة االإيرادات وامل�رشوفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزمًا اأو م�سموحًا به مبوجب اأي معيار حما�سبي اأو 

تف�سري حما�سبي كما هو مو�سح ب�سكل حمدد يف ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.

ط(  العرتاف بالإيرادات / امل�رشوفات

اإيرادات وم�ساريف العمولت اخلا�سة

يتم اإدراج االإيرادات وامل�رشوفات املتعلقة بالعموالت اخلا�سة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات املالية با�ستثناء تلك املوجودات 

واملطلوبات امل�سنفة بالقيمة العادلة �سمن قائمة الدخل وبالقيمة العادلة �سمن الدخل ال�سامل االآخر، مبا يف ذلك االأتعاب التي 

تعترب جزءاً مكماًل للعائد الفعلي لالأداة املالية، يتم اإدراجها يف قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي وت�ستمل على 

العالوات املطفاأة واخل�سومات املعتمدة خالل ال�سنة.

معدل العائد الفعلي هو املعدل الذي يحدد اخل�سم الدقيق على التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية امل�ستلمة طوال مدة �سالحية 

االأ�سل املايل اأو االلتزام املايل بالن�سبة للقيمة الدفرتية لالأ�سل اأو االلتزام املايل. عند احت�ساب عائد العمولة الفعلي، تقوم املجموعة 

بتقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية مع االأخذ يف االعتبار جميع ال�رشوط التعاقدية لالأداة املالية مع ا�ستبعاد خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية.

يتم تعديل القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو االلتزام املايل يف حالة قيام املجموعة بتعديل تقديرات املدفوعات اأو املتح�سالت. حتت�سب 

القيمة الدفرتية املعدلة على اأ�سا�س �سعر العمولة االأ�سلي الفعلي وي�سجل التغيري يف القيمة الدفرتية كاإيراد اأو م�رشوف.

بعد االعرتاف بخ�سارة انخفا�س قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة من االأ�سول املالية ي�ستمر االعرتاف بدخل العموالت بطريقة العائد 

الفعلي على القيمة الدفرتية بعد خ�سم خم�س�سات االنخفا�س يف القيمة. يت�سمن احت�ساب معدل العائد الفعلي جميع ال�رشوط 
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التعاقدية لالأداة املالية وجميع االأتعاب والنقاط املدفوعة اأو امل�ستلمة وتكاليف العمليات واحل�سومات اأو العالوات التي ت�سكل 

جزءاً ال يتجزاأ من معدل العائد الفعلي. 

تكاليف العمليات هي تكاليف اإ�سافية تعود مبا�رشًة اإىل �رشاء اأو اإ�سدار اأو ا�ستبعاد اأ�سل اأو التزام مايل.

عند دخول املجموعة يف �سفقة مبادالت بعمولة خا�سة لتغيري العمولة اخلا�سة من ثابتة اإىل متغرية )اأو العك�س( ُتعدل اإيرادات اأو 

م�رشوفات العموالت اخلا�سة بقيمة العمولة اخلا�سة على ال�سفقة يف حدود بقاء التحوط فعااًل. 

دخل/ )خ�سارة( ال�رشف الأجنبي

يتم االعرتاف باالأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ال�رشف االأجنبي عند حتققها/ تكبدها )االإي�ساح ٢ »ز«(.

الأتعاب والعمولت

يتم االعرتاف باالأتعاب والعموالت على اأ�سا�س اال�ستحقاق عند تقدمي اخلدمة. اأما اأتعاب التزامات القرو�س املحتمل �سحبها واالأتعاب 

االأخرى املتعلقة باالئتمان، فيتم تاأجليها مع التكاليف املبا�رشة املتعلقة بها واالعرتاف بها اإن كانت جوهرية كتعديل على معدل العائد الفعلي 

عن القر�س. ويتم االعرتاف باأتعاب اإدارة املحافظ واخلدمات االإ�ست�سارية واخلدمات االأخرى والتي ت�سمل اأتعاب اإدارة �سناديق ا�ستثمار 

عادًة على اأ�سا�س ن�سبي طبقًا لعقود اخلدمات املعنية عند تقدمي اخلدمات. ويتم االعرتاف باالأتعاب املتعلقة باالأداء اأو مكونات االأتعاب عند 

الوفاء مبعايري االأداء. يتم حتميل االأتعاب وم�ساريف العموالت االأخرى والتي تتعلق اأ�سا�سا مبعاملة اأو خدمة ما مبجرد تقدمي اخلدمة.

 

دخل توزيعات الأرباح

يتم االعرتاف بدخل توزيعات االأرباح حال ن�سوء احلق يف ا�ستالمها.

ه( �سايف دخل / )خ�سارة( املتاجرة

ت�ستمل النتائج من اأن�سطة املتاجرة على جميع املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري املحققة من التغيريات الطارئة على القيمة الدفرتية 

واإيرادات اأو م�رشوفات العموالت اخلا�سة ذات ال�سلة، وتوزيعات االأرباح على املوجودات واملطلوبات املالية املحددة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل وفروقات ال�رشف االأجنبي. ويت�سمن اأي�سًا اأي االأجزاء غري الفعالة يف عمليات التحوط.

ك( اإتفاقيات البيع واإعادة ال�رشاء

ي�ستمر االعرتاف مببيعات االأ�سول مع االلتزام املبا�رش باإعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد )اإتفاقية اإعادة �رشاء( يف قائمة املركز 

لل�سيا�سات  االأ�سول وفقًا  تقييم  التملك. ويتم  ب�سكل جوهري بجميع خماطر ومنافع  املجموعة حتتفظ  الأن  نظراً  املوحدة  املايل 

املحا�سبية املتبعة ب�ساأن اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، واال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من 

التعامل مع هكذا  يتم  احلال.  مقت�سى  ــ ح�سب  املطفاأة  بالتكلفة  املقتناة  االأخرى  واال�ستثمارات  االآخر،  ال�سامل  الدخل  خالل 

عمليات على اأنها اقرتا�سات م�سمونة ومطلوبات الأطراف اأخرى. اإن املبالغ امل�ستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم اظهارها �سمن 

اأو »ودائع للعمالء«( ح�سبما هو  اأو »اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى«  النقد العربي ال�سعودي »  )»اأر�سدة ملوؤ�س�سة 

مالئم. يتم اعتبار الفرق بني �سعر البيع واإعادة ال�رشاء كم�ساريف عموالت خا�سة، وي�سـتحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة ال�رشاء 

با�ستخدام معدل العموالت اخلا�سة الفعلي. ال يتم اإظهار االأ�سول امل�سرتاة مع وجود التزام مرافق الإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي 

حمدد )اإتفاقية اإعادة بيع( يف قائمة املركز املايل املوحدة لعدم انتقال ال�سيطرة على تلك االأ�سول اإىل املجموعة.  

ت�سجل املبالغ املدفوعة مبوجب هذه االإتفاقيات حتت بند )»النقدية واالأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي » اأو »اأر�سدة لدى البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية االأخرى« اأو »القرو�س وال�سلف«( ح�سبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني �سعر ال�رشاء واإعادة البيع كدخل عموالت خا�سة 

وي�ستحق على مدى فرتة اإتفاقية اإعادة البيع با�ستخدام معدل العائد الفعلي.

ل( ال�ستثمارات

يقا�س االأ�سل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً )للبنود التي ال تقا�س بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل( تكلفة العمليات التي 

تتعلق مبا�رشًة بال�رشاء اأو اال�سدار. يتطلب معيار التقارير املالية الدولية رقم )٩( ت�سنيف جميع االأ�سول املالية وقيا�سها الحقًا �سواًء 
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اأ�سا�س منوذج اأعمال املن�ساأة يف اإدارة االأ�سول املالية و�سمات التدفقات النقدية التعاقدية  بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة على 

لالأ�سول املالية. يف البداية، يتم ت�سنيف االأ�سل املايل بالتكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة.

١( ا�ستثمارات يف اأدوات دين م�سنفة بالتكلفة املطفاأة

يتم قيا�س اأدوات الدين التي تفي بال�رشوط التالية الحقًا بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خ�سارة انخفا�س القيمة: 

· االأ�سل حمتفظ به يف اإطار منوذج اأعمال يهدف اإىل االحتفاظ باالأ�سول لتجميع تدفقات نقدية تعاقدية، و	

· ال�رشوط التعاقدية الأداة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنح�رش يف دفعات لت�سديد اأ�سل الدين وعموالت على 	

املبلغ القائم من اأ�سل الدين.

· اإذا مل يِف االأ�سل املايل بهذين ال�رشطني فيتم قيا�سه بالقيمة العادلة.	

· تقوم املجموعة بتقييم منوذج االأعمال على م�ستوى املحفظة حيث اأن ذلك يعك�س على اأف�سل حال طريقة العمل املدارة 	

واملعلومات املقدمة لالإدارة.

· عند حتديد فيما اإذا كان االحتفاظ باالأ�سل يف نطاق منوذج اأعمال يهدف اإىل جتميع تدفقات نقدية تعاقدية اأم ال، تاأخذ 	

املجموعة يف اعتبارها النقاط التالية:

· �سيا�سات واأهداف االإدارة املعتمدة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه ال�سيا�سات،	

· كيفية تقييم االإدارة الأداء املحفظة، فيما اإذا كانت �سيا�سة االإدارة تركز على اكت�ساب عموالت دخل خا�سة تعاقدية،	

· درجة تكرار اأي مبيعات متوقعة من االأ�سول،	

· ال�سبب وراء اأي مبيعات لالأ�سول، و	

· فيما اإذا كان الق�سد من بيع االأ�سول االحتفاظ بها لفرتة طويلة تتنا�سب مع مواعيد ا�ستحقاقها اأو بيعها بعد فرتة ق�سرية من 	

�رشائها اأو فرتة طويلة قبل مواعيد ا�ستحقاقها. 

بالن�سبة لالأ�سول املالية املحتفظ بها للمتاجرة، فال يحتفظ بها �سمن منوذج االأعمال الذي من اأهدافه االحتفاظ باالأ�سل اأو االأ�سول 

بق�سد جتميع تدفقات نقدية تعاقدية.

يتم االعرتاف بالدخل على اأ�سا�س العائد الفعلي بالن�سبة الأدوات الدين التي تقا�س الحقًا بالتكلفة املطفاأة. ويتم االعرتاف بدخل 

العموالت يف قائمة الدخل املوحدة. 

اأدوات الدين املقا�سة بالتكلفة املطفاأة تخ�سع النخفا�س القيمة.

٢( اأ�سول مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم ت�سنيف اال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية كاأ�سول مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، اإال اإذا حددت 

املجموعة ا�ستثماراً ما مل ُيحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر عند االعرتاف االأويل.

يعترب االأ�سل املايل اأو االلتزام املايل حمتفظ به للمتاجرة اإذا:

كان مكت�سبًا اأو متكبداً اأ�سا�سًا لغر�س البيع اأو اإعادة ال�رشاء يف االأجل القريب. ) اأ (  

اإدارتها �سويًا وحتمل ما يدل على وجود  كان عند االعرتاف االأويل، جزءاً من حمفظة اأدوات مالية حمددة ويتم  )ب( 

اأرباح فعلية يف االأجل القريب.

كان م�ستقة مالية )با�ستثناء امل�ستقات التي تكون عبارة عن عقد �سمانة مالية اأو اأداة حتوط فعالة وحمددة(. )ج(  

يتم قيا�س اأدوات الدين التي ال تفي مبعايري التكلفة املطفاأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. اإ�سافًة لذلك، اأدوات الدين التي 

تفي مبعايري التكلفة املطفاأة ولكنها حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل فاإنه يتم قيا�سها بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل.

ميكن حتديد اأداة دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف االعرتاف االأويل اإذا كان هكذا حتديد يزيل اأو يقل�س ب�سكل جوهري 

ا�سطراب القيا�س اأو االعرتاف باالأداة والذي قد ين�ساأ من تقييم املوجودات اأو املطلوبات اأو قيد املكا�سب اأو اخل�سائر وفق اأ�س�س خمتلفة.

يتم اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين من التكلفة املطفاأة اإىل القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عندما يتغري منوذج االأعمال بطريقٍة 

تتغري معها معايري التكلفة املطفاأة بحيث ت�سبح ال تنطبق عليها بتاتًا. اإن اإعادة ت�سنيف اأدوات الدين املحددة بالقيمة العادلة من 
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خالل قائمة الدخل عند االعرتاف االأويل غري ممكنة.

االأ�سول املالية املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة من فرتات اإ�سدار التقارير مع 

اظهار اأي مكا�سب اأو خ�سائر ناجتة عن اإعادة القيا�س يف قائمة الدخل املوحدة. يتم ت�سجيل الدخل من العموالت على اأدوات 

الدين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإدراج اإيرادات العموالت من اأوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بند االإيرادات يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإدراج الدخل من توزيعات اأرباح اال�ستثمارات يف اأدوات حقوق امللكية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف 

قائمة الدخل املوحدة عندما ين�ساأ حق للمجموعة يف ا�ستالم ح�سة من االأرباح ويتم ت�سمنيها حينئٍذ يف قائمة الدخل املوحدة.

 

3( ال�ستثمار يف حقوق ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر 

عند االعرتاف االأويل، ت�ستطيع املجموعة اتخاذ خيار غري قابل للرتاجع )على اأ�سا�س كل اأداة على حدة( بتحديد اال�ستثمارات 

يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر. اإن خيار القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر غري 

م�سموح به اإذا كانت اال�ستثمارات يف حقوق امللكية حمتفظ بها للمتاجرة.

يتم قيا�س اال�ستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر مبدئيا بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة. 

ويتم قيا�سها الحقًا بالقيمة العادلة مع اظهار املكا�سب واخل�سائر الناجتة من التغري يف القيمة العادلة يف الدخل ال�سامل االآخر �سمن 

االحتياطيات االأخرى. ال يتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن مثل هذه اال�ستثمارات اإىل قائمة الدخل املوحدة، 

وال يتم اإدراج االنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم قيا�س اال�ستثمارات يف اأ�سهم غري مدرجة يف �سوق اأوراق 

مالية بالقيمة العادلة. لن يتم اإعادة ت�سنيف املكا�سب اأو اخل�سائر املرتاكمة اإىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بيع اال�ستثمارات. 

عند االعرتاف االأويل، تقوم املجموعة بتحديد جميع اال�ستثمارات يف حقوق امللكية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل على اأنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر.

يتم قيد توزيعات االأرباح من اال�ستثمارات يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل املوحدة عندما ين�ساأ للمجموعة حق يف ا�ستالم 

توزيعات ارباح اإال اإذا كانت التوزيعات متثل بو�سوح ا�سرتداداً جلزء من تكلفة اال�ستثمار.

يت�سمن احتياطي القيمة العادلة �سايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل االآخر. عندما يتم ا�ستبعاد اال�ستثمار يف حقوق امللكية، يتم حتويل املبلغ املرتاكم يف احتياطي القيمة العادلة اإىل اأرباح مبقاة.

م( قرو�ض و�سلف 

تعترب القرو�س وال�سلف اأ�سواًل مالية غري م�ستقة اأن�ساأتها اأو ا�سرتتها املجموعة مبدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد. يتم ت�سجيل القرو�س 

وال�سلف عند ت�سليم النقد للمقرت�سني. ويتم ا�ستبعادها اإما بت�سديد املقرت�س لاللتزام اأو عند بيع القرو�س اأو �سطبها، اأو عند نقل جميع 

خماطر ومنافع امللكية. تقا�س كافة القرو�س وال�سلف مبدئيًا بالقيمة العادلة للمبلغ املدفوع. 

بعد االعرتاف االأويل، يتم اإظهار القرو�س وال�سلف ــ التي مل يتحوط لها ــ بالتكلفة ناق�سًا اأي مبلغ م�سطوب وخم�س�سات انخفا�س القيمة 

اأ�سا�س املحفظة. يتم ت�سجيل القرو�س وال�سلف بالتكلفة املطفاأة املحت�سبة با�ستخدام �سعر العمولة الفعلي ال�سائد.  اأو التي على  املحددة 

الأغرا�س العر�س، يتم خ�سم خم�س�س خ�سائر االئتمان من القرو�س وال�سلف.

ن( اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

هذه االأر�سدة هي اأ�سول مالية متثل اإيداعات اأ�سواق مال ب�سكل رئي�سي وذات دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد ومواعيد ا�ستحقاق 

ثابتة ال يتم تداولها يف �سوق ن�سطة. ال يتم الدخول يف ايداعات اأ�سواق املال بنية بيعها الفوري اأو بيعها يف االأجل الق�سري. يتم 

قيا�س هذه االأر�سدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة لها.

بعد االعرتاف االأويل، يتم اإظهار هذه االأر�سدة بالتكلفة ناق�سًا اأي مبالغ م�سطوبة واأي خم�س�سات حمددة النخفا�س القيمة ــ اإن 

وجدت ــ واملخ�س�س على م�ستوى املحفظة )اجلماعي( جتاه خماطر االأطراف املقابلة االأخرى.

�ض( اإلغاء العرتاف بالأدوات املالية

يتم اإلغاء االعرتاف باأ�سل مايل )اأو جزء من اأ�سل مايل اأو جزء من جمموعة اأ�سول مالية مت�سابهة( عندما تنتهي احلقوق التعاقدية 
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ال�ستالم التدفقات املالية اخلا�سة بهذا االأ�سل. 

يف احلاالت التي يظهر فيها اأن املجموعة قامت بتحويل اأ�سل مايل، يتم اإلغاء االعرتاف باالأ�سل اإذا قامت املجموعة بنقل معظم املخاطر 

واملكا�سب امل�ساحبة مللكية االأ�سل ب�سكل جوهري. ويف احلاالت التي ال تقوم فيها املجموعة بتحويل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكا�سب 

امل�ساحبة مللكية االأ�سل ب�سكل جوهري، يتم اإلغاء االعرتاف باالأ�سل املايل فقط حال تخلي املجموعة عن ال�سيطرة على االأ�سل املايل. 

تقوم املجموعة باالعرتاف باأي حقوق اأو التزامات كموجودات اأو مطلوبات ب�سكل منف�سل حال ن�سوؤها اأو االحتفاظ بها نتيجًة لذلك.

ميكن اإلغاء االعرتاف بالتزام مايل )اأو جزء من التزام مايل( فقط حال ا�ستنفاذه وذلك عند الوفاء بااللتزام ح�سبما جاء يف العقد اأو 

اإلغاء االلتزام من العقد اأو انتهاء �سالحيته.

املقبو�س  لالأ�سل واملبلغ  الدفرتية  القيمة  بالفرق بني  يتم االعرتاف  ــ  املطفاأة  بالتكلفة  ــ مقا�س  باأ�سل مايل  اإلغاء االعرتاف  حال 

والذي ي�ستحق قب�سه يف قائمة الدخل املوحدة.

عند اإلغاء االعرتاف باأ�سل مايل م�سنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل االآخر، فاإن املكا�سب اأو اخل�سائر املرتاكمة 

والتي �سبق واأن تراكمت يف الدخل ال�سامل االآخر ال يعاد ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة، ولكن يتم ترحيلها اإىل االأرباح املبقاة.

ع( عقارات اأخرى واأ�سول معاد امتالكها

العادية باالقتناء على عقارات معينة مقابل ت�سوية قرو�س و�سلف م�ستحقة. تعترب مثل  اأعمالها  تقوم املجموعة من خالل دورة 

اأو  امل�ستحقة  وال�سلف  القرو�س  من  حتقيقها  املمكن  القيمة  ب�سايف  بدايًة  وت�سجل  للبيع  بها  حمتفظ  موجودات  العقارات  هذه 

بالقيمة العادلة احلالية للممتلكات ذات العالقة ناق�سًا اأي تكاليف للبيع - اأيهما اأقل. ال يتم احت�ساب اأي ا�ستهالك على مثل هذه 

العقارات. يتم االعرتاف بدخل االيجارات من العقارات االأخرى يف قائمة الدخل املوحدة.

بعد االعرتاف االأويل، يتم اإعادة تقييم مثل هذه العقارات على اأ�سا�س دوري. يتم االعرتاف باأي خ�سائر غري حمققة ت�سجل عند 

اإعادة التقييم اأو اأي خ�سائر اأو مكا�سب حمققة عند اال�ستبعاد واإيرادات االإيجار يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقًا 

باأي مكا�سب من اإعادة التقييم بالقيمة العادلة ناق�سًا تكاليف بيع هذه االأ�سول اإىل حد عدم جتاوزها التخفي�س الرتاكمي يف قائمة 

الدخل املوحدة. يتم االعرتاف باملكا�سب اأو اخل�سائر نتيجة اال�ستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.

ف( ممتلكات ومعدات

العمر  يف  التغيريات  معاجلة  تتم  القيمة.  انخفا�س  وخ�سائر  املرتاكم  اال�ستهالك  ناق�سًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تقييم  يتم 

االنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة اأو طريقة احت�ساب اال�ستهالك، ح�سبما يقت�سي احلال، ويتم التعامل 

معها على اأنها تغريات يف التقديرات املحا�سبية. االأر�س اململوكة غري خا�سعة لال�ستهالك. يتم احت�ساب ا�ستهالك تكلفة املمتلكات 

واملعدات االأخرى با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى العمر االنتاجي للموجودات كما يلي:

٣٣ �سنة مباين         

طيلة مدة االإيجار اأو ١٠ �سنوات ــ اأيهما اأق�رش حت�سينات على العقارات امل�ستاأجرة       

٤ - ١٠ �سنوات اأثاث ومعدات و�سيارات        

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احت�ساب ا�ستهالكها، واأعمارها االنتاجية، وتعديلها اإذا لزم االأمر - يف كل تاريخ 

من تواريخ اإعداد القوائم املالية.

يتم احت�ساب املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن اال�ستبعاد على اأ�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية والعائدات، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق بانخفا�س قيمتها عند وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإىل اأن القيمة الدفرتية 

الدفرتية  القيمة  اإذا زادت  لال�سرتداد  القابلة  املقدرة  قيمتها  اإىل  مبا�رشة  الدفرتية  القيمة  يتم تخفي�س  لال�سرتداد.  قابلة  لالأ�سل غري 

للموجودات عن قيمتها املقدرة القابلة لال�سرتداد.

 

�ض(  املطلوبات املالية

يف البداية، يتم االعرتاف بجميع االيداعات املالية وودائع العمالء و�سكوك الدين ال�سادرة بالتكلفة بعد خ�سم ر�سوم العمليات 

والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة. والحقًا، يتم قيا�س جميع املطلوبات املالية التي حتمل عموالت بالتكلفة املطفاأة بعد 
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االأخذ يف االعتبار اأي ح�سم اأو عالوة. يتم اطفاء العالوات واعتماد احل�سومات على اأ�سا�س العائد الفعلي حتى تاريخ اال�ستحقاق 

وحتت�سب �سمن م�ساريف العموالت اخلا�سة.

ق( �سمانات مالية والتزامات قرو�ض

تقوم املجموعة من خالل دورة اأعمالها االعتيادية، بتقدمي �سمانات مالية تتمثل يف اعتمادات و�سمانات وقبوالت. بدايًة يتم 

االعرتاف بال�سمانات املالية يف القوائم املالية بالقيمة العادلة �سمن املطلوبات االأخرى والتي متثل قيمة العالوة امل�ستلمة. وبعد 

االعرتاف االأويل، يتم قيا�س التزامات املجموعة جتاه كل �سمان بالعالوة املطفاأة، اأو اأف�سل تقدير للم�ساريف الالزمة ل�سداد اأي 

التزام مايل ناجم عن ال�سمانات - اأيهما اأعلى. 

يتم ت�سجيل اأية زيادة يف االلتزام املتعلق بال�سمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة �سمن خم�س�س انخفا�س القيمة خل�سائر االئتمان. 

يتم اإدراج العالوة امل�ستلمة يف قائمة الدخل املوحدة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة ال�سمان. 

التزامات القرو�س هي التزامات ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب �رشوط واأحكام حتدد ب�سكل م�سبق.

يتم ادراج املخ�س�س املحدد واجلماعي للالعتمادات وال�سمانات والقوبوالت وتقدميها �سمن  مطلوبات اأخرى.

 ر( املخ�س�سات

بوا�سطة  به  موثوق  تقدير  اإجراء  ميكن  عندما  اال�ستثمار(  وخم�س�سات  االئتمان  خ�سائر  خم�س�سات  )با�ستثناء  باملخ�س�سات  االعرتاف  يتم 

املجموعة ملقابلة التزام قانوين اأو �سمني حايل ناجت عن اأحداث ما�سية ويكون احتمال دفع مبالغ لت�سوية االلتزام اأعلى من احتمال عدم الدفع.

�ض( املحا�سبة على عقود الإيجار

)١( اإذا كانت املجموعة م�ستاأجرة

تعترب كافة عقود االإيجار التي تربمها املجموعة، ب�سفتها م�ستاأجرة، عقود اإيجار ت�سغيلية مبوجبها حتمل دفعات االإيجار على قائمة 

الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة االإيجار. 

ويف حالة اإلغاء عقد االإيجار الت�سغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج اأية دفعات وغرامات يجب دفعها للموؤجر، بعد خ�سم اأية اإيرادات 

اإيجار متوقعة )اإن وجدت(، كم�رشوفات خالل الفرتة التي يتم فيها اإلغاء االإيجار.

)٢( اإذا كانت املجموعة موؤجرة

عندما يتم نقل االأ�سول مبوجب عقد تاأجري متويلي، مبا يف ذلك عقود االإيجار املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )االجارة(، يتم االعرتاف 

لف، �سايف ». يتم االعرتاف بالفرق بني  بالقيمة احلالية لدفعات االإيجار كذمم مدينة واالف�ساح عنها حتت بند » القرو�س وال�سُ

اإجمايل الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة كاإيرادات اإيجار مل تقب�س بعد. يتم االعرتاف بدخل االإيجار طوال مدة �رشيان عقد 

االإيجار با�ستخدام طريقة �سايف اال�ستثمارات والتي تعك�س ن�سبة العائد على فرتات ثابتة. 

يتم اإدراج االأ�سول اخلا�سعة لعقود االإيجار الت�سغيلي يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من 

عقود االإيجار الت�سغيلي بطريقة الق�سط الثابت )اأو طريقة اأخرى مالئمة( طوال مدة �رشيان عقد التاأجري.

ت( النقدية و�سبه النقدية

النقد  النقدية واالأر�سدة لدى موؤ�س�سة  املبالغ  النقدية من  النقدية و�سبه  النقدية املوحدة، تتكون  التدفقات  اإعداد قائمة  الأغرا�س 

العربي ال�سعودي ، با�ستثناء الودائع النظامية، كما ت�سمل االأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى التي ت�ستحق خالل 

ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ التعاقد واخلا�سعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة التغيريات التي قد تطراأ على القيم العادلة.

خ( الزكاة و�رشيبة الدخل

مبوجب اأنظمة الزكاة و�رشيبة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية فاإن الزكاة و�رشيبة الدخل هما التزام على امل�ساهمني ال�سعوديني 

واالأجانب على التوايل. يتم احت�ساب الزكاة على ح�سة امل�ساهمني ال�سعوديني يف حقوق امل�ساهمني اأو يف �سايف الدخل با�ستخدام 
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االأ�س�س املو�سحة مبوجب اأنظمة الزكاة. يتم احت�ساب �رشيبة دخل على ح�سة امل�ساهم االأجنبي يف �سايف الدخل لل�سنة.

وفقًا ملتطلبات املعايري املحا�سبية ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ال يتم ت�سجيل 

الزكاة و�رشيبة الدخل املتعلقة مب�ساهمي البنك يف قائمة الدخل املوحدة للمجموعة حيث اأنها ُت�ستقطع من قيمة االأرباح املدفوعة 

للم�ساهمني. ويف حالة عدم توزيع اأرباح، يتم حتميل املبلغ على االأرباح املبقاة كح�سة يف �سايف الدخل ويتم احت�ساب االلتزام 

املقابل كذمم دائنة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

د( املوجودات املحتفظ بها كاأمانة

االأ�سول التي يتم االحتفاظ بها كعهدة اأو اأمانة ال تعترب موجودات مملوكة للمجموعة، وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.

�ض( تعوي�سات املوظفني

خطة تعوي�سات حمددة غري ممولة

يتم تكوين خم�س�س تعوي�سات نهاية اخلدمة بناًء على الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف اخلدمة مبوجب نظام العمل ال�سعودي.

يتم احت�ساب �سايف التزامات املجموعة فيما يتعلق بخطط التعوي�سات املحددة غري املمولة )»االلتزامات«( من خالل تقدير مبلغ 

التعوي�س امل�ستقبلي الذي ا�ستحقه املوظفون مقابل خدماتهم يف الفرتة احلالية والفرتات ال�سابقة والتي يتم خ�سمها لتحديد قيمتها 

احلالية باالإ�سافة الأي تكاليف خدمة ما�سية مل يتم ت�سجيلها. معدل اخل�سم امل�ستخدم هو عائد ال�سوق على ال�سندات احلكومية 

يف تاريخ اإعداد التقارير املالية والتي لها مواعيد ا�ستحقاق تقارب اآجال التزامات املجموعة. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعوي�سات 

مبوجب خطط التعوي�سات املحددة غري املمولة با�ستعمال طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة لتحديد القيمة احلالية اللتزام املجموعة. 

يتم  مل  �سابقة  خدمة  تكاليف  اأي  مع  يتنا�سب  مبا  وتعديله  املحدد  لاللتزام  احلالية  القيمة  من  املحددة  التعوي�سات  التزام  يتكون 

االعرتاف بها بعد واأي اأرباح/ خ�سائر اكتوارية غري معرتف بها.

تعوي�سات ق�سرية الأجل

يتم قيا�س تعوي�سات املوظفني الق�سرية االأجل بدون خ�سم ويتم �رشفها حال تقدمي اخلدمة ذات العالقة.

يتم االعرتاف بااللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافاآت النقدية الق�سرية االأجل اأو خطط امل�ساركة يف الربح اإذا كان لدى املجموعة 

التزام حايل نظامي اأو �سمني لدفع هذا املبلغ نتيجة خدمة �سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام ب�سكل يعتد به.

 ظ( املنتجات امل�رشفية املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفائدة(

يقدم البنك لعمالئه منتجات م�رشفية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفائدة( يتم اعتمادها بوا�سطة موؤ�س�سة الرقابة ال�رشعية يف البنك.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع �سلعة اأو اأ�سل اإىل عميل يكون البنك قد ا�سرتاها واقتناها بناًء على وعد  املرابحة  

بال�رشاء من ذلك العميل. �سعر البيع ي�سمل التكلفة م�سافًا اإليها هام�س ربح متفق عليه.

)امل�ستاأجر(  العميل  بناًء على طلب  للتاأجري  اأ�سل  اإن�ساء  اأو  ب�رشاء  )املوؤجر(  البنك  يقوم مبوجبها  اتفاقية  هي  الإجارة  

بناًء على وعد منه با�ستئجار االأ�سل باإيجار متفق عليه وملدة معينة وقد تنتهي االإجارة بانتقال ملكية االأ�سل 

املوؤجر اإىل امل�ستاأجر.

هي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل للم�ساهمة يف م�ساريع ا�ستثمارية معينة اأو ملكية بع�س املمتلكات  امل�ساركة  

تنتهي بح�سول العميل على كامل امللكية. يتم تقا�سم الربح اأو اخل�سارة وفقا ل�رشوط االتفاق.

هو عبارة عن منوذج من معامالت املرابحة يقوم مبوجبها البنك ب�رشاء �سلعة وبيعها للعميل. ويقوم العميل ببيع  التورق  

ال�سلعة فوراً وا�ستخدام املتح�سالت ملقابلة متطلبات التمويل اخلا�سة به.

وعد العمالت الجنبية  هي اتفاقية يقوم مبوجبها عميل معني بدفع ر�سوم للدخول يف احدى ال�سفقات اأو �سل�سلة من ال�سفقات. 

حيث يقوم اأحد االأطراف )الواعد( باعطاء تعهد اإىل الطرف الثاين )املوعود(.

هي اتفاقية بني البنك والعميل مبوجبها يقوم البنك ببيع اأ�سل مطّور اإىل العميل وفقًا ملوا�سفات وا�سعار متفق  ال�ست�سناع  

عليها بينهما.
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يف  حق  من  يقابلها  ما  مع  تتنا�سب  معني  اأ�سل  يف  فردية  ملكية  يف  تتمثل  اإ�سالمية  اأدوات  عن  عبارة  هي  ال�سكوك  

احل�سول على الدخل الناجت من االأ�سل.

يتم قيد جميع املنتجات املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفائدة( با�ستخدام املعايري الدولية للتقارير املالية وطبقًا لل�سيا�سات 

املحا�سبية املبينة يف هذه القوائم املالية.

النقدية والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي    - 3

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١5م٢٠١6م

9٢7.٠43٩٦٣٫١١١نقد يف ال�سندوق

١.53٢.٠٠٠١٥٫٠٠٠اإيداعات لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

٢.459.٠43٩٧٨٫١١١نقد وما يف حكمه )االإي�ساح ٢٨(

٢.737.77٢٢٫٧٤٩٫٩٣٣وديعة نظامية لدى  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

5.١96.8١5٣٫٧٢٨٫٠٤٤االإجمايل

طبقا للمادة )٧( من نظام مراقبة البنوك واالأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )»موؤ�س�سة النقد«(، يتعني على 

البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد بن�سب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب والودائع الأجل وودائع اأخرى 

حتت�سب يف نهاية كل �سهر ميالدي )انظر االإي�ساح ٣٣(. الوديعة النظامية لدى موؤ�س�سة النقد غري متاحة لتمويل عمليات البنك 

اليومية وبناًء عليه فاإنها ال ت�سكل جزءاً من النقدية و�سبه النقدية. 

الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى    - 4

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٢٢4.748٧٣٦٫٥٣٨ح�سابات جارية

١.١١3.٠3٠٣٫٩٦٧٫٩٣١اإيداعات اأ�سواق املال

١.337.778٤٫٧٠٤٫٤٦٩االإجمايل

متثل اإيداعات اأ�سواق املال مبالغ مودعة بطريقة املرابحة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفائدة(.

يتم اإدارة جودة االئتمان لالر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى با�ستخدام وكاالت ت�سنيف خارجية مرموقة.

يبني اجلدول التايل اجلودة االئتمانية  ح�سب الفئة.

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١.3١9.695٤٫٥٩٩٫٢٥٤درجة اال�ستثمار

5.499٧٩٫٣٤٦درجة عدم اال�ستثمار

١٢.584٢٥٫٨٦٩غري مقّوم

١.337.778٤٫٧٠٤٫٤٦٩االإجمايل
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ال�ستثمارات  - 5

اأ (  كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م، كان ت�سنيف اال�ستثمارات كما يلي:

)١( ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١6م  

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

٦١٫٨٨١٣٠٫٠٥٢٩١٫٩٣٣�سناديق ا�ستثمار

٦٢٣-٦٢٣اأ�سهم

٦٢٫٥٠٤٣٠٫٠٥٢٩٢٫٥٥٦

 )٢( ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١6م

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

٣٫٢٥٠٨٫٤٧٤١١٫٧٢٤اأ�سهم

)3( ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١6م

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

١١٫٢٧٧٫٧٤١ــ١١٫٢٧٧٫٧٤١ا�ستثمارات �سكوك

٤٫٩١٠٫٧٢٣ــ٤٫٩١٠٫٧٢٣�سندات وكالة ذات اأ�سعار متغرية       

١٦٫١٨٨٫٤٦٤ــ١٦٫١٨٨٫٤٦٤

١٦٫٢٥٤٫٢١٨٣٨٫٥٢٦١٦٫٢٩٢٫٧٤٤االإجمايل  

ب  -  كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م، كان ت�سنيف اال�ستثمارات كما يلي:

١(  ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)باالآف الرياالت ال�سعودية(

٢٠١٥م  

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

١٦٦٫٩٥٥١٥٥٫٠٢٦٣٢١٫٩٨١�سناديق ا�ستثمار

٣٩٫٠٧٥-٣٩٫٠٧٥اأ�سهم

٢٠٦٫٠٣٠١٥٥٫٠٢٦٣٦١٫٠٥٦
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٢(  ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

٢٠١5م  )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

٣٫٢٥٠٨٫٣٧٠١١٫٦٢٠اأ�سهم

3(  ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

٢٠١5م  )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلخارج اململكةداخل اململكة

١٠٫٨٩٩٫٩٢٥-١٠٫٨٩٩٫٩٢٥ا�ستثمارات �سكوك

١٠٫٨٩٩٫٩٢٥-١٠٫٨٩٩٫٩٢٥

١١٫١٠٩٫٢٠٥١٦٣٫٣٩٦١١٫٢٧٢٫٦٠١االإجمايل  

ج - فيما يلي حتلياًل ملكونات اال�ستثمار:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م ٢٠١6م

لي�ض لها لها اأ�سعار معلنة 

اأ�سعار معلنة

لها اأ�سعار املجموع

معلنة

لي�س لها 

اأ�سعار معلنة

املجموع

3.٢5١.٢978.٠٢6.444١١.٢77.74١٢٫٨٧٩٫٢٣٧٨٫٠٢٠٫٦٨٨١٠٫٨٩٩٫٩٢٥ا�ستثمارات �سكوك

    -      -    -4.9١٠.7٢34.9١٠.7٢3    -�سندات وكالة ذات اأ�سعار متغرية 

8.9٠93.438١٢.347٤٧٫٢٥٧٣٫٤٣٨٥٠٫٦٩٥اأ�سهم

٣٢١٫٩٨١-    9١.933٣٢١٫٩٨١-9١.933�سناديق ا�ستثمار

3.35٢.١39١٢.94٠.6٠5١6.٢9٢.744٣٫٢٤٨٫٤٧٥٨٫٠٢٤٫١٢٦١١٫٢٧٢٫٦٠١اجمايل ال�ستثمارات  

د - فيما يلي حتلياًل لالأرباح واخل�سائر غري املحققة والقيم العادلة لال�ستثمارات االأخرى املقتناة بالتكلفة املطفاأة:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م ٢٠١6م

القيمة  

الدفرتية

اإجمايل

الأرباح غري 

املحققة

اخل�سائر

 اإجمايل

غري املحققة

القيمة 

العادلة

القيمة 

الدفرتية

اإجمايل 

الأرباح 

غري املحققة

اخل�سائر 

غري املحققة

القيمة 

العادلة

١٠٫٩٢٢٫٣٧٠)٨٢٣(١١.٢96.356١٠٫٨٩٩٫٩٢٥٢٣٫٢٦٨)١١.48١(١١.٢77.74١3٠.٠96ا�ستثمارات �سكوك

�سندات وكالة ذات 

اأ�سعار متغرية       
4.9١٠.7٢3-    -    4.9١٠.7٢3-    -    -    -    

١٠٫٩٢٢٫٣٧٠)٨٢٣(١6.٢٠7.٠79١٠٫٨٩٩٫٩٢٥٢٣٫٢٦٨)١١.48١(١6.١88.4643٠.٠96الإجمايل
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هـ - فيما يلي حتلياًل ال�ستثمارات املجموعة ح�سب االأطراف املقابلة التي يتم التعامل معها:

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١3.١٢6.٠١7٨٫٢٢٠٫٤٧٠موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية

9٢6.٢49١٫١٩٢٫٢٨٩�رشكات

٢.٢4٠.478١٫٨٥٩٫٨٤٢بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

١6.٢9٢.744١١٫٢٧٢٫٦٠١الإجمايل

اإن القيم العادلة لال�ستثمارات الظاهرة بالتكلفة املطفاأة ال تختلف جوهريًا عن قيمها الدفرتية. اإن ا�ستثمارات ال�سكوك )واملف�سح 

عنها يف االإي�ساح ٥)د(( متداولة يف اأ�سواق خمتلفة اإال اأن التعامل بها غري ن�سط.

تت�سمن اال�ستثمارات يف االأ�سهم املف�سح عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر اأ�سهمًا لي�س لها اأ�سعار معلنة بقيمة 

العادلة  بالقيمة  قيا�سها  القدرة على  لعدم  بالتكلفة  م�سجلة  �سعودي(  ريـال  مليون  �سعودي )٢٠١٥م: ٣٫٤  ريـال  مليون   ٣٫٤

ب�سكل موثوق. 

فئة  �سمن  اخلارج  يف  ا�ستثمارات  ولديها  لها  مقراً  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  تتخذ  التي  اال�ستثمار  �سناديق  ت�سنيف  يتم 

اال�ستثمارات »خارج اململكة«.

6 -   القرو�ض وال�سلف، �سايف

ت�سمل قرو�س و�سلف اإىل االأفراد الأغرا�س �سخ�سية واأر�سدة بطاقات ائتمان. قرو�ض الأفراد:  

ت�سمل قرو�س و�سلف اإىل �رشكات وموؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة احلجم باالإ�سافة اإىل املوؤ�س�سات الفردية. قرو�ض ال�رشكات:  

ت�سمل قرو�س و�سلف للموظفني. اأخرى:  

)اأ(  يتكون �سايف القرو�س وال�سلف مما يلي:

بالآف الريالت ال�سعودية

املجموعاأخرى�رشكاتاأفراد٢٠١6م

١7.65٠.96٠٢4.3٢9.74939٠.5554٢.37١.٢64قرو�س و�سلف عاملة

483.999-6١.٠٢١4٢٢.978قرو�س و�سلف غري عاملة

١7.7١١.98١٢4.75٢.7٢739٠.5554٢.855.٢63اإجمايل القرو�ض وال�سلف

خم�س�س خ�سائر االئتمان:

)٢86.٢69(-)٢6٢.٢8٢()٢3.987(خم�س�س خ�سائر حمدد

)47٠.٢99(-)٢33.53٠()٢36.769(خم�س�س خ�سائر جماعي

)756.568(-)495.8١٢()٢6٠.756(اإجمايل خم�س�ض خ�سائر الئتمان

١7.45١.٢٢5٢4.٢56.9١539٠.5554٢.٠98.695�سايف القرو�ض وال�سلف
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بالآف الريالت ال�سعودية

املجموعاأخرى�رشكاتاأفراد٢٠١٥م

١٦٫١٥١٫٦٤٥٢٥٫٩٣٠٫٦٣٣٣٥٠٫٨٤٦٤٢٫٤٣٣٫١٢٤قرو�س و�سلف عاملة

٣٥٥٫٣٢٧    -١٥٥٫٩٩٣١٩٩٫٣٣٤قرو�س و�سلف غري عاملة

١٦٫٣٠٧٫٦٣٨٢٦٫١٢٩٫٩٦٧٣٥٠٫٨٤٦٤٢٫٧٨٨٫٤٥١اإجمايل القرو�ض وال�سلف

خم�س�س خ�سائر االئتمان:

)١٦٣٫٦٣١(    -)٦٦٫١٩٣()٩٧٫٤٣٨(خم�س�س خ�سائر حمدد

)٤٥٠٫٩٧٣(    -)٢٤١٫٠٨٢()٢٠٩٫٨٩١(خم�س�س خ�سائر جماعي

)٦١٤٫٦٠٤(    -)٣٠٧٫٢٧٥()٣٠٧٫٣٢٩(اإجمايل خم�س�ض خ�سائر الئتمان

١٦٫٠٠٠٫٣٠٩٢٥٫٨٢٢٫٦٩٢٣٥٠٫٨٤٦٤٢٫١٧٣٫٨٤٧�سايف القرو�ض وال�سلف

ميثل �سايف القرو�س وال�سلف منتجات بنكية متوافقة مع اأحكام ال�رشيعة )مبداأ جتنب الفائدة( وت�سمل عقود مرابحة واإجارة وا�ست�سناع 

وم�ساركة وتورق.

تت�سمن القرو�س وال�سلف �سايف ذمم مدينة من متويالت اإجارة مببلغ ٧٫٤٢ مليار ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٧٫٤٢ مليار ريـال �سعودي(.

)ب( احلركة يف خم�س�س خ�سائر االئتمان كما يلي:

بالآف الريالت ال�سعودية

املجموع�رشكاتاأفراد٢٠١6م

 6١4.6٠4 3٠7.٢75 3٠7.3٢9الر�سيد يف بداية ال�سنة

 ٢٢4.٠٢6 ١53.4١6 7٠.6١٠خم�س�س انخفا�س القيمة لل�سنة

)١٢8.88٢()39.8١١()89.٠7١(ديون معدومة مت �سطبها خالل ال�سنة

)٢9.536()١.4٢4()٢8.١١٢(مبالغ م�سرتدة/معكو�سة القيد �سبق تكوين خم�س�س لها

 76.35٠ 76.35٠   ــــعك�س قيد خم�س�س عند اإعادة هيكلة قر�س )االي�ساح »٢«(

 756.568 495.8١٢ ٢6٠.756الر�سيد يف نهاية ال�سنة

بالآف الريالت ال�سعودية

املجموع�رشكاتاأفراد٢٠١٥م

 ٦٣٨٫٤٩٧ ٢٨٢٫٩٩٥ ٣٥٥٫٥٠٢الر�سيد كما يف بداية ال�سنة

 ١٤٦٫٨٥٧ ٢٥٫٢٨٠ ١٢١٫٥٧٧خم�س�س انخفا�س القيمة لل�سنة

)١٢٦٫٠٧٦(    ــ)١٢٦٫٠٧٦(ديون معدومة مت �سطبها خالل ال�سنة

)٤٤٫٦٧٤()١٫٠٠٠()٤٣٫٦٧٤(مبالغ م�سرتدة/معكو�سة القيد �سبق تكوين خم�س�س لها

   ـــ   ـــ   ـــعك�س قيد خم�س�س عند اإعادة هيكلة قر�س )االي�ساح »٢«(

 ٦١٤٫٦٠٤ ٣٠٧٫٢٧٥ ٣٠٧٫٣٢٩الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�سنة ٢٨٫٦٦ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ١٣٫٢٩ مليون ريـال  ١( بلغت الديون امل�سطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل 

�سعودي(.

٢( خالل ٢٠١٦م، قامت ال�رشكة بعك�س قيد ر�سيد قائم وخم�س�س انخفا�س يف القيمة يتعلق بعميل بعد اإعادة هيكلته.
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)ج( �سايف خم�س�س خ�سائر االئتمان لل�سنة املحمل على قائمة الدخل املوحدة كما يلي:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١5م٢٠١6م

 ١٤٦٫٨٥٧ ٢٢4.٠٢6خم�س�س انخفا�س خ�سائر االئتمان لل�سنة

)٤٤٫٦٧٤()٢9.536(مبالغ م�سرتدة / عك�س قيد مبالغ �سبق تكوين خم�س�س لها

)٤٩٫١٢٠()69.٢76(مبالغ م�سرتدة من ديون �سبق �سطبها 

 ٥٣٫٠٦٣ ١٢5.٢١4�سايف املخ�س�س املحمل خل�سائر االئتمان

)ح(  فيما يلي حتلياًل برتكز خماطر القرو�س وال�سلف وخم�س�س خ�سائر االئتمان ح�سب القطاعات االقت�سادية:

بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�ض ٢٠١6م

وال�سلف 

العاملة

القرو�ض 

وال�سلف غري 

العاملة

خم�س�ض حمدد 

خل�سائر الئتمان

�سايف القرو�ض 

وال�سلف

١.٠65.٢48--١.٠65.٢48احلكومية و�سبه احلكومية

897.١88--897.١88بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٢5.٠٠٠--٢5.٠٠٠زراعة  و�سيد اال�سماك

5.346.864)76.357(5.334.٢١١89.٠١٠م�سانع

١.578.675)٢6.879(١.546.97658.578بناء وان�ساءات

9.847.68١)١٠5.7٠4(9.79١.١6٢١6٢.٢٢3جتارة

١7١.٢٢١)4.59٠(١7١.٢٢١4.59٠نقل وات�ساالت

١.١٢8.469)8.9٠٠(١.٠7٠.١5967.٢١٠خدمات

١7.687.994)٢3.987(١7.65٠.96٠6١.٠٢١قرو�س افراد

١.٢١8.887-١.٢١7.٢9١١.596تداول اأ�سهم

3.6٠١.767)39.85٢(3.6٠١.84839.77١اأخرى

4٢.37١.٢64483.999)٢86.٢69(4٢.568.994

)47٠.٢99()47٠.٢99(--خم�س�س جماعي 

4٢.٠98.695)756.568(4٢.37١.٢64483.999االإجمايل
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بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�س ٢٠١٥م

وال�سلف 

العاملة

القرو�س 

وال�سلف غري 

العاملة

خم�س�س 

حمدد خل�سائر 

االئتمان

�سايف القرو�س 

وال�سلف

 ١٫١٨٩٫٤٩٨--١٫١٨٩٫٤٩٨احلكومية و�سبه احلكومية

 ٨٠٤٫٥٠٨--٨٠٤٫٥٠٨بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٦٫٣٥٣٫١٩٩)٤٥٨(٦٫٣٥١٫٨٢٦١٫٨٣١م�سانع

١٫٥١٨٫٢٦٥)٣٫٦٠٥(١٫٥١٢٫٩٣٤٨٫٩٤٠بناء وان�ساءات

٩٫٣٧٥٫١٢٥)٥٧٫٦٥٣(٩٫٣٢١٫٥٠١١١١٫٢٧٧جتارة

 ١٧٤٫٤٧٥--١٧٤٫٤٧٥نقل وات�ساالت

١٫١٩١٫٠١٤-١٫١٣٠٫٤٣٩٦٠٫٥٧٥خدمات

١٦٫٢١٠٫٢٠٠)٩٧٫٤٣٨(١٦٫١٥١٫٦٤٥١٥٥٫٩٩٣افراد

٢٫٤٦٢٫٥٠٥-٢٫٤٥٩٫٨٧٦٢٫٦٢٩تداول اأ�سهم

٣٫٣٤٦٫٠٢٧)٤٫٤٧٧(٣٫٣٣٦٫٤٢٢١٤٫٠٨٢اأخرى

٤٢٫٦٢٤٫٨٢٠)١٦٣٫٦٣١(٤٢٫٤٣٣٫١٢٤٣٥٥٫٣٢٧

)٤٥٠٫٩٧٣()٤٥٠٫٩٧٣(--خم�س�س جماعي 

 ٤٢٫١٧٣٫٨٤٧)٦١٤٫٦٠٤(٤٢٫٤٣٣٫١٢٤٣٥٥٫٣٢٧االإجمايل

وت�سمل  وال�سلف.  القرو�س  من  االئتمان  ملخاطر  حت�سبًا  ب�سمانات  التمويلية  الأن�سطتها  العادية  الدورة  خالل  املجموعة  حتتفظ 

ال�سمانات ب�سكل رئي�سي ودائع الأجل وودائع حتت الطلب وودائع نقدية وكفاالت مالية واأ�سهم حملية ودولية وعقارات واأ�سول 

اخرى طويلة االأجل. يتم االحتفاظ بال�سمانات ب�سكل رئي�سي مقابل القرو�س التجارية وال�سخ�سية وتدار مقابل االأخطار ذات 

العالقة بقيمها ال�سافية املمكنة التحقيق. 

فيما يلي القيم العادلة لل�سمانات املحتفظ بها لدى املجموعة مقابل القرو�س وال�سلف ح�سب كل فئة:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١7.5٢3.75٠١٧٫٢٠٣٫٩٩٩�سمانات مقابل قرو�س عاملة

١87.339٩٤٫٩٥٥�سمانات مقابل قرو�س غري عاملة

١7.7١١.٠89١٧٫٢٩٨٫٩٠٥االإجمايل

تقبل املجموعة ال�سمانات التي ال ميكن ت�سييلها فوراً )مثل العقارات( بق�سد الت�رشف بها - بعد اتخاذ االإجراءات القانونية - 

حال تعرث العميل عن ال�سداد.

ن( عقارات اأخرى، �سايف 

بالآف الريالت ال�سعوديةالإي�ساح

٢٠١٥م٢٠١6مالإي�ساح

 ٦٦٠٫٠٩٧ 44.١٢6الر�سيد يف بداية ال�سنة 

 ـــــــ ٢7.686اإ�سافات خالل ال�سنة 

)٦١٥٫٩٧١()9.8٠٠(٢٤ا�ستبعادات خالل ال�سنة

 ٤٤٫١٢٦ 6٢.٠١٢الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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ال�ستثمار يف �رشكة زميلة  - 7

متلك املجموعة ح�سة يف �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين ن�سبتها ٣٥%. مت تو�سيح كافة التفا�سيل املتعلقة ب�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين 

يف االإي�ساحني )٢٩( و )٤٠( حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة ال�سوقية لال�ستثمار يف �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م هي ٣٦٨٫١١٢ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٤٠٩٫٤ مليون ريـال �سعودي(. 

يلخ�س اجلدول التايل اآخر املعلومات املالية املتوفرة عن �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف ٣١ دي�سمرب ولل�سنة املنتهية 

بذلك التاريخ:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م ٢٠١6م

373.685٣٦٨٫٥٦٨اإجمايل موجودات امل�ساهني

)١٫٩٠٠()٢.3٢١(اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

 ٣٥% ٣٥%ن�سبة ملكية املجموعة

١٢9.977١٢٨٫٣٣٤القيمة الدفرتية لال�ستثمار

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م ٢٠١6م

٢3.67٠١٠.33٢اإجمايل الربح لل�سنة

8.٢84٣٫١٠٣ح�سة املجموعة من الربح لل�سنة

يلخ�س اجلدول التايل حركة اال�ستثمار يف ال�رشكة الزميلة خالل ال�سنة:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

 ١٢٥٫٥٨٨ ١٢8.334الر�سيد يف بداية ال�سنة

 ٣٫١٠٣ 8.٢84ح�سة املجموعة من اأرباح ال�رشكة لل�سنة

)٣٥٧()5١6(ح�سة من الزكاة

   ــ)6.١٢5(اأخرى

 ١٢٨٫٣٣٤ ١٢9.977الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة
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ممتلكات ومعدات، �سايف   - 8

بالآف الريالت ال�سعودية

حت�سينات اأرا�سي ومباين

على عقارات 

م�ستاأجرة

اأثاث ومعدات 

و�سيارات

اعمال راأ�سمالية 

حتت التنفيذ

الإجمايل

٢٠١6م

الإجمايل

٢٠١5م

التكلفة

١57.569446.834636.9٠3١63.84٠١.4٠5.١46١٫٢٥٢٫٣٧٣الر�سيد يف بداية ال�سنة

١.57٢١4.4٢489.٢٠7١٠5.٢٠3١٦٣٫٥٨٠        -اإ�سافات خالل ال�سنة

        -        -)68.٢66(45.7٢٢٢٢.544          -حتويالت خالل ال�سنة

)١٠٫٨٠٧()١٢.٢٢7()١.٢٠7()١١.٠٢٠(        -          -ا�ستبعادات خالل ال�سنة

494.١٢866٢.85١١83.574١.498.١٢٢١٫٤٠٥٫١٤٦ ١57.569الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك املرتاكم

7٢6.٠58٦٥٣٫٤٥٣        -5.٠4٠٢44.79٢476.٢٢6الر�سيد يف بداية ال�سنة

8١.١٠8٧٩٫٠١٤        -٢٢.١3٠58.978        -املحمل خالل ال�سنة

)٦٫٤٠٩()١٠.7٠3(        -)١٠.7٠3(        -        -ا�ستبعادات

796.463٧٢٦٫٠٥٨        -٢66.9٢٢5٢4.5٠١ 5.٠4٠الر�سيد يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية 

١5٢.5٢9٢٢7.٢٠6١38.35٠١83.5747٠١.659يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م

١٥٢٫٥٢٩٢٠٢٫٠٤٢١٦٠٫٦٧٧١٦٣٫٨٤٠٦٧٩٫٠٨٨يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م

9 -  املوجودات الأخرى

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١48.٠١٠١٣٣٫١٥١�سلف ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

١58.9٠6١٥٣٫٣٥٦تاأمينات مالية مقابل امل�ستقات

64.٠54٤٩٫٦٠٧اأخرى

37٠.97٠٣٣٦٫١١٤الإجمايل

١٠-  امل�ستقات

ت�ستخدم املجموعة اثناء دورة اأعمالها العادية االأدوات املالية امل�ستقة التالية الأغرا�س املتاجرة والتحوط اال�سرتاتيجي:

اأ. املقاي�سات

هي التزامات ال�ستبدال جمموعة من التدفقات النقدية باأخرى. بالن�سبة ملقاي�سات العموالت اخلا�سة يقوم اأطراف املقاي�سة عموما 

با�ستبدال دفعات عموالت با�سعار ثابتة اأو متغرية يف عملة واحدة دون ا�ستبدال االأ�سل. وبالن�سبة ملقاي�سات ا�سعار العموالت بني 

العمالت يتم تبادل دفعات االأ�سل والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.

ب. اخليارات )وعد العمالت الجنبية(

اأحد  ال�سفقات مقابل دفع عمولة، حيث يقوم  اأو �سل�سلة من  ال�سفقات  اإحدى  العميل بالدخول يف  اإتفاقية يوافق مبوجبها  هي 
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االأطراف )الواعد( باإعطاء تعهد من جانب واحد اإىل الطرف الثاين )املوعود(. قد يكون اخليار وعد من جانب واحد اأو جمموعة 

من الوعود. تقوم املجموعة بالدخول يف اخليار على اأ�سا�س حمفظة املخاطر اخلا�سة بالعميل، حيث يقوم العميل بعمل وعد ب�رشاء 

اأو بيع اأو )�رشاء وبيع( عملة مع اأو بدون �رشوط بق�سد التحوط ملخاطره.

١٠-١ حمتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة

تتعلق معظم اأن�سطة املجموعة يف تداول امل�ستقات يف املبيعات اأو تعزيز املراكز اأو الرتجيح بني االأف�سليات. تت�سمن اأن�سطة املبيعات 

تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل اأو تعديل اأو تخفي�س املخاطر احلالية وامل�ستقبلية. وي�سمل تعزيز املراكز اإدارة مراكز 

خماطر ال�سوق مع توقع احل�سول على اأرباح من التغريات االإيجابية يف اال�سعار اأو موؤ�رشات اال�سعار. اأما الرتجيح في�سمل حتديد 

فروق اال�سعار بني االأ�سواق اأو املنتجات مع توقع احل�سول على اأرباح.

١٠-٢ حمتفظ بها لأغرا�ض التحوط

ت�ستخدم املجموعة م�ستقات متطابقة مع ال�رشيعة الأغرا�س التحوط كي تخفف من تعر�سها ملخاطر تذبذب ا�سعار العموالت وال�رشف االأجنبي. 

اعتمدت املجموعة نظام �سامل لقيا�س واإدارة املخاطر. كجزء من عملية اإدارة املخاطر تتم اإدارة تعر�س املجموعة للتقلبات يف ا�سعار 

ال�رشف االأجنبي وا�سعار العموالت للحد من تعر�سها ملخاطر ا�سعار العمالت والعموالت اإىل م�ستويات مقبولة على النحو الذي 

يحدده جمل�س االإدارة طبقًا للدليل الذي اأ�سدرته موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

تعر�سها ملخاطر تذبذب  لتعديل مدى  امل�ستقات الأغرا�س حتوطية  املجموعة  ت�ستخدم  اإدارة موجوداتها ومطلوباتها  كجزء من 

ا�سعار العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط ملعامالت حمددة. 

ت�ستخدم املجموعة اأي�سًا مقاي�سات ا�سعار العموالت اخلا�سة للتحوط �سد خماطر التدفقات النقدية النا�سئة عن بع�س خماطر تذبذب 

ا�سعار العموالت اخلا�سة. يف جميع مثل هذه احلاالت، يتم توثيق عالقة التحوط واأهدافه، مبا يف ذلك تفا�سيل البنود املغطاة واأداة 

التحوط، ويتم املحا�سبة عن التعامالت بالقيمة العادلة اأو حتوطات التدفقات النقدية. مت �رشح ال�سيا�سة املحا�سبية للتحوط ب�سكل 

كامل يف االإي�ساح ٢ )و( يف هذه القوائم املالية املوحدة.

حتوطات التدفقات النقدية

الأغرا�س  املعدة  غري  واملطلوبات  املوجودات  على  اخلا�سة  العموالت  من  النقدية  التدفقات  تقلبات  ملخاطر  معر�سة  املجموعة 

للتدفقات  العموالت اخلا�سة كتحوطات  ا�سعار  ت�ستخدم املجموعة مقاي�سات  ا�سعار عموالت خا�سة.  املتاجرة وحتمل خماطر 

النقدية من خماطر ا�سعار العموالت اخلا�سة. ي�سري اجلدول اأدناه كما يف ٣١ دي�سمرب، اإىل الفرتات التي من املتوقع اأن حت�سل فيها 

تدفقات نقدية متحوط لها ومتى من املتوقع اأن توؤثر على قائمة الدخل املوحدة:

بالآف الريالت ال�سعودية

خالل ٢٠١6م
�سنة

 3-١
�سنوات

 5-3
�سنوات

اكرث من 5 
�سنوات

78.684١49.7٠4١٢3.١54١89.44٢تدفقات نقدية داخلية )موجودات(

)٢.9١٢.٢٢١()48١.343()468.5٢6()٢١8.989(تدفقات نقدية خارجية )مطلوبات(

)٢.7٢٢.779()358.١89()3١8.8٢٢()١4٠.3٠5(تدفقات نقدية خارجية، �سايف

باالآف الرياالت ال�سعودية

خالل٢٠١٥م
 �سنة

3-5 ١-3 �سنوات
�سنوات

اكرث من 5 
�سنوات

ــــــــــــــــتدفقات نقدية داخلية )موجودات(

)٣٫٢٣٢٫٠٠٠()٣٠١٫٠٨٣()٢٧٧٫٨٤٥()١٢٠٫٨٩٨(تدفقات نقدية خارجية )مطلوبات(

)٣٫٢٣٢٫٠٠٠()٣٠١٫٠٨٣()٢٧٧٫٨٤٥()١٢٠٫٨٩٨(تدفقات نقدية خارجية، �سايف
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فيما يلي املكا�سب/)اخل�سائر( من حتوطات التدفقات النقدية التي متت اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة خالل ال�سنة:

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

 ٧٠٤ 7٠4دخل عموالت خا�سة

)١٫٣٣١()١.33١(م�رشوف عموالت خا�سة

)٦٢٧()6٢7(�سايف اخل�سائر من حتوطات التدفقات النقدية التي متت   اإعادة ت�سنيفها اإىل قائمة الدخل املوحدة

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

 )١٤٧٫١٨١()١65.٢38(الر�سيد يف بداية ال�سنة

)١٨٫٦٨٤()36.٢١7(خ�سائر التغري يف القيمة العادلة امل�سجلة مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني، �سايف )اجلزء الفعال(

 ٦٢٧    6٢7خ�سائر م�ستبعدة من حقوق امل�ساهمني حمولة اإىل قائمة الدخل املوحدة

)١٦٥٫٢٣٨()٢٠٠.8٢8(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

 

يبني اجلدول التايل القيم العادلة املوجبة وال�سالبة لالأدوات املالية امل�ستقة للمجموعة اإ�سافًة اإىل قيمها االأ�سمية. لي�س بال�رشورة اأن تعك�س 

القيم االأ�سمية ــ والتي تقدم موؤ�رشاً عن حجم التعامالت القائمة كما يف نهاية ال�سنة ــ مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية. وبالتايل فاإن القيم 

االأ�سمية ال تقدم موؤ�رشاً عن تعر�س املجموعة ملخاطر االئتمان واملحددة بالقيمة العادلة االيجابية لالأدوات امل�ستقة، وال تقدم اأي�سًا موؤ�رشاً 

عن خماطر ال�سوق:

بالآف الريالت ال�سعودية

القيمة ال�سمية ح�سب اآجال ال�ستحقاق

٢٠١6م
قيمة عادلة 

اإيجابية

قيمة عادلة 

�سلبية 

القيمة

 الأ�سمية
خالل 3 اأ�سهر

 ١٢- 3

�سهراً

 5-١

�سنوات

اأكرث من 5 

�سنوات

املتو�سط

ال�سهري

حمتفظ بها لغرا�ض 

املتاجرة:

3.567.388         -٢4.464٢4.464٢.١78.47٢645.376١.٠77.١9٠455.9٠6خيارات

مقاي�سات �رشف 

اأجنبي
-         ١.39٢١87.5٠٠١87.5٠٠-         -         -         577.٠6١

مقاي�سات ا�سعار 

عموالت خا�سة
66.78866.7885.94٢.١٢8١٠٠.٠٠٠-         5.3١8.7955٢3.3335.977.338

١.65٠.٠٠٠         -١.65٠.٠٠٠         -         -١.65٠.٠٠٠ 4.١684.١68ودائع مهيكلة

حمتفظ بها كتحوطات 

نقدية:

مقاي�سات ا�سعار 

عموالت خا�سة
-         ١94.٢6١5.6٢4.٠63-         3٠4.688١.35٠.٠٠٠3.969.3754.967.89١

عمولة خا�سة 

م�ستحقة
33.٢984٢.645-         -         -         -         -         -         

١٢8.7١8333.7١8١5.58٢.١6393٢.876١.38١.8788.774.7٠١4.49٢.7٠8١6.739.678املجموع
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بالآف الريالت ال�سعودية

القيمة اال�سمية ح�سب اآجال اال�ستحقاق

قيمة عادلة ٢٠١٥م
اإيجابية

قيمة عادلة 
�سلبية 

القيمة
 الأ�سمية

3 -١٢ خالل 3 اأ�سهر
�سهراً

 5-١
�سنوات

اأكرث من 5 
�سنوات

املتو�سط 
ال�سهري

حمتفظ بها لغرا�ض 

املتاجرة:

٥٫٣٠٢٫١١٣          -١٫٧٨٦٫٧٥٠  ٧٥٫٧٩٩٤٫٢٥٦٫٩٦٠٤٣١٫١٥٦٢٫٠٣٩٫٠٥٤ ٧٥٫٧٩٩ خيارات

مقاي�سات �رشف 

اأجنبي
-         -          ٢٥٥٫٦٨٢         -         -١٨٧٫٥٠٠          -١٨٧٫٥٠٠

مقاي�سات ا�سعار 

عموالت خا�سة
٣٫٧٢٩٫٧٥٧٢٫١٢٩٫٧٩١٥٫٩٨٣٫٧٠٧         -         -٩٣٫٠٧٦٩٣٫٠٧٦٥٫٨٥٩٫٥٤٨

١٫٢٥٠٫٣٠٥         -١٫٦٥٠٫٠٠٠         -         -٧٫٩٨٠٧٫٩٨٠١٫٦٥٠٫٠٠٠ودائع مهيكلة

حمتفظ بها كتحوطات 

نقدية:

مقاي�سات ا�سعار 

عموالت خا�سة
-         ٣٠٤٫٦٨٨٢٫٨٨١٫٨٧٥٣٫١٨٦٫٥٦٣         -         -١٥٨٫٠٤٤٣٫١٨٦٫٥٦٣

عمولة خا�سة 

م�ستحقة
٢٠٫٦٥٦٣٧٫٠٥٤-         -         -         -         -         -         

٧٫٤٧١٫١٩٥٥٫٠١١٫٦٦٦١٥٫٩٧٨٫٣٧٠ ٢٫٢٢٦٫٥٥٤ ١٩٧٫٥١١٣٧١٫٩٥٣١٥٫١٤٠٫٥٧١٤٣١٫١٥٦املجموع

خالل ال�سنتني املنتهيتني يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف حتوطات التدفقات النقدية.

١١- اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

98.٢67٣٥٫٦٨٢ح�سابات جارية

3.446.845٣٫٣٢١٫٧٠٧ودائع اأ�سواق املال من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٦٩٩٫٩٢٢    ــاقرتا�سات نقدية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

3.545.١١٢٤٫٠٥٧٫٣١١املجموع

١٢- ودائع العمالء

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٢5.5٢٢.٢56٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦حتت الطلب

٢5.١67.٠٢7٢٣٫٥٨٧٫١٨٧الأجل

9١3.٠7١١٫٢٣٢٫٥٨٠اأخرى

5١.6٠٢.354٤٩٫٧٦٥٫١٩٣املجموع

تت�سمن الودائع الأجل ودائع مت ا�ستالمها على اأ�سا�س املرابحة املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة.

العمالء االأخرى على مبلغ ٧٣٠٫٣١ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٧٥٣٫٣١  مليون ريـال �سعودي( ميثل  ت�ستمل ودائع 

�سمانات مالية حمتجزة لقاء التزامات غري قابلة للنق�س.
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ت�ستمل الودائع اأعاله على ودائع بعمالت اأجنبية، تفا�سيلها كاالآتي:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١.585.8٠6١٫٠٨٣٫١٤٣حتت الطلب

١.539.8٠٢٤٫١٦٤٫٣٤٩الأجل

٢١.٠89١٣٫٢٧٠اأخرى

3.١46.697٥٫٢٦٠٫٧٦٢املجموع

ودائع العمالت االأجنبية هي بالدوالر االأمريكي ب�سكل رئي�سي. وحيث اأن �سعر الريال ال�سعودي مثبت مقابل الدوالر االأمريكي فاإن احل�سا�سية بالن�سبة 

ملخاطر العمالت االأجنبية غري جوهرية.

�سكوك لتعزيز راأ�ض املال   -١3

طبقًا لل�رشوط املبينة يف مذكرة الطرح ذات العالقة وا�ستيفاء بع�س ال�رشوط فقد قام البنك بتاريخ ٢٩ مار�س ٢٠١٦م مبمار�سة خياره 

يف ا�ستدعاء ١٫٠٠٠ �سك من ال�سكوك املعززة لراأ�س املال بقيمة مليون ريـال �سعودي لل�سك �سادرة بتاريخ ٢٩ مار�س ٢٠١١م.  

بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٦م قام البنك باإ�سدار ٢٫٠٠٠ �سهادة �سكوك مببلغ مليون ريـال �سعودي لكل �سك، مبعدل توزيع اأرباح على ا�سا�س 

٦ �سهور )�سايبور( ـــ ُيعدل �سنويًا ب�سكل م�سبق ـــ م�سافا اليه هام�س ١٩٠ نقطة اأ�سا�س لل�سنة، م�ستحقة الدفع كل �ستة اأ�سهر بتاريخ ٢ يونيو 

البنك خيار  لدى  ال�سكوك.  فيه �سالحية هذه  تنتهي  �سوف  الذي  التاريخ  يونيو ٢٠٢٦م، وهو  تاريخ ٢  �سنة حتى  دي�سمرب من كل  و ٢ 

ا�ستدعاء ميكن ممار�سته يف اأو بعد ٢ يونيو ٢٠٢١م من خالل ا�ستيفاء �رشوط معينة وطبقًا لل�رشوط واالأحكام الواردة يف مذكرة الطرح .ميكن 

اأي�سًا ا�ستدعاء ال�سكوك مبجرد ظهور �رشوط اأخرى معينة مذكورة اأي�سًا يف مذكرة الطرح اأعاله. اإن هذه ال�سكوك م�سجلة يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية )تداول(.

١4- مطلوبات اأخرى

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٢64.937٢٤١٫٢٢٤ذمم دائنة

34.3١4٤٥٫٢١٨برنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة )انظر االإي�ساح اأدناه(

٢7.٠3٠٢٧٫٠٥٥توزيعات اأرباح م�ستحقة

4٠١.9٠6٣٣٥٫٧٧٥اأخرى

7٢8.١87٦٤٩٫٢٧٢املجموع

وافق جمل�س االإدارة خالل عام ٢٠٠٦م، على التربع لربنامج »خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة« ليقوم بامل�سوؤولية االجتماعية املنوطة 

باملجموعة جتاه املجتمع ال�سعودي، وذلك من خالل امل�ساركة اخلريية يف اجلهود العديدة الهادفة اإىل خري املجتمع. 

ولهذا الغر�س، قامت املجموعة خالل عام ٢٠٠٦م بالتربع لهذا الربنامج مببلغ ١٠٠ مليون ريال �سعودي. 

تاأ�س�ست جلنة اإجتماعية لتن�سيق الربنامج تتكون من ثالثة من اأع�ساء جمل�س االإدارة. يعتزم جمل�س االإدارة اال�ستعانة باأع�ساء اخرين 

م�ستقلني من رجال االأعمال واملوؤ�س�سة ال�رشعية التابعة للمجموعة من اأجل اال�رشاف العام وتوجيه ن�ساطات الربنامج.

١5 - راأ�ض املال

يتكون راأ�س مال البنك امل�رشح به امل�سدر واملدفوع بالكامل من ٤٠٠ مليون �سهمًا بقيمة ١٠ ريال �سعودي لل�سهم )٢٠١٥م: ٤٠٠ مليون 

�سهمًا بقيمة ١٠ ريال �سعودي لل�سهم(.
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اإن ملكية راأ�سمال البنك موزعة على النحو التايل: 

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٩١٫٨٨%9٢.٠٠ %م�ساهمون �سعوديون

٥٫٨٣% 5.83 %م�ساهم غري �سعودي ـــ بنك باك�ستان الوطني

٢٫٢٩ % ٢.١7 %م�ساهمون غري �سعوديون ـ اآخرون

١6- الحتياطي النظامي والحتياطي العام

الحتياطي النظامي

البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام االأ�سا�سي للبنك، يجب حتويل ما ال يقل عن ٢٥% من �سايف  مبقت�سى نظام مراقبة 

الدخل ال�سنوي اإىل االحتياطي النظامي اإىل اأن يعادل ر�سيد هذا االحتياطي راأ�س املال املدفوع. وعليه، مت حتويل مبلغ ٢١٧٫٩٩ 

مليون ريـال �سعودي من �سايف الدخـل )٢٠١٥م: ٣٢١٫٦٢ مليون ريـال �سعودي( اإىل االحتياطي النظامي. اإن هذا االحتياطي 

غري متاح للتوزيع.

الحتياطي العام

يقوم البنك عند احلاجة بتجنيب خم�س�س لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة.

١7- احتياطيات اأخرى

بالآف الريالت ال�سعودية

حتوطات ٢٠١6م

التدفقات 

النقدية

احتياطي القيمة 

العادلة

تكلفة ا�سهم 

حقوق اأولوية 

)الإي�ساح ١7 )اأ(( 

املجموع

)١7٢.656()١4.47١(7.٠53)١65.٢38(الر�سيد يف بداية ال�سنة

)36.١١3(-١٠4)36.٢١7(�سايف التغيريات يف القيمة العادلة

 6٢7-- 6٢7املحول اىل قائمة الدخل املوحدة

)3.648()3.648(--اأخرى

)39.١34()3.648(١٠4)35.59٠(�سايف احلركة خالل ال�سنة

)٢١١.79٠()١8.١١9()7.١57()٢٠٠.8٢8(الر�سيد يف نهاية ال�سنة

بالآف الريالت ال�سعودية

حتوطات ٢٠١٥م

التدفقات 

النقدية

احتياطي القيمة 

العادلة

تكلفة ا�سهم 

حقوق اأولوية 

)الإي�ساح ١7)اأ((

املجموع

)١٤١٫٣١٧(-٥٫٨٦٤)١٤٧٫١٨١(الر�سيد يف بداية ال�سنة

)١٧٫٤٩٥(-١٫١٨٩)١٨٫٦٨٤(�سايف التغيريات يف القيمة العادلة

 ٦٢٧-- ٦٢٧املحول اىل قائمة الدخل املوحدة

)١٤٫٤٧١()١٤٫٤٧١(--اأخرى

)٣١٫٣٣٩()١٤٫٤٧١(١٫١٨٩)١٨٫٠٥٧(�سايف احلركة خالل ال�سنة

)١٧٢٫٦٥٦()١٤٫٤٧١(٧٫٠٥٣)١٦٥٫٢٣٨(الر�سيد يف نهاية ال�سنة
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من اأجل تعزيز قاعدة راأ�سمال البنك، اأو�سى جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س املال مببلغ ٣ مليار ريـال �سعودي من خالل اإ�سدار حقوق 

اأولوية. اإن هذا االإ�سدار م�رشوط باحل�سول على موافقات من اجلهات املخت�سة واجلمعية العمومية يف اجتماعها غري العادي وحتديد 

�سعر االكتتاب لل�سهم وعددها. مدرج يف »احتياطيات اأخرى« اجمايل امل�رشوفات التي تكبدها البنك مببلغ ١٨٫١٢ مليون ريـال 

�سعودي )٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م:١٤٫٤٧ مليون ريـال �سعودي( فيما يتعلق باالمور القانونية واملهنية  ال�سدار حقوق االأولوية.

١8- التعهدات واللتزامات

اأ ( دعاوى ق�سائية 

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م، كانت هناك دعاوى ق�سائية ذات طبيعة عادية مقامة �سد املجموعة. مل يتم تكوين خم�س�س جوهري مقابل 

هذه الدعاوى وذلك بناًء على ن�سيحة امل�ست�سارين القانونيني التي اأ�سارت اإىل اأنه من غري املتوقع تكبد خ�سائر جوهرية نتيجة لهذه الدعاوى.

ب ( التزامات راأ�سمالية 

الراأ�سمالية للمجموعة ٨٦٫٣٥ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ١٢٣٫٤٥  كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م، بلغت االلتزامات 

مليون ريـال �سعودي( تتعلق مب�ساريع اإن�ساء فروع وم�ساريع خا�سة بتقنية املعلومات.

ج ( تعهدات والتزامات ائتمانية

اإن الغر�س الرئي�سي من هذه االأدوات هو �سمان توفري اأموال للعمالء عند طلبها. 

اإن ال�سمانات واالعتمادات امل�سمونة الدفع عند الطلب، والتي متثل تاأكيدات غري قابلة للنق�س واأن املجموعة �ستقوم بال�سداد 

يف حال عدم متكن العميل من الوفاء بالتزاماته الأطراف اأخرى، حتمل خماطر االئتمان ذاتها التي حتملها القرو�س وال�سلف. اإن 

توقع  لعدم  االلتزام  مبلغ  عن  تقل كثرياً  الطلب  الدفع عند  امل�سمونة  ال�سمان واالعتمادات  النقدية مبوجب خطابات  املتطلبات 

املجموعة قيام الطرف الثالث ب�سحب اأموال مبوجب االتفاقية.

اإن االعتمادات امل�ستندية، التي تعترب مبثابة تعهدات خطية من املجموعة نيابًة عن العميل، ت�سمح لطرف ثالث ب�سحب اأموال من املجموعة 

يف حدود املبالغ املحددة وفق �رشوط واأحكام حمددة، م�سمونة عادة بالب�ساعة املتعلقة بها. وبالتايل، فاإنها غالبًا ما حتمل خماطر اإئتمان اأقل. 

متثل القبوالت تعهدات املجموعة ب�سداد الكمبياالت امل�سحوبة من العمالء. تتوقع املجموعة اأن يتم تقدمي معظم القبوالت قبل 

�سدادها من قبل العمالء.

�سكل قرو�س  رئي�سي على  ب�سكل  االئتمان  ملنح  املعتمدة  الت�سهيالت  امل�ستخدم من  االئتمان اجلزء غري  لتمديد  االلتزامات  متثل 

تتعر�س  اأن  املحتمل  فمن  االئتمان،  متديد  بالتزامات  املتعلقة  االئتمان  مبخاطر  يتعلق  وفيما  واإعتمادات.  و�سمانات  و�سلف 

املجموعة خل�سارة مببلغ يعادل اإجمايل االلتزامات غري امل�ستخدمة. اإال اأن مبلغ اخل�سارة املحتملة الذي ال ميكن حتديده فوراً، يتوقع 

اأن يكون اأقل بكثري من اإجمايل االلتزامات غري امل�ستخدمة الأن معظم االلتزامات لتمديد االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على 

معايري ائتمان حمددة. اإن اإجمايل االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان ال متثل بال�رشورة املتطلبات النقدية امل�ستقبلية الأن العديد من 

هذه االلتزامات قد تنتهي �سالحيتها اأو يتم اإنهاوؤها دون تقدمي التمويل املطلوب.

١( فيما يلي حتلياًل لهيكل اال�ستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:

بالآف الريالت ال�سعودية

خالل 3 ٢٠١6م

اأ�سهر

من 3 اإىل ١٢ 

�سهراً

من �سنة اإىل 5 

�سنوات

اأكرث من 5 

�سنوات

املجموع

97٢.99٢-545.6474٢4.845٢.5٠٠اعتمادات م�ستندية

67١.477٢.6١6.٢3٠8٠6.93٠49.6374.١44.٢74خطابات �سمان

6١١.96٠---6١١.96٠قبوالت

١5٠.٠٠٠-١5٠.٠٠٠--التزامات غري قابلة للنق�س  لتمديد االئتمان

١.8٢9.٠843.٠4١.٠75959.43٠49.6375.879.٢٢6الإجمايل
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بالآف الريالت ال�سعودية

خالل ٣ ٢٠١٥م

اأ�سهر

من ٣ اإىل ١٢ 

�سهراً

من �سنة اإىل ٥ 

�سنوات

اأكرث من ٥ 

�سنوات

املجموع

٧٤٠٫٣٧٤--٥٤٢٫٣٠٦١٩٨٫٠٦٨اعتمادات م�ستندية

٦٥٨٫٢٥٣٢٫٩٣٠٫٠٢١١٫٠١٤٫٩١٧٨١٫٧٩٩٤٫٦٨٤٫٩٩٠خطابات �سمان

٤٤٧٫٤٠٢---٤٤٧٫٤٠٢قبوالت

١٥٠٫٠٠٠-١٥٠٫٠٠٠--التزامات غري قابلة للنق�س لتمديد االئتمان

١٫٦٤٧٫٩٦١٣٫١٢٨٫٠٨٩١٫١٦٤٫٩١٧٨١٫٧٩٩٦٫٠٢٢٫٧٦٦االإجمايل

اإلغاوؤها يف اأي وقت من قبل املجموعة ب�سكل منفرد، والقائمة كما يف ٣١  بلغ اجلزء غري امل�ستخدم من االلتزامات التي ميكن 

دي�سمرب ٢٠١٦م ما جمموعه ٥٫١٧ مليار ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٤٫٠١ مليار ريـال �سعودي(.

٢( فيما يلي حتلياًل للتعهدات وااللتزامات ح�سب الطرف املقابل:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

5.8٢8.١٢6٦٫٠٠٨٫٠٤٨�رشكات

5١.١٠٠١٤٫٧١٨بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

5.879.٢٢6٦٫٠٢٢٫٧٦٦الإجمايل

د( التزامات عقود الإيجار الت�سغيلي

اإن احلد االأدنى لدفعات االإيجار امل�ستقبلية مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي غري القابلة لالإلغاء والتي اأبرمتها املجموعة كم�ستاأجر 

هو كما يلي:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١١.4١١٢٢٫٤٧٩اأقل من �سنة

٢5.6٠3٣٥٫٣٢٧من �سنة اإىل ٥ �سنوات

7.١55٣٧٫٥٩٠اأكرث من ٥ �سنوات

44.١69٩٥٫٣٩٦الإجمايل
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١9-  �سايف دخل العمولت اخلا�سة

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

دخل العمولت اخلا�سة:

4١9.594٢٩١٫٧٩٧ا�ستثمارات حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة  

٢٢.٢3١٣٧٫٥٧٩اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

٢64.٠٢9١٥٥٫٤٣٥م�ستقات

١.949.969١٫٦٥٠٫٦٦٨قرو�س و�سلف

٢.655.8٢3٢٫١٣٥٫٤٧٩الإجمايل

م�رشوف العمولت اخلا�سة:

643.٠96٢٧٠٫٢٨١ودائع للعمالء

٢9٠.9١3٢١٣٫٠١٤م�ستقات

97.656٢٣٫٩٩٠اأر�سدة م�ستحق للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

56.١6١٢٦٫٤٠٠�سكوك  لتعزيز راأ�س املال

١.5١5١٫٢٥٤اأخرى

١.٠89.34١٥٣٤٫٩٣٩الإجمايل

١.566.48٢١٫٦٠٠٫٥٤٠�سايف دخل العمولت اخلا�سة

٢٠-  اأتعاب وعمولت بنكية، �سايف

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

الدخل من الأتعاب والعمولت

٢٠4.7٢8٢٦١٫٧٩٩تداول اأ�سهم حملية

١9.794٢٠٫٨٧٧تكافل تعاوين )تاأمني( ــ اأتعاب وكالة

١84.٢٢8١٧١٫١١٢اتعاب التزامات واإدارة قرو�س

53.696٥٦٫٠١٥متويل جتاري

3.856٣٫٤٧٧تداول اأ�سهم دولية

3١.5٠٢٤٢٫٩١٨اتعاب �سناديق اال�ستثمار امل�سرتكة

88.433٧٢٫٠٣٢اتعاب من عمليات ال�رشاف االيل

65.3١٠٣٥٫٨٨٥اتعاب من اأعمال حتويل االأموال

79.96٢٦٢٫٩٠١اأخرى

73١.5١٠٧٢٧٫٠١٦اإجمايل الدخل من التعاب والعمولت

م�رشوفات اأتعاب وعمولت

)٩٧٫١١٧()99.٠٢4(اتعاب و�ساطة

)٣٠()5(تكافل تعاوين - عمولة مبيعات

 ٦٢٩٫٨٦٩ 63٢.48١املجموع
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٢١- دخل متاجرة، �سايف

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

١٫٣٩٨)٢.٠١3(اأ�سهم

6.٢8٢٧١٨�سناديق ا�ستثمار م�سرتكة

563٩٫٠٥٥م�ستقات

4.83٢١١٫١٧١املجموع

ي�ستمل دخل املتاجرة على خ�سارة غري حمققة مببلغ ٣٫٢٠٤ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: خ�سارة غري حمققة ٢٫٦١ مليون 

ريـال �سعودي(.

٢٢- دخل توزيعات اأرباح

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

3٢١٫٨٧٤دخل توزيعات االأرباح من اال�ستثمارات

٢3- ربح من ا�ستثمارات حمتفظ بها لغري اأغرا�ض املتاجرة

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٢٥٠    ــا�ستثمارات حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة

٢4- ربح من بيع عقارات اأخرى

اأر�س رئي�سية بقيمة دفرتية ٩ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٦١٥٫٩٧ مليون ريـال  خالل ٢٠١٦م باعت املجموعة قطعة 

اأخرى«. نتج عن حم�سلة بيع االأر�س مبلغ ٢١٧٫٥٦ مليون ريـال �سعودي  �سعودي( كانت �سابقًا �سمن بند »�سايف عقارات 

مليون   ٥٧٢٫٦٥ )٢٠١٥م:  �سعودي  ريـال  مليون  وقدره ٢٠٨٫٥٦  ربحًا  �سعودي(  ريـال  مليون  )٢٠١٥م: ١٫١٨٨٫٦٢ 

ريـال �سعودي(.

٢5- دخل من عمليات اأخرى

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

    ــ 9٠دخل ايجار

٣٫٢٩٩)٢١7( )خ�سارة(/ ربح بيع ممتلكات ومعدات 

١١٫٨٠٧ ١.٢6٢اأخرى

١٥٫١٠٦ ١.١35املجموع
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٢6- ربحية ال�سهم

مت احت�ساب الربح االأ�سا�سي لل�سهم لل�سنتني املنتهيتني يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م بق�سمة �سايف دخل ال�سنة العائد مل�ساهمي 

البنك على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية امل�سدرة خالل ال�سنة. املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنتني املنتهيتني يف 

٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م بلغ ٤٠٠ مليون �سهمًا.

 اإن احت�ساب ربحية ال�سهم االأ�سا�سية واملخف�سة هي نف�سها بالن�سبة للبنك.

٢7- الزكاة و�رشيبة الدخل

اأو امل�ستحقة واملتعلقة بال�سنوات التي مل يتم فيها االإعالن عن  حتى ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م، فاإن الزكاة و�رشيبة الدخل املدفوعة 

اأن  يتم ا�سرتدادها من توزيعات االأرباح امل�ستقبلية. وحيث  اأن  توزيعات االأرباح قد مت عر�سها كذمم مدينة من امل�ساهمني على 

التزام الزكاة وال�رشيبة يوؤثر يف نهاية االأمر على االأرباح املبقاة للمجموعة من اأجل عر�س اأف�سل، قام البنك بتحميل مبلغ الزكاة 

و�رشيبة الدخل على االأرباح املبقاة. وبالتايل، مت حتميل جمموع الزكاة وال�رشيبة املقدرة لل�سنة املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م مببلغ 

٦١٫٠٥ مليون ريال �سعودي  على االأرباح املبقاة. ومبا اأنه مل يتم االعالن عن اأي توزيعات اأرباح منذ ٢٠١٢م، فاإن املبلغ املرتاكم 

وهو ٨١٫١٩ مليون ريال �سعودي واملتذمن يف الذمم املدينة االأخرى مت حتميله على ح�ساب االأرباح املبقاة.

يتكون حممل ال�سنة احلالية البالغ ٦١٫٠٥ مليون ريال �سعودي من زكاة املجموعة لل�سنة احلالية مببلغ ١٩٫٨٧ مليون ريال �سعودي 

)٢٠١٥م: ٣١٫٠٦ مليون ريال �سعودي(، و�رشيبة الدخل لل�سنة احلالية البالغة ١٢٫٩٣ مليون ريال �سعودي )٢٠١٥م: ١٥٫٣٩ 

مليون ريال �سعودي(، وحممل ال�سنة ال�سابقة مببلغ ٢٨٫٢٥ مليون ريال �سعودي ذات العالقة بواحدة من ال�رشكات التابعة للمجموعة.

و�سع الربوط:

قدم البنك االقرارات الزكوية عن ال�سنوات املالية حتى نهاية �سنة ٢٠١٥م اإىل الهيئة العامة للزكاة والدخل  )»الهيئة«( ودفع الزكاة 

لل�سنوات حتى �سنة ٢٠١١م مع مطالبات  الزكوية  الربوط  البنك  ا�ستلم  ال�سنة ٢٠١٥م .  املالية مبا يف ذلك  لل�سنوات  والدخل 

اإ�سافية باإجمايل ٤٦٢٫٢ مليون ريال �سعودي لل�سنوات من ٢٠٠٦م اىل ٢٠١١م.تت�سمن هذه املطالبات االإ�سافية مبلغ ٣٩٢٫٩ 

مليون ريـال �سعودي اىل ح�ساب »ا�ستبعاد ا�ستثمارات طويلة االجل وا�سافة متويل طويل االجل اإىل الوعاء الزكوي بوا�سطة الهيئة. 

مت االعرتا�س على االأ�سا�س الذي اعتمدته الهيئة يف احت�ساب طلب الزكاة االإ�سايف من قبل البنك لدى الهيئة اال�ستئنافية فما يتعلق 

بال�سنوات من ٢٠٠٦م اىل ٢٠٠٩م ولدى جلنة االعرتا�س االبتدائية  فيما يتعلق بال�سنتني ٢٠١٠م و٢٠١١م. واإن اإدارة البنك 

على ثقة بان نتيجة االعرتا�سات املذكورة اآنفًا �ستكون ل�ساحلها ولذلك مل يتم تكوين خم�س�س لذلك. 

مل تقم الهيئة بعد باإ�سدار الربوط الزكوية لل�سنوات من ٢٠١٢م اإىل ٢٠١٥م  ومع ذلك اإذا مل ي�سمح بخ�سم اال�ستثمارات طويلة 

االجل وا�سافة التمويل طويل االجل  اىل الوعاء الزكوي  اىل جانب الربوط النهائية التي اأ�سدرتها الهيئة لل�سنوات امل�سار اليها 

اأعاله ق�سيوؤدي ذلك اىل تعر�س البنك اىل  التزام زكوي اإ�سايف جوهري  والذي ال يزال ي�سكل ق�سية على �سعيد ال�سناعة امل�رشفية 

واالف�ساح عن ذلك قد يوؤثر على  املركز املايل للبنك.

٢8- النقدية و�سبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من االآتي:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٢.459.٠43٩٧٨٫١١١نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،  فيما عدا الوديعة النظامية )االإي�ساح ٣(

١.337.778٣٫٩٣٥٫٧١٩اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى ت�ستحق خالل ٩٠ يومًا اأو اأقل من تاريخ االقتناء 

3.796.8٢١٤٫٩١٣٫٨٣٠املجموع

٢9- قطاعات الأعمال

يتم حتديد قطاعات االأعمال على اأ�سا�س التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل اأ�سحاب 

القرار وذلك لتوزيع املوارد بني القطاعات ولقيا�س اأدائها. 
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ترتكز كافة عمليات املجموعة داخل اململكة العربية ال�سعودية. 

اخلارجية  اجلهات  من  االإيرادات  تقا�س  املعامالت.  ت�سعري  يف  املجموعة  ملنهجية  وفقًا  االأعمال  قطاعات  بني  التعامالت  ت�سجل 

الدخل املوحدة. ت�ستمل موجودات  قائمة  امل�ستخدمة يف  تتوافق مع  الرئي�سي  بطرقة  الت�سغيلي  القرار  امل�رشح عنها اىل �ساحب 

ومطلوبات القطاعات ب�سكل رئي�سي على موجودات ومطلوبات ت�سغيلية.

الأغرا�س اإدارية، تتكون املجموعة من القطاعات الرئي�سية التالية:

ودائع ومنتجات اإئتمانية وا�ستثمارية لالأفراد.م�رشفية الأفراد

قرو�س وودائع ومنتجات اإئتمانية اأخرى لل�رشكات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.م�رشفية ال�رشكات

يغطي هذا القطاع اأ�سواق املال وال�رشف االأجنبي وخدمات املتاجرة واخلزينة.اخلزينة

اجلزيرة الو�ساطة واإدارة ال�سول �رشكة  اأن�سطة  �سمن  مدرج  القطاع  )هذا  للعمالء  االأ�سهم  لتداول  الو�ساطة  خدمات  توفر 

لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال( وهي �رشكة تابعة للبنك(.

يوفر التكافل التعاوين خدمات ومنتجات حماية واإدخار. ومبوجب نظام التاأمني يف اململكة العربية التكافل التعاوين

�رشكة  م�سمى  حتت  منف�سلة  من�ساأة  يف  التاأمني  قطاع  يف  اأعمالها  بف�سل  املجموعة  قامت  ال�سعودية 

اجلزيرة تكافل تعاوين مت تا�سي�سها مبوجب نظام التامني اجلديد يف اململكة العربية ال�سعودية. ميثل هذا 

القطاع يف الوقت الراهن املحفظة التاأمينة التي �سوف تنقل اإىل �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين بقيمة يتم 

االتفاق عليها وتاريخ يتم اعتماده ح�سب االأ�سول من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

تت�سمن اال�ستثمار يف �رشكة زميلة واإيرادات داخلية وم�رشوفات م�ستبعدة وربح من بيع عقارات اأخرى.قطاعات اأخرى

قطاعات  ح�سب  لل�سنة  الدخل  و�سايف  العمليات  من  والدخل  املجموعة  ومطلوبات  موجودات  الإجمايل  تف�سياًل  يلي  فيما 

االأعمال:

باالآف الرياالت ال�سعودية

م�رشفية ٢٠١6م

الأفراد

م�رشفية 

ال�رشكات

الو�ساطة اخلزينة

واإدارة 

ال�سول

التكافل 

التعاوين

الإجمايلاأخرى

٢٠.١66.78٠٢٢.68١.99١٢٢.5٢١.١778١4.8994.544١٢9.97766.3١9.368اإجمايل املوجودات

58.٢١5.84٢   -٢8.١٠8.647١9.347.976١٠.569.8١698.73١9٠.67٢اإجمايل املطلوبات

   -   -   -89.53١5.6٠9)99.3٢8(4.١88)خ�سارة(/ دخل من قطاعات الت�سغيل 

965.4٠8484.٢٠8763.934١93.48٢٢٠.٢١١9١.394٢.5١8.637اإجمايل دخل العمليات 

١.566.48٢)٢.846(59٠.8883٢٢.436646.١١79.٢99588�سايف دخل العموالت اخلا�سة

63٢.48١)١.٢75(٢8٠.743١47.٠٢٢8.١69١78.٠33١9.789اأتعاب ودخل عموالت، �سايف 

4.83٢)563(   -١5٠3665.٢85)4٠6(دخل /)خ�سارة ( متاجرة، �سايف

8.٢848.٢84   -   --   -ح�سة يف �سايف الدخل من �رشكة زميلة 

   

)١٢5.٢١4(   -   -   -   -)١٢3.٠٠3()٢.٢١١( خم�س�س خ�سائر االئتمان، �سايف

)8١.١٠8(   -)9٠5()7.٠76()١7.698()١٢.8١5()4٢.6١4(ا�ستهالكات

)١.654.979(4.٠34)٢5.4٠4()١49.557()٢65.٢98()395.5٠6()8٢3.٢48(اإجمايل م�ساريف العمليات 

١٠3.7١387١.94٢)5.١93(١4٢.١5988.7٠٢498.63643.9٢5�سايف  الدخل /)اخل�سارة(
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باالآف الرياالت ال�سعودية

م�رشفية٢٠١٥م

 الأفراد

م�رشفية 

ال�رشكات

الو�ساطة اخلزينة

واإدارة 

ال�سول

التكافل 

التعاوين

الإجمايلاأخرى

 ٦٣٫٢٦٤٫١٣٤ ١٢٨٫٣٣٤  ١١٫٤٥٩ ٢٣٫٠٢٧٫٦٨٤٢٠٫٠٣١٫٥٨٤٤٤٠٫٨٤٠ ١٩٫٦٢٤٫٢٣٣اإجمايل املوجودات

- 

 ٥٥٫٨٥٠٫٦٦٥ - ٦٩٫٨٥٨ ٧٤٫٥٠٦ ٢١٫٠٩٧٫٥٦٤٨٫٤٩٢٫٩٥٣ ٢٦٫١١٥٫٧٨٤اإجمايل املطلوبات

   --   -٩٦٫٠٣٩٥٫٦٥٤)٥٣٫٨٣٢()٤٧٫٨٦١()خ�سارة(/ دخل من قطاعات الت�سغيل 

 ٤٨٥٫٥٢١٢٫٩٢١٫٥٢١  ٢١٫٣٣٨ ٢٧٠٫٧٢٧ ٦٧٢٫٣٢٤ ٥٧٧٫٦٧٤ ٨٩٣٫٩٣٧اإجمايل دخل العمليات 

 ١٫٦٠٠٫٥٤٠)٨٧٩(   ٤٨٩    ٧٫٠٤٤   ٥٥٠٫٠٨٠   ٤٢٧٫٣٠٦   ٦١٦٫٥٠٠�سايف دخل العموالت اخلا�سة

٦٢٩٫٨٦٩)١٧٩(١٩٦٫٠٦٠١٣٣٫٥١٢١٦٫٣٠٦٢٦٣٫٣٢٣٢٠٫٨٤٧اأتعاب ودخل عموالت، �سايف

٤٦١١٫١٧١   -)٢٫٦١٤(١٫٨٧٤١٫٩٠٤٩٫٩٦١دخل /)خ�سارة( متاجرة، �سايف

٣٫١٠٣٣٫١٠٣   -   -   -   -   -ح�سة يف �سايف الدخل من �رشكة زميلة 

)٥٣٫٠٦٣(-   -   -   -     ١٫٢٣٣)٥٤٫٢٩٦( خم�س�س خ�سائر االئتمان، �سايف

)٧٩٫٠١٥(-)١٫٨٧٦()٧٫١٩٤()١٠٫٩٨٢()١٧٫٧٦١()٤١٫٢٠٢(ا�ستهالكات

٣٫٩٨٩ )٣٤٫٠٩١()١٦١٫٧٣٨()١٨٢٫٨٣٢()٣٨٤٫٤٢٧()٨٧٨٫٤٠٦(اإجمايل م�ساريف العمليات 
  

)١٫٦٣٧٫٥٠٥(

 ٤٩٢٫٦١٣١٫٢٨٧٫١١٩ )١٢٫٧٥٣(   ١٠٨٫٩٨٩   ٤٨٩٫٤٩٢   ١٩٣٫٢٤٧ ١٥٫٥٣١�سايف  الدخل /)اخل�سارة(

اأ ( خماطر االئتمان التي تتعر�س لها املجموعة ح�سب قطاعات االأعمال:

بالآف الريالت ال�سعودية

م�رشفية٢٠١6م

 الأفراد

م�رشفية 

ال�رشكات

الو�ساطة واإدارة 

الأ�سول

التكافل اخلزينة

التعاوين

الإجمايلاأخرى

59.6٢4.938--١7.5١9.١34-١9.357.56٢٢٢.357.56٢املوجودات 

التعهدات 

وااللتزامات
-3.5٠١.١٠9----3.5٠١.١٠9

١55.8٢١--١55.8٢١---امل�ستقات

باالآف الرياالت ال�سعودية

م�رشفية ٢٠١٥م

الأفراد

م�رشفية 

ال�رشكات

الو�ساطة واإدارة 

الأ�سول

التكافل اخلزينة

التعاوين

الإجمايلاأخرى

٥٧٫٧٧٨٫٢٤١--١٥٫٥٠٩٫٦٦١-١٩٫١٧٧٫٩٤٢٢٣٫٠٩٠٫٦٣٨املوجودات 

التعهدات 

وااللتزامات
-٣٫٤٥٦٫٥٦٩----٣٫٤٥٦٫٥٦٩

١٥١٫٤٠٦--١٥١٫٤٠٦---امل�ستقات

االأخرى،  والعقارات  واملعدات،  واملمتلكات  النقدية،  عدا  ما  املوحدة  للموجودات  الدفرتية  القيمة  االئتمان  خماطر  تت�سمن 

واال�ستثمارات يف االأ�سهم و�سناديق اال�ستثمار، وبع�س املوجودات االأخرى، باالإ�سافة لذلك فاإن خماطر االئتمان تت�سمن قيمة 

املعادل االئتماين ملخاطر التعهدات وااللتزامات وامل�ستقات.
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3٠- خماطر الئتمان

اإدارتها وفق  يتم  التعاقدية للمجموعة والتي  املالية و/اأو  بالتزاماته  الوفاء  اأو اخفاق طرف ما يف  تاأخر  تتمثل خماطر االئتمان يف 

االإطار ال�سامل الإدارة ال�سيطرة على املخاطر. تتم مراقبة خماطر االئتمان من قبل ثالث جلان وهي جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س 

االإدارة، واللجنة التنفيذية، وجلنة اإدارة االئتمان. ولهذه اللجان مهام �سالحيات حمددة بو�سوح تتم مراجعتها ب�سكل منتظم. 

تقوم املجموعة بتقييم احتمال حدوث تعرث من جانب االأطراف املقابلة اإما با�ستخدام مناذج تقييم داخلية اأو تقييمات خارجية من 

وكاالت ت�سنيف رئي�سية. 

ت�سعى املجموعة ملراقبة خماطر االئتمان عن طريق ر�سد التعر�س ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت مع اأطراف مقابلة معينة 

وتقييم الو�سع االئتماين لالأطراف املقابلة با�ستمرار.

القرو�س و�سمان تنويع املخاطر ب�سكل مالئم.  العالية ملحفظة  اإىل املحافظة على اجلودة  ال�سيا�سة االئتمانية للمجموعة  تهدف 

وحتدد ال�سيا�سة االئتمانية املعايري االأ�سا�سية للمخاطر املقبولة وحتدد املجاالت املعر�سة للمخاطر التي تتطلب اهتمامًا خا�سًا.  

كما تدير املجموعة خماطر االئتمان املتعلقة بن�ساطاتها التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان والدخول يف اتفاقيات رئي�سية 

لت�سوية العقود بال�سايف وترتيبات �سمان مع االأطراف املقابلة يف ظروف مالئمة مع حتديد فرتة التعر�س للمخاطر.  

تظهر تركزات خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من االأطراف املقابلة لن�ساطات مماثلة اأو ممار�سة اأعمالهم يف املنطقة اجلغرافية ذاتها 

الظروف  التعاقدية عند حدوث تغريات يف  بالتزاماتهم  الوفاء  توؤثر من حيث مقدرتهم على  قد  اقت�سادية مماثلة  لديهم مزايا  اأو 

االإقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الظروف االأخرى. ُتظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى ح�سا�سية اأداء املجموعة مقابل اأية تطورات 

توؤثر على قطاع ال�سناعة اأو منطقة جغرافية حمددة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع حمفظة االإقرا�س لتفادي 

الرتكز يف املخاطر اخلا�سة باأفراد اأو جمموعة من العمالء يف اأماكن اأو اأن�سطة معينة. 

متثل معظم �سندات الدين املدرجة يف حمفظة اال�ستثمارات ب�سكل اأ�سا�سي خماطر تتعلق بديون �سيادية و�سبه �سيادية. يبني االإي�ساح 

)٥ هـ( حتليل اال�ستثمارات ح�سب االأطراف ذات العالقة. ملزيد من التفا�سيل حول مكونات القرو�س وال�سلف، راجع االإي�ساح 

٦. مت االف�ساح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف االإي�ساح ١٨ واملعلومات بخ�سو�س 

التعر�س ملخاطر االئتمان ح�سب قطاع العمل مبينة يف االإي�ساح ٢٩.

تقوم املجموعة �سمن دورة اأعمالها العادية يف اأن�سطة االإقرا�س باالحتفاظ ب�سمانات كي توفر م�سدراً اآخراً بدياًل لل�سداد يف حالة 

تعرث العمالء اأو االأطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاماتهم. ت�سمل االأ�سول التي يحتفظ بها ك�سمانات �سندات الأمر، وودائع نقدية 

اأخرى، وكفاالت مالية، واأ�سهم حملية ودولية تخ�سع لهام�س مالئم يعك�س التذبذب ال�سعري، وعقارات واأ�سول مادية اأخرى. 

حتتفظ املجموعة ب�سمانات عقارية مقابل حتويل �سكوك امللكية. اليتم االحتفاظ ب�سمانات عمومًا على املبالغ امل�ستحقة من البنوك 

واملوؤ�س�سات املالية االأخرى، اإال يف حالة االحتفاظ باالأوراق املالية كجزء من اإعادة ال�رشاء. وال يتم عادة االحتفاظ بال�سمانات 

مقابل االأوراق املالية اال�ستثمارية وال يوجد مثل هذه ال�سمانات كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م. تت�سمن 

اتفاقيات العمالء عادًة متطلبات لتقدمي  خم�س�س �سمانات اإ�سافية حال انخفا�س التقييم اأو زيادة خماطر االئتمان.

ت�ستخدم املجموعة نظامًا داخليًا لت�سنيف ومراجعة االئتمان الإدارة خماطر االئتمان يف حمفظة قرو�س ال�رشكات. اإن نظام الت�سنيف 

االئتماين موؤلف من ع�رش درجات، منها �سبع درجات للمحفظة العاملة كما يلي:

جيدة ـ منخف�سة املخاطر:  من ١ اإىل ٣	·

جيدة ـ متو�سطة املخاطر :  من ٤ اإىل ٦	·

بحاجة لعناية خا�سة: ٧	·

فئة االبتداء وهي متثل القرو�س املمنوحة لالأعمال وامل�ساريع احلديثة.	·

امل�سكوك  امل�ستوى،  التالية: دون  الفئات  اإىل ١٠ وتت�سمن  العاملة )ت�سنيفات خماطر من ٨  باملحفظة غري  تتعلق ثالث درجات 

القرو�س  اأ�سا�سية وتت�سمن  الفئة »جيد« تعترب عاملة وذات خ�سائ�س  القرو�س وال�سلف امل�سنفة يف  اإن  يف حت�سيلها، خ�سائر(. 

وال�سلف التي مل يثبت �سعفها الفعلي اأو املحتمل. يتم االحتفاظ مبخ�س�س انخفا�س يف القيمة ب�سكل افرادي لكل عميل فيما 

اإىل ت�سنيف كل مقرت�س، والذي حتدده اإدارة مراقبة االئتمان يف املجموعة با�ستخدام اأ�س�س  يتعلق باملحفظة غري العاملة ا�ستناداً 

حمددة لهذه الغاية مثل االأن�سطة والتدفقات النقدية وهيكل راأ�س املال وال�سمانات والتخلف عن الدفع اأو ال�سداد. كما يتم جتنيب 

خم�س�س جماعي للخ�سائر على م�ستوى املحفظة عند وجود دليل مو�سوعي على وجود خ�سائر غري حمددة كما يف تاريخ قائمة 

املركز املايل املوحدة. تقدر هذه املخ�س�سات على اأ�سا�س درجات االئتمان املتعلقة مبقرت�س اأو جمموعة من املقرت�سني والظروف 

االقت�سادية احلالية للمقرت�س، اإ�سافة اإىل اخلربة واأمناط التعرث التاريخية املوجودة يف مكونات حمفظة االئتمان. تقوم اإدارة التدقيق 

الداخلي يف املجموعة ب�سورة م�ستقلة مبراجعة �ساملة للنظام على اأ�سا�س منتظم. 

االأ�سواق  التغريات يف  تعك�س  اأنها  من  للتاأكد  منتظم  ب�سكل  املخاطر  باإدارة  املتعلقة  واأنظمتها  �سيا�ساته  مبراجعة  املجموعة  تقوم 

واملنتجات واخلدمات واأف�سل املمار�سات املتعلقة باإدارة املخاطر.
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اأ( جودة الئتمان للموجودات املالية:  يبني اجلدول التايل جودة االئتمان لكل نوع من هذه االأ�سول املالية:

بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف

اأر�سدة لدى البنوك املجموعاأخرى�رشكاتاأفراد٢٠١6م

واملوؤ�س�سات املالية 

الأخرى

الإجمايل

القرو�س العاملة

غري م�ستحقة وغري منخف�سة 

)عاملة(

5.٢٢٢.7٢4١.337.7786.56٠.5٠٢  -   5.٢٢٢.7٢4 -   جيدة - منخف�سة املخاطر

١٠.٢48.٢68  -   ١٠.٢48.٢68-   ١٠.٢48.٢68 -   جيدة - متو�سط املخاطر

٢٠.6٠4.9٢7  -   ١6.46٠.4983.753.87439٠.555٢٠.6٠4.9٢7جيدة - غري م�سنفة

١6.46٠.498١9.٢٢4.86639٠.55536.٠75.9١9١.337.77837.4١3.697جمموع - جيدة

3.647.56٠  -   3.647.56٠  -   3.647.56٠  -   بحاجة لعناية خا�سة

١6.46٠.498٢٢.87٢.4٢639٠.55539.7٢3.479١.337.7784١.٠6١.٢57املجموع

م�ستحقة وغري منخف�سة القيمة

٢.٠4١.8١3  -   ٢.٠4١.8١3  -   79١.9٢٢١.٢49.89١اأقل من ٣٠ يومًا

334.794  -   334.794  -   ٣٠١38.454١96.34٠ اإىل ٦٠  يومًا

١٠4.٢9١  -   ١٠4.٢9١  -   ٦٠١٠4.١٢١١7٠ اإىل ٩٠  يومًا

١66.887  -   ١66.887  -   ١55.965١٠.9٢٢اأكرث من ٩٠  يومًا

١7.65٠.96٠٢4.3٢9.74939٠.5554٢.37١.٢64١.337.77843.7٠9.٠4٢اإجمايل العاملة

)47٠.٢99(  -   )47٠.٢99(  -   )٢33.53٠()٢36.769(ناق�س: خم�س�س املحفظة )اجلماعي(

١7.4١4.١9١٢4.٠96.٢١939٠.5554١.9٠٠.965١.337.77843.٢38.743�سايف القرو�س العاملة

القرو�س غري العاملة

483.999  -   483.999  -   6١.٠٢١4٢٢.978اإجمايل القرو�س غري العاملة

)٢86.٢69(  -   )٢86.٢69(  -   )٢6٢.٢8٢()٢3.987( ناق�س: خم�س�س حمدد

١97.73٠  -   ١97.73٠  -   37.٠34١6٠.696القرو�س غري العاملة
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اأ( جودة االئتمان للموجودات املالية )القرو�س وال�سلف واالأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى(. يبني اجلدول التايل 

جودة االئتمان لكل نوع من هذه االأ�سول املالية:

بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف

اأر�سدة لدى البنوك املجموعاأخرى�رشكاتاأفراد٢٠١٥م

واملوؤ�س�سات املالية 

الأخرى

الإجمايل

القرو�س العاملة

غري م�ستحقة وغري منخف�سة )عاملة(

٦٫٤٠٩٫٤٠٣٤٫٧٠٧٫٤٦٩١١٫١١٦٫٨٧٢   -   ٦٫٤٠٩٫٤٠٣     -   جيدة -  منخف�سة املخاطر

١٢٫٦٣٠٫٨٠٦   -   ١٢٫٦٣٠٫٨٠٦   -   ١٢٫٦٣٠٫٨٠٦     -   جيدة - متو�سط املخاطر

١٨٫٦٢٦٫٢٥٨   -   ١٣٫٦٦٥٫٩١٧٤٫٦٠٩٫٤٩٥٣٥٠٫٨٤٦١٨٫٦٢٦٫٢٥٨جيدة -  غري م�سنفة

١٣٫٦٦٥٫٩١٧٢٣٫٦٤٩٫٧٠٤٣٥٠٫٨٤٦٣٧٫٦٦٦٫٤٦٧٤٫٧٠٧٫٤٦٩٤٢٫٣٧٣٫٩٣٦جمموع -  جيدة

١٫٧٩١٫٩٦٦   -   ١٫٧٩١٫٩٦٦   -   ١٫٧٩١٫٩٦٦     -   بحاجة لعناية خا�سة

١٣٫٦٦٥٫٩١٧٢٥٫٤٤١٫٦٧٠٣٥٠٫٨٤٦٣٩٫٤٥٨٫٤٣٣٤٫٧٠٧٫٤٦٩٤٤٫١٦٥٫٩٠٢املجموع

م�ستحقة وغري منخف�سة القيمة

٢٫٤٦٥٫٩٥٥   -   ٢٫٤٦٥٫٩٥٥   -   ٢٫٠٣٦٫١٦٧٤٢٩٫٧٨٨اأقل من ٣٠  يومًا

١٦١٫٨٢٥   -   ١٦١٫٨٢٥   -   ٣٠١٦١٫٥٤٣٢٨٢ اإىل ٦٠  يومًا

١٣٤٫٢٥٦   -   ١٣٤٫٢٥٦   -   ٦٠١٣١٫٥٠٦٢٫٧٥٠ اإىل ٩٠  يومًا

٢١٢٫٦٥٥   -   ٢١٢٫٦٥٥   -   ١٥٦٫٥١٢٥٦٫١٤٣اأكرث من ٩٠  يومًا

١٦٫١٥١٫٦٤٥٢٥٫٩٣٠٫٦٣٣٣٥٠٫٨٤٦٤٢٫٤٣٣٫١٢٤٤٫٧٠٧٫٤٦٩٤٧٫١٤٠٫٥٩٣اإجمايل العاملة

)٤٥٠٫٩٧٣(   -   )٤٥٠٫٩٧٣(   -   )٢٤١٫٠٨٢()٢٠٩٫٨٩١(ناق�س: خم�س�س املحفظة)اجلماعي(

١٥٫٩٤١٫٧٥٤٢٥٫٦٨٩٫٥٥١٣٥٠٫٨٤٦٤١٫٩٨٢٫١٥١٤٫٧٠٧٫٤٦٩٤٦٫٦٨٩٫٦٢٠�سايف القرو�س العاملة

القرو�س غري العاملة

٣٥٥٫٣٢٧   -   ٣٥٥٫٣٢٧   -   ١٥٥٫٩٩٣١٩٩٫٣٣٤اإجمايل القرو�س غري العاملة

)١٦٣٫٦٣١(   -   )١٦٣٫٦٣١(   -   )٦٦٫١٩٣()٩٧٫٤٣٨( ناق�س: خم�س�س حمدد

١٩١٫٦٩٦   -   ١٩١٫٦٩٦   -   ٥٨٫٥٥٥١٣٣٫١٤١�سايف القرو�س غري العاملة

اإن القرو�س اال�ستهالكية غري م�سنفة وقد مت االف�ساح عنها على اأنها جيدة - غري م�سنفة. تتكون هذه القرو�س اال�ستهالكية من قرو�س ُمنحت 

لالفراد وفق اأحكام ال�رشيعة املعتمدة. 

تت�سمن القرو�س االأخرى ب�سكل رئي�سي قرو�س املوظفني.

خالل ال�سنة احلالية، طبق البنك نهجًا اأكرث حتفظًا وقام بتغيري منهجية حتديد املبلغ الذي م�سي موعد ا�ستحقاقه ولكن مل تنخف�س 

قيمته للقرو�س بالتجزئة. ي�سع هذا النهج املتحفظ يف اعتباره جمموع ر�سيد القرو�س القائمة للعميل بداًل من املبلغ الذي م�سى 

موعد ا�ستحقاقه فقط. وبالتايل، مت فح�س اف�ساح ال�سنة املا�سية لغر�س املقارنة فقط.

تت�سمن القرو�س العاملة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م قرو�سًا مت اإعادة التفاو�س ب�ساأن اإعادة هيكلتها مببلغ ٣٫٢٦ مليار ريـال 

�سعودي ب�سبب تدهور املركز املايل للمقرت�س )٢٠١٥م: ١٫٧٣ مليار ريـال �سعودي(.

تت�سمن القرو�س وال�سلف التي حتتاج اإىل عناية خا�سة قرو�س و�سلف عاملة وجارية وحتى تاريخه من حيث �سداد اأ�سل املبلغ 

والعموالت اخلا�سة، اإال اأنها تتطلب متابعة دقيقة من قبل االإدارة حيث اأنها تنطوي على بع�س نقاط ال�سعف املحتملة، والتي قد 

توؤدي يف امل�ستقبل اإىل تدهور يف عملية ال�سداد بالن�سبة الأ�سل املبلغ اأو العموالت اخلا�سة. لن توؤدي القرو�س وال�سلف التي حتتاج 

اإىل عناية خا�سة / رقابة اإىل تعر�س املجموعة ملخاطر تتطلب اإعادة ت�سنيفها �سمن درجة اأقل.
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ب( جودة الئتمان لال�ستثمارات

تتم اإدارة جودة االئتمان لال�ستثمارات التي تت�سمن ح�رشيًا اأدوات دين بالتكلفة املطفاأه )جميع اأدوات الدين �سمن فئة االأدوات 

املقيمة بالتكلفة املطفاأة( تدار اأوال ا�ستنادا اىل ت�سنيفات ائتمان م�ستقلة لالأطراف املقابلة . اجلهات امل�سدرة لت�سنيف اأدوات الدين 

مت اعتبارها اأدوات دين م�سنفة . يو�سح اجلدول اأدناه جودة االئتمان ح�سب كل �سنف من اأ�سناف املوجودات:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

العاملة

)BBB-AAA( ١5.٢٢9.٢١9٩٫٩٣٤٫٨٤٠ت�سنيف عايل

959.٢45٩٦٥٫٠٨٥غري م�سنف

١6.١88.464١٠٫٨٩٩٫٩٢٥اإجمايل العاملة وجميع اال�ستثمارات

 

ال توجد حاجة لتكوين خم�س�س انخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات املحتفظ بها بالتكلفة املطفاأة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و٣١ 

دي�سمرب ٢٠١٥م.

ج( حتليل قرو�ض و�سلف البنك وفقاً للقطاع الإقت�سادي

تبني اجلداول التالية حتلياًل لقرو�س و�سلف البنك وفقًا للقطاع االإقت�سادي، بعد خ�سم خم�س�سات املحفظة واملخ�س�سات املحددة 

الودائع  ال�سمانات  تت�سمن  العاملة.  وغري  العاملة  وال�سلف  للقرو�س  بها  املحتفظ  ال�سمانات  اإجمايل  االعتبار  يف  االأخذ  وبعد 

النقدية واالآجلة، واالأ�سهم املحلية والدولية، والعقارات، وال�سمانات امل�سادة، والتنازل عن م�ستحقات.

احلد الق�سى للتعر�ض للمخاطر

بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف بعد ٢٠١6م

خ�سم خم�س�سات انخفا�ض 

القيمة

اللتزامات املحتملة والتعهدات 

ذات العالقة بالئتمان بعد خ�سم 

خم�س�سات انخفا�ض القيمة

املجموع

١.٠55.٢5٠    -١.٠55.٢5٠حكومية و�سبه حكومية

888.767١.١69.3٠9٢.٠58.٠76بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

٢4.765١٢6.١٠5١5٠.87٠زراعة واأ�سماك

5.٢96.68٠٢89.84٢5.586.5٢٢�سناعة

١5٠.٠٠٠١5٠.٠٠٠-مناجم وحماجر

3.57٠3.57٠-كهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

١.563.858٢.١7٠.7١١3.734.569بناء وان�ساءات

9.755.٢5٢964.٢5١١٠.7١9.5٠3جتارة

١69.6١448.795٢١8.4٠9نقل وات�ساالت

١.١١7.877٢٢3.٢٠١١.34١.٠78خدمات

١7.45١.٢٢4 - ١7.45١.٢٢4قرو�س �سخ�سية وبطاقات ائتمان

١.٢٠7.447 - ١.٢٠7.447تداول ا�سهم

3.567.96١733.44٢4.3٠١.4٠3اأخرى

4٢.٠98.6955.879.٢٢647.977.9٢١احلد االق�سى للتعر�س للمخاطر

)٢٠.١58.34٠()٢.447.٢5١()١7.7١١.٠89(ناق�س:  �سمانات القرو�س وال�سلف العاملة  وغري العاملة

٢4.387.6٠63.43٢.975٢7.8١9.58١�سايف احلد االأق�سى للتعر�س للمخاطر

115



احلد الق�سى للتعر�ض للمخاطر

بالآف الريالت ال�سعودية

القرو�ض وال�سلف ٢٠١٥م

بعد خ�سم خم�س�سات 

انخفا�ض القيمة

اللتزامات املحتملة والتعهدات 

ذات العالقة بالئتمان بعد خ�سم 

خم�س�سات انخفا�ض القيمة

املجموع

١٫١٨٠٫٦٤٤ ١٫١٧٨٫٥٤٣٢٫١٠١حكومية و�سبه حكومية

٢٫٣٩٦٫١٦٦ ٧٩٧٫٠٩٩١٫٥٩٩٫٠٦٧بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

١٫٣٢٩ ١٫٣٢٩-زراعة واأ�سماك

٦٫٦٥٢٫٥٦٦ ٣٥٧٫٨٧٦ ٦٫٢٩٤٫٦٩٠�سناعة

١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠-مناجم وحماجر

٣٫١٥١ ٣٫١٥١-كهرباء وماء وغاز وخدمات �سحية

٤٫٠١٩٫٨٣٠ ١٫٥٠٤٫٢٨٧٢٫٥١٥٫٥٤٣بناء وان�ساءات

٩٫٩٦٤٫٠٠٥ ٩٫٢٨٨٫٧٨٨٦٧٥٫٢١٧جتارة

١٩٨٫٨١٧ ١٧٢٫٨٦٩٢٥٫٩٤٨نقل وات�ساالت

١٫٣٨٤٫٠٤٩ ١٫١٨٠٫٠٤٦٢٠٤٫٠٠٣خدمات

١٦٫٠٠٠٫٣٠٩ - ١٦٫٠٠٠٫٣٠٩قرو�س �سخ�سية وبطاقات ائتمان

٢٫٤٣٩٫٨٢٥ - ٢٫٤٣٩٫٨٢٥تداول ا�سهم

٣٫٨٠٥٫٩٢٢ ٣٫٣١٧٫٣٩١٤٨٨٫٥٣١اأخرى

٤٨٫١٩٦٫٦١٣ ٤٢٫١٧٣٫٨٤٧٦٫٠٢٢٫٧٦٦احلد االق�سى للتعر�س للمخاطر

)١٩٫٧٧٤٫٠٣٨()٢٫٤٧٥٫٠٨٤()١٧٫٢٩٨٫٩٥٤(ناق�س:  �سمانات القرو�س وال�سلف العاملة  وغري العاملة

٢٨٫٤٢٢٫٥٧٥ ٢٤٫٨٧٤٫٨٩٣٣٫٥٤٧٫٦٨٢�سايف احلد االأق�سى للتعر�س للمخاطر

د( احلد الأق�سى للتعر�ض للمخاطر

فيما يلي احلد االأق�سى للتعر�س ملخاطر االئتمان دون االأخذ يف االعتبار اأي �سمانات وحت�سينات اأخرى لالئتمان:

بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

املوجودات

١.337.778٤٫٧٠٤٫٤٦٩اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى )االإي�ساح ٤(

١6.٢9٢.744١١٫٢٧٢٫٦٠١ا�ستثمارات )االإي�ساح ٥(

4٢.٠98.695٤٢٫١٧٣٫٨٤٧قرو�س و�سلف، �سايف )االإي�ساح ٦(

١58.9٠6١٥٣٫٣٥٦اأ�سول اأخرى -  تاأمينات نقدية مقابل م�ستقات وعموالت خا�سة م�ستحقة )االإي�ساح ٩(

59.888.١٢3٥٨٫٣٠٤٫٢٧٣اإجمايل املوجودات

3.43١.975٣٫٥٤٧٫٦٨٢التعهدات وااللتزامات، �سايف )االي�سحان ١٨ و٣٠)ج((

١٢8.7١8١٩٧٫٥١١امل�ستقات - القيمة العادلة االإيجابية، �سايف )االإي�ساح ١٠(

63.448.8١6٦٢٫٠٤٩٫٤٦٦اإجمايل احلد الأق�سى للتعر�ض للمخاطر
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3١- الرتكز اجلغرايف 

 اأ(  فيما يلي التوزيع اجلغرايف للفئات الرئي�سية للموجودات املالية والتعهدات وااللتزامات وخماطر االئتمان:

بالآف الريالت ال�سعودية

اململكة٢٠١6م

 العربية 

اال�سعودية

دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي 

الأخرى وال�رشق 

الأو�سط

امريكااأوروبا

ال�سمالية

جنوب 

�رشق 

اآ�سيا

دول 

اأخرى

الإجمايل

موجودات مالية

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد

9٢7.٠43ــــــــــ9٢7.٠43نقد يف ال�سندوق

4.٢69.77٢ــــــــــ4.٢69.77٢ار�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

ار�سدة لدى البنوك وموؤ�س�سات 

مالية اخرى

9.5845١.9١٠١3١.58١٢6.٢847٢54.664٢٢4.748ح�ساب جاري

١.١١3.٠3٠ــــــــ7١9.66٢393.368ودائع اأ�سواق املال

ا�ستثمارات

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من 

9٢.556ــــــــــ9٢.556خالل قائمة الدخل

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل ال�سامل
3.٢5٠١88

ــ
8.٢86

١١.7٢4ــــ

١6.١88.464ــــــــــ١6.١88.464املحتفظ بها بالتكلفة املطفاأة 

القيمة العادلة املوجبة  للم�ستقات

١١٠.733ــــــــــ١١٠.733املحتفظ بها للمتاجرة 

املحتفظ بها كتحوطات 

للتدفقات النقدية
١7.985ــــــــــ١7.985

قرو�ض و�سلف بال�سايف

4٢6.١٠8ــــــــــ4٢6.١٠8بطاقات ائتمان

١7.٠٢4.74١ــــــــ١7.٠٢4.74١376قرو�س ا�ستهالكية

٢4.٢56.9١5ــــــــــ٢4.٢56.9١5قرو�س جتارية 

39٠.555ــــــــــ39٠.555اخرى

١٢9.977ــــــــــ١٢9.977ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

37٠.97٠ــــــــــ37٠.97٠موجودات اخرى

64.938.3١5445.84٢١3١.58١34.57٠7٢54.66465.555.697الإجمايل
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بالآف الريالت ال�سعودية

اململكة ٢٠١6م

العربية 

اال�سعودية

دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي 

الأخرى وال�رشق 

الأو�سط

امريكااأوروبا

 ال�سمالية

جنوب 

�رشق 

اآ�سيا

دول 

اأخرى

الإجمايل

املطلوبات املالية

ار�سدة للبنوك وموؤ�س�سات مالية 

اخرى

٣٠٫٤١٢٢٠٫٣٠١٩٫٧٧٥٣٠٫٦٤١١٫١٦٩٥٫٩٦٩٩٨٫٢٦٧ح�سابات جارية  

٣٫٤٤٦٫٨٤٥ــ٣٤٨٫٧٦٩ــــ٢٫٦٢٦٫٨٣٦٤٧١٫٢٤٠ودائع يف اأ�سواق املال

ــــــــــــــقرو�س نقدية من موؤ�س�سة النقد 

ودائع العمالء 

٢٥٫٥١٧٫٧٣٣٤٫٢١٧٢٣٩٢٣٥٧٢٥٫٥٢٢٫٢٥٦حتت الطلب 

٢٥٫١٦٧٫٠٢٧ــــــــــ٢٥٫١٦٧٫٠٢٧الأجل

٧٫٤٥٠٩١٣٫٠٧١ــــــ٩٠٥٫٦٢٠١اخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

١١٢٫١٢٥ــــــــــ١١٢٫١٢٥حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية 
٢٢١٫٥٩٣ــــــــــ٢٢١٫٥٩٣

٢٫٠٠٦٫٤٧١ــــــــــ٢٫٠٠٦٫٤٧١�سكوك تعزيز را�ض املال

٧٢٨٫١٨٧ــــــــــ٧٢٨٫١٨٧مطلوبات اأخرى

٥٧٫٣١٦٫٠٠٤٤٩٥٫٧٥٩١٠٫٠١٤٣٠٫٦٤٣٣٤٩٫٩٤١١٣٫٤٧٦٥٨٫٢١٥٫٨٤٢الإجمايل

التعهدات وااللتزامات

٨٫٩٩٥٩٧٢٫٩٩٢ــــ٥٥١ــ٩٦٣٫٤٤٦خطابات اعتماد 

٣٫٩٠٧٫٢٣٨١٣٩٫٧٩١٧٠٫٨٤٢٥٫٠٠٠٢٫٢٠٣١٩٫٢٠٠٤٫١٤٤٫٢٧٤خطابات �سمان 

٥٫٥٧٠٦١١٫٩٦٠ــــــ٦٠٥٫٠٩٠١٫٣٠٠قبوالت

ارتباطات غري قابلة للنق�س 

لتمديد االئتمان
١٥٠٫٠٠٠ــــــــــ١٥٠٫٠٠٠

٥٫٦٢٥٫٧٧٤١٤١٫٠٩١٧١٫٣٩٣٥٫٠٠٠٢٫٢٠٣٣٣٫٧٦٥٥٫٨٧٩٫٢٢٦

خماطر االئتمان )املعادل 

االئتماين(  التعهدات 

وااللتزامات

٨٫٩٩٥٩٧٢٫٩٩٢ــــ٥٥١ــ٩٦٣٫٤٤٦خطابات ائتمان 

١٫٩٥٣٫٦١٩٦٩٫٨٩٥٣٥٫٤٢١٢٫٥٠٠١٫١٠٢٩٫٦٠٠٢٫٠٧٢٫١٣٧خطابات �سمان

٢٫٧٨٥٣٠٥٫٩٨٠ــــــ٣٠٢٫٥٤٥٦٥٠قبوالت

تعهدات غري قابلة للنق�س لتمديد 

االئتمان
١٥٠٫٠٠٠ــــــــــ١٥٠٫٠٠٠

امل�ستقات

٩٩٫٥٨٠ــــــ٦٥٫٤٧٩٤٥٢٣٣٫٦٤٩حمتفظ بها للمتاجرة

٥٦٫٢٤١ــــــ٢٣٫٠٠٠١٢٫٢٧٢٢٠٫٩٦٩حمتفظ بها للتحوط

٣٫٤٥٨٫٠٨٩٨٣٫٢٦٩٩٠٫٥٩٠٢٫٥٠٠١٫١٠٢٢١٫٣٨٠٣٫٦٥٦٫٩٣٠
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باالآف الرياالت ال�سعودية

اململكة ٢٠١٥م

العربية 

ال�سعودية

دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي 

الأخرى وال�رشق 

الأو�سط

امريكا اأوروبا

ال�سمالية

جنوب 

�رشق ا�سيا

دول 

اأخرى

الإجمايل

االأ�سول املالية

ار�سدة ونقد لدى موؤ�س�سة النقد

٩٦٣٫١١١ــــــــــ٩٦٣٫١١١نقد يف ال�سندوق  

٢٫٧٦٤٫٩٣٣ــــــــــ٢٫٧٦٤٫٩٣٣ار�سدة لدى موؤ�س�سة النقد

اأر�سدة لدى البنوك وموؤ�س�سات 

مالية اخرى

٩٩٫٦٩٢٩٥٫٦٦٦٣٧٨٫٩٣٤١٣١٫٥٦٨١٫٥٦٩٢٩٫١٠٩٧٣٦٫٥٣٨ح�سابات جارية

٣٫٩٦٧٫٩٣١ــــــــ٣٫١٢٢٫٧٩٤٨٤٥٫١٣٧ايداعات اأ�سواق املال

ا�ستثمارات

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل
٣٦١٫٠٥٦ــــــــــ٣٦١٫٠٥٦

حمتفظ بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�سامل
١١٫٦٢٠ــــ٨٫١٨٣ــ٣٫٢٤٩١٨٨

١٠٫٨٩٩٫٩٢٥ــــــــــ١٠٫٨٩٩٫٩٢٥حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة 

القيمة العادلة املوجبة للمتقات

١٨٧٫٤٧٤ــــــــــ١٨٧٫٤٧٤حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات للتدفقات 

النقدية 
١٠٫٠٣٧ــــــــــ١٠٫٠٣٧

قرو�س و�سلف بال�سايف

٣٤٨٫٢٤٨ــــــــــ٣٤٨٫٢٤٨خطابات اعتماد 

١٥٫٦٥٢٫٠٦١ــــــــــ١٥٫٦٥٢٫٠٦١قرو�س ا�ستهالكية

١٢٩٢٥٫٨٢٢٫٦٩٢ــــــ٢٥٫٨١٨٫٧٦٦٣٫٧٩٧قرو�س جتارية 

٣٥٠٫٨٤٦ــــــــــ٣٥٠٫٨٤٦اخرى

ا�ستثمار يف �رشكة زميلة 

موجودات اخرى
١٢٨٫٣٣٤ــــــــــ١٢٨٫٣٣٤

٣٣٦٫١١٤ــــــــــ٣٣٦٫١١٤اأخرى

٦١٫٠٤٦٫٦٥٠٩٤٤٫٧٨٨٣٧٨٫٩٣٤١٣٩٫٧٥١١٫٥٦٩٢٩٫٢٣٨٦٢٫٥٤٠٫٩٢٠االجمايل
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باالآف الرياالت ال�سعودية

اململكة العربية ٢٠١٥م

ال�سعودية

دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي 

الأخرى وال�رشق 

الأو�سط

امريكا اأوروبا

ال�سمالية

جنوب 

�رشق

 ا�سيا

الإجمايلدول اأخرى

املطلوبات املالية

ار�سدة للبنوك وموؤ�س�سات مالية 

اخرى

٧٫٠٩٢٣٥٫٦٨٢ــ٧١٢٠٫١٣٠٨٫٢٩٠٩٩ح�سابات جارية  

٣٫٣٢١٫٧٠٧ــــــــ٢٫٩٧٥٫٣٦٩٣٤٦٫٣٣٨اإيداعات اأ�سواق املال

٦٩٩٫٩٢٢ــــــــــ٦٩٩٫٩٢٢قرو�س نقدية من موؤ�س�سة النقد 

ودائع العمالء 

٢٤٫٩٢٨٫٠٧٩١٦٫١٦٥٧٨٣٣٤٣٩٢٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦حتت الطلب 

٢٣٫٥٨٧٫١٨٧ــــــــــ٢٣٫٥٨٧٫١٨٧الأجل

٦٠٠١٫٢٣٢٫٥٨٠ــــــ١٫٢٣١٫٩٧٩١اخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

١٨٧٫٤٧٤ــــــــــ١٨٧٫٤٧٤حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتتحوطات تدفقات 

نقدية 
١٨٧٫٤٧٩ــــــــــ١٨٧٫٤٧٤

١٫٠٠٦٫٩٣٦ــــــــــ١٫٠٠٦٫٩٣٦�سكوك تعزيز را�ض املال

٦٤٩٫٢٧٢ــــــــــ٦٤٩٫٢٧٢مطلوبات اأخرى 

٥٥٫٤٥٠٫٧٦٨٣٨٢٫٦٣٤٩٫٠٧٣١٠٢٤٨٫٠٨٤٥٥٫٨٥٠٫٦٦٥الإجمايل

التعهدات واللتزامات

٧٤٠٫٣٧٤ــ٤٫٨٧١ــ٧٣٤٫٠٢٠١٫٣٦٨١١٥خطابات اعتماد 

٤٫٣٦٥٫٢١٢٢٣٨٫٣٩٣٥٨٫٤٧٦١٣٫٩٣٢٨٫٣٧٧٦٠٠٤٫٦٨٤٫٩٩٠خطابات �سمان 

٤٤٧٫٤٠٢ــ٤٫٢٨٥ــــ٤٤١٫٧٥١١٫٣٦٦قبوالت

ارتباطات غري قابلة للنق�س 

لتمديد االئتمان
١٥٠٫٠٠٠ــــــــــ١٥٠٫٠٠٠

5.69٠.983٢4١.١٢758.59١١3.93٢١7.5336٠٠6.٠٢٢.766

خماطر الئتمان )املعادل الئتماين(

  التعهدات واللتزامات

٧٤٠٫٣٧٤ــ٤٫٨٧١ــ٧٣٤٫٠٢٠١٫٣٦٨١١٥خطابات ائتمان 

٢٫١٨٢٫٦٠٥١١٩٫١٩٧٢٩٫٢٣٨٦٫٩٦٦٤٫١٨٩٣٠٠٢٫٣٤٢٫٤٩٥خطابات �سمان

٢٢٣٫٧٠٠ــ٢٫١٤٢ــــ٢٢٠٫٨٧٥٦٨٣قبوالت

تعهدات غري قابلة للنق�س 

لتمديد االئتمان
١٥٠٫٠٠٠ــــــــــ١٥٠٫٠٠٠

امل�ستقات

١١٩٫٥٤٠ــــ٨٣٫١٨١٢٫٠٠٠١١٫١٢٤٢٣٫٢٣٥حمتفظ بها للمتاجرة

٣١٫٨٦٦ــــ١٫٠٥٠١١٫٢٢٢١٩٫٥٩٤ــحمتفظ بها للتحوط 

٣٫٣٧٠٫٦٨١١٢٤٫٢٩٨٥١٫٦٩٩٤٩٫٧٩٥١١٫٢٠٢٣٠٠٣٫٦٠٧٫٩٧٥
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بع�س �سناديق اال�ستثمار الدولية امل�سرتكة التي تتخذ من اململكة العربية ال�سعودية قاعدًة لها مت ت�سنيفها  �سمن الفئة الدولية يف االإي�ساح )٥ اأ( حول هذه القوائم 

املالية املوحدة من اأجل هذا  االإي�ساح.

يتم احت�ساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات بناًء على الطريقة املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

ب ( فيما يلي التوزيع اجلغرايف للقرو�س وال�سلف غري العاملة وخم�س�س خ�سائر االئتمان:

بالآف الريالت ال�سعودية

خم�س�ض خ�سائر الئتمان�سايف القرو�ض وال�سلف غري العاملة

٢٠١٥م٢٠١6م٢٠١٥م٢٠١6م

اململكة العربية ال�سعودية

٢8.968٢٣٫٧٤٠6.٠٠8٢٠٫١٥٨بطاقات االئتمان

3١.٠53١٣٢٫٢٥٣٢54.748٢٨٧٫١٧٢القرو�س اال�ستهالكية

4٢٢.978١٩٩٫٣٣٤495.8١٢٣٠٧٫٢٧٥القرو�س التجارية

483.999٣٥٥٫٣٢٧756.568٦١٤٫٦٠٤

3٢- خماطر ال�سوق

اأو عدم قدرتها على الوفاء باأهدافها العملية جراء التغريات  اأرباحها �سلبيًا  اأو  خماطر ال�سوق هي خماطر تاأثر راأ�س مال املجموعة 

يف م�ستوى الربح اأو تذبذب ا�سعار ال�سوق من عموالت وفروق ائتمانية )لي�س لها عالقة بالتغري يف الو�سع االئتماين للملتزم/ 

امل�سدر(، وا�سعار االأ�سهم وا�سعار �رشف العمالت االأجنبية. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة التعر�س ملخاطر ال�سوق 

والتحكم بها �سمن حدود مقبولة مع تعظيم العوائد.

يتم  املتاجرة.  بعمليات غري  تتعلق  املتاجرة وخماطر  بعمليات  تتعلق  اإىل خماطر  ال�سوق  تعر�سها ملخاطر  بت�سنيف  املجموعة  تقوم 

التعامل مع عمليات املتاجرة من قبل اإدارة اخلزينة وتت�سمن اال�ستثمار يف االأ�سهم و�سناديق اال�ستثمار على اأ�سا�س القيمة العادلة.

جلنة  تعترب  املتاجرة.  غري  ون�ساطات  املتاجرة  عمليات  يف  املخاطر  من  املقبولة  للم�ستويات  حدود  باعتماد  االإدارة  جمل�س  يقوم 

�سيا�سات خماطر ال�سوق هي امل�سوؤولة عن هيكل خماطر ال�سوق. مبوجب ال�سالحيات املخولة لها من املجل�س، تقوم اللجنة بو�سع 

لها  تتعر�س  التي  ال�سوق  يبني خماطر  ال�سوق  مف�سل ملخاطر  يومي  تقرير  يتم عمل  املخاطر.  لقبول  معتمد  م�ستوى  يحدد  اإطار 

املجموعة مقارنة بامل�ستويات املحددة. يتم مراجعة هذا التقرير اليومي من قبل رئي�س اإدارة اخلزينة ورئي�س اإدارة املخاطر. يتم اإدارة 

وتوجيه خماطر ال�سوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة با�ستخدام حتليالت احل�سا�سية.

اأ( خماطر ال�سوق لعمليات املتاجرة 

اأ�سا�سًا من التعر�س ملخاطر تقلبات ا�سعار العمالت االأجنبية والتغريات يف ا�سعار االأ�سهم  تن�ساأ خماطر ال�سوق لعمليات املتاجرة 

و�سايف قيمة اأ�سول �سناديق اال�ستثمار.

)١( خماطر العمالت الأجنبية

تتمثل خماطر العمالت االأجنبية يف خماطر تذبذب قيمة االأدوات املالية ب�سبب التقلبات يف ا�سعار �رشف العمالت االأجنبية. تقوم 

املجموعة باإدارة التعر�س للتقلبات يف ا�سعار �رشف العمالت االأجنبية ال�سائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جمل�س 

للتاأكد من بقاء هذه  اأنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يوميًا  التعر�س لهذه املخاطر ح�سب  االإدارة بو�سع حدود مل�ستوى 

املراكز �سمن احلدود املقررة.
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كما يف نهاية ال�سنة، املجموعة معر�سة للمخاطر الهامة التالية يف عمليات املتاجرة التي متت بعمالت اأجنبية كما يف ٣١ دي�سمرب:

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

5.55١٢٦٫٣٥٠دوالر امريكي  

355١٨٫٩٥١يورو

١٥٫٢٦٩ــجنيه ا�سرتليني

٤٦٫٧٦٨ــين ياباين

5.47٢٤٫٧١٨دوالر هوجن كوجن

يبني اجلدول التايل مدى تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت كما يف ٣١ دي�سمرب بالن�سبة ملراكزها من العمالت االأجنبية. يقوم هذا التحليل بح�ساب تاأثري 

التغريات املحتملة املعقولة ل�سعر ال�رشف مقابل الريال ال�سعودي مع بقاء املتغريات االأخرى ثابتة على قائمة الدخل املوحدة مبا فيها من تاأثريات اأدوات 

التحوط. اإن وجود مبلغ �سالب باجلدول يعك�س �سايف نق�س حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما ي�سري وجود مبلغ موجب اإىل �سايف زيادة حمتملة. اإن 

حتليالت احل�سا�سية ال تاأخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اتخاذها من قبل املجموعة للتخفيف من تاأثري تلك التغريات:

٢٠١٥م٢٠١6م

زيادة/نق�ض يف �سعر العملــــــــــــــــــــــة

ال�رشف باملائه %

التاأثري على �سايف الدخل 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

زيادة/نق�ض يف

 �سعر ال�رشف باملائه %

التاأثري على �سايف الدخل 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

± ١٠٥± ٠٫٤٠± ٢١± ٠.37دوالر اأمريكي

± ٢٫٣٢٣± ١٢٫٢٦± ٢9± 8.٢8يورو
± ١٫٣٠٤± ٨٫٥٤± ــ± ١4.١١جنيه ا�سرتليني

± ٣٫٨٣٥± ٨٫٢± ــ± ١٢.58ين ياباين

±١٤± ٠٫٣٠± 39± ٠.7٢دوالر هوجن كوجن

٢( خماطر ا�سعار الأ�سهم

خماطر ا�سعار االأ�سهم هي خماطر انخفا�س القيم العادلة ل�سناديق اال�ستثمار نتيجة تغريات يف م�ستويات موؤ�رش االأ�سهم وقيمة كل �سهم على حدة 

انطالقًا من �سايف قيمة اأ�سول ال�سناديق.

اإن االأدوات املالية التي تت�سمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي اأ�سهم حمتفظ بها من قبل �سناديق ا�ستثمار م�سرتكة 

مملوكة للمجموعة. تقوم املجموعة باإدارة املخاطر املتعلقة بال�سناديق عن طريق مراقبة املتغريات يف �سايف قيمة اأ�سول ال�سناديق. 

يتم اإدارة ا�ستثمارات االأ�سهم وال�سناديق من قبل املجموعة بالتعاون مع م�ست�ساري ا�ستثمارات حمرتفني، ويتم اإدارة خماطر ا�سعار 

االأ�سهم من قبل املجموعة على اأ�سا�س كل حمفظة خا�سة بكل �سندوق. اإن التاأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف 

القيمة العادلة لالأ�سهم املحتفظ بها الأغرا�س املتاجرة كما يف ٣١ دي�سمرب و٣١ دي�سمرب  والذي يعود اإىل تغريات معقولة حمتملة يف 

�سايف قيمة موجودات ال�سندوق ذي العالقة مع بقاء جميع العوامل االأخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي

٢٠١٥م٢٠١6م

الزيادة/النخفا�ض املحفظة

يف �سعر ال�سهم باملائه%

التاأثري على قائمة الدخل 

املوحدة )بالآف الريالت 

ال�سعودية(

الزيادة/النخفا�ض

 يف �سعر ال�سهم باملائه%

التاأثري على قائمة الدخل 

املوحدة )بالف  الريالت 

ال�سعودية(

± ٢٫٩٤٦± ٥٫٩١%± ــ± ١.9%�سندوق الرثيا

± ١٫٧٨٤± ٥٫٦٦%± ــ± 9.٠١%�سندوق اخلري

± ٤٫٠٨٦± ٩٫٠٧%± ــ± ٠.4٢%�سندوق امل�سارق

± ١٧٫٤٧٤± ١٧٫٠٦%± ــ± 4.7٠%�سندوق القوافل 

± ١٫٦١٩± ٥٫٦٦%± ٢.7٠8±9.٠١%االأ�سواق الدولية النا�سئة

± ١١٫٠٠٨± ١٧٫٠٦%± ٢.9٠8± 4.7٠%ال�سناديق االأخرى
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التاأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لالأ�سهم املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة - 

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م الناجتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف موؤ�رشات ال�سوق التالية مع بقاء العوامل املتغرية االأخرى ثابتة 

- على النحو التايل:

٢٠١٥م٢٠١6م

الزيادة/النخفا�ض موؤ�رش ال�سوق

يف املوؤ�رش باملائه %

التاأثري على قائمة الدخل 

املوحدة )بالآف الريالت 

ال�سعودية(

الزيادة/النخفا�ض 

يف املوؤ�رش باملائه %

التاأثري على قائمة الدخل 

املوحدة )بالآف الريالت 

ال�سعودية(

± ٦٫٦٦٦± ١٧٫٠٦%± ٢9± 4.7٠%تداول

ب( خماطر ال�سوق - للعمليات غري التجارية

تن�ساأ خماطر ال�سوق للعمليات غري التجارية اأو املراكز البنكية اأ�سا�سًا من �سعر العموالت اخلا�سة والتعر�س لتقلبات ا�سعار العمالت 

االأجنبية وتقلبات ا�سعار االأ�سهم.

١( خماطر ا�سعار العمولت اخلا�سة

تن�ساأ خماطر ا�سعار العمولة اخلا�سة من احتمال اأن يوؤدي التغري يف ا�سعار العمولة اخلا�سة اإىل التاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

اأو على القيم العادلة لالأدوات املالية. قامت جلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق يف املجموعة بو�سع حدود على فجوة ا�سعار العموالت 

للتاأكد من بقاء  العليا وجلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق  اإىل االإدارة  اخلا�سة. يتم مراقبة املراكز ب�سكل يومي مع تقدمي تقارير دورية 

املراكز �سمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف �ساغطة بال�سوق، فاإنه يتم عمل تقارير عن فجوة املوجودات - املطلوبات 

ورفعها اإىل جلنة �سيا�سات خماطر ال�سوق ب�سورة اأكرث تكراراً.

يو�سح اجلدول التايل احل�سا�سية النا�سئة عن تاأثري تغريات مقدرة معقولة يف ا�سعار العموالت اخلا�سة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية 

االأخرى ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة. اإن ح�سا�سية الدخل هي تاأثري التغريات املتوقعة يف ا�سعار العموالت اخلا�سة 

املتاجرة  اأغرا�س  املقتناة لغري  املالية  بناًء على املوجودات واملطلوبات  ل�سنة واحدة، وذلك  العموالت اخلا�سة  على �سايف دخل 

والتي حتمل عموالت خا�سة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م مبا يف ذلك تاأثري اأدوات التحوط. اإن جميع اأوجه التعر�س غري التجارية 

تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم االف�ساح عن احل�سا�سية املرتبطة بها بالعملة املحلية. اإن حتليالت احل�سا�سية ال تاأخذ 

يف االعتبار االإجراءات التي من املمكن ان تقوم املجموعة باإتخاذها للتخفيف من تاأثري تلك املتغريات.

١( خماطر ا�سعار العمولت اخلا�سة

٢٠١٥م ٢٠١6م

ح�سا�سية دخل

 العمولت اخلا�سة

)بالآف الريالت ال�سعودية( 

الزيادة/ النخفا�ض

 يف نقاط الأ�سا�ض

ح�سا�سية دخل 

العمولت اخلا�سة

)بالآف الريالت ال�سعودية( 

الزيادة/ النخفا�ض

 يف نقاط الأ�سا�ض

العملـــــــــــــــــة

١٠٫٠٨٩ ± ٢٥± ١3.١73 ± ٢5± ريال �سعودي

٣٫٢٦٠± ٢٥± ١.93٠ ± ٢5± دوالر اأمريكي

٢ ± ٢٥± ٢ ± ٢5±  درهم اماراتي

ح�سا�سية ا�سعار العمولت للموجودات واملطلوبات والبنود خارج قائمة املركز املايل

تقوم املجموعة باإدارة خماطر التاأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب ا�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق على مركزها املايل وتدفقاتها 

النقدية. يلخ�س اجلدول التايل خماطر ا�سعار العموالت على املجموعة. كما ي�ستمل على موجودات ومطلوبات املجموعة امل�سجلة 

بالقيمة الدفرتية م�سنفة ح�سب تاريخ اإعادة الت�سعري التعاقدي اأو تاريخ اال�ستحقاق ــ اأيهما يقع اأواًل. تتعر�س املجموعة ملخاطر 
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ا�سعار العموالت نتيجة لعدم التطابق اأو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واالأدوات خارج قائمة املركز املايل التي 

ت�ستحق اأو �سيتم جتديد ا�سعارها يف فرتة حمددة. تقوم املجموعة باإدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ اإعادة ت�سعري املوجودات 

واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر.

بالآف الريالت ال�سعودية

خالل٢٠١6م

 3 اأ�سهر

 ١٢ - 3

�سهر

 5 - ١

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

بدون

 عمولة

عائد العمولة املجموع

الفعلي

املوجودات

نقد وار�سدة لدى موؤ�س�سة النقد

نقد يف ال�سندوق 

ار�سدة ملوؤ�س�سة النقد

 -  

١.53١.9٠4

 -  

- 

-  

  -

-    

  -

9٢7.٠43

٢.737.868

9٢7.٠43

4.٢69.77٢

   -

%٠.75

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات 

املالية الأخرى

ح�سابات جارية 

ايداعات اأ�سواق املال

  -

١.١١٢.٠٠٠

  -

- 

  -

  -

  -

  -

٢٢4.748

١.٠3٠

٢٢4.748

١.١١3.٠3٠

  -

%١.١3

ا�ستثمارات

حمتفظ بها بالقيمةالعادلة من 

-  9٢.5569٢.556-  -  -  -  خالل قائمة الدخل

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل ال�سامل 

االآخر
  -  -  -  -١١.7٢4١١.7٢4  -

٢.89%8.745.١٠6785.5١7375.٠٠٠6.١9٠.٢739٢.568١6.١88.464حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة

القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

-  ١١٠.733١١٠.733-  -  -  -  حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

-  ١7.985١7.985-  -  -  -  نقدية 

قرو�ض و�سلف، �سايف

٢4.8٢%4٢6.١٠8-  -  -   -4٢6.١٠8بطاقات ائتمان

4.5٢%١.646.8354.33٠.956١٠.9١7.95945.49883.869١7.٠٢5.١١7قرو�س ا�ستهالكية

5.٠9%١١.44٠.974١١.474.786١.٠38.97٢١6.4١4٢85.769٢4.٢56.9١5قرو�س جتارية

-  39٠.55539٠.555-  -  -  -  اخرى

-  ١٢9.977١٢9.977-  -  -  -  ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

6٢.٠١٢6٢.٠١٢-  -  -  -  عقارات اأخرى،�سايف

 7٠١.6597٠١.659-  -  -  -  ممتلكات ومعدات ،�سايف 

-  37٠.97٠37٠.97٠-  -  -  -  موجودات اأخرى 

٢4.9٠٢.9٢7١6.59١.٢59١٢.33١.93١6.٢5٢.١856.٢4١.٠6666.3١9.368اإجمايل املوجودات
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بالآف الريالت ال�سعودية

خالل 3 ٢٠١6م

 اأ�سهر

 ١٢ - 3

�سهراً

 5 - ١

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

بدون 

عمولة

عائد العمولة املجموع

الفعلي

املطلوبات وحقوق امل�ساهني اأر�سدة 

للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

-  98.٢6798.٢67-  -  -  -  ح�سابات جارية

١.4١%٢.8453.446.845-  -  ٢.796.٠٠٠648.٠٠٠ايداعات يف اأ�سواق املال 

-  -  -  -  -  -  -  قور�س نقدية من موؤ�س�سة النقد

ودائع للعمالء

-  ٢5.5٢٢.٢56٢5.5٢٢.٢56-  -  -  -  حتت الطلب

٢.95%١59.685٢5.١67.٠٢7-  ١7.573.78٢6.449.٠٢6984.534الأجل

-  9١3.٠7١9١3.٠7١-  -  -  -  اخرى

القيمة العادلة ال�سالبة  للم�ستقات

-  ١١٢.١٢5١١٢.١٢5-  -  -  -  حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كنحوطات تدفقات 

-  ٢٢١.593٢٢١.593-  -  -  -  نقدية

4.٢3%6.47١٢.٠٠6.47١  -     -   ٢.٠٠٠.٠٠٠-  �سكوك لتعزيز راأ�ض املال

-  7٢8.١877٢8.١87-  -  -  -  مطلوبات اأخرى

  -   8.١٠3.5٢68.١٠3.5٢6  -     -     -     -   حقوق امل�ساهمني 

اإجمايل املطلوبات وحقوق 

  امل�ساهمني
٢٠.369.78٢9.٠97.٠٢6984.534   -  35.868.٠٢666.3١9.368

الفجوة داخل قائمة املركز 

  املايل
4.553.١457.494.٢33١١.347.3976.٢5٢.١85)٢9.6٢6.96٠(   -  

ح�سا�سية ا�سعار العمولت 

  خارج قائمة املركز املايل
٢.٠6٢.5١(٠٠.38١.875()١.35٠.٠٠٠(669.375   -     -  

اإجمايل فجوة احل�سا�سية 

  ل�سعار العمولت
6.595.6456.١١٢.3589.997.3976.9٢١.56٢(٠9.6٢6.96٠(   -  

املركز الرتاكمي لفجوة 

  احل�سا�سية ل�سعار العمولت
6.595.645١٢.7٠8.٠٠3٢٢.7٠5.4٠٠٢9.6٢6.96٠   -     -  
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بالآف الريالت ال�سعودية

خالل٢٠١٥م

 3 اأ�سهر

 ١٢ - 3

�سهراً

 5 - ١

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

بدون 

عمولة

عائد العمولة املجموع

الفعلي

املوجودات

نقد وار�سدة لدى موؤ�س�سة النقد

نقد يف ال�سندوق 

ار�سدة ىل موؤ�س�سة النقد

   -  

 ١٤٫٩٩٩  

   -  

  - 

   -  

  - 

   -  

  - 

٩٦٣٫١١١

٢٫٧٤٩٫٩٣٤

٩٦٣٫١١١

٢٫٧٤٩٫٩٣٤

   -  

%٠٫٥٠

اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية 

الأخرى

ح�سابات جارية 

ايداعات يف اأ�سواق املال

   -

   ٣٫١٨٦٫٢٥٠

   -

 ٧٦٨٫٧٥٠

   -  

   -

   -  

   -

 ٧٣٦٫٥٣٨

١٢٫٩٣١

٧٣٦٫٥٣٨

٣٫٩٦٧٫٩٣١

   -

%٠٫٤٩

    ا�ستثمارات

حمتفظ بها بالقيمةالعادلة من خالل 

قائمة الدخل
   -     -     -     -  ٣٦١٫٠٥٦٣٦١٫٠٥٦   -  

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�سامل االخر
   -     -     -     -  ١١٫٦٢٠١١٫٦٢٠   -  

٢٫٦٨%٣٫٨٤٩٫٣٤٧٤٨٧٫٢٤٣٣٠٤٫٨٤٦٦٫١٨٧٫٧٠٩٧٠٫٧٨٠١٠٫٨٩٩٫٩٢٥حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة

القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

  -   ١٨٧٫٤٧٤١٨٧٫٤٧٤  -     -     -     -   حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية 
   -     -     -     -  ١٠٫٠٣٧١٠٫٠٣٧

قرو�س و�سلف، �سايف

٢٤٫٧٨%٣٤٨٫٢٤٨  -     -     -     -   ٣٤٨٫٢٤٨بطاقات ائتمان

٤٫٥٦%١٫٤٠٢٫٠٦٧٤٫٥٠٢٫٧٤٩٩٫٦١٤٫٣٧٨٥٩٫١١٥٧٣٫٧٥٢١٥٫٦٥٢٫٠٦١قرو�س ا�ستهالكية

٣٫٦٨%١١٫٤٤٤٫٥٤٦١٣٫٠٧٢٫١٧٢١٫٠٥١٫١٩١١٨٫٢٤٣٢٣٦٫٥٤٠٢٥٫٨٢٢٫٦٩٢قرو�س جتارية

  -   ٣٥٠٫٨٤٦٣٥٠٫٨٤٦  -     -     -     -   اخرى

  -   ١٢٨٫٣٣٤١٢٨٫٣٣٤  -     -     -     -   ا�ستثمار يف �رشكة زميلة

  -   ٤٤٫١٢٦٤٤٫١٢٦  -     -     -     -   عقارات اأخرى،�سايف

  -   ٦٧٠٫٠٨٨٦٧٩٫٠٨٨  -     -     -     -   ممتلكات ومعدات ،�سايف 

  -   ٣٣٦٫١١٤٣٣٦٫١١٤  -     -     -     -   موجودات اأخرى 

٦٫٩٥٢٫٢٨١٦٣٫٢٦٤٫١٣٤ ١٨٫٨٣٠٫٩١٤١٠٫٩٧٠٫٤١٥٦٫٢٦٥٫٠٦٧ ٢٠٫٢٤٥٫٤٥٧اإجمايل املوجودات
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باالآف الرياالت ال�سعودية

خالل ٢٠١٥م

3 اأ�سهر

خالل

 3 اأ�سهر

خالل

 3 اأ�سهر

خالل

 3 اأ�سهر

خالل

 3 اأ�سهر

خالل

 3 اأ�سهر

خالل

 3 اأ�سهر

املطلوبات وحقوق امل�ساهني اأر�سدة 

للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

  -   ٣٥٫٦٨٢٣٥٫٦٨٢  -     -     -     -   ح�سابات جارية

٠٫٦١%٧٫٤٥٧٣٫٣٢١٫٧٠٧  -     -     -    ٣٫٣١٤٫٢٥٠ايداعات اأ�سواق املال 

٣٩٦٩٩٫٩٢٢  -     -     -    ٦٩٩٫٨٨٣قور�س نقدية من موؤ�س�سة النقد

ودائع للعمالء

  -   ٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦  -     -     -     -   حتت الطلب

١٫٠٣%٩١٫٥٩٤٢٣٫٥٨٧٫١٨٧  -   ٩٨٦٫٧٠٢   ٧٫٢٣٧٫٩٧٨  ١٥٫٢٧٠٫٩١٣ الأجل

  -   ١٫٢٣٢٫٥٨٠١٫٢٣٢٫٥٨٠  -     -     -     -   اخرى

القيمة ال�سالبة للم�ستقات

  -   ١٨٧٫٤٧٤١٨٧٫٤٧٤  -     -     -     -   حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية
   -     -     -     -  ١٨٤٫٤٧٩١٨٤٫٤٧٩   -  

٢٫٦٤%  ٦٫٩٣٦١٫٠٠٠٫٠٠٠  -     -     -    ١٫٠٠٠٫٠٠٠�سكوك لتعزيز راأ�س املال

  -   ٦٤٩٫٢٧٢٦٤٩٫٢٧٢  -     -     -     -   مطلوبات اأخرى

  -    ٧٫٤١٣٫٤٦٩ ٧٫٤١٣٫٤٦٩  -     -     -     -   املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

اإجمايل املطلوبات وحقوق 

  امل�ساهمني
٣٤٫٧٥٤٫٤٠٨٦٣٫٢٦٤٫١٣٤  -     ٩٨٦٫٧٠٢ ٧٫٢٣٧٫٩٧٨ ٢٠٫٢٨٥٫٠٤٦

الفجوة داخل قائمة املركز 

  املايل
)٢٧٫٨٠٢٫١٢٧( ٦٫٢٦٥٫٠٦٧ ٩٫٩٨٣٫٧١٣ ١١٫٥٩٢٫٩٣٦)٣٩٫٥٨٩(   -  

ح�سا�سية ا�سعار العموالت 

  خارج قائمة املركز املايل
٢٫٨٨١٫٨٧٥()٣٠٤٫٦٨٨( ١٫٦٨٦٫٥٦٣ ١٫٥٠٠٫٠٠٠(   -     -  

اإجمايل فجوة احل�سا�سية 

  ال�سعار العموالت
٢٧٫٨٠٢٫١٢٧( ٣٫٣٨٣٫١٩٢ ٩٫٦٧٩٫٠٢٥ ١٣٫٢٧٩٫٤٩٩ ١٫٤٦٠٫٤١٢(   -  

املركز الرتاكمي لفجوة 

  احل�سا�سية ال�سعار العموالت
 ١٤٫٧٣٩٫٩١٠٢٤٫٤١٨٫٩٣٥٢٧٫٨٠٢٫١٢٧ ١٫٤٦٠٫٤١٢   -     -  

اإن �سعر العمولة الفعلي )العائد الفعلي( الأداة مالية نقدية هو ال�سعر الذي عند ا�ستخدامه يف احت�ساب القيمة احلالية يوؤدي للو�سول 

اإىل القيمة الدفرتية لهذه االأداة. اإن هذا ال�سعر هو ال�سعر التاريخي الأداة ب�سعر ثابت وم�سجلة بالتكلفة املطفاأة و�سعر ال�سوق احلايل 

الأداة ب�سعر متغري اأو اأداة م�سجلة بالقيمة العادلة.

٢(  خماطر العمالت

باإدارة  التقلبات يف ا�سعار �رشف العمالت االأجنبية. تقوم املجموعة  اأداة مالية ب�سبب  خماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة 

التعر�س للتقلبات يف ا�سعار �رشف العمالت االأجنبية ال�سائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جمل�س االإدارة بو�سع 

للتاأكد من بقاء هذه املراكز  اأنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يوميًا  حدود مل�ستوى التعر�س لهذه املخاطر على ح�سب 

�سمن احلدود املقررة.

كما يف نهاية ال�سنة، كانت لدى املجموعة نقاط التعر�س اجلوهرية ال�سافية التالية واملقيدة بالعمالت االأجنبية كما يف ٣١ دي�سمرب:
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بالآف الريالت ال�سعودية

٢٠١6م

دائن/ )مدين(

٢٠١٥م

دائن/ )مدين(

9١٢.88٠٤٧٠٫٩٢٨دوالر امريكي

9.8٠7١١٫٤٨٠درهم اماراتي 

يبني اجلدول التايل مدى تعر�س املجموعة ملخاطر العمالت كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م بالن�سبة ملوقف عمالتها االأجنبية. مت 

اإجراء هذا التحليل حل�ساب تاأثري التغريات املحتملة املعقولة ل�سعر ال�رشف مقابل الريال ال�سعودي مع بقاء املتغريات االأخرى ثابتة، 

مبا يف ذلك اأثر اأدوات التحوط، على قائمة الدخل املوحدة. اإن وجود مبلغ �سالب باجلدول يعك�س �سايف نق�س حمتمل يف قائمة 

الدخل املوحدة، بينما ي�سري وجود مبلغ موجب اإىل �سايف زيادة حمتملة. ال تاأخذ حتليالت احل�سا�سية يف االعتبار املواقف املمكن 

تبنيها من قبل املجموعة للتحفيف من حدة تاأثري تلك املتغريات:

٢٠١٥م ٢٠١6م

التاأثري على �سايف الدخل 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

زيادة / انخفا�ض يف �سعر 

العملة )باملائة(

التاأثري على �سايف الدخل 

)بالآف الريالت ال�سعودية( 

زيادة / انخفا�ض يف �سعر 

العملة )باملائة(

العملة

٢٣٥ ± ٠٫٠٥ ± ٤٥٦ ± ٠٫٠٥ ± دوالر اأمريكي

٦ ± ٠٫٠٥ ± ٥ ± ٠٫٠٥ ± درهم اماراتي 

3(  خماطر ا�سعار الأ�سهم

خماطر ا�سعار االأ�سهم هي خماطر اإنخفا�س القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة للتغري يف م�ستويات موؤ�رش االأ�سهم والقيمة الفردية لالأ�سهم.

اإن التاأثري على حقوق امل�ساهمني )احتياطيات اأخرى( نتيجة للتغري يف القيمة العادلة الأدوات حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل ال�سامل االآخر  - كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م والناجتة عن تغريات حمتملة معقولة يف 

موؤ�رشات ال�سوق التالية، مع بقاء العوامل االأخرى املتغرية ثابتة - هو على النحو التايل:

٢٠١٥م٢٠١6م

موؤ�رش ال�سوق
الزيادة/النخفا�ض يف املوؤ�رش 

باملائه

التاأثري على حقوق امل�ساهمني 

)احتياطيات اأخرى( 

)بالآف الريالت ال�سعودية(

الزيادة/النخفا�ض 

يف املوؤ�رش باملائه

التاأثري على حقوق امل�ساهمني 

)احتياطيات اأخرى(

)بالآف الريالت ال�سعودية(

± ٤٦٣± ٥٫٦٦%± 747± 9.٠١%بور�سة نيويورك

33- خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي عدم قدرة املجموعة على تلبية التزامات ال�سداد املرتتبة عليها عند ا�ستحقاقها يف الظروف الطبيعية وال�ساغطة. تقع 

خماطر ال�سيولة عند ح�سول ا�سطرابات يف االأ�سواق اأو انخفا�س م�ستوى االئتمان مما يوؤدي اإىل عدم توفرها ب�سكل مفاجئ من بع�س 

م�سادر التمويل. وللتقليل من هذه املخاطر، قامت االإدارة بتنويع م�سادر التمويل لدعم الودائع االأ�سا�سية، واإدارة املوجودات بعد االأخذ 

النقدية  التدفقات  ومراقبة  للبيع  القابلة  املالية  واالأوراق  النقدية  و�سبه  للنقدية  كاٍف  ر�سيٍد  على  واحلفاظ  ال�سيولة،  توفر  االعتبار  بعني 

امل�ستقبلية وفجوات ال�سيولة ب�سكل يومي. كما لدى املجموعة خطوط اإئتمانية م�سمونة ميكن ا�ستخدامها ملقابلة اإحتياجات ال�سيولة.

طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )»موؤ�س�سة النقد«( يجب ان يحتفظ البنك 

بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد بن�سبة ٧% من اإجمايل الودائع حتت الطلب وبن�سبة ٤% من املدخرات والودائع الأجل. باال�سافة 

اإىل الوديعة النظامية يحتفظ البنك اأي�سًا باحتياطيات �سيولة ال تقل عن ٢٠% من التزامات الودائع على �سكل نقد اأو اأ�سول ميكن 

حتويلها اإىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن ٣٠ يومًا. لدى البنك القدرة على رفع اأر�سدته االإ�سافية عن طريق ت�سهيالت اإعادة �رشاء 

متوفرة لدى موؤ�س�سة النقد بن�سبة ٨٢% من قيمة �سندات دين �سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو م�سمونة من احلكومة.
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يتم تقييم واإدارة و�سع ال�سيولة با�ستخدام عدة ت�سورات، مع اإعطاء االأهمية الالزمة للعوامل ال�ساغطة املرتبطة بكل من ال�سوق 

ب�سكل عام واملجموعة ب�سكل خا�س. اإحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بن�سب حمددة من املوجودات ال�سائلة اإىل التزامات الودائع 

وفقًا لظروف ال�سوق. تتكون املوجودات ال�سائلة من النقدية، والودائع البنكية ق�سرية االأجل، واملرابحات لدى موؤ�س�سة النقد، 

و�سندات الدين ال�سائلة املتاحة للبيع الفوري. وتتكون التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك با�ستثناء ودائع البنوك اخلارجية 

بالعمالت االأجنبية. يقوم البنك اأي�سًا مبراقبة ن�سبة القرو�س اإىل الودائع. 

كانت ن�سبة ال�سيولة خالل ال�سنة كما يلي:

٢٠١٥م٢٠١6م

٢٠%٢9%كما يف ٣١ دي�سمرب

٢٧%٢5%املتو�سط خالل الفرتة

٣٥%3١%االأعلى

٢٠%١8%االأدنى

اأ( حتليل املطلوبات املالية مبوجب ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية غري املخ�سومة

يلخ�س اجلدول التايل تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م و ٢٠١٥م بناًء على التزامات 

ال�سداد التعاقدية غري املخ�سومة. مبا اأن مدفوعات العموالت اخلا�سة حتى تاريخ اال�ستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فاإن 

املجاميع ال تتطابق مع قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد اال�ستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على اأ�سا�س الفرتة املتبقية يف تاريخ 

هو  كما  املتوقعة  الفعلية  اال�ستحقاقات  االعتبار  االأخذ يف  عدم  مع  التعاقدي  اال�ستحقاق  تاريخ  اإىل  املوحدة  املايل  املركز  قائمة 

باإ�سعار  اأدناه )حتليل اال�ستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات(. مت اعتبار املدفوعات املرتبطة  مو�سح يف االإي�ساح )ب( 

كما لو اأن هناك اإ�سعار فوري لل�سداد. ومع ذلك، تتوقع املجموعة اأن العديد من العمالء لن يطالبوا بال�سداد يف التاريخ املبكر 

الذي تتوقع املجموعة ال�سداد فيه واأن اجلدول ال يعك�س التدفقات النقدية املتوقعة ح�سب ما ي�سري اإليه تاريخ االحتفاظ بالودائع 

لدى املجموعة.

بالآف الريالت ال�سعودية

خالل3 

اأ�سهر

١٢- 3

�سهراً

 5 - ١

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق حمدد

املجموع

املطلوبات املالية

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١6م   

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية  الأخرى

98.٢6798.٢67     -     -     -     -ح�سابات جارية 

3.455.١75     -     -     -٢.799.83٠655.345اإيداعات اأ�سواق املال 

ودائع للعمالء

٢5.5٢٢.٢56٢5.5٢٢.٢56     -     -     -     -حتت الطلب

٢6.75٢.١٢٠     -     -١8.٠6٢.4358.6٢8.9٢56٠.76٠الأجل

9١3.٠7١     -     -     -     -9١3.٠7١اخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

١١٢.١٢5     -١8.١948.5٢975.384١٠.٠١8حمتفظ بها للمتاجرة 

٢٢١.593     -٢7.33٢١١٠6.947١87.٢٠4حمتفظ بها كتحوطات تدفقات نقدية

٢.795.٠٢٢     -٢٠.8٠٠63.556337.4٢٢٢.373.٢44�سكوك لتعزيز راأ�ض املال

7٢8.١877٢8.١87     -     -     -     -مطلوبات اخرى

٢١.84١.66٢9.356.46548٠.5١3٢.57٠.466٢6.348.7١٠6٠.597.8١6اإجمايل املطلوبات املالية غري  املخ�سومة

١٢.3٠3.١98     -58١.٢6٢946.١385.6١7.3375.١58.46١امل�ستقات
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باالآف الرياالت ال�سعودية

خالل3 

اأ�سهر

١٢ - 3

�سهراً

 5 - ١

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق حمدد

املجموع

املطلوبات املالية

كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م   

اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية 

االأخرى

٣٥٫٦٨٢٣٥٫٦٨٢     -     -     -     -ح�سابات جارية 

٤٫٦٩٦٣٫٦٧٦٫١٠٨     -     -     -٣٫٦٧١٫٤١٢اإيداعات اأ�سواق املال

٧٠٠٫٠٠٠     -     -     -     -٧٠٠٫٠٠٠قرو�س من موؤ�س�سة النقد 

ودائع للعمالء

٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦٢٣٫٥٨٧٫١٨٧     -     -     -     -حتت الطلب

٢٤٫٦٨٥٫٢٦٦     -     -١٤٫٨٤٠٫٦٧٤٨٫٢٧٢٫٣٩٨٤٧٤٫١١٥الأجل

١٫٢٣٢٫٥٨٠     -     -     -     -١٫٢٣٢٫٥٨٠اخرى

القيمة  اعادلة ال�سالبة للم�ستقات 

١٨٧٫٤٧٤     -١٠٫٦١٩٣٫٩٠٠١١٦٫٥١٣٥٦٫٤٤٢حمتفظ بها للمتاجرة

١٨٤٫٤٧٩     -٨٢٢١٥٧٫٢٢٢     -٢٦٫٤٣٥حمتفظ بها  كتحوطات تدفقات نقدية

١٫٠١٣٫٥٠٣     -     -     -     -١٫٠١٣٫٥٠٣�سكوك  تعزيز راأ�س املال

٦٤٩٫٢٧٢٦٤٩٫٢٧٢     -     -     -     -مطلبوات اأخرى 

اإجمايل املطلوبات املالية غري 

املخ�سومة 
٢١٫٤٩٥٫٢٢٣٨٫٢٧٦٫٢٩٨٥٩١٫٤٥٠٢١٣٫٦٦٤٢٥٫٦٣٥٫٠٧٦٥٦٫٢١١٫٧١١

٩٫٨٣٣٫٣٩٧     -٢١٩٫٤٢١١٫٢٧٩٫٥٢٩٤٫٠٨٠٫٨٩٧٤٫٢٥٣٫٥٥٠امل�ستقات

اإن بيان اال�ستحقاقات التعاقدية اللتزامات البنك املحتملة وتعهداته املرتبطة باالئتمان تظهر �سمن االإي�ساح ١٨.

ب (  حتليل ال�ستحقاقات للموجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليال للموجودات واملطلوبات ح�سب املدى الزمني املتوقع لتح�سيلها اأو ت�سويتها. انظر االإي�ساح )اأ( اأعاله 

فيما يتعلق باملطلوبات املالية التعاقدية غري املخ�سومة للمجموعة. الأغرا�س العر�س فاإن الودائع حتت الطلب مدرجة �سمن بند 

»بدون تاريخ ا�ستحقاق حمدد«.
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)باالآف الرياالت ال�سعودية(

خالل 3 ٢٠١6م

اأ�سهر

من 3 اىل١٢

 �سهرا

خالل 

�سنة 

من �سنة اإىل 5 

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

اكرث من

 �سنة

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق 

حمدد

الإجمايل

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد 

9٢7.٠439٢7.٠43     -     -     -     -     -     -نقد يف ال�سندوق 

4.٢69.77٢4.٢69.77٢     -     -     -     -     -     -ار�سدة لدى موؤ�س�سة النقد

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات 

مالية اأخرى

٢٢4.748٢٢4.748     -     -     -     -     -     -ح�سابات جارية

١.١١3.٠3٠     -     -     -     -١.١١3.٠3٠١.١١3.٠3٠     -ايداعات اأ�سواق املال

ا�ستثمارات

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل
-     -     -     -     -     -     9٢.5569٢.556

حمتفظ بها من خالل قائمة 

الدخل ال�سامل االآخر
-     -     -     -     -     -     ١١.7٢4١١.7٢4

١6.١88.464     -١47.٠74١47.٠74٢.978.8١٢١3.٠6٢.578١6.٠4١.39٠     -حمتفظ به بالتكلفة املطفاأة

القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

١١٠.733     -١6.8٠٢8.5٢9٢5.33١75.384١٠.٠١885.4٠٢حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية
١7.985-     ١7.985-     -     -     -     ١7.985

قرو�ض و�سلف، �سايف

٢79.8٢54٢6.١٠8     -     -     -١46.٢83     -١46.٢83بطاقات ائتمان

١7.٠٢5.١١7     -95.638١١8.77٠٢١4.4٠89.٠٠١.٠797.8٠9.63٠١6.8١٠.7٠9قرو�س ا�ستهالكية 

٢4.٢56.9١5     -١٠.647.8789.695.١٢3٢٠.343.٠٠١٢.٢3٠.٠8٠١.683.8343.9١3.9١4قرو�س جتارية 

39٠.555     -659     -389.896389.896659     -اخرى

١٢9.977١٢9.977     -     -     -     -     -     -ا�ستثمار يف �رشكة زميلة 

6٢.٠١٢6٢.٠١٢     -     -     -     -     -     -عقارات اأخرى، �سايف 

7٠١.6597٠١.659     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، �سايف 

٢٢5.١7٠37٠.97٠     -     -     -5٠.57695.٢٢4١45.8٠٠موجودات اأخرى 

١٠.975.١6٢١١.567.646٢٢.54٢.8٠8١4.٢86.٠١4٢٢.566.٠6٠36.85٢.٠746.9٢4.48666.3١9.368اإجمايل املوجودات
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)بالآف الريالت ال�سعودية(

خالل 3 ٢٠١6م

اأ�سهر

من 3 اىل ١٢ 

�سهرا

خالل 

�سنة 

من �سنة اإىل 5 

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

اكرث من

 �سنة

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق 

حمدد

الإجمايل

املطلوبات

اأر�سدة للبنوك وموؤ�س�سات مالية 

اأخرى  

98.٢6798.٢67     -     -     -     -     -     -ح�سابات جارية  

3.446.845     -648.769     -٢.798.٠76٢.798.٠76648.769     -ايداعات اأ�سواق املال

     -     -     -     -     -     -     -     -قرو�س من موؤ�س�سة النقد 

ودائع للعمالء

٢5.5٢٢.٢56٢5.5٢٢.٢56     -     -     -     -     -     -حتت الطلب

٢5.١67.٠٢7     -5.٢5٠.447     -5.3٠3.٢85١4.6١3.٢95١9.9١6.58٠5.٢5٠.447الأجل

9١3.٠7١9١3.٠7١     -     -     -     -     -     -اخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

١١٢.١٢5     -١8.١948.5٢9٢6.7٢375.384١٠.٠١885.4٠٢حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية
٢7.33٢١١٠٢7.44٢6.947١87.٢٠4١94.١5٢٢١     -١.593

٢.٠٠6.47١     -٢.٠٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠     -6.47١6.47١     -�سكوك لتعزيز را�ض املال

7٢8.١877٢8.١87     -     -     -     -     -     -مطلوبات اخرى

5.348.8١١١7.4٢6.48١٢٢.775.٢9٢5.98١.547٢.١97.٢٢٢8.١78.769٢7.٢6١.78١58.٢١5.84٢اإجمايل املطلوبات
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ب(حتليل ال�ستحقاقات للموجودات واملطلوبات

)باالآف الرياالت ال�سعودية(

خالل ٢٠١٥3م

 اأ�سهر

من 3 اىل ١٢ 

�سهرا

خالل

 �سنة 

من �سنة اإىل 5 

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

اكرث من 

�سنة

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق

 حمدد

الإجمايل

املوجودات

نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة 

النقد

٩٦٣٫١١١٩٦٣٫١١١     -     -     -     -     -     -نقد يف ال�سندوق 

٢٫٧٦٤٫٩٣٣٢٫٧٦٤٫٩٣٣     -     -     -     -     -     -ار�سدة لدى موؤ�س�سة النقد

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات 

مالية اأخرى

٧٣٦٫٥٣٨٧٣٦٫٥٣٨     -     -     -     -     -     -ح�سابات جارية

٣٫٩٦٧٫٩٣١     -٧٦٨٫٧٥٠     -٣٫١٩٩٫١٨١٣٫١٩٩٫١٨١٧٦٨٫٧٥٠     -ايداعات يف اأ�سواق املال

ا�ستثمارات

حمتفظ بها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل
-     -     -     -     -     -     ٣٦١٫٠٥٦٣٦١٫٠٥٦

حمتفظ بها من خالل قائمة 

الدخل ال�سامل االآخر 
-     -     -     -     -     -     ١١٫٦٢٠١١٫٦٢٠

١٠٫٨٩٩٫٩٢٥     -١١١٫٨٣٦١١١٫٨٣٦٢٫٨٢٦٫٤٥٦٧٫٩٦١٫٦٣٣١٠٫٧٨٨٫٠٨٩     -حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة

القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

١٨٧٫٤٧٤     -١٠٫٦١٩٣٫٩٠٠١٤٫٥١٩١١٦٫٥١٣٥٦٫٤٤٢١٧٢٫٩٥٥حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية
١٠٫٠٣٧     -     -     -     -١٠٫٠٣٧     -١٠٫٠٣٧

قرو�س و�سلف، �سايف

٢٢٦٫٣٦١٣٤٨٫٢٤٨     -     -     -١٢١٫٨٨٧     -١٢١٫٨٨٧بطاقات ائتمان

١٥٫٦٥٢٫٠٦١     -٣٠٫٣٧٢١٩١٫٢٣٩٢٢١٫٦١١٨٫٦١٧٫٠٤٤٦٫٨١٣٫٤٠٦١٥٫٤٣٠٫٤٥٠قرو�س ا�ستهالكية 

٢٥٫٨٢٢٫٦٩٢     -٩٫٤٢٤٫٥٦٥١٢٫٣٥٦٫٦٤١٢١٫٧٨١٫٢٠٦٢٫٨٨٠٫٩٩١١٫١٦٠٫٤٩٥٤٫٠٤١٫٤٨٦قرو�س جتارية 

٣٥٠٫٨٤٦     -١٫٢٥٢     -٣٤٩٫٥٩٤٣٤٩٫٥٩٤١٫٢٥٢     -اخرى

١٢٨٫٣٣٤١٢٨٫٣٣٤     -     -     -     -     -     -ا�ستثمار يف �رشكة زميلة 

٤٤٫١٢٦٤٤٫١٢٦     -     -     -     -     -     -عقارات اأخرى، �سايف 

٦٧٩٫٠٨٨٦٧٩٫٠٨٨     -     -     -     -     -     -ممتلكات ومعدات، �سايف 

٢٤٠٫٣٢٣٣٣٦٫١١٤     -     -     -٢٣٫٩٤٨٧١٫٨٤٣٩٥٫٧٩١موجودات اأخرى 

٩٫٦٢١٫٤٢٨١٦٫٢٨٤٫٢٣٤٢٥٫٩٠٥٫٦٦٢١٥٫٢١١٫٠٠٦١٥٫٩٩١٫٩٧٦٣١٫٢٠٢٫٩٨٢٦٫١٥٥٫٤٩٠٦٣٫٢٦٤٫١٣٤اإجمايل املوجودات
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)باالآف الرياالت ال�سعودية(

خالل 3 ٢٠١٥م

اأ�سهر

من 3 اىل ١٢ 

�سهرا

خالل

 �سنة 

من �سنة اإىل 5 

�سنوات

اكرث من 5 

�سنوات

اكرث من 

�سنة

بدون تاريخ 

ا�ستحقاق 

حمدد

الإجمايل

املطلوبات

اأر�سدة للبنوك وموؤ�س�سات مالية 

اأخرى  

٣٥٫٦٨٢٣٥٫٦٨٢     -     -     -     -     -     -ح�سابات جارية  

٣٫٣٢١٫٧٠٧     -     -     -     -٣٫٣٢١٫٧٠٧٣٫٣٢١٫٧٠٧     -ايداعات اأ�سواق املال

٦٩٩٫٩٢٢     -     -     -     -٦٩٩٫٩٢٢٦٩٩٫٩٢٢     -قرو�س من موؤ�س�سة النقد 

ودائع للعمالء

٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦٢٤٫٩٤٥٫٤٢٦     -     -     -     -     -     -حتت الطلب

٢٣٫٥٨٧٫١٨٧     -٥٫٨١٤٫٣٦١     -٤٫٦٠١٫٥٢٨١٣٫١٧١٫٢٩٨١٧٫٧٧٢٫٨٢٦٥٫٨١٤٫٣٦١الأجل

١٫٢٣٢٫٥٨٠١٫٢٣٢٫٥٨٠     -     -     -     -     -     -اخرى

القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

١٨٧٫٤٧٤     -١٠٫٦١٩٣٫٩٠٠١٤٫٥١٩١١٦٫٥١٣.٥٦٫٤٤٢١٧٢٫٩٥٥حمتفظ بها للمتاجرة

حمتفظ بها كتحوطات تدفقات 

نقدية
١٨٤٫٤٧٩     -٢٦٫٤٣٥٨٢٢١٥٧٫٢٢٢١٥٨٫٠٤٤     -٢٦٫٤٣٥

١٫٠٠٦٫٩٣٦     -     -     -     -١٫٠٠٦٫٩٣٦     -١٫٠٠٦٫٩٣٦�سكوك لتعزيز را�س املال

٦٤٩٫٢٧٢٦٤٩٫٢٧٢     -     -     -     -     -     -مطلوبات اخرى

٥٫٦٤٥٫٥١٨١٧٫١٩٦٫٨٢٧٢٢٫٨٤٢٫٣٤٥٥٫٩٣١٫٦٩٦٢١٣٫٦٦٤٦٫١٤٥٫٣٦٠٢٦٫٨٦٢٫٩٦٠٥٥٫٨٥٠٫٦٦٥اإجمايل املطلوبات

34- قيا�ض القيمة العادلة

القيمة العادلة هي الذي يتم احل�سول عليه مقابل بيع اأ�سل اأو �سداده لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بني اأطراف ال�سوق يف 

تاريخ القيا�س ـــ �سواء بح�سور املوكل اأو غيابه ـــ يف االأ�سوق االأكرث نفعيًة ومتاحة للمجموعة. القيمة العادلة لاللتزام تعك�س ما 

يرتبط به من خماطر عندما يكون غري عامل.

حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد وعر�س القيمة العادلة لالأدوات املالية:

اال�سعار املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة لنف�س االأداة املالية )دون تعديل اأو اإعادة ترتيب(. امل�ستوى الأول:  

ت�ستند  اأخرى بحيث  تقييم  اأ�ساليب  اأو  لنف�س االأ�سول واملطلوبات  اأ�سواق ن�سطة  املتداولة يف  اال�سعار  امل�ستوى الثاين:  

جميع املدخالت اجلوهرية اإىل بيانات ميكن ر�سدها يف ال�سوق.

طرق تقييم ال ترتكز معطياتها اجلوهرية على بيانات ميكن ر�سدها يف ال�سوق. امل�ستوى الثالث:  
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ميثل اجلدول التايل املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة املقا�سة بالقيم العادلة:

 )بالآف الريالت ال�سعودية(

الإجمايلامل�ستوى الثاينامل�ستوى الأول٢٠١6م

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9١.933ــ9١.933�سناديق ا�ستثمار 

6٢3ــ6٢3ا�سهم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

8.٢86ــ8.٢86ا�سهم

١٢8.7١8١٢8.7١8ــ  م�ستقات

١٠٠.84٢١٢8.7١8٢٢9.56٠املجموع

مطلوبات مالية

333.7١8333.7١8ــم�ستقات

333.7١8333.7١8ــاملجموع

)باالآف الرياالت ال�سعودية(

الإجمايلامل�ستوى الثاينامل�ستوى الأول٢٠١٥م

موجودات مالية

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣٢١٫٩٨١ــ٣٢١٫٩٨١�سناديق ا�ستثمار

٣٩٫٠٧٥ــ٣٩٫٠٧٥ا�سهم

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

٨٫١٨٢ــ٨٫١٨٢ا�سهم

١٩٧٫٥١١١٩٧٫٥١١ــم�ستقات

٣٦٩٫٢٣٨١٩٧٫٥١١٥٦٦٫٧٤٩املجموع

مطلوبات مالية

٣٧١٫٩٥٣٣٧١٫٩٥٣ــم�ستقات

٣٧١٫٩٥٣٣٧١٫٩٥٣ــاملجموع

التجارية  امل�ستقات  تتكون  املالية.  القوائم  اعداد  تاريخ  يف  املتداول  ال�سعر  على  املتداولة  لال�ستثمارات  العادلة  القيمة  ت�ستند 

يتم  املهيكلة.  والودائع  العمولة  اأ�سعار  واخليارات، ومقاي�سات  االأجنبي،  ال�رشف  من  الثاين  امل�ستوى  امل�سنفة يف  لها  واملتحوط 

تقييم عقود ال�رشف االجنبي ب�سورة عادلة با�ستخدام معدل �رشف اآجلة مت تداولها يف �سوق ن�سطة. يتم تقييم مقاي�سات ا�سعار 

العمولة واخليارات والودائع املهيكلة ب�سورة عادلة من خالل اأ�سعار العمولة االآجلة املنبثقة من منحنيات العائد املمكن ر�سدها. 

اإن تاأثريات اخل�سم عمومًا غري جوهرية بالن�سبة للم�ستقات يف امل�ستوى الثاين مل تكن هناك تغريات يف اأ�ساليب التقييم خالل الفرتة.

خالل ال�سنة، مل يتم اإجراء مناقالت ما بني امل�ستويني االأول والثاين. يتم ت�سنيف اال�ستثمارات اجلديدة التي يتم اقتناوؤها خالل ال�سنة 

�سمن امل�ستويات املالئمة. مل تكون هناك موجودات اأو مطلوبات مالية م�سنفة �سمن امل�ستوى الثالث.

مت تنفيذ ا�ستثمارات ت�سل اإىل ٣٫٤٤ مليون ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٣٫٤٤ مليون ريـال �سعودي( ب�سعر التكلفة وبالتايل ال يتم 

التقييم بعدالة.
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ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة:

٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م3١ دي�سمرب ٢٠١6م

)بالآف الريالت ال�سعودية()بالآف الريالت ال�سعودية(

القيمة العادلةالتكلفة املطفاأةالقيمة العادلةالتكلفة املطفاأة

الأ�سول املالية:

١.337.778١.338.١٠٢٤٫٧٠٤٫٤٦٩٤٫٧٠٤٫٢٦٥اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

١6.١88.464١6.٢٠7.٠79١٠٫٨٩٩٫٩٢٥١٠٫٩٢٢٫٣٧٠ا�ستثمارات حمتفظ بها بالتكلفة املطفاأة

4٢.٠98.69543.467.763٤٢٫١٧٣٫٨٤٧٤٣٫٩٩٥٫٠٤٣قرو�س و�سلف، �سايف

59.6٢4.9376١.٠١٢.944٥٧٫٧٧٨٫٢٤١٥٩٫٦٢١٫٦٧٨املجموع

املطلوبات املالية:

3.545.١١٢3.545.375٤٫٠٥٧٫٣١١٤٫٠٥٨٫٧٤٨اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

5١.6٠٢.3545١.6١5.457٤٩٫٧٦٥٫١٩٣٤٩٫٧٦٠٫٠٧٢ودائع للعمالء

55.١47.4665١.١6٠.83٢٥٣٫٨٢٢٫٥٠٤٥٣٫٨١٨٫٨٢٠املجموع

القيم العادلة للنقد واالر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملوجودات واملطلوبات االأخرى و�سكوك تعزيز را�س املال 

تقارب قيمها الدفرتية.

35- املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

يتعامل البنك خالل دورة اأعماله العادية مع اأطراف ذات عالقة. وبراأي االإدارة وجمل�س االإدارة فاإن املعامالت مع االأطراف ذات 

البنوك  املن�سو�س عليها يف نظام مراقبة  للن�سب  العالقة  التعامالت مع االأطراف ذات  ال�سوق. تخ�سع  العالقة تتم وفقًا ال�سعار 

والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. كانت االأر�سدة كما يف ٣١ دي�سمرب والناجتة عن هذه املعامالت يف 

القوائم املالية املوحدة على النحو التايل:

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١5م٢٠١6م

بنك باك�ستان الوطني )م�ساهم(

75٦٢٥اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

١98٣٤٠اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى

٦٠٠  -التزامات وتعهدات 

جهات زميلة ومنت�سبة ذات تاأثري جوهري

١٢9.977١٢٨٫٣٣٤ا�ستثمارات

384.353٣٥٨٫٣٦١ودائع عميل

اأع�ساء جمل�ض الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية

وكبار امل�ساهمني واجلهات املنت�سبة لهم

48.5٢4٥٩٫٥٥٣قرو�س و�سلف

39٠.99٢٨٩٫٨٥٩ودائع للعمالء

  -  -ذمم مدينة اأخرى

٤٫٢٠٢  -التزامات وتعهدات 

مثل كبار امل�ساهمني ح�سة ملكية تتجاوز ٥% من راأ�سمال البنك.
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باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

التمويل امل�سرتك للبنك وبرنامج منافع املوظفني ما بعد التوظيف

9١.4٢9٣٢١٫٩٨١ا�ستثمارات

39٢.٠76٣٤٣٫٣٥٦قرو�س و�سلف، �سايف

٢.989٥٩ودائع عميل

فيما يلي حتليال باالإيرادات وامل�ساريف واملعامالت االأخرى مع االأطراف ذات العالقة واملدرجة يف القوائم املالية املوحدة:

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

٢٠.١٢٢٢١٫٩٧٩دخل عموالت خا�سة

١٠7.937٥٨٫٠٠٨م�ساريف عموالت خا�سة

١66٣٢دخل اتعاب وعموالت

9.73٢١٢٫٥٠٢�سايف مدفوعات حل�سة م�رشوفات ب�رشكة زميلة

35.46٢٣٣٫١٨٧اأق�ساط تاأمني مدفوعة 

7.4٠9٥٫٢٦٧مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة

اإجماإىل مبالغ التعوي�سات التي مت دفعها الأع�ساء جمل�س االإدارة واأع�ساء االإدارة التنفيذية خالل ال�سنة على النحو التايل:

باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

87.944٨٤٫٨٠٣مزايا ق�سرية االأجل للموظفني

٢٢.869٢١٫٦٦٩مزايا نهاية اخلدمة

والتوجيه  التخطيط  عن  وامل�سوؤولية  ال�سالحية  ميلكون  الذين  التنفيذيني  املدراء  فيهم  مبا  املوظفني  كبار  التنفيذية  االإدارة  باأع�ساء  يق�سد 

والتحكم يف اأن�سطة البنك �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.
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36- التعوي�سات

بالآف الريالت ال�سعودية٢٠١6م

تعوي�سات ثابتةعدد املوظفنيفئات املوظفني

 )على اأ�سا�ض ال�ستحقاق(

تعوي�سات متغرية 

)على اأ�سا�ض الدفع 

النقدي(

املجموع

١637.758٢١.٢4859.٠٠6كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل موؤ�س�سة النقد 

١7569.3١75.39774.7١4املوظفون امل�سمولون يف وظائف رقابية

٢٠87١.639١١.48383.١٢٢املوظفون امل�سمولون يف اأن�سطة املخاطر

٢.٠3846٢.97646.5735٠9.549موظفون اآخرون

6٠996.٠84٢.95799.٠4١موظفون تعاقد خارجي

3.٠46737.77487.6588٢5.43٢املجموع

97.87٠تعوي�سات متغرية )على اأ�سا�ض ال�ستحقاق( ومنافع موظفني اأخرى

58.669منافع موظفني اأخرى

894.3١3اإجمايل الرواتب وامل�رشوفات املتعلقة باملوظفني

بالآف الريالت ال�سعودية٢٠١٥م

تعوي�سات ثابتةعدد املوظفنيفئات املوظفني

 )على اأ�سا�ض ال�ستحقاق(

تعوي�سات متغرية 

)على اأ�سا�ض الدفع 

النقدي(

املجموع

١٧٤٢٫٢٣٥١٤٫٣٧٥٥٦٫٦١٠كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل موؤ�س�سة النقد 

١٦٩٧٠٫٠٩٩٦٫٠٠١٧٦٫١٠٠املوظفون امل�سمولون يف وظائف رقابية 

٢١١٧٢٫٦١٨١١٫٥١٩٨٤٫١٣٧املوظفون امل�سمولون يف اأن�سطة املخاطر

٢٫٠٣٨٤٥٨٫٢٩٠٥٣٫٢٥٦٥١١٫٥٤٦موظفون اآخرون

٥١٨٨٧٫٦١٣٢٫٠٨٥٨٩٫٦٩٨موظفون من الباطن

٢٫٩٥٣٧٣٠٫٨٥٥٨٧٫٢٣٦٨١٨٫٠٩١املجموع

١١٦٫١٧٤تعوي�سات متغرية )على اأ�سا�س اال�ستحقاق( ومنافع  موظفني اأخرى

٦١٫٨٧٢منافع موظفني اأخرى

٩٠٨٫٩٠١اإجمايل الرواتب وامل�رشوفات املتعلقة باملوظفني

فل�سفة برنامج الأجور واملزايا

يتم اإقرار م�ستويات الرواتب واملزايا وما يرتبط بها من مبالغ من خالل ا�ستطالع دوري لل�سوق وما يتخلله من اأجور وذلك من 

اأجل متكني املجموعة من البقاء على اإطالع بظروف ال�سوق املحلي واالقليمي فيما يتعلق مبوظفي املجموعة العاملني يف اململكة 

العربية ال�سعودية والتي تتغاير مع م�ستويات االأداء الدورية واأي خماطر مرتبطة بها. 

تتكون التعوي�سات من خليط من الدفعات الثابتة واملتغرية من رواتب وبدالت ومكافاآت دورية ومزايا غري نقدية تتوافق مع املعايري 

والقيم املتعارف عليها يف ال�سناعة امل�رشفية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

طبقًا لنظام العمل ال�سعودي وال�سيا�سات الداخلية للبنك فاإن مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ت�ستحق الدفع يف نهاية مدة خدمة 

املوظف. بلغت مكافاأة نهاية اخلدمة القائمة يف نهاية دي�سمرب ٢٠١٦م مبلغ ٢١٧٫٧٦ مليون ريال �سعودي )٢٠١٥م: ١٩٥٫٦ 

مليون ريال �سعودي(. 

138



النظامية  القيود  اإطار  التابعة يف  البنك وال�رشكات  ال�سعوديني واالأجانب يف  ينطبق برنامج االأجور واملزايا على جميع املوظفني 

والرقابية ال�سائدة. 

وت�سمل جميع الرواتب وما يف حكمها مع ما يت�سل بالوظائف من بدالت ومزايا وهي ثابتة يف عقود املوظفني  تعوي�سات ثابتة:  

وتعطى للموظف بغ�س النظر عن االأداء.

وت�سمل مكافاآت االأداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة باالأداء وهي لي�ست ثابتة يف عقود املوظفني  تعوي�سات متغرية:  

وتختلف من �سنة اإىل اأخرى وذات عالقة مبا�رشة باالأداء الناجح على م�ستوى الفرد واملجموعة واملوؤ�س�سة.

37- كفاية راأ�ض املال

اإن اأهداف املجموعة من اإدارة راأ�س املال هي االلتزام مبتطلبات راأ�س املال املعتمدة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سمان قدرة 

املجموعة على اال�ستمرار واملحافظة على قاعدة راأ�س مال قوية.

البنك  على  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  تفر�س  دوري.  ب�سكل  راأ�سمالها  كفاية  ومدى  ا�ستخدام  مبراقبة  البنك  اإدارة  تقوم 

اإىل  النظامي  املال  راأ�س  اإجمايل  فيه  يكون  معدل حمدد  على  املحافظة  تتطلب  كما  النظامي  املال  راأ�س  من  اأدنى  بحد  االحتفاظ 

املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد االأدنى املتفق عليه البالغ ٨% اأو اأكرث.

هذه  تقي�س   . ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  املعتمدة  واملرجحات  املعدالت  با�ستخدام  راأ�سماله  كفاية  مبراقبة  البنك  يقوم 

املايل  مركزها  قائمة  يف  املدرجة  املوجودات  مع  املوؤهل  املجموعة  مال  راأ�س  مبقارنة  وذلك  املال  راأ�س  كفاية  مدى  املعدالت 

وااللتزامات والقيمة االإ�سمية للم�ستقات با�ستخدام مبلغ مرجح الظهار خماطرها الن�سبية. 

اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعليماتها النهائية بخ�سو�س تطبيق مبادئ بازل ٣ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٣م. وبناًء 

االأ�سا�سي واملوجودات املرجحة املخاطر مبوجب  املال  اإجراء تعديالت جوهرية يف احت�ساب راأ�س  اإىل  التطبيق  اأدى هذا  عليه، 

املال  بازل وراأ�س  االأول من  الركن  املخاطر مبوجب  املرجحة  للموجودات  التايل ملخ�سًا  يبني اجلدول  بازل.  االأول من  الركن 

االأ�سا�سي ومعدالت كفاية راأ�س املال وفقًا ملبادئ بازل ٣ اجلديدة:

٢٠١٥م٢٠١6م

راأ�ض املال املوؤهل

)بالآف الريالت 

ال�سعودية(

ن�سبة كفاية 

راأ�ض املال 

راأ�ض املال املوؤهل

)بالآف الريالت 

ال�سعودية(

ن�سبة كفاية 

راأ�ض املال

١٣٫٧٩%١5.3١٧٫٥٧٨٫٧٠٧%8.3٠4.٢83راأ�س املال االأ�سا�سي )امل�ستوى ١(

-١٫١٢١٫٢٢٧-٢.47٠.٢99راأ�س املال امل�ساند )امل�ستوى ٢(

١٥٫٨٣%١9.86٨٫٦٩٩٫٩٣٤%١٠.774.58٢راأ�س املال االأ�سا�سي وراأ�س املال امل�ساند )١+٢(

يتكون راأ�س املال االأ�سا�سي ـــ امل�ستوى االأول ـــ للبنك كما يف نهاية ال�سنة من راأ�س املال واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام 

واالحتياطيات االأخرى واالأرباح املبقاة وبع�س التعديالت على راأ�س املال النظامي وفقًا ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

للتم�سي مع اإطار عمل بازل ٣. والعن�رش املكون االآخر لراأ�س املال النظامي هو امل�ستوى الثاين والذي يتكون من �سكوك م�سدرة 

من املجموعة وخم�س�سات املحفظة املقبولة. 

من اأجل احت�ساب املوجودات املرجحة املخاطر ت�ستخدم املجموعة االأ�سلوب املعياري ملخاطر االئتمان وخماطر ال�سوق واأ�سلوب 

املوؤ�رش االأ�سا�سي ملخاطر العمليات. تتوىل اإدارة املخاطر باملجموعة امل�سئولية جتاه التاأكد من اأن احلد االأدنى من راأ�س املال النظامي 

يتما�سى مع متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يطلب من املجموعة تقدمي اإقرارات ربع �سنوية اإىل موؤ�س�سة النقد تو�سح 

ن�سبة كفاية راأ�س املال.
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باالآف الرياالت ال�سعودية

٢٠١٥م٢٠١6م

48.37٢.١8٠٤٩٫٨٠٧٫٢١٢خماطر االئتمان

4.75٠.١١3٣٫٩٥٢٫٠٨٨خماطر العمليات

١.١٢9.٢88١٫٢١٥٫٥٢١خماطر ال�سوق

54.٢5١.58١٥٤٫٩٧٤٫٥٥١اإجمايل الركن ١ -  موجودات مرجحة املخاطر

38-  اإدارة ال�ستثمار وخدمات الو�ساطة

تقدم اإحدى ال�رشكات التابعة للبنك )�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية »اجلزيرة كابيتال«( خدمات اإدارة ا�ستثمار وخدمات ا�ست�سارية 

اختياري وغري  اأ�سا�س  على  اإدارة حمافظ  على  اخلدمات  هذه  ت�ستمل  الفائدة(.  )مبداأ جتنب  ال�رشيعة  اأحكام  مع  متوافقة  لعمالئها 

اختياري واإدارة �سناديق ا�ستثمارية بالتعاون مع م�ست�ساري ا�ستثمار حمرتفني. اإن ال�سناديق االثنى ع�رش التي تقوم �رشكة اجلزيرة كابيتال 

اليابانية، و�سندوق  الرثيا لالأ�سهم االأوروبية، و�سندوق امل�سارق لالأ�سهم  العاملية، و�سندوق  باإدارتها هي �سندوق اخلري لالأ�سهم 

الطيبات لالأ�سهم ال�سعودية، و�سندوق القوافل لل�سلع، و�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية، و�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية 

٢، و�سندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل، و�سندوق اجلزيرة املتنوع اجل�سور، و�سندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، و�سندوق اجلزيرة 

املتنوع املتحفظ، و�سندوق اجلزيرة الأ�سهم االأ�سواق العاملية النا�سئة. وجميعها �سناديق ا�ستثمارية متاحة للم�ستثمرين ال�سعوديني 

ال�سكنية ٢ وهما �سندوقان مقفالن. تقوم  ال�سكنية و�سندوق اجلزيرة للم�ساريع  با�ستثناء �سندوق اجلزيرة للم�ساريع  واالأجانب 

�سندوق  اأما  االأجنبية  االأ�سهم  يف  باال�ستثمار  اليابانية  لالأ�سهم  وامل�سارق  االأوروبية  لالأ�سهم  والرثيا  العاملية  لالأ�سهم  اخلري  �سناديق 

الطيبات لالأ�سهم ال�سعودية في�ستثمر يف االأ�سهم املحلية. ويقوم �سندوق القوافل لل�سلع باالجتار يف ال�سلع على اأ�سا�س املرابحة.

ي�سعى �سندوق اجلزيرة الأ�سهم االأ�سواق العاملية النا�سئة اإىل توفري منو لراأ�س املال طويل االأجل وتوفري دخل من خالل اال�ستثمار 

يف حمفظة متنوعة يف االأ�سواق النا�سئة. اأما �سندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل في�سعى اإىل تنمية راأ�س املال على املدى البعيد وتوليد 

واملتنوع  اجل�سور،  املتنوع  اجلزيرة:  �سناديق  اأما  ال�رشيعة.  اأحكام  مع  املتوافقة  اخلليجية  االأ�سهم  يف  اال�ستثمار  خالل  من  اأرباح 

املتوازن، واملتنوع املتحفظ فت�سعى لال�ستثمار ب�سكل رئي�سي يف �سناديق اجلزيرة اال�ستثمارية.

توفر املجموعة خدماتها اأي�سًا يف جمال اإدارة اال�ستثمار وغريها من اخلدمات حلملة بوال�س التكافل التعاوين. بلغ اإجمايل االأ�سول التي 

حتتفظ بها املجموعة حتت بند خدمات الو�ساطة املالية مبلغ ٣٤٫٧ مليار ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٣٧٫٤ مليار ريـال �سعودي(. وبلغت 

االأ�سول التي حتتفظ بها املجموعة يف اإطار خدماتها الإدارة االأ�سول مبلغ ٣٫٧ مليار ريـال �سعودي )٢٠١٥م: ٢٫٦ مليار ريـال �سعودي(. 

39- املن�ساآت غري املوحدة

ي�سف اجلدول التايل اأنواع املن�ساآت املهيكلة التي ال تقوم املجموعة بتوحيد قوائمها املالية �سمن القوائم املالية املوحدة للمجموعة 

على الرغم من اأن املجموعة لديها ح�سة يف هذه املن�ساآت:

احل�سة التي متلكها طبيعة املن�ساأة والغر�ض منهانوع املن�ساأة املهيكلة

املجموعة

اإجمايل الأ�سول

بالآف الريالت 

ال�سعودية

�رشكة اجلزيرة لالأ�سواق املالية )اجلزيرة كابيتال( وهي �رشكة �سناديق ا�ستثمار

تابعة لبنك اجلزيرة تتوىل اإدارة ال�سناديق التالية:

ن�سبة امللكية )%(

٧٠٫٤٩٤٤٫٥٤٤%�سندوق اجلزيرة الأ�سهم االأ�سواق العاملية النا�سئة

٤٥٫٥١٥٠٫٤٠٠%�سندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل

٧٨٫٥٣١٢٫٩٩٦%�سندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ

٤٣٫٣٤٣٠٫٩٨٠%�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية

١٣٫٠٥١٢٠٫٧٨٢%�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية-٢

٠٫١٩٥٦٫٧٥٠%�سندوق اجلزيرة املتنوع اجل�سور

٠٫٦٨١٥٫٧٨٨%�سندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن
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يو�سح اجلدول التايل حتلياًل بالقيم الدفرتية للح�س�س التي حتتفظ بها املجموعة يف املن�ساآت املهيكلة غري املوحدة. اأق�سى خماطر قد 

تتعر�س لها املجموعة هي خ�سارة القيمة الدفرتية لالأ�سول املمولكة:

بالآف الريالت ال�سعودية�سناديق ا�ستثمار ـــ القيمة الدفرتية

٣٠٫٠٥٢�سندوق اجلزيرة الأ�سهم االأ�سواق العاملية النا�سئة

٢٢٫٨٠٧�سندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل

١٠٫١٦٥�سندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ

١٣٫٢٠٨�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية

١٥٫٤٨٦�سندوق اجلزيرة للم�ساريع ال�سكنية-٢

١٠٨�سندوق اجلزيرة املتنوع اجل�سور

١٠٧�سندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن

4٠- التكافل التعاوين

يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واالإدخار املتوافقة مع اأحكام ال�رشيعة. ومبوجب متطلبات نظام التاأمني يف اململكة العربية 

ال�سعودية قررت املجموعة ف�سل اأعمال التاأمني ك�رشكة م�ستقلة مت تاأ�سي�سها مبوجب نظام التاأمني اجلديد يف اململكة العربية ال�سعودية. 

تاأ�س�ست �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت اإدراجها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وح�سلت على ترخي�س مزاولة املهنة من 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف دي�سمرب ٢٠١٣م وبا�رشت اأن�سطة االكتتاب بالتكافل اعتباراً من يناير ٢٠١٥م. متلك املجموعة 

ح�سة اإجمالية يف �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين مقدارها ٣٥% كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م. ومتثل اإدارة التكافل احلالية حمفظة 

التاأمني التي �سوف تنتقل اإىل �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين ح�سب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

ح�سب االأ�سول. 

4١- التغريات امل�ستقبلية لل�سيا�سات املحا�سبية

التالية  القائمة  املالية املوحدة. متثل  اإ�سدار املجموعة للقوائم  التطبيق حتى تاريخ  ال�سادرة وغري نافذة  فيما يلي املعايري 

املعايري والتف�سريات ال�سادرة والتي تتوقع املجموعة تطبيقها يف امل�ستقبل. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري عندما يحني 

موعد تطبيقها الفعلي. تقّيم املجموعة يف الوقت الراهن اأثر تطبيق املعايري والتعديالت اأدناه على القوائم املالية املوحدة 

للمجموعة وتواريخ تطبيقها. فيما يلي ملخ�سًا للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت التي �ست�سبح نافذة التطبيق اعتباراً 

من ١ يناير ٢٠١٧م:

اعتباراً من الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 

هذا التاريخ

١ يناير ٢٠١٨ماالأدوات املاليةمعيار التقارير املالية الدولية رقم ٩

١ يناير ٢٠١٧ماالإيرادات من العقود مع العمالءمعيار التقارير املالية الدولية رقم ١٥

١ يناير ٢٠١٧ممبادرة االف�ساحتعديالت  على معيار املحا�سبة الدويل رقم ٧

تعديالت  على معيار املحا�سبة الدويل 

رقم ١٢

االعرتاف مبوجودات ال�رشيبة املوؤجلة للخ�سائر 

غري املحققة
١ يناير ٢٠١٧م

١ يناير ٢٠١٨مت�سنيف وقيا�س معامالت الدفع على اأ�سا�س ال�سهمتعديالت معيار التقارير املالية الدولية رقم ٢

١ يناير ٢٠١٩معقود االإيجارمعيار التقارير املالية الدولية رقم ١٦
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4٢- اأرقام املقارنة

 خالل ال�سنة احلالية مت اإعادة ت�سنيف دخل العمولة اخلا�سة امل�ستحقة وم�ساريف العمولة اخلا�سة امل�ستحقة  املتعلقة بال�سنة ال�سابقة 

ليتم ت�سمينهم مع القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات امل�سار اليها يف قائمة املركز املايل املوحدة لتتوافق مع عر�س ال�سنة احلالية. 

نفت يف ال�سابق �سمن موجودات ومطلوبات اأخرى ب�سورة م�ستقلة يف قائمة املركز  مت االإف�ساح عن م�ستقات االأدوات املالية التي �سُ

املايل املوحدة. ال يوجد تاثري  العادة الت�سنيف على قائمة الدخل املوحدة لل�سنة احلالية اأو ال�سنة ال�سابقة. 

فيما يلي تاأثري اإعادة الت�سنيفات على قائمة املركز املايل املوحدة:

كما مت الت�رشيح عنها ٣١ دي�سمرب ٢٠١٥م

يف االأ�سل

مبالغ مت الت�رشيح عنها اإعادة ت�سنيف

بعد الت�سنيف

املوجودات

١١٫٢٠١٫٨٢١٧٠٫٧٨٠١١٫٢٧٢٫٦٠١ا�ستثمارات

٤١٫٨٦٣٫٤٧٣٣١٠٫٣٧٤٤٢٫١٧٣٫٨٤٧قرو�س و�سلف، �سايف 

٤٫٦٩١٫٥٣٨١٢٫٩٣١٤٫٧٠٤٫٤٦٩ار�سد لدى البنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

١٩٧٫٥١١١٩٧٫٥١١ــالقيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

٣٣٦٫١١٤)٥٩١٫٥٩٦(٩٢٧٫٧١٠موجودات اأخرى

٥٨٫٦٨٤٫٥٤٢٥٨٫٦٨٤٫٥٤٢

املطلوبات

٤٫٠٥٤٫٥١١٢٫٨٠٠٤٫٠٥٧٫٣١١ار�سدة لدى البنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى 

٤٩٫٦٧٣٫٥٩٩٩١٫٥٩٤٤٩٫٧٦٥٫١٩٣ودائع للعمالء

٣٧١٫٩٥٣٣٧١٫٩٥٣ــالقيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات 

١٫٠٠٠٫٠٠٠٦٫٩٣٦١٫٠٠٦٫٩٣٦�سكوك تعزير را�س املال

٦٤٩٫٢٧٢)٤٧٣٫٢٨٣(١٫١٢٢٫٥٥٥مطلوبات اأخرى 

٥٥٫٨٥٠٫٦٦٥ــ٥٥٫٨٥٠٫٦٦٥

43- موافقة جمل�ض الإدارة

اعتمدت القوائم املالية املوحدة للن�رش من قبل جمل�س االإدارة بتاريخ ٢٩ جمادى االأوىل ١٤٣٨هـ  )املوافق ٢٦ فرباير ٢٠١٧م(.
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ملحة عامة    )1
يتوافق االإف�ساح مبوجب الركن الثالث لل�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦ لبنك اجلزيرة )البنك( مع متطلبات االإف�ساح 

املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )الركن الثالث( واملبنية على التوجيهات ال�سادرة عن جلنة بازل لالإ�رشاف امل�رشيف.

نطاق التطبيق:   )2
مت اإعداد هذا التقرير بعد الدمج الكامل بني البنك وال�رشكات التابعة التالية واململوكة بالكامل للبنك )»البنك«(

ن�سبة امللكية %راأ�ض املال )ريال �سعودي(الن�ساطال�رشكة

�رشكة اأمان العقارية
حفظ �سندات ملكية العقارات املرهونة للبنك 

ك�سمانات للقرو�س
١٠٠%١ مليون 

١٠٠%٥٠٠ مليون اإدارة االأ�سول  وخدمات اال�ست�سارة�رشكة اجلزيرة كابيتال

و�ضيلة وموقع الإف�ضاح   )٣
للبنك  االإليكرتوين  املوقع  يف   )٣ بازل  )ق�سم  املالية  التقارير  مبوجب  متاحا  الثالث  الركن  مبوجب  البنك  اإف�ساح  يكون  �سوف 

www.baj.com.sa واأي�سا كتقرير منف�سل يف التقارير املالية ال�سنوية بعد ق�سم اإي�ساحات للقوائم القوائم املالية.

اأ�ض�س وتكرارية الإف�ضاح   )٤
�سممت وثيقة االإف�ساح مبوجب بازل ٣ هذه لتكون متوافقة مع تعليمات االإف�ساح مبوجب الركن الثالث ال�سادرة عن موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي، ويجب اأن تقراأ بالتزامن مع القوائم املالية للبنك لل�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م

ويتم تقدمي متطلبات االإف�ساح النوعي على اأ�سا�س �سنوي.

هيكل راأ�س املال   )٥
يبلغ راأ�س املال النظامي للبنك ٤ مليار ريال �سعودي. وقد بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني  كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م، ٨٫١٠٣ 

مليار ريال �سعودي. ويبلغ اإجمايل راأ�سمال الفئة ١ والفئة ٢ للبنك ١٠٫٧٧٥ مليار ريال �سعودي �سامال اإ�سدار �سكوك مببلغ 

٢٫٠ مليار ريال �سعودي وذلك كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م.

١- ال�رشكات التابعة والزميلة: 

�رشكة اجلزيرة كابيتال: 

خدمات  تقدم  كما  ووكيال،  اأ�سيال  ب�سفتها  املالية  االأوراق  اأن�سطة  الريا�س  مدينة  يف  مقرها  من  كابيتال  اجلزيرة  �رشكة  متار�س 

االكتتاب واحلفظ واإدارة االأ�سول واخلدمات اال�ست�سارية وخدمات الرتتيب. ويبلغ راأ�سمال ال�رشكة املدفوع ٥٠٠ مليون ريال 

�سعودي اكتتب البنك به بالكامل.
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�رشكة اأمان العقارية:

تاأ�س�ست �رشكة اأمان العقارية، ومقرها يف مدينة جدة، ك�رشكة ذات اأغرا�س خا�سة لت�سهيل اأن�سطة متويل الرهن وللقيام، بالنيابة عن 

البنك فقط، مبهام حفظ �سندات ملكية العقارات املرهونة للبنك ك�سمانات مقابل التمويالت التجارية املمنوحة من قبل البنك. 

ويبلغ راأ�سمال ال�رشكة امل�رشح ١ مليون ريال �سعودي اكتتب البنك به بالكامل.

�رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين

متار�س �رشكة اجلزيرة تكافل تعاوين من مقرها يف مدينة جدة، اأعمال التاأمني طبقا ملبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية وقواعد موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي. وميلك البنك ن�سبة ٣٥% من راأ�سمال ال�رشكة البالغ ٣٥٠ ملني ريال �سعودي. وكانت ال�رشكة قد با�رشت ممار�سة 

اأعمالها اعتبارا من �سهر يناير ٢٠١٤م.

٢(  اإمكانية حتويل راأ�ض املال بني الكيانات القانونية:

لي�س هناك قيود، اأو اأية معوقات رئي�سية اأخرى، على حتويل اأموال اأو راأ�س مال نظامي �سمن كيانات املجموعة.

كفاية راأ�س املال   )٦
يو�سح اجلدول اأدناه خمتلف الطرق التي مت تبنيها يف بنك اجلزيرة من اأجل ح�ساب متطلبات راأ�س املال مبوجب بازل ٣ فيما يخ�س 

خمتلف اأنواع املخاطر مبوجب الركن االأول:

خماطر العملياتخماطر الأ�سواقاملخاطر الئتمانية

طريقة المؤشر األساسيالطريقة المعياريةالطريقة المعيارية

بالن�سبة ملخاطر العمليات فاإن البنك ب�سدد االنتقال من طريقة املوؤ�رش االأ�سا�سي اإىل الطريقة املعيارية. وبناء على ذلك، فقد مت تطبيق 

برنامج جتريبي من اأجل تقييم اأثر ح�ساب متطلبات راأ�س املال بناء على طريقة املوؤ�رش االأ�سا�سي والطريقة املعيارية. وطبقا للنتائج 

االأولية الختبار هذا الربنامج، فقد مت ا�ستخال�س املرئيات واملالحظات الرئي�سية التالية:

· اأن راأ�س مال خماطر العمليات النظامي با�ستخدام الطريقة املعيارية هو اقل ولكن اإىل حد لي�س كبري من راأ�س مال 	

خماطر العمليات النظامي با�ستخدام طريقة املوؤ�رش ال�سا�سي

· اخلدمات 	 هو ملجموعة  االأكرب  )اجلزء  العمل  املال ح�سب خطوط  را�س  توزيع عبء  يتم  املعيارية،  الطريقة  يف 

امل�رشفية لل�رشكات(

�سوف يطلب البنك ر�سميا موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تبني الطريقة املعيارية يف القريب العاجل، وذلك بناء على 

تقييم داخلي جلاهزيته لالنتقال من طريقة املوؤ�رش االأ�سا�سي اإىل الطريقة املعيارية. كما �سوف يوا�سل البنك جمع بيانات اخل�سائر 

ال�سابقة ومقارنتها براأ�س املال املخ�س�س ح�سب خطوط العمل وذلك ا�ستعدادا للطريقة املعيارية البديلة التي ينوي البنك تنفيذها 

على املدى البعيد بعد احل�سول على التوجيهات النهائية من موؤ�س�سة النقد بهذا اخل�سو�س.

بلغت ن�سبة كفاية را�س مال البنك مبوجب الركن االأول كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٦م، ١٥٫٣١% )للفئة ١( و ١٩٫٨٦% )للفئة ١ والفئة ٢(
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اإدارة راأ�ض املال

يعترب املركز الراأ�سمايل القوي اأمرا �رشوريا ال�سرتاتيجية عمل البنك ومركزه التناف�سي. وتركز ا�سرتاتيجية راأ�س املال بالبنك على 

اال�ستقرار على املدى البعيد والذي يهدف اإىل بناء واال�ستثمار يف االأن�سطة امل�رشفية االأ�سا�سية.

وي�سعى البنك لالحتفاظ مب�ستويات كافية من راأ�س املال من اأجل االأغرا�س التالية:

· حت�سني منو االأ�سول يف �رشائح العمل امل�ستهدفة  من اأجل دعم اأهدافه اال�سرتاتيجية	

· دعم املخاطر ذات العالقة باأعمال البنك	

· القدرة على الوفاء مبتطللبات راأ�س املال يف ال�سوق ال�سائدة وظروف ال�سغط	

ي�سع البنك �سنويا خططا ا�سرتاتيجية وعملية واأي�سا برناجما لكفاية را�س املال الداخلي تغطي اأفقا ميتد لفرتة ٣ �سنوات على االأقل، 

مما ي�سمن اأن املخاطر املبنية على اإطار و�سيا�سة تقبل املخاطر بالبنك يتم تقييمها واالحتفاظ مب�ستويات را�سمالية كافية من قبل البنك 

لدعم ا�سرتاتيجيته املعتمدة. وتاأخذ تلك اخلطط يف االعتبار النواحي التالية:

· امل�رشفية 	 كاخلدمات  العمل  وحدات  ملختلف  العمل  خطط  على  بناء  االأ�سا�سية  والتمويل  اال�ستثمار  اأعمال  منو 

لل�رشكات )وت�سمل �رشيحة ال�رشكات التجارية وال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة(، وخدمات ال�رشكات العاملية ، 

وخدمات املوؤ�س�سات املالية واخلدمات امل�رشفية الفردية واخلزينة واخلدمات امل�رشفية اخلا�سة(

· هيكل التمويل وم�سادر التمويل، املطلوبات وحقوق امل�ساهمني، لدعم منو املوجودات مع االأخذ يف االعتبار 	

احلاجة للحفاظ على مركز �سيولة قوي طبقا لتعليمات بازل ٣ املتعلقة باإدارة ال�سيولة.

· احلفاظ على متطلبات راأ�س املال النظامي ون�سب كفاية راأ�س املال.	

اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي   )٧
اإن اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي تعالج م�سائل خطط راأ�س املال، وتقييم كافة اأنواع املخاطر الرئي�سية، واختبار متطلبات 

راأ�س املال حتت خمتلف �سيناريوهات ال�سغط، وراأ�س املال املطلوب لتغطية كافة املخاطر الرئي�سية احلا�سلة كنتيجة لبيانات االأعمال 

احلالية واي�سا املحتملة والتنظيم الداخلي واالإجراءات الكفيلة باإدارة ما تقدم على اأ�سا�س متوا�سل.

وعلى م�ستوى املجموعة يتم تقييم الكفاية الراأ�سمالية ككل من خالل اإطار اإجراءات تقييم كفاية را�س املال الداخلي. كما اأن اإطار 

تقييم الكفاية الراأ�سمالية يعترب انعكا�سا ال�سرتاتيجية البنك على املدى الق�سري اإىل املتو�سط اآخذا يف االعتبار �سيناريوهات االقت�ساد 

الكلي وكيف ميكن للبنك العمل مقابلها، بينما يحتفظ البنك بهام�س كاف من احلماية الراأ�سمالية. وكنتيجة لذلك فقد  حدد 

البنك املخاطر الرئي�سية وقام بتقييم م�ستويات راأ�س املال املتوافقة مع املخاطر املحددة.

ويعمل اإطار و�سيا�سة تقبل املخاطر بالبنك، كونه جزءا ال يتجزاأ من اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي، كاأداة لتقدمي املرئيات 

للبنك من اأجل تعديل فر�سياته التي يتم ا�ستخدامها يف �سياغة اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي.

ويحدد اإطار اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي م�ستوى راأ�س املال املطلوب لدعم اأن�سطة املجموعة احلالية واملقرتحة لراأ�س 

اأ�سا�س  املال حتت ظروف طبيعية واأي�سا حتت ظروف ال�سغط. هذا ويتم اإ�سدار تقرير اإجراءات كفاية راأ�س املال الداخلي على 

�سنوي ويعتمد من قبل جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة ومن قبل جمل�س االإدارة اي�سا.

اأ - التقييم ال�سامل للمخاطر مبوجب اإطار اإجراءات تقييم كفاية را�ض املال الداخلي:

طبقا لطريقة اإطار اإجراءات تقييم كفاية راأ�س املال الداخلي، يتم حتديد وقيا�س االأنواع التالية من املخاطر:

· املخاطر املندرجة حتت الركن ١ من بازل ٣ )املخاطر االئتمانية، خماطر ال�سوق وخماطر العمليات(	
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· املخاطر غري املدرجة بالكامل مبوجب الركن ١ من بازل ٣ )كاملخاطر املتبقية(	

· البنكية، خماطر 	 الربحية يف املحفظة  بازل ٣ )كمخاطر معدل  الركن ١ من  يتم االخذ بها حتت  التي ال  املخاطر 

ال�سيولة، خماطر االأعمال/ املخاطر اال�سرتاتيجية، خماطر ال�سمعة، خماطر االقت�ساد الكلي وخماطر الرتكزات االئتمانية(

· العوامل اخلارجية، مبا يف ذلك التغريات يف البيئة االقت�سادية واالأنظمة والقواعد.	

ب -  تقييم خماطر الركن الأول والركن الثاين مبوجب نظام بازل 3

يقوم البنك بتحديد وتقييم خماطره با�ستخدام طرق مت اختبارها ب�سكل معقول واعتربت على اأنها مقبولة على �سعيد القطاع امل�رشيف.

ا�ستخدام  فيتم  للمخاطر  مقبولة  قيا�س  اأ�ساليب  لعدم وجود  نظرا  ب�سهولة  املخاطر  وتقييم   فيها حتديد  ي�سعب  التي  احلاالت   ويف 

ال�سوابط  الداخلية على  الراأ�سمالية  الكفاية  تقييم  تركز عملية  ذلك،  بعد  املخاطر.  تلك  واأهمية  اخلرباء يف حتديد حجم  تقديرات 

النوعية يف اإدارة تلك املخاطر الهامة وغري القابلة للقيا�س �سمن اإطار احلوكمة املعتمد بالبنك. وت�سم هذه االإجراءات النوعية ما يلي:

· اإجراءات حوكمة كافية من خالل جلنة املخاطر  واللجنة التنفيذية وجمل�س االإدارة	

· اأنظمة واإجراءات و�سوابط رقابة داخلية كافية	

· اإ�سرتاتيجيات فعالة لتخفيف املخاطر واحلد من اثارها ال�سلبية	

· مراقبة وتقارير منتظمة من خالل خمتلف جلان وهيئات االإدارة.	

ج - اختبارات ال�سغط / اجلهد:

اإن برنامج اختبارت ال�سغط / اجلهد متوافق مع تعليمات اختبارات ال�سغط / اجلهد النافذة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد وامل�سمنة يف اإطار 

و�سيا�سة اختبارات ال�سغط / اجلهد املعتمد من قبل جمل�س االإدارة. كما اأن برنامج اختبارات ال�سغط / اجلهد هو جزء اأ�سا�سي من اإجراءات 

اإدارة املخاطر وراأ�س املال. ويعمل الربنامج كاأداة اإدارة م�ستقبلية للمخاطر ولراأ�س املال وذلك بهدف تكوين �سورة وا�سحة عن خماطر 

البنك حتت ظروف �سعبة ولكن معقولة. وهذه الظروف قد تن�ساأ من عوامل اقت�سادية عامة اأو اإ�سرتاتيجية اأو �سيا�سية اأو عملية.

وتخ�سع طريقة اختبارات ال�سغط / اجلهد والتاأكيدات يف بنك اجلزيرة لعملية مراجعة ومناق�سة دائمة من اأجل �سمان التوافق مع 

اأف�سل املمار�سات النظامية والعاملية ال�سائدة. وتعترب عملية اختبارات ال�سغط / اجلهد مبثابة و�سيلة ملراجعة ا�سرتاتيجية توزيع را�س مال 

البنك وهي مبنية على اأ�سا�س �سيانوريوهات �سغط  �سديد يقوم مبوجبها البنك باإجراء التعديالت الالزمة على ا�سرتاتيجيته حيثما لزم 

االأمر وذلك بناء على نتائج اختبار ال�سغط املنفذ. ومبوجب اإطار و�سيا�سة اختبارات ال�سغط / اجلهد يف بنك اجلزيرة تتم حماكاة االآثار 

غري االإيجابية املحتملة ل�سيناريوهات ال�سغط على ربحية البنك ونوعية االأ�سول واالأ�سول املرجحة باملخاطر والكفاية الراأ�سمالية 

لقد �سمم برنامج اختبارات ال�سغط / اجلهد حتديدا بهدف تقييم املرونة واملالءة وال�سيولة والربحية لدى بنك اجلزيرة حتت خمتلف 

ظروف ال�سغط. وباالعتماد على طبيعة عامل املخاطر فاإن اآثار عملية اختبار ال�سغط / اجلهد حيثما انطبق ذلك يتم قيا�سها على 

املوؤ�رشات التالية للبنك:

· كفاءة االأ�سول  االرتفاع / االنخفا�س يف االأ�سول غري العاملة  وتقا�س كن�سبة من اأ�سول التمويل	

· الربحية  االرتفاع / االنخفا�س يف ح�سابات االأرباح / اخل�سائر	

· الكفاية الراأ�سمالية  وتقا�س ح�سب ن�سبة التغري يف اإجمايل مبلغ راأ�س املال ون�سبة الكفاية الراأ�سمالية	

· مركز ال�سيولة  ويقا�س طبقا للتغري يف موؤ�رشات ال�سيولة االأ�سا�سية. وتقوم جمموعة عمل اختبارات ال�سغط / اجلهد 	

والتي ت�سم خمتلف الفرق االإدارية برفع تقارير اختبارات ال�سغط / اجلهد اإىل الرئي�س التنفيذي العام وجلنة اإدارة 

املخاطر قبل احل�سول على موافقة جمل�س االإدارة عليها وتناق�س النتائج مع اجلهات اال�رشافية خالل االجتماعات 

ال�سنوية امل�سرتكة.
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اإدارة املخاطر   )٨
تخ�سع البيئة التي يعمل فيها البنك للتغري امل�ستمر ب�سبب العديد من العوامل بدءا من م�ستوى املعامالت اإىل االأحداث االقت�سادية 

اإدارة خماطر  املوؤ�س�سة  العامة. ولذلك فاإن بيئة املخاطر تتطلب مراقبة وتقييما م�ستمرين. وقد كانت املبادرات مبوجب برنامج 

)بنك اجلزيرة( مبثابة حافز وم�ساهم رئي�سي يف تعزيز ممار�سات اإدارة املخاطر �سمن البنك.

 املبادئ ال�ستة العري�سة لإدارة خماطر ال�رشكة 

حتدد املبادئ ال�ستة العري�سة الإدارة خماطر ال�رشكة االأ�س�س الرئي�سية املتعلقة بامل�سئولية واال�ستقاللية والهيكل ونطاق التطبيق.

يعتمد نهج اإدارة خماطر ال�رشكة على ثالث خطوط دفاع وهي: وحدات العمل املتبنية للمخاطر، وحدات مراقبة   )١

املخاطر واملراجعة الداخلية.

ت�سطلع  بينما  املالزمة الأعمالها  او  امل�ساحبة  للمخاطر  اليومية  االإدارة  املخاطر مب�سئولية  تبني  ت�سطلع وحدات   )٢

بتحديد  الكفيلة  واملنهجيات  االأدوات  وتطوير  املخاطر  اإدارة  اأطر  اإن�ساء  مب�سئولية  املخاطر  مراقبة  وحدات 

وتعريف وقيا�س ومراقبة والتحكم واختبار املخاطر. وتكمل هذه امل�سئوليات دور اإدارة املراجعة الداخلية والتي 

تقدم تاأكيدات م�ستقلة عن فعالية طريقة اإدارة املخاطر.

يف بنك اجلزيرة، تتوىل اإدارة خماطر ال�رشكة، من خالل مدراء خماطر االئتمان والرئي�س التنفيذي للمخاطر م�سئولية   )٣

م�ستقلة تتمثل يف مراجعة والتوقيع باال�سرتاك باملوافقة ومن خالل جلنة اإدارة االئتمان واللجنة التنفيذية على كافة 

عرو�س االئتمان الرئي�سية بالبنك والتي يتم اإعدادها وتبنيها والتو�سية بها من قبل وحدات العمل. وباالإ�سافة 

لذلك فاإن اإدارة املخاطر تقدم االإ�رشاف على وادارة املخاطر واال�ست�سارات لكافة خطوط العمل بالن�سبة لفئات 

املخاطر الرئي�سية مبا يف ذلك املخاطر االئتمانية، خماطر ال�سوق، خماطر ال�سيولة، خماطر العمليات وبع�س املخاطر 

املحددة االأخرى ذات العالقة بقطاع العمل والتي مت مناق�ستها مبوجب الركن الثاين من نظام بازل.

تعمل جمموعة اإدارة املخاطر على �سمان اأن تكون ال�سيا�سات االئتمانية الرئي�سية متجان�سة وحمدثة وحتدد م�ستوى   )٤

تقبل املخاطر من خالل اإطار و�سيا�سة تقبل املخاطر بالبنك. كما اأن جمموعة اإدارة املخاطر م�سئولة عن تطوير و 

تنفيذ خمتلف �سيا�سات املخاطر وقرارات العمل ذات العالقة واملعززة من قبل جمل�س االإدارة.

العمل  وحدات  عن  والتنظيمية  الوظيفية  الناحية  من  م�ستقلة  فانها  املخاطر  ادارة  عمل  يف  الفعالية  لتحقيق   )٥

ووحدات تبني املخاطر االأخرى �سمن بنك اجلزيرة.

التنفيذية  واللجنة  املخاطر  وجلنة  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  خالل  من  اجلزيرة  بنك  اإدارة  جمل�س  ي�سطلع   )٦

بامل�سئولية ال�ساملة باالإ�رشاف على املخاطر �سمن البنك

�ضيا�ضة واإطار تقبل املخاطر  )٩
تتم مراجعة �سيا�سة واإطار تقبل املخاطر من قبل جلنة اإدارة املخاطر وجمل�س االإدارة على اأ�سا�س دوري وتاأخذ يف االعتبار قدرة 

الرئي�سية و�سمعته  اأرباحه  املوؤ�س�ساتية والنظامية، وقوة  التوجيهات  بناء على  البنك على تقبل املخاطر ومركزه املايل الذي يريده 

وعالمته التجارية. وحتدد فعالية تقبل املخاطر مقايي�س املخاطر الرئي�سية للبنك وترفع تقاريرها ب�سكل دوري اإىل جلنة املخاطر 

واللجنة التنفيذية وجمل�س االإدارة من خالل تقارير حمددة.

)ا( اإدارة املخاطر الئتمانية:

تعك�س عبارة تقبل املخاطر كمية املخاطر التي يكون البنك على ا�ستعداد لتحملها يف �سبيل حتقيق اأهدافه االإ�سرتاتيجية. وتن�ساأ 

املخاطر االئتمانية عندما يتعامل البنك مع مدين اأو طرف مقابل واإخفاق ذلك املدين اأو الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته عند 

ا�ستحقاقها. ومن اأجل التخفيف من حدة اثار املخاطر االئتمانية يقوم البنك بتنفيذ اإجراءات مكثفة للقيام بالعناية الواجبة بالعميل 
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اأو الطرف املقابل حيث يقوم بتحليل املعلومات املالية الكمية والنوعية له )املعلومات املالية وبيانات االأعمال عادة(. وي�ستخدم 

البنك اأدوات التقييم الداخلي لتحديد درجة خماطر املدين والتي تعك�س تقدير البنك ب�ساأن احتمالية تعرث املدين. كما يعتمد البنك 

اأي�سا على الت�سنيقات التي متنحها كربى وكاالت التقييم االئتماين كلما كان ذلك متاحا. 

وتتم من خالل م�سئويل خماطر االئتمان، والرئي�س التنفيذي لالئتمان، والرئي�س التنفيذي للمخاطر ال�سيطرة على املخاطر االئتمانية 

من خالل الرقابة امل�ستمرة وتقييم م�سئولية املدين اأو الطرف املقابل وقدرته على الوفاء بالتزاماته من خالل برنامج ات�سال منتظم 

اإىل حتديد  االئتمانية  االإجراءات  للعميل وو�سعيته. وتهدف  املايل  للمركز  الر�سمية  ال�سنوية  واملراجعة  امل�ساريع  ملواقع  وزيارات 

امل�ساكل ب�سكل مبكر واتخاذ اإجراءات ت�سحيحية اإذا لزم االأمر حلماية م�سالح البنك. كما ي�سع البنك حدودا ائتمانية  للحد من 

مقدار التعر�س )االنك�ساف( ملدين اأو طرف مقابل واحد. ويقوم البنك اأي�سا بتحديد املزيد من القيود ح�سب نوع املعامالت 

املنفذة، ومدة �رشيانها و�رشوط الت�سديد وال�رشوط امل�سبقة والالحقة. كما يقوم البنك بتخفيف خماطره االئتمانية من خالل طلب 

�سمانات ملمو�سة عندما يلزم االأمر.

وي�سعى البنك اأي�سا اإىل ال�سيطرة على  خماطر املحفظة ـ وهي خماطر خمتلفة تن�ساأ من الرتكزات التي تكون ح�سا�سة لبع�س املوؤ�رشات 

املحددة كالن�ساط االقت�سادي واجلغرافيا وال�سمانات ودرجات املخاطر، الخ... ولتخفيف خماطر الرتكز هذه يقوم البنك بتنويع 

حمفظته من خالل تو�سيع قاعدة العمالء عرب خمتلف القطاعات االقت�سادية ومن خالل تنويع التمويل كتمويل راأ�س املال العامل على 

املدى الق�سري ومتويل امل�رشوفات الراأ�سمالية طويلة املدى واحتياجات متويل امل�ساريع لعمالئه من خالل الرتتيبات امل�سرتكة للوفاء 

مبتطلبات عمالئه. وتتم مراقبة الرتكزات االئتمانية للمدين والقطاع من خالل جمموعة اإدارة املخاطر ب�سكل دوري اأو ح�سب 

التعليمات النظامية النافذة من خالل  ملخ�س التقارير  اخلا�سة بالرئي�س التنفيذي للمخاطر، والتي تتم مراجعتها و مراقبتها ب�سكل 

منتظم من قبل الرئي�س التنفيذي لالئتمان و الرئي�س التنفيذي للمخاطر وروؤ�ساء  وحدات العمل. كما يتم الرفع عن م�ستويات 

الرتكز وب�سكل دوري اإىل جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة.

وتتم مراقبة الرتكزات من حيث م�سادر التمويل ومتابعة ا�سرتاتيجيات التنويع من اأجل تخفيف م�ستوى االعتماد على كبار مقدمي 

االأموال وذلك ب�سكل منتظم. 

ويقوم البنك ب�سكل م�ستمر بتحديث �سيا�سات االئتمان لديه بحيث تعك�س الوقائع االقت�سادية وال�سوقية والقانونية.

 )ب(  اإدارة خماطر ال�سوق:

يخ�سع ا�ستعداد البنك لتقبل املخاطر لعدة عوامل مبا يف ذلك تقلب ال�سوق واجتاهات االأعمال والو�سع االقت�سادي العام والعوامل 

املو�سوعية. وتتم اإدارة هذه العوامل واحتوائها من خالل حدود �سالحيات االأ�سواق ذات العالقة وال�سيا�سات التي تخ�سع الإطار 

اإدارة املخاطر املعتمد وااللتزام النظامي. ويراقب البنك ب�سكل متوا�سل خماطر ال�سوق من خالل التقدير الكمي ملتطلبات راأ�سماله 

وخماطر معدالت الربحية وخماطر العمالت ومن خالل التحقق من اأن ق�سم اخلزينة لديه يعمل �سمن حدود ال�سالحيات املخولة له.

)ج(   اإدارة خماطر العمليات 

اإن م�ستوى تقبل خماطر العمليات بالبنك حمدد �سمن اإطار �سيا�سة تقبل املخاطر وينعك�س من خالل االإجراءات وحدود ال�سالحيات 

التالية كجزء من عملية اختبارات ال�سغط / اجلهد ن�سف ال�سنوية:

االأثر واحلجم من حيث حدود ال�سالحيات   - ١  

التحمل واحلدود الق�سوى التي تعك�س م�ستوى حتمل املخاطر املقبولة وخ�سائر العمليات  - ٢  

البيانات الالزمة لغر�س  تعريف وحتديد خماطر العمليات واخل�سائر الت�سغيلية املهمة   - ٣  
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بهدف دعم م�ستوى تقبل املخاطر لدى البنك، يتعني على كل ق�سم عمل / ق�سم م�ساندة و�سع موؤ�رشات للمخاطر الرئي�سية ذات 

العالقة به وذلك مب�ساعدة ق�سم اإدارة خماطر العمليات جنبا اإىل جنب مع و�سع ال�سيا�سات واالإجراءات املقرتنة بذلك.

10(  املخاطر الئتمانية

أ( ملحة عامة

تتمثل املخاطر االئتمانية يف اإخفاق مدين البنك اأو الطرف املقابل يف الوفاء بالتزاماته طبقا لل�رشوط املتفق عليها. وي�سمل ذلك 

اأي�سا املخاطر النا�سئة عن معامالت الت�سوية واملقا�سة.

اإن الوحدات الرئي�سية امل�سئولة عن حتمل / تبني املخاطر االئتمانية بالبنك هي:

· جمموعة ال�رشكات واملوؤ�س�سات امل�رشفية	

· جمموعة اخلدمات امل�رشفية التجارية )ال�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة(	

· جمموعة اخلدمات امل�رشفية الفردية	

· جمموعة اخلزينة	

· جمموعة اخلدمات امل�رشفية اخلا�سة 	

وقد و�سعت كل وحدة من وحدات تبني املخاطر االئتمانية �سيا�سات وتعليمات حمددة حتكم فعاليات تبني املخاطر االئتمانية 

العائدة لها والتي مت ت�سمينها يف �سيا�سة املخاطر االئتمانية، و�سيا�سة خماطر اخلدمات امل�رشفية الفردية و�سيا�سة خماطر اخلزينة.

ب( خم�س�سات القرو�ض والتمويل

حمددة  خم�س�سات  باإن�ساء  يقوم  فاإنه  ولذلك  ال�سعودي.  العربي  النقد  موؤ�س�سة  لتعليمات  طبقا  املخ�س�سات  بو�سع  البنك  يقوم 

للح�سابات املتعرثة بناء على تقديرات احتمالية اإخفاق املدين املعني يف الوفاء بالتزاماته. كما ي�سع البنك خم�س�سات جماعية على 

االأ�سول املتبقية للمحفظة بناء على تقدير احتمالية  التعرث واخل�سارة يف حالة  التعرث. هذا وتتم مراجعة اإ�سرتاتيجيات املخ�س�سات 

الدورية املحددة واجلماعية واعتمادها من قبل الرئي�س التنفيذي لالئتمان والرئي�س التنفيذي للمخاطر وروؤ�ساء وحدات واأق�سام 

العمل ورئي�س الرقابة املالية والرئي�س التنفيذي العام.

من اجلدير بالذكر اأن البنك ي�سري قدما بالن�سبة لتطبيق املعيار املحا�سبي الدويل ٩ ـ  القوائم املالية - وذلك طبقا لتعليمات موؤ�س�سة 

النقد. وقد و�سع البنك يف هذا االإطار خطة مف�سلة ت�سمن التطبيق ال�سل�س للمعيار املحا�سبي العاملي ٩ مع العمل على تطوير 

االأمناط ذات العالقة التي �ستمكن من تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة بناء على فرتة حياة الت�سهيالت االئتمانية واحتمالية التعرث.

خماطر ال�ضوق   )11

أ( مقدمة

تتمثل خماطر ال�سوق يف تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية الأية اأداة مالية ب�سبب التغريات يف متغريات ال�سوق 

كاأ�سعار االأ�سهم ومعدالت الربحية واأ�سعار �رشف العمالت االأجنبية واأ�سعار ال�سلع. 
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ب( اإدارة خماطر ال�سوق

وحدود  ال�سيا�سات  عن  م�سئولتان  االإدارة،  جمل�س  من  بتفوي�س  واملطلوبات،  املوجودات  وجلنة  ال�سوق  خماطر  �سيا�سة  جلنة  اإن 

بو�سوح  حتدد  والتي  ال�سوق  ملخاطر  �سيا�سة  البنك  اعتمد  وقد  ال�سوق.  خماطر  اإدارة  يف  امل�ستخدمة  وال�سوابط  ال�سالحيات 

ال�سيا�سات واالإجراءات وحدود �سالحيات خماطر االأ�سواق بالبنك.

ال�سفافة وبيانات خماطر  ال�سوق  الدخل، واإبراز خماطر  التقلب يف  اإدارة م�ستويات  ال�سيا�سة يف  الرئي�سية لهذه  وتتمثل االأهداف 

ال�سيولة اإىل االإدارة العليا وجلنة املخاطر وجلنة املوجودات واملطلوبات وجمل�س االإدارة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 خماطر اأ�سعار �رشف العمالت الأجنبية

اأو  لقيمتها،  اأجنبية  بعمالت  �سادرة  مالية  اأ�سول  اأي  خ�سارة  على  املرتتبة  املخاطر  هي  االأجنبية  العمالت  �رشف  اأ�سعار  خماطر 

حتقيق اأية مطلوبات �سادرة بعمالت اأجنبية ربحا يف القيمة. وقد و�سعت �سيا�سة خماطر اخلزينة حدود �سالحيات بالن�سبة ل�سايف 

الع�رش  الدول  وعمالت  االأمريكي  للدوالر  �سالحيات  حدود  و�سع  مت  حيث  العمالت،  جمموعات  ح�سب  املفتوحة  املراكز 

تذكر  ال  االأجنبية  العمالت  من �رشف  البنك  اأن خماطر  بالذكر  االأخرى. وجدير  العمالت  وكافة  اخلليجية  والعمالت  الكربى 

الأن موجودات ومطلوبات البنك مقيمة ب�سكل رئي�سي بالريال ال�سعودي واإىل حد اأقل بالدوالر االأمريكي اأو بعمالت مربوطة 

بالدوالر االأمريكي

 

خماطر اأ�سعار الأ�سهم

تتمثل خماطر اأ�سعار االأ�سهم يف املخاطر املرتتبة على انخفا�س قيم ا�ستثمارات البنك يف االأ�سهم. ويتم �سبط ومراقبة حمفظة البنك 

با�ستثمارات  مبعظمها  هذه  املتاجرة  تتعلق حمفظة   . ال�سوق  طبقا ال�سعار  منتظم  ب�سكل  ال�سوق  املدرجة يف  املالية   االأوراق  من 

ا�سرتاتيجية يف را�س املال التا�سي�سي  يف خمتلف ال�سناديق من خالل و حتت ادارة �رشكة اجلزيرة كابيتال. جميع هذه اال�ستثمارات 

قيمة غري موؤثرة تظهر يف  ا�ستثمارات �سغرية  قدمية وذات  بنك اجلزيرة حمفظة  املايل )تداول(. يوجد لدى  ال�سوق  مدرجة يف 

�سجالت البنك، معظم هذه اال�ستثمارات هي ا�سهم غري متداولة. و يتم تقييم وقيا�س اال�ستثمارات يف اال�سهم غرياملتداولة بالقيمة 

العادلة. اية تغيريات يف القيمة توؤخذ باالعتبار يف حقوق امللكية و قائمة الدخل ال�سامل بالبنك. املعاجلة الراأ�سمالية ملخاطر ال�سوق

املال  راأ�س  ي�ستخدم  املعيارية، حيث  الطريقة  با�ستخدام  ال�سوق  املال مقابل خماطر  لراأ�س  الدنيا  املتطلبات  بنك اجلزيرة  يحت�سب 

االجنبية  العمالت  وخماطر  الربحية  معدل  خماطر  ومتثل  ال�سوق.  ملخاطر  معاك�سة  حتركات  اأية  ملواجهة  مايل  حماية  كحاجز 

وخماطرال�سيولة عوامل املخاطرة الرئي�سية التي تواجهها اأن�سطة البنك.

ج( اختبارات ال�سغط / اجلهد

يجري البنك اختبارات ال�سغط / اجلهد على اأ�سا�س ن�سف �سنوي وذلك بهدف اإجراء املزيد من التقييم للخ�سائر املحتملة. اإذ 

اأن البنك و من خالل تقييم حجم اخل�سائر غري املتوقعة يكون قادرا على فهم حيثيات املخاطر والتعر�س املحتمل الأحداث غري 

حمتملة ولكن معقولة يف االأ�سواق غري العادية. وي�ستخدم البنك لهذا الغر�س �سيناريوهات متعددة ترتافق مع تبني االإجراءات 

املالئمة املتعلقة بذلك. ويتم حتديث هذه ال�سيناريوهات كما يجوز اإعادة تعريفها / حتديدها على اأ�سا�س متوا�سل بحيث تعك�س 

ذات  واالأ�س�س  النظامية  التعليمات  على  بناء  اجلهد   / ال�سغط  الختبارات  التقييمات  البنك  ويجري  احلالية.  ال�سوق  ظروف 

العالقة وذلك بناء على �سيناريوهات حمددة االأهداف وذلك الختبار مرونة بع�س املحافظ املحددة. ويتم رفع نتائج اختبارات 

ال�سغط اإىل كل من االإدارة العليا وجلنة املخاطر واللجنة التنفيذية وجمل�س االإدارة وذلك من اأجل ت�سهيل واإدارة املخاطر مبزيد 

من ال�سفافية.   
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خماطر العمليات:   )12
خماطر العمليات هي خماطر اخل�سائر الناجمة عن ف�سل او عدم كفاية االجراءات  الداخلية اأو املوظفني اأو االأنظمة اأو اأية عوامل 

العمليات  وي�ستثنى من خماطر  تقريبا.  البنك  ميار�سها  التي  االأن�سطة  كافة  من  الغالب  العمليات يف  تن�ساأ خماطر  اأخرى.  خارجية 

املخاطر االئتمانية ـ املخاطر النا�سئة عن املعامالت املالية التي يتم الدخول بها مع مدينني اأو اأطراف  مقابلة حيث يخفق املدين اأو 

الطرف املقابل يف الوفاء باجلزء املرتتب عليه من املعاملة.

لقد مت تاأ�سي�س فريق م�ستقل يتوىل اإدارة خماطر العمليات يتبع ملجموعة اإدارة خماطر ال�رشكة. وتقع على عاتق هذا الفريق م�سوؤولية 

مراقبة و�سبط خماطر العمليات بالبنك. وعمليات هذه االدارة تتم  طبقا للتعليمات الواردة يف �سيا�سة واإطار خماطر العمليات. 

يتم اختباره على فرتات  الطوارئ والذي  االأعمال وخطة مقابل  برناجما ال�ستمرارية  البنك وطبق  وباالإ�سافة لذلك، فقد و�سع 

منتظمة ورفع نتائج االختبارات اإىل اجلهات ذات العالقة باملخاطر.

اآ( اإدارة ومراقبة خماطر العمليات

�سمم اإطار اإدارة خماطر العمليات الذي مت تبنيه من اأجل احلفاظ على االعتمادية بني اإدارة املخاطر واالأق�سام املتبنية للمخاطر ممثلة 

مبختلف جمموعات العمل �سمن البنك، فمع اأنه مت  اإبقاء م�سئولية اإدارة العمل على عاتق جمموعات واأق�سام االأعمال، اإال اأنه مت 

اأي�سا اإن�ساء اأ�س�س م�سرتكة من اأجل اإ�رشاك فريق اإدارة خماطر العمليات يف ت�سهيل عملية  تعريف حتديد وقيا�س وتقييم  املخاطر 

واالجراءات الرقابية املرتبطة. 

هذا، ولقد قام فريق اإدارة خماطر العمليات  خالل ال�سنة بتنفيذ عملية جمع متخ�س�سة للبيانات من خالل االجتماعات املتكررة مع 

روؤ�ساء االأق�سام واالإدارة العليا �سعيا منه لتاأمني فهم وا�سح لتوجهات العمل من خالل تعميم االأهداف االإ�سرتاتيجية لوحدة العمل 

ذات العالقة.  وياأتي ت�سميم هذا النهج من اأجل ربط توجهات االإدارة مب�ستويات حتمل املخاطر املخ�س�سة وبيانات املخاطر.

  ا�ستعدادا للمبا�رشة بتنفيذ اأن�سطة حتديد وتقييم املخاطر على نطاق البنك، فقد مت تطوير وتنفيذ برنامج توعية �سامل باملخاطر �سمل 

االإدارة و ممثلي املخاطر واأ�سحاب املخاطر املعنيني.

كما مت و�سع جدول تف�سيلي لتوزيع املخاطر بالت�ساور مع اإدارات جمموعات االأعمال بهدف لفت اأنظارها للمخاطر الرئي�سية 

والهامة التي تتطلب انتباهها واتخاذ اإجراءات من قبلها على اأ�سا�س االأولوية.  

  وفيما يلي الطرق الرئي�سية امل�ستخدمة الإدارة ومراقبة خماطر العمليات:

التقييم الذاتي للمخاطر و الجراءات الرقابية:

تتم متابعة �سجل املخاطر وخطط العمل املتوافقة وحتدث ب�سكل منتظم. وت�سمل دورة املراجعة هذه املناق�سة مع جلنة ادارة خماطر 

العمليات لطلب التوجيه فيما يخ�س قبول املخاطر ومعاجلتها مبا يف ذلك قرار اتخاذ اإجراءات ملراجعة وتطوير بيئة الرقابة. 

وقد و�سع البنك برناجما �سامال للتقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية ، ويتم مبوجب هذا الربنامج عقد الندوات وور�س 

العمل من قبل فريق اإدارة خماطر العمليات واأي�سا و�سع جداول التوزيع على م�ستوى كافة اق�سام  العمل وامل�ساندة. وتتم مراقبة 

املخاطر العالية و املتو�سطة عن كثب ورفعها اإىل امل�ستويات املالئمة مبا ي�سمن املراقبة الفعالة لها و التخفيف من اثارها ال�سلبية.

كما تتم مراقبة التقدم يف خطط اإجراءات التخفيف من اثار املخاطر وحركة مقايي�سها يف  جدول توزيع املخاطر و التباحث بها  

و مناق�ستها مع االإدارات ذات العالقة.
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املوؤ�رشات الرئي�سية للمخاطر

مت تنظيم جمموعة من ور�س العمل من اأجل اإ�سدار القائمة االأوىل للموؤ�رشات الرئي�سية للمخاطر. وطبقا لطبيعتها فاإن هذه  املوؤ�رشات 

حتدد وتقيم بالتن�سيق مع اأق�سام العمل ذات العالقة واأ�سحاب املخاطر الذين يتعاملون ب�سكل رئي�سي مع االإجراءات احل�سا�سة. 

املحددة  املوؤ�رشات  لبع�س  التوقعات  واإدارة  وحتليل  املطلوبة  املعلومات  بجمع  الكفيلة  الو�سائل  و�سع  االإجراءات  هذه  وت�سمل 

كو�سع حدود ق�سوى مقبولة من اأجل اإن�ساء الو�سائل الكفيلة بت�رشيع اأو  تاأخري اإ�سارات التحذير. كما ينطوي ذلك اأي�سا على دمج 

بع�س موؤ�رشات املخاطر الرئي�سية العامة التي تتطلب اإجراءات على م�ستوى البنك ككل. ويهدف البنك اإىل حت�سني قائمة موؤ�رشات 

املخاطر الرئي�سية مبا يكفل اإيجاد موؤ�رشات خماطرذات معنى و ارتباط باالعمال.

اإدارة بيانات اخل�سائر

يراقب فريق خماطر العمليات ويحتفظ ب�سجل مف�سل لكافة خ�سائر خماطر العمليات وحوادث اخل�سائر التي كادت ان تتحقق. 

وترتبط هذه العوامل ببيانات ت�سنيف املخاطر و�سجل املخاطر الرئي�سة ذات العالقة مبا يوجه اإدارة الق�سم على توجيه جهودها 

نحو حت�سني �سوابط الرقابة لديها و كذلك حت�سني املنتجات اأو اخلدمات ذات العالقة. ويتم ت�سنيف هذه البيانات واالإبالغ عنها 

طبقا لنوع اأحداث اخل�سائر مبوجب نظام  بازل ٣.

اإدارة ا�ستمرارية الأعمال

اال�ستمرارية  قدرات  وبناء  االأ�سخا�س  حياة  حماية  على  يركز  االأعمال  ا�ستمرارية  الإدارة  متكامال  برناجما  وو�سع  البنك  طور 

املمار�سات  واأف�سل  الدولية  املعايري  بناء على  الربنامج  اإعداد  مت  وقد  واالأ�سول.  الرئي�سية  لالإجراءات  بالن�سبة  االأعمال  وا�سرتداد 

املتبعة ومتطلبات موؤ�س�سة النقد. وميتد نطاق هذا الربنامج لي�سمل التايل:

· اإدارة االأزمات واال�ستجابة	

· االأمن وال�سالمة	

· ا�ستمرارية االأ�سخا�س	

· ا�سرتداد االأعمال	

· ا�سرتداد خدمات تقنية املعلومات يف حاالت الكوارث	

�سمم برنامج اإدارة ا�ستمرارية االأعمال ليعمل ب�سكل متوا�سل، وتتم مراجعته ب�سكل منتظم من قبل االأ�سخا�س املعنيني الداخليني 

واخلارجيني. وتعزز هذه اخل�سائ�س ا�ستعداد البنك وقدراته على اال�ستجابة لالأحداث الطارئة واإدارتها وحماية االأ�سول الرئي�سية 

للبنك وموا�سلة العمليات الهامة. وتتمثل النتائج املتوقعة لهذا الربنامج يف انخفا�س االآثار ال�سلبية، تعزيز االأداء، وال�سمعة القوية 

وااللتزام باملتطلبات النظامية.

اإ�سناد الأعمال جلهات خارجية:

اإدارة خماطر العمليات يف مراجعة تقييم  مت�سيا مع قواعد موؤ�س�سة النقد املتعلقة باإ�سناد االأعمال الأطراف خارجية، ي�سارك فريق 

العمليات ومتطلبات  دقيقة ملخاطر  اأن�سطة م�رشفية هامة جلهات خارجية. وينطوي ذلك على مراجعة  باإ�سناد  املتعلقة  املخاطر 

ا�ستمرارية االأعمال املرتبطة بالن�ساط امل�سند للجهات اخلارجية
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ادارة مكافحة الحتيال

و�سع البنك برناجما ملكافحة االحتيال بال�رشكة )البنك( بالتن�سيق مع العديد من اأ�سحاب امل�سالح الداخليني وذلك بهدف منع 

وتقليل اخل�سائر الناجتة عن عمليات االحتيال الداخلي واخلارجي اإىل احلد االأدنى. وقد مت تطبيق برنامج التوعية �سد االحتيال على 

م�ستوى البنك، ويتخذ البنك اال�ستعدادات الالزمة الإجراء عملية لتقييم خماطر االحتيال على م�ستوى البنك والتي �سيتم ربطها 

ببيانات املخاطر احلالية و�سجالت االجراءات الرقابية.

ب( قيا�ض كلفة راأ�ض مال خماطر العمليات

يتم ح�ساب كلفة راأ�س مال خماطر العمليات با�ستخدام طريقة املوؤ�رش االأ�سا�سي وذلك طبقا لتوجيهات موؤ�س�سة النقد وقواعد  نظام بازل 

٣ . وت�ستخدم طريقة املوؤ�رش االأ�سا�سي حل�ساب كلفة راأ�س مال خماطر العمليات وحدة قيا�س األفا )١٥%( على متو�سط اإجمايل الدخل 

بالن�سبة  املعيارية  الطريقة  نحو  االنتقال  البنك  وينوي  البنك. هذا،  قبل  من  املا�سية  الثالثة  ال�سنوات  الذي مت حتقيقه خالل  االإيجابي 

حل�ساب كلفة راأ�س مال خماطر العمليات وذلك يف امل�ستقبل القريب. ويف هذا ال�سياق ف�سوف يقوم البنك بطلب موافقة موؤ�س�سة النقد 

ر�سميا على تبني الطريقة املعيارية طبقا لذلك. كما �سيقوم البنك مبوا�سلة جمع بيانات اخل�سائر ال�سابقة ومقارنتها مقابل راأ�س املال 

املخ�س�س ح�سب خطوط العمل حت�سريا للطرق املتقدمة التي يخطط البنك لتنفيذها على املدى البعيد طبقا لتعليمات بازل ٣ املعدلة.

خماطر عدم اللتزام باملبادئ ال�رشعية:    )1٣
حيث اأن بنك اجلزيرة هو بنك اإ�سالمي فاإنه معر�س ملخاطر عدم االلتزام باالأحكام ال�رشعية. ومن اأجل مراقبة تلك املخاطر فقد 

اأن�ساأ البنك هيئة �رشعية م�ستقلة ووحدة مراجعة االلتزام ال�رشعي �سمن املجموعة ال�رشعية.  

اآ( احلوكمة ال�رشعية

متت �سياغة اإطار االلتزام ال�رشعي من اأجل متكني بنك اجلزيرة من اإبالغ اإ�سرتاتيجياته جتاه حتقيق اإدارة فعالة ملخاطر االلتزام ال�رشعي 

عرب املوؤ�س�سة وذلك مت�سيا مع مبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية. وميثل اإطار االلتزام ال�رشعي خطة االإدارة ال�رشعية على م�ستوى املوؤ�س�سة 

والتي تتكون من هيكل احلوكمة ال�رشعية واإجراءات االأنظمة والرقابة التي يجب اأن يتم تبنيها من قبل كيانات العمل ذات العالقة 

عرب املجموعة. ويتم تنفيذ احلوكمة ال�رشعية من خالل الفعاليات التالية:

· املراجعة ال�رشعية	

· اال�ست�سارات واالأبحاث ال�رشعية	

· التدقيق ال�رشعي 	

ب(  الهيئة ال�رشعية

هيئة  باإن�ساء  اإ�سالمي مرخ�س  بنك  اأي  يقوم  اأن  تقت�سي  والتي  االإ�سالمية  للم�رشفية  ال�رشعية  لالأنظمة  االإ�سالمي  البنك  تخ�سع عمليات 

ا�ست�سارية �رشعية لتقدمي امل�سورة ال�رشعية للبنك حول عملياته واأعماله مبا ي�سمن عدم ت�سمينها اأي عن�رش غري متوافق مع ال�رشيعة االإ�سالمية.

وتتمثل م�سئوليات الهيئة ال�رشعية يف االآتي:

· تقدمي اال�ست�سارات ملجل�س االإدارة حول االأمور املتعلقة بال�رشيعة يف عمليات البنك واأعماله.	

· املوافقة على دليل واإطار االلتزام ال�رشعي	

· املوافقة على والتحقق من �سحة امل�ستندات ذات العالقة.	

· تقدمي امل�سورة للبنك فيما يخ�س ح�ساب وتوزيع الزكاة	
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· م�ساعدة االأطراف املعنية بخ�سو�س االأمور ال�رشعية	

· تقدمي الفتاوي ال�رشعية اخلطية	

ج(  اإجراءات تنقية الدخل غري امللتزم بال�رشيعة

مت اإن�ساء هيكل املراقبة من اأجل معاجلة واالإبالغ عن املعامالت غري املتوافقة مع ال�رشيعة واأي�سا املعامالت املحتملة غري املتوافقة مع مبادئ ال�رشيعة

وت�سمل االإجراءات التي يتبناها البنك من اأجل اإدارة خماطر عدم االلتزام ال�رشعي االإجراءات والعمليات التالية:

· التوعية واالت�ساالت	

· التحديد والتقييم	

· التخفيف والرقابة	

· املراقبة ورفع التقارير	

خماطر ال�ضيولة    )1٤
تكمن خماطر ال�سيولة يف احتمال مواجهة البنك م�ساعب يف الوفاء بواجباته املتعلقة بااللتزامات املالية التي يتم �سدادها نقدا اأو من 

خالل اأية اأ�سول مالية اأخرى. وميكن اأن تقع خماطر ال�سيولة نتيجة ال�سطرابات ال�سوق اأو تخفي�س درجة التقييم االئتماين والتي 

ميكن اأن تت�سبب يف تبخر بع�س م�سادر التمويل. وللتخفيف من اثار هذه املخاطر حتاول االإدارة بكل جد تنويع م�سادر التمويل؛ 

ويتم االخذ يف االعتبار النواحي املتعلقة بال�سيولة عند ت�سعري االأ�سول. وتقت�سي �سيا�سة البنك على هذا ال�سعيد باالحتفاظ بر�سيد 

كاف من النقد واالأدوات املعادلة للنقد. 

لقد اأدت االأزمة املالية العاملية االأخرية اإىل ح�سول تغري كبري يف تنظيم واالإ�رشاف على خماطر ال�سيولة يف املوؤ�س�سات املالية. وبناء 

على متطلبات اإدارة خماطر ال�سيولة مبوجب نظام بازل ٣، يتم ا�ستخدام ن�سبتني من اأجل اإدارة خماطر ال�سيولة وهما ن�سبة تغطية 

ال�سيولة ون�سبة �سايف التمويل الثابتة.

اآ( طريقة اإدارة خماطر ال�سيولة:

بالن�سبة لالإدارة اليومية لل�سيولة، ت�سمن وحدة اأعمال اخلزينة وجود متويل كاف من اأجل الوفاء بالتزامات الدفع وال�سداد اليومية 

يف الوقت املحدد.

كما ت�سمل عملية اإدارة ال�سيولة االإجراءات التالية:

· االحتفاظ مبخزون كاف من النقد ذو نوعية عالية وغري املحمل باالأعباء كعن�رش وقاية للحماية يف حالة ح�سول 	

اأي انقطاع غري متوقع يف التدفقات النقدية.

· من 	 العديد  اإىل  اإ�سافة  اال�ستحقاق  عند  العجز  تقرير  خالل  من  املدى  وبعيدة  ق�سرية  النقدية  التدفقات  اإدارة 

املوؤ�رشات املختلفة.

· مراقبة تركزات املودعني على م�ستوى البنك لتجنب االعتماد غري الالزم على كبار مقدمي االأموال.	

· تنويع م�سادر التمويل من اأجل �سمان وجود مزيج متويلي مالئم.	

· �سمان املحافظة على الن�سب النظامية كن�سبة ال�سيولة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد ون�سبة تغطية ال�سيولة و ن�سبة 	

�سايف التمويل الثابتة فوق امل�ستويات املطلوبة.
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· اإجراء اختبارات ال�سغط / اجلهد لل�سيولة على اأ�سا�س ن�سف �سنوي حتت خمتلف ال�سيناريوهات كجزء من الرقابة 	

احلكيمة لل�سيولة من اأجل اختبار فعالية وقوة اخلطط ذات العالقة.

وجدير بالذكر اأن كافة ال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة بال�سيولة م�سمولة يف دليل �سيا�سة خماطر ال�سوق والتي تخ�سع للمراجعة 

واالعتماد على ا�سا�س �سنوي من قبل جلنة �سيا�سة خماطر ال�سوق.

ان�سجاما مع قانون مراقبة البنوك والقواعد ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد، يحتفظ البنك باحتياطي نظامي لدى موؤ�س�سة النقد يعادل ٧% 

من اإجمايل حجم ودائع الطلب و ٤% من ودائع العمالء االآجلة. وباالإ�سافة اإىل االحتياطي النظامي، يحتفظ البنك باحتياطي �سيولة 

ال يقل عن ٢٠% من حجم مطلوبات الودائع، على �سكل نقد واأ�سول، والتي ميكن حتويلها اإىل �سيولة خالل مدة ال تتجاوز ٣٠ يوما.

وميلك البنك حاليا حمفظة ا�ستثمارية، يتكون جزء كبري منها من �سندات ال�سعر العائم وال�سكوك احلكومية ال�سادرة عن موؤ�س�سة 

النقد. وتعترب هذه املحفظة ذات نوعية و�سيولة عالية مع اإمكانية توفر التمويل )حتى ٨٥-٩٠% ح�سب االأداة اال�ستثمارية( من 

خالل نافذة اإعادة ال�رشاء لدى موؤ�س�سة النقد.

خماطر اأ�ضعار الربح يف املحفظة البنكية    )1٥
تن�ساأ خماطر اأ�سعار الربح من التغريات يف اأ�سعار الربح والتي توؤثر اإما على القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لالأدوات 

املالية احل�سا�سة الأ�سعار الربح يف املحفظة البنكية.

اآ( ح�سا�سية  العائد لالأ�سول واملطلوبات  والبنود خارج امليزانية:

يدير البنك  تعر�سه لالآثار املرتتبة عن خمتلف املخاطر املرتبطة بالتقلب يف امل�ستويات ال�سائدة الأ�سعار الربح يف ال�سوق على مركزه 

املايل وتدفقاته النقدية. وي�ستخدم البنك لهذا الغر�س �سعر �سايبور لالإقرا�س ك�سعر ا�ستداليل ملختلف اال�ستحقاقات. ويف احلاالت 

التمويل.  لتكلفة  هام�س  بتوفري  اخلزينة  تقوم  ال�سوق،  الفعلية يف  للمعامالت  ممثلة  اال�ستداللية  االأ�سعار  تلك  فيها  تكون  التي ال 

ويفر�س البنك اأ�سعار الربحية بناء على ا�ستحقاقات القرو�س )حيث يتطلب التمويل طويل املدى اأ�سعار ربحية اأعلى(.

يتم قيا�س خماطر معدل/ �سعر الربح وفقا الف�سل ممار�سات القطاع امل�رشيف، ويتم افادة االدارة العليا بالتقارير ذات العالقة على 

الزمنية  ال�سال�سل  بيانات  ت�ستخدم  النماذج  امل�ستحقة، هذه  للودائع غري  ال�سلوكية  النماذج  يا�ستخدام  البنك  يقوم  يومي.  ا�سا�س 

االح�سائية. يتم ا�ستقاق االفرتا�سات من نتائج هذه النماذج بالتزامن مع عوامل نوعية اخرى. وب�سكل ا�سا�سي فاإن ن�سبة �سغرية 

من الودائع غري امل�ستحقة ) بناءا على قطاع االعمال( تكون يف جمموعة الفجوة ق�سرية املدى يف حني ان املتبقي يذهب اىل جمموعة 

الفجوة طويلة املدى.

�سوف يتم اإنفاذ التعليمات املعدلة موؤخرا من قبل جلنة بازل حول االإ�رشاف البنكي / موؤ�س�سة النقد فيما يخ�س خماطر اأ�سعار الربحية 

يف املحفظة امل�رشفية اعتبارا من عام ٢٠١٨، ويقوم البنك حاليا بالعمل على تطبيقها. ومن �ساأن هذه التعليمات حتديث املبادئ 

والطرق املتوقع ا�ستخدامها من قبل البنوك من اأجل قيا�س واإدارة ومراقبة و�سبط هذه املخاطر.

خماطر القت�ضاد العام ودورة العمل   )1٦
خماطر االقت�ساد العام ودورة العمل هي اأحد عوامل املخاطر والتي بدورها توؤدي اإىل ن�سوء اأنواع اأخرى من املخاطر  كاملخاطر 

ولكن  افرتا�سي  �سيناريو  على  مبنى  حتليل  با�ستخدام  اخلطر  هذا  بتقييم  البنك  قام  وقد  وال�سيولة.  ال�سوق  وخماطر  االئتمانية 
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معقول. وحيث اأن الن�ساط الرئي�سي للبنك هو التمويل فقد مت االفرتا�س باأن اأثر تلك املخاطر �سوف يرتكز ب�سكل رئي�سي على 

خماطر االئتمان.

املخاطر ال�ضرتاتيجية   )1٧

التغريات  وعن  اال�سرتاتيجية  قراراته  عن  والناجتة  وربحيته  اإيراداته  على  املرتتبة  املخاطر  اإىل  للبنك  اال�سرتاتيجية  املخاطر  ت�سري 

احلا�سلة يف ظروف العمل والتنفيذ غري ال�سحيح للقرارات. وبذلك فاإن املخاطر اال�سرتاتيجية تن�ساأ الأ�سباب خارجية ناجتة عن 

اأو  للبنك على �سكل انخفا�س يف قيمة حقوق امل�ساهمني  يت�سبب يف خ�سائر  اأن  تبني ا�سرتاتيجيات وخيارات خاطئة مما ميكن 

خ�سائر االأرباح، الخ... 

وقد قام البنك بتقييم خماطره اال�سرتاتيجية بناء على طريقة حمافظة جدا اآخذا يف االعتبار خمتلف حمفزات / عوامل املخاطر ذات 

العالقة بعملية التخطيط اال�سرتاتيجي واإمكانيات التنفيذ.

خماطر ال�ضمعة   )1٨

كاملمار�سات  عوامل  ب�سبب  �سلبيا  البنك  �سمعة  تاثر  من  تن�ساأ  اأن  التي ميكن  املحتملة  العك�سية  املخاطر  اإىل  ال�سمعة  ت�سري خماطر 

الالاأخالقية اأو االإجراءات النظامية اأو عدم ر�ساء العمالء وال�سكاوي اأو الدعاية ال�سلبية/املعاك�سة، الخ.

وقد قام البنك بتقييم خماطر ال�سمعة بناء على طريقة االأهداف املتوازنة. وتن�سب هذه الطريقة خمتلف حمفزات / عوامل املخاطر اإىل 

اأف�سل املمار�سات من اأجل ح�ساب درجة تقييم عامة.

تطبيق املعيار املحا�ضبي العاملي ٩   )1٩

�سعيا منه لتعزيز اإطار اإدارة املخاطر يف بنك اجلزيرة و�سمان ا�ستمرار ات�ساقه مع املتطلبات النظامية النافذة، فقد تبنى البنك مبادرة 

ا�سرتاتيجية لتطبيق املعيار املحا�سبي العاملي رقم ٩ -  االأدوات املالية- وذلك طبقا لتعليمات وتوجيهات موؤ�س�سة النقد. 

ومن اجلدير بالذكر اأن البنك متوافق مع متطلبات املعيار املحا�سبي العاملي رقم ٩ املتعلقة باحلماية ويعد من بني اأوائل البنوك يف 

اململكة التي قامت بتطوير حماية ا�سرتاتيجية ملجموعة االأ�سول لديها. كما اأن املتطلبات التي ي�سعها املعيار املحا�سبي العاملي رقم 

٩ فيما يخ�س الت�سنيف والقيا�س قيد الرتكيز وهناك م�رشوع تف�سيلي يتعلق بذلك قيد التنفيذ.

كما و�سع البنك خارطة طريق مف�سلة مع اأ�سحاب عالقة واأن�سطة حمددين. ومن اأجل �سمان تنفيذ خارطة الطريق يف الوقت 

املحدد فقد مت تطوير هيكل حوكمة بالن�سبة لـ »جمموعة عمل املعيار املحا�سبي العاملي رقم ٩« واأي�سا »جلنة اإ�رشافية«. ويتم رفع 

التطورات الرئي�سية فيما يخ�س م�رشوع املعيار املحا�سبي رقم ٩ وب�سكل منتظم اإىل اللجنة االإ�رشافية مع اإ�سدار تقارير حتديث اإىل 

جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س االإدارة على اأ�سا�س دوري. 

جمموعة اإدارة خماطر ال�رشكة )البنك( - الإجراءات امل�ضتقبلية      )20
تنظيم  باإعادة  البنك  قام  ال�سياق فقد  لديه. ويف هذا  املخاطر  اإدارة  تعزيز وتقوية ممار�سات وثقافات  تركيزه على  البنك  يوا�سل 

اإدارة املخاطر لديه مبا ميكنها من تقدمي التطمينات الأ�سحاب العالقة الداخليني واخلارجيني باأن البنك يطبق ن�سا وروحا ممار�سات 

ي�سمن  مبا  املعتمدة  واالإجراءات  ال�سيا�سات  لكافة  تف�سيلية  مراجعة  اإجراء  مت  فقد  لذلك،  اإ�سافة  قوية.  خماطر  اإدارة  واإجراءات 

ا�ستمرار �سالحيتها ومالئمتها لالأغرا�س املحددة.
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كما قام البنك باإجراء مراجعة تف�سيلية وحتقق واإعادة تطوير )حيثما لزم االأمر( الأمناط تقييم املخاطر لديه مبا ي�سمن اأن تبقى تلك 

ببيانات خماطر املدين واملحفظة. و�سمن هذا االإطار فقد طور  التنبوؤ  العامة وقادرة على  االأمناط مواكبة لالأهداف اال�سرتاتيجية 

البنك اأمناطا حمددة من املحافظ مقابل اأمناط االإقرا�س لل�رشكات واملوؤ�س�سات التجارية وال�رشكات املتو�سطة وال�سغرية واالإقرا�س 

املتخ�س�س. ويجري اأي�سا العمل على تطوير جمموعة من االأهداف املتوازنة فيما يخ�س املحفظة الفردية بالبنك مبا ي�سمن اأن يتم 

تنفيذ تقييم خماطر املدين على ا�سا�س الطلب )قبل املوافقة( وال�سلوكيات )بعد املوافقة(.

ومن اأجل اإجراء املزيد من التح�سني على عملية جمع املعلومات واإمكانيات رفع تقارير املخاطر، فقد تبنى البنك م�رشوعا خا�سا 

لتقييم اإمكانيات جمع البيانات لديه طبقا للمبادئ املو�سوعة من قبل جلنة بازل لال�رشاف امل�رشيف ٢٣٩. و�سوف يوفر امل�رشوع 

دافعا لتطوير وتنفيذ قاعدة قوية لبيانات املخاطر لدى البنك.  

 كما قام البنك بنجاح باأمتتة قدرات ح�ساب راأ�س املال لديه طبقا ملتطلبات بازل ٣. وقد مت ت�سغيل اآلية ح�ساب راأ�س املال اجلديدة 

بنجاح وهي حاليا يف مرحلة الت�سغيل التجريبي. وبعد ا�ستقرار هذه االآلية اجلديدة �سيقوم البنك باالت�سال ر�سميا مبوؤ�س�سة النقد من 

اأجل احل�سول على موافقتها العتماد هذه االآلية اجلديدة يف ح�ساب راأ�س املال لدى البنك.
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