ﻧﴩة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
»àFÉeh äGQÉ«∏e á«fÉªK ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (5^200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉeh äGQÉ«∏e á°ùªN øe ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ∫ÓN øe ("ìô£dG ô©°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S (300^000^000) ìôW
.("ìô£dG") ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY (%57^7 ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG) …Oƒ©°S ∫É`jQ (8^200^000^000) ¿ƒ«∏e
.(Ω1976/7/27≥aGƒŸG) `g1396/7/29 ïjQÉJh 4030010523 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ Ió«≤eh (Ω1975/6/21 ≥aGƒŸG) `g1395/6/12 ïjQÉàH QOÉ°üdG Ω/46 ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

.(Ω2018/04/01 ≥aGƒŸG) `g1439/07/15 óMC’G Ωƒj ‘ »¡àæJh ,(Ω2018/03/25 ≥aGƒŸG) `g1439/07/08 óMC’G Ωƒj øe CGóÑJ :∫hGóàdG IÎa
.(Ω2018/04/04 ≥aGƒŸG) `g1439/07/18 AÉ©HQC’G Ωƒj ájÉ¡f ≈àM (Ω2018/03/25 ≥aGƒŸG) `g1439/07/08 óMC’G Ωƒj øe CGóÑJ :ÜÉààc’G IÎa
QOÉ°üdG Ω/46 ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°ûc ("áYƒªéŸG" hCG "Iôjõ÷G áYƒª›"`H Ú©ªà› á∏«eõdGh á©HÉàdG ¬JÉcô°Th ∂æÑdG ≈dEG QÉ°ûjh "Qó°üŸG" hCG "∂æÑdG" hCG "ácô°ûdG"`H Iô°ûædG √òg ‘ ¬«dEG QÉ°ûjh) Iôjõ÷G ∂æH ¢ù°SCÉJ
∫Gƒ°T 16 ‘ ¬à£°ûfCG ádhGõe ∂æÑdG CGóHh .IóL áæjóe ‘ ¢ù«FôdG ∂æÑdG õcôe ™≤jh ,IóL áæjóÃ (Ω1976/7/27≥aGƒŸG) `g1396/7/29 ïjQÉàH 4030010523 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ ó«≤eh (Ω1975/6/21 ≥aGƒŸG) `g1395/6/12 ïjQÉàH
…OÉY º¡°S (520^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉª°ùªN ≈dEG áª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (5^200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉeh äGQÉ«∏e á°ùªN ‹É◊G ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj ,Iô°ûædG √òg ïjQÉàHh .(Ω1976 ΩÉY øe ôHƒàcCG 9 ≥aGƒŸG) `g1396 ΩÉY øe
.("á«dÉ◊G º¡°SC’G" `H É¡«dEG QÉ°ûjh) πeÉµdÉH áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SCG áª«≤H ("º¡°SC’G")
∫ƒ°ü◊ÉH áWhô°ûe ,("∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR") …Oƒ©°S ∫ÉjQ (3^000^000^000) äGQÉ«∏e áKÓK áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW ∫ÓN øe ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2015/1/14 ≥aGƒŸG) `g1436/3/23 ïjQÉàH ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
ïjQÉJh 361000057492 ºbQ á°ù°SDƒŸG ÜÉ£N ÖLƒÃ ¬dÉe ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ("ó≤ædG á°ù°SDƒe") …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe á≤aGƒe ≈∏Y ∂æÑdG π°üM Éªc .ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒeh áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG áaÉc ≈∏Y
. `g1438/02/09 ïjQÉJh 381000015409 ºbQ á°ù°SDƒŸG ÜÉ£N ÖLƒÃ á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ∞∏e Ëó≤àd »FÉ¡ædG óYƒŸG ójó“ ≈∏Y ó≤ædG á°ù°SDƒe â≤aGh Éªc .(Ω2015/02/8 ≥aGƒŸG) `g1436/04/19
º¡°SCG") ójóL …OÉY º¡°S (300^000^000) ìôW ∫ÓN øe ∂dP ºà«°Sh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ∂æÑdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2018/03/19 ≥aGƒŸG) `g1439/07/02 ÚæKE’G Ωƒj ïjQÉJ ‘h
»àFÉeh äGQÉ«∏e á°ùªN øe ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób óMGƒdG º¡°ù∏d á«ª°SG áª«≤Hh ,("ìô£dG ô©°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ("Iójó÷G º¡°SC’G" hCG "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ (8^200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉeh äGQÉ«∏e á«fÉªK ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (5^200^000^000) ¿ƒ«∏e
OÉ–EG ácô°Th ,(%5^83 ≠∏ÑJ á«µ∏e áÑ°ùæH) »æWƒdG ¿Éà°ùcÉH ∂æHh ,(%5 ≠∏ÑJ á«µ∏e áÑ°ùæH) πeÉc óªfi øH ˆGóÑY øH ídÉ°U /PÉà°SC’G ‘ (¬dÉe ¢SCGQ øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG …CG) ∂æÑdG ‘ QÉÑµdG ÚªgÉ°ùŸG πãªàj ,Iô°ûædG √òg ïjQÉàHh
.(%6^59 ≠∏ÑJ á«µ∏e áÑ°ùæH) á«ªæà∏d IƒNE’G
»ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸGh ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj º¡°SCÓd ÚµdÉŸG ÚªgÉ°ùª∏d ("ájƒdhCG ≥M" `H IOôØæeh "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M" `H á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºà«°S
øjOôØæeh "øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω2018/03/19 ≥aGƒŸG) `g1439/07/02 ÚæKE’G Ωƒj ïjQÉàH ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ »∏j ∫hGóJ Ωƒj ÊÉK ájÉ¡æH ∂æÑdG
º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ∂æÑdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M (0^5769) Oó©H ∫Éª°SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ("ó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG" `H
.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ójóL óMGh
("∫hGóJ" ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG - Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’Gh ¥ƒ≤◊G ∫hGóJ º¡d ≥ëj øjòdG – ("Oó÷G øjôªãà°ùŸG") øjôªãà°ùŸG áeÉY øe ºgÒZh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ™«ªL ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
IÎa ôªà°ùJh ("∫hGóàdG IÎa") (Ω2018/04/01 ≥aGƒŸG) `g1439/07/15 ïjQÉàH óMC’G Ωƒj ‘ ∫hGóàdG IÎa »¡àæJ ¿CG ≈∏Y (Ω2018/03/25 ≥aGƒŸG) `g1439/07/08 ïjQÉàH óMC’G Ωƒj ‘ ÜÉààc’G IÎah ∫hGóàdG IÎa CGóÑJh .("¥ƒ°ùdG") hCG
¢SOÉ°ùdG Ωƒ«dG AÉ¡àfG ≈àM ∫hGóàdG IÎa ôªà°ùJ ÚM ‘ Ωƒ«dG ¢ùØf ‘ ¿BGóÑJ ±ƒ°S ÜÉààc’G IÎah ∫hGóàdG IÎa ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒh .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2018/04/04 ≥aGƒŸG) `g1439/07/18 ïjQÉàH AÉ©HQC’G Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ÜÉààc’G
.IÎØdG ¢ùØf ájGóH øe ™°SÉàdG Ωƒ«dG AÉ¡àfG ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJ Éªæ«H ,IÎØdG ájGóH øe
AGô°ûH ΩÉ«≤dG ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN Oó÷G øjôªãà°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°S Éªc .¥ƒ°ùdG ≥jôW øY á«aÉ°VEG ¥ƒ≤M AGô°T hCG É¡æe AõL hCG áÑ°ùàµŸG ¥ƒ≤◊G ™«H ∫ÓN øe ∂dPh ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
.∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ÉgDhGô°T ºàj »àdG ¥ƒ≤◊G ™«Hh ¥ƒ°ùdG ≥jôW øY ¥ƒ≤M
:»∏j ÉŸ Ék ≤ah IóMGh á∏Môe ≈∏Y ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ìÉà«°Sh
.Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G Oó÷G øjôªãà°ùŸGh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ™«ª÷ IÎØdG √òg ‘ ìÉà«°S -1
.(πªY »eƒj) É¡àjƒ°ùJ IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡H ÜÉààc’G ¬d ìÉà«°ùa IójóL Ék bƒ≤M √AGô°T ∫ÉM ‘h .ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN ¬ª¡°SCG Oó©H Iô°TÉÑe ÜÉààc’G ó«≤ŸG ºgÉ°ùª∏d ìÉà«°S -2
.Iô°TÉÑe ¥ƒ≤◊G AGô°T á«∏ªY ájƒ°ùJ ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G Oó÷G øjôªãà°ùª∏d ìÉà«°S -3
.§«°SƒdG iód IôaƒàŸG iôNC’G πFÉ°SƒdGh äGƒæ≤dG ‘ ÜÉààc’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH AGô°ûdGh ™«ÑdG ôeGhCG ∫ÉNOEG É¡dÓN øe ºàj »àdG ∫hGóàdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉ°üæe ‘ ájQÉªãà°S’G á¶ØëŸG ≥jôW øY Ék «fhÎµdEG ÜÉààc’G ìÉà«°S -4
√òg ìô£dG á«∏ªY ≈dEG QÉ°ûjh) ("ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG"`H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y º¡°SC’G ∂∏J ìô£à°ùa ,("á«≤ÑàŸG º¡°SC’G") ÜÉààc’G IÎa AÉ¡àfG ó©H É¡H Öààµj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ GPEGh
Ωƒj øe Ak É°ùe 5:00 áYÉ°ùdG ≈àM (Ω2018/04/10 ≥aGƒŸG) `g1439/07/24 ïjQÉJ AÉKÓãdG Ωƒj Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe Ak GóàHG ¢Vhô©dG ∂∏J πÑ≤à°ùJh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G AGô°ûd É¡°VhôY ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωó≤Jh .("»≤ÑàŸG ìô£dG"`H
º¡°SC’G ¢ü°üîJ ¿CG ≈∏Y (ìô£dG ô©°S øY π≤j ’ ¿CG •ô°T) πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü°üîà°Sh .("»≤ÑàŸG ìô£dG IÎa") .(Ω2018/04/11 ≥aGƒŸG) `g1439/07/25 ïjQÉJ AÉ©HQC’G
Éª«a ,º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW øe π°üëŸG ìô£dG ô©°S ‹ÉªLEG ≈∏Y ∂æÑdG π°üë«°Sh .á∏eÉ©ŸG ¢ùØf ≈dEG ™°†îà°Sh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG ∂dòc º¡°SC’G Qƒ°ùc ±É°†oà°Sh .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH
.(Ω2018/04/30 ≥aGƒŸG) `g1439/08/14 √É°übCG óYƒe ‘ ∂dPh ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM Ók c É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG ô©°S RhÉéàj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe ´Rƒà°S
.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T" 17 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj) ìô£dG ô©°ùH É¡H ÜÉààc’ÉH ¿ƒeƒ≤«°S øjòdG á«£¨àdG …ó¡©àŸ º¡°SCG øe ≈≤ÑJ Ée ¢ü°üî«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«ªL ‘ ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ÖààµJ ⁄ ∫ÉM ‘h
.("¢ü«°üîàdG - ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T" 4-17 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj) ("¢ü«°üîàdG ïjQÉJ") (Ω2018/04/19 ≥aGƒŸG) `g1439/08/03 √É°übCG óYƒe ‘ Iójó÷G º¡°SCÓd »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG ø∏©j ±ƒ°Sh
πjƒ“ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«dÉª°SCGôdG ∂æÑdG IóYÉb ájƒ≤J ‘ ìô£dG äÓ°üëàe ‘É°U Ωóîà°ùà°Sh .…OÉY º¡°S (820^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫É`jQ (8^200^000^000) ∂æÑdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ,ÜÉààc’G h ìô£dG á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh
≈Lôj ,ìô£dG äÓ°üëàe ΩGóîà°SG øY äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸh)É¡FGOCG Ú°ù– ±ó¡H á«∏«¨°ûàdG ¬JÉ«∏ªY ‘ É¡eóîà°ùj »àdG á«ªbôdG ¬JÉ°üæe ôjƒ£Jh äÉcô°ûdGh OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG »YÉ£b ‘ ™°SƒàdG ≈∏Y õcÎà°S »àdGh á«©°SƒàdG ¬££N
.("ìô£dG äÓ°üëàe ΩGóîà°SG" 8 º°ù≤dG á©LGôe
∂æÑdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd Ék eÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG »£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ∂æÑdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 7 º°ù≤dG ™LGQ) Iójó÷G º¡°SC’G QGó°UEG ïjQÉJ ó©H É¡©jRƒJ øY ∂æÑdG ø∏©j ìÉHQCG …CG Iójó÷G º¡°SC’G »µdÉe ≥ëà°ù«°Sh .¬«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M ("ºgÉ°ùŸG")
âeóbo h ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd ("áÄ«¡dG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g ≈dEG Ö∏£H ∂æÑdG Ωó≤J óbh .∫hGóJ ‘ áLQóe É¡©«ªL ,º¡°S (520^000^000) ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉª°ùªN QGó°UEG ∂æÑ∏d ≥Ñ°S óbh
AÉ¡àfE’G ó©H IÒ°üb IÎa ∫ÓN ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .Iójó÷G º¡°SC’G ìô£d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∂æÑdG π°üMh .Iô°ûædG √òg ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG ™«ªL
á«eÉ¶f áeÉbEG áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸGh ÚjOƒ©°ùdG ÚæWGƒª∏d Ék MÉàe -É¡LGQOEG ∫ƒÑbh É¡∏«é°ùJ ó©H– Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdG ¿ƒµ«°Sh .("Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ) ¢†FÉØdG OQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe
.áLQóŸG º¡°SC’G ‘ á∏gDƒŸG á«ÑæLC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’ áª¶æŸG óYGƒ≤dG ÖLƒÃ Ú∏gDƒŸG ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«é«∏ÿGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒeh
º∏©dG ™e ,("¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG") áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ™e ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ΩGôHEG ∫ÓN øe Iójó÷G º¡°SC’ÉH á£ÑJôŸG ájOÉ°üàb’G óFGƒØdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG øe iôNC’G äÉÄØ∏d ≥ëj ,∂dP ≈∏Y IhÓYh
.º¡°SCÓd πé°ùŸG ÊƒfÉ≤dG ∂dÉŸG ádÉ◊G √òg ‘ ¿ƒµ«°S ¬d ¢üNôŸG ¢üî°ûdG ¿CG
.Iójó÷G º¡°SC’ÉH hCG ¥ƒ≤◊ÉH ≥∏©àj …QÉªãà°SG QGôb …CG PÉîJG πÑb Iô°ûædG √òg ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY" 2 º°ù≤dGh "º¡e QÉ©°TEG" º°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj
ﻣﺘﻌﻬﺪي اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﳌﺴﺘﺸﺎران اﳌﺎﻟﻴﻴﺎن وﻣﺪﻳﺮا اﻻﻛﺘﺘﺎب
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إشعار مهم
مف�صلة عن البنك وعن الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سوف يتم معاملة امل�ستثمرين على
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات ّ
�أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي للبنك ومديرا االكتتاب �أو من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين
للبنك (� )www.baj.com.saأو املوقع الإلكرتوين ملديرا االكتتاب()www.alinmainvestment.comو( )www.jpmorgansaudiarabia.comواملوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية
(.)www.cma.org.sa
وقد قام البنك بتعيني ك ًال من �شركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية و�شركة االمناء لال�ستثمار كم�ست�شارين ماليني ("امل�ست�شاران املاليان") ومديرا االكتتاب ("مديرا االكتتاب") .كما
قام البنك بتعيني �شركة الإمناء لال�ستثمار و�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل (ميفك كابيتال) و�شركة ملكية لال�ستثمار و �شركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي و�شركة و�ساطة
كابيتال كمتعهدي التغطية ("متعهدي التغطية ") فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه الن�شرة.
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (د)
والق�سم "( 2-5جمل�س الإدارة") جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة
و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل هيئة ال�سوق املالية و�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية
(تداول) �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراحة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد
يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد �أجرت كافة الدرا�سات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إعدادها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات املتعلقة بال�سوق
والقطاع يف الن�شرة مقتب�سة من م�صادر خارجية ،مع العلم �أنه ال يوجد لدى امل�ست�شاران املالييان وال مديرا االكتتاب وال البنك وال �أي من م�ست�شاري البنك الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف
ال�صفحتني (هـ) ( -ز) من الن�شرة ("امل�ست�شارون") �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه
املعلومات على نحو م�ستقل وال يوجد �أي ت�أكيد �أو �ضمان ب�ش�أن دقتها �أو اكتمالها.
وننوه �إلى �أن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي لل�شركة وقيمة �أ�سهم االكتتاب ب�صورة
�سلبية نتيجة التطورات امل�ستقبلية يف معدالت الت�ضخم ومعدالت الربح وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة (يرجى مراجعة الق�سم
" 2عوامل املخاطرة") .وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة وال يجب تف�سريها �أو االعتماد عليها ب�أية طريقة على �أنها وعد �أو
�إقرار بتحقق الإيرادات للبنك �أو نتائج �أعماله �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار الن�شرة مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة� ،أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو كبار امل�ساهمني �أو م�ست�شاريهم للم�شاركة يف هذا االكتتاب .وعالوة على ذلك ،تعترب املعلومات
الواردة يف الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة لل�شخ�ص الراغب يف
اال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة .وقبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري يتعلق بالأ�سهم اجلديدة �أو احلقوق ،يعترب كل م�ستلم لهذه الن�شرة م�سئو ًال عن احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة
من م�ست�شار مايل مرخ�ص له ويجب عليه االعتماد على مراجعته اخلا�صة للبنك ومدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية
اخلا�صة به.
و�سيكون ب�إمكان جميع امل�ساهمني املقيدين وغريهم من امل�ستثمرين ("امل�ستثمرين اجلدد") – الذين يحق لهم تداول احلقوق واالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة  -التداول واالكتتاب يف
�أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية ("تداول") �أو ("ال�سوق") حيث تبد�أ فرتة التداول وفرتة االكتتاب يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ (املوافق 2018/03/25م) على
�أن تنتهي فرتة التداول يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/15هـ (املوافق 2018/04/01م) ("فرتة التداول") وت�ستمر فرتة االكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ املوافق
(2018/04/04م) ("فرتة االكتتاب") .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن فرتة التداول وفرتة االكتتاب �سوف تبد�آن يف نف�س اليوم يف حني ت�ستمر فرتة التداول حتى انتهاء اليوم ال�ساد�س من بداية
الفرتة ،بينما ت�ستمر فرتة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التا�سع من بداية نف�س الفرتة.
و�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية خالل فرتة التداول وذلك من خالل بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها �أو �شراء حقوق �إ�ضافية عن طريق ال�سوق .كما �سيكون
ب�إمكان امل�ستثمرين اجلدد خالل فرتة التداول القيام ب�شراء حقوق عن طريق ال�سوق وبيع احلقوق التي يتم �شرا�ؤها خالل فرتة التداول.
و�سيتاح االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة االكتتاب على مرحلة واحدة وفق ًا ملا يلي:
 �سيتاح يف هذه الفرتة جلميع امل�ساهمني املقيدين وامل�ستثمرين اجلدد االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
 �سيتاح للم�ساهم املقيد االكتتاب مبا�شرة بعدد �أ�سهمه خالل فرتة االكتتاب .ويف حال �شراءه حقوق ًا جديدة ف�سيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فرتة ت�سويتها (يومي عمل).
 �سيتاح للم�ستثمرين اجلدد االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد ت�سوية عملية �شراء احلقوق مبا�شرة.
 �سيتاح االكتتاب �إلكرتوني ًا عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء بالإ�ضافة �إلى االكتتاب يف القنوات
والو�سائل الأخرى املتوفرة لدى الو�سيط.
و�إذا تبقى �أ�سهم مل يكتتب بها بعد انتهاء فرتة االكتتاب ("الأ�سهم املتبقية") ،ف�ستطرح تلك الأ�سهم على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليها يف هذه الن�شرة
بـ"امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") (وي�شار �إلى عملية الطرح هذه بـ"الطرح املتبقي") .وتقدم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية عرو�ضها ل�شراء الأ�سهم املتبقية وت�ستقبل تلك العرو�ض ابتدا ًء من
ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ (املوافق 2018/04/10م) حتى ال�ساعة  5:00م�سا ًء من يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ (املوافق 2018/04/11م)
("فرتة الطرح املتبقي") .و�ستخ�ص�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أن ال يقل عن �سعر الطرح) على �أن تخ�ص�ص الأ�سهم
بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض .و�ستُ�ضاف ك�سور الأ�سهم كذلك �إلى الأ�سهم املتبقية و�ستخ�ضع لنف�س املعاملة .و�سيح�صل البنك على �إجمايل �سعر الطرح
املح�صل من طرح الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم ،فيما �ستوزع متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتجاوز �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه وذلك
يف موعد �أق�صاه 1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م).
ويف حال مل تكتتب امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية يف جميع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم ،ف�سيخ�ص�ص ما تبقى من �أ�سهم ملتعهدي التغطية الذين �سيقومون باالكتتاب بها ب�سعر الطرح (يرجى
مراجعة الق�سم �" 17شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب").
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولوية مبوجب هذه الن�شرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني ،و�سيتم ن�شر دعوة النعقاد جمعية عامة غري عادية لل�شركة للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية
بتاريخ (1439/06/12هـ) (املوافق 2018/02/28م) .وعلى امل�ستثمرين العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني يف ذلك االجتماع على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ،ف�إن
�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف .وحينها تعترب هذه الن�شرة الغية .ويف هذه احلالة �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني بذلك.
ب

كما يجب على متلقي هذه الن�شرة االطالع على كافة القيود القانونية والتنظيمية املتعلقة بهذا االكتتاب وبيع الأ�سهم اجلديدة وااللتزام بذلك.

معلومات القطاع والسوق
مت احل�صول على املعلومات والبيانات عن القطاع امل�صريف يف اململكة الواردة يف هذه الن�شرة من املعلومات املتاحة للجمهور .وبالرغم من عدم وجود �أي �سبب لالعتقاد ب�أن هذه املعلومات
تفتقر �إلى الدقة يف جوهرها� ،إال �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وامل�ست�شارين مل يتحققوا ب�شكل م�ستقل من �صحة هذه املعلومات والبيانات ،وال ميكن تقدمي �أي �ضمان على دقتها
�أو اكتمالها .وقد بذل البنك جهد ًا منا�سب ًا -و�إلى احلد املعقول -للتحقق من �صحة املعلومات والبيانات التي مت احل�صول عليها من �أطراف ثالثة.
وتت�ضمن م�صادر املعلومات والبيانات اخلا�صة ب�أطراف ثالثة والتي مت اال�ستعانة بها يف هذه الن�شرة امل�صادر التالية:
 .1مؤسسة النقد العريب السعودي ("ساما")

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سنة 1372هـ (املوافق 1952م) ،وتت�ضمن م�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سة الرئي�سية ما يلي:
 �إ�صدار ودعم النقد ال�سعودي وتوطيد قيمته داخل اململكة وخارجها.
 القيام ب�أعمال م�صرف احلكومة.
 مراقبة امل�صارف التجارية وامل�شتغلني ب�أعمال مبادلة العمالت.
وتتمثل مهام م�ؤ�س�سة النقد بالن�سبة لعمليات النقد ومراقبة امل�صارف التجارية يف ما يلي:





تثبيت ودعم القيمة الداخلية واخلارجية للعملة ،والعمل على تقوية غطاء النقد.
حفظ الأموال االحتياطية املر�صدة لأغرا�ض النقد على �أ�سا�س �أنها �أموال ال يجوز ت�شغيلها �إال بالعمليات املتعلقة بالنقد فقط.
�سك وطبع و�إ�صدار النقد ال�سعودي وكافة الأعمال الأخرى املت�صلة.
مراقبة امل�صارف التجارية وامل�شتغلني ب�أعمال مبادلة العمالت وو�ضع التعليمات اخلا�صة بهم.

�شارع امللك �سعود بن عبدالعزيز
�ص ب 2992 :الريا�ض  11169اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4633000 :
فاك�س+966 11 4662966 :
املوقع الإلكرتوينwww.sama.gov.sa :

املعلومات التي مت احل�صول عليها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متاحة للجمهور وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت وبالتايل مل يتم احل�صول على �أية موافقة فيما يتعلق
با�ستخدام هذه املعلومات.
 .2وزارة املالية

ت�أ�س�ست وزارة املالية عام 1351هـ (املوافق 1933م) ،ومن �أبرز م�سئوليات الوزارة ما يلي:










الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة املالية حلكومة اململكة ومراقبة تنفيذها من قبل اجلهات ذات العالقة.
�إعداد ميزانية حكومة اململكة ومناق�شتها مع الهيئات احلكومية ومراقبة تنفيذها.
التحكم يف احل�سابات اجلارية بني وزارة املالية وجميع الهيئات احلكومية الأخرى.
مراقبة مرحلة ما قبل ال�صرف من �أموال امليزانية جلميع الهيئات احلكومية.
الإ�شراف على �أن�شطة حت�صيل الإيرادات احلكومية ل�ضمان توافقها مع القواعد واللوائح ذات العالقة.
الإ�شراف على الإقفال ال�سنوي للح�سابات احلكومية وم�صروفاتها.
الإ�شراف على املمتلكات احلكومية وحمايتها.
متثيل احلكومة يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية الدولية والإقليمية ،ور�صد التطورات املالية واالقت�صادية الدولية و�إعداد الدرا�سات والتقارير الالزمة.
تنفيذ القرارات احلكومية فيما يتعلق بامل�ساعدات اخلارجية.

طريق امللك عبدالعزيز
الريا�ض  11177اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050000 :
فاك�س+966 11 4033130 :
املوقع الإلكرتوينwww.mof.gov.sa :

املعلومات التي مت احل�صول عليها من وزارة املالية متاحة للجمهور وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت وبالتايل مل يتم احل�صول على �أية موافقة فيما يتعلق با�ستخدام هذه
املعلومات.
املعلومات املالية

�أعدت القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب و2014م و2015م و 2016م والقوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م والإي�ضاحات
املرفقة بها من قبل �شركة �إرن�ست ويونغ و�شركة كي بي �إ م جي (للأعوام 2014م و2015م و 2016م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م) ("املراجعني") وفق ًا للمعايري الدولية
للتقارير املالية (" )"IFRSح�سبما تقت�ضيه متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها وال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
(" .)"SOCPAوتن�شر ال�شركة قوائمها املالية املوحدة بالريـال ال�سعودي.
ج

خ�ضعت املعلومات املالية والإح�صائية الواردة يف هذه الن�شرة للتقريب .وعليه ف�إنه يف حالة تقريب الأرقام للأ�صغر �أو الأكرب فقد ال ي�صل جمموعها �إلى .%100
ويف احلاالت التي متت فيها اال�ستعانة مب�صادر خارجية للح�صول على معلومات �إح�صائية لن�شرها يف هذه الن�شرة ،ف�إن ال�شركة ترى �أن املعلومات املذكورة متثل �أحدث معلومات متاحة
من امل�صدر املعني املحدد.
التوقعات واإلفادات املستقبلية

مت �إعداد التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �أي
ت�أكيد �أو �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة "�إفادات م�ستقبلية" .وميكن ب�شكل عام حتديد تلك الإفادات امل�ستقبلية من خالل ما ي�ستخدم فيها من كلمات دالة على امل�ستقبل مثل
"تخطط" و"تُقدر" و"تتوقع" و"ترى" و"تتنب�أ" و"قد" و"�سوف" و"ينبغي" و"من املتوقع" و"�ستكون" �أو �صيغ النفي لهذه املفردات �أو املفردات الأخرى املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س
هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية لل�شركة ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها ال ت�شكل �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي ،حيث �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء
الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو النتائج الفعلية التي حتققها يف امل�ستقبل وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوق ًعا �صراحة �أو �ضم ًنا يف مثل هذه الإفادات امل�ستقبلية .ف�ض ًال عن �أن
بع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن يكون لها هذا الأثر مذكورة بتف�صيل �أكرث يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع الق�سم " 2عوامل املخاطرة") .و�إذا حتقق واحد �أو �أكرث من هذه
املخاطر �أو االحتماالت �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من هذه االفرتا�ضات الأ�سا�سية ف�إن النتائج الفعلية قد تتغري ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة.
وفق ًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يتعني على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل �إدراج �أ�سهمها
اجلديدة ،ب�أي مما يلي:
�أ -وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو
ب -ظهور �أية م�سائل مهمة كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
وفيما عدا هاتني احلالتني ،ف�إن البنك ال يعتزم حتديث �أو مراجعة �أية معلومات واردة يف هذه الن�شرة �سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو نتيجة �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك.
ونتيجة لهذه املخاطر وغريها من املخاطر واالفرتا�ضات ،ف�إن الأحداث والظروف اخلا�صة بالتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث بال�شكل الذي يتوقعه البنك �أو
قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه يجب على امل�ستثمرين املحتملني �أن يدر�سوا جميع البيانات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه الإي�ضاحات و�أن ال يعتمدوا على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�شكل مفرط.

دليل الرشكة
أعضاء مجلس اإلدارة
اال�سم

اجلن�سية

العمر

�سعودي

69

طارق بن
عثمان الق�صبي
�سعودي
عبد املجيد
بن �إبراهيم
ال�سلطان
�سعودي
نبيل بن داود
احلو�شان
خليفة بن عبد
اللطيف امللحم
حممد بن عبد
اهلل احلقباين
عبد ال�سالم بن
عبدالرحمن
العقيل
�سعيد بن �سعد
املرطان
�إبراهيم بن
عبد العزيز
ال�شايع

51
56

املن�صب

�صفة
الع�ضوية

تاريخ التعيني يف
جمل�س الإدارة

-

1.732

6.857.696

تنفيذي /غري 2016/01/01م
م�ستقل

-

3.465

ال يوجد

غري تنفيذي2016/01/01 /م
غري م�ستقل
غري تنفيذي2016/01/01 /م
غري م�ستقل
غري تنفيذي2016/01/01 /م
م�ستقل

-

41.275 2.707.468

غري تنفيذي2016/01/01 /م
غري م�ستقل
غري تنفيذي2016/01/01 /م
م�ستقل
غري تنفيذي2016/01/01 /م
م�ستقل

�سعودي
�سعودي

36

�سعودي

51

�سعودي

73

�سعودي

35

ع�ضو جمل�س
�إدارة
ع�ضو جمل�س
�إدارة

عبد اهلل �صالح �سعودي
الر�شيد

60

ع�ضو جمل�س
�إدارة

-

مبا�شر
15.913

رئي�س جمل�س
الإدارة
نائب رئي�س
جمل�س
الإدارة
الرئي�س
التنفيذي
والع�ضو
املنتدب
ع�ضو جمل�س
�إدارة
ع�ضو جمل�س
�إدارة
ع�ضو جمل�س
�إدارة
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غري تنفيذي2016/01/01 /م
غري م�ستقل
غري تنفيذي2016/01/01 /م
غري م�ستقل

اجلهة التي
ميثلها

عدد الأ�سهم اململوكة
�إجمايل
غري مبا�شر*
15.913
ال يوجد

ن�سبة
%0.00306

%1.31912 6.859.428
3.465

%0.00067

%0.53 2.748.743

-

1.300

ال يوجد

1.300

%0.00025

-

1.300

ال يوجد

1.300

%0.00025

-

2.600

ال يوجد

2.600

%0.00050

امل�ؤ�س�سة
العامة
للت�أمينات
االجتماعية
-

ال يوجد

ال يوجد

0.00

0.00

1.300

ال يوجد

1.300

%0.00025

امل�صدر :البنك
* تعني الأ�سهم اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�شكل غري مبا�شر يف البنك من خالل ملكيتهم يف �شركات متلك �أ�سهم يف البنك �أو الأ�سهم اململوكة من قبل �أقرباء �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ملكيتهم يف
�شركات متلك �أ�سهم يف البنك.

د

املقر الرئي�سي للبنك
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 609 8888 :
فاك�س+966 )12( 609 8881 :
الربيد الإلكرتوينri@baj.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :
ممثلو البنك
يا�سر بن علي احلديثي
رئي�س جمموعة اخلزينة
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 609 8888 :
فاك�س+966 )12( 609 8881 :
الربيد الإلكرتوينri@baj.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :

نبيل بن داود احلو�شان
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 609 8888 :
فاك�س+966 )12( 609 8881 :
الربيد الإلكرتوينri@baj.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية
 700طريق امللك فهد
�ص ب  ،60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2189999 :
فاك�س+966 )11( 2189133 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa:
امل�ست�شاران املاليان ومديرا االكتتاب
�شركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية
برج الفي�صلية
طريق امللك فهد
�ص.ب  ،51907الريا�ض 11553
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2993800 :
فاك�س+966 )11( 2993840 :
الربيد الإلكرتوينwww.jpmorgan.com/country/SA/EN/contact-us :
املوقع االلكرتوينwww.jpmorgansaudiarabia.com :
�شركة الإمناء لال�ستثمار
برج العنود 2 -
طريق امللك فهد
�ص.ب  ،55560الريا�ض 11544
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2185555 :
فاك�س+966 )11( 2185970 :
الربيد الإلكرتوينquery@alinmainvest.com :
املوقع االلكرتوينwww.alinmainvestment.com :

هـ

متعهدو التغطية
�شركة الإمناء لال�ستثمار
برج العنود 2 -
طريق امللك فهد
�ص.ب  ،55560الريا�ض 11544
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2185555 :
فاك�س+966 )11( 2185970 :
الربيد الإلكرتوينquery@alinmainvest.com :
املوقع االلكرتوينwww.alinmainvestment.com :
�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل (ميفك كابيتال)
طريق امللك فهد� ،شارع العليا
مكتب رقم 1
�ص.ب  ،7758الريا�ض 12333
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2186666 :
فاك�س+966 )11( ٢١٨٦٦٦٨ :
الربيد الإلكرتوينinfo@mefic.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.mefic.com.sa :
�شركة ملكية لال�ستثمار
طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز (�شارع التحلية)
مركز �أكناز التجاري  -مبنى رقم184 :
مكتب رقم  2و - 3الدور الأول
�ص.ب ،52775 .الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 20003028 :
فاك�س+966 )11( 2932799 :
الربيد الإلكرتوينinfo@mulkia.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.mulkia.sa :
�شركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي
الريا�ض ،طريق امللك فهد  ،7856برج مون ،الدور 16
�ص.ب ،50051 .الريا�ض 11523
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4845500 :
فاك�س+966 )11( 4845501 :
الربيد الإلكرتوينinfo@skfh.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.skfh.com.sa :
�شركة و�ساطة كابيتال
�شارع العليا العام
�ص.ب  ،50315الريا�ض 11523
اململكة العربيةا ل�سعودية
هاتف+966 )11( 4944067 :
فاك�س+966 )11( 4944205 :
الربيد الإلكرتوينinfo@wasatah.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.wasatah.com.sa :

و

امل�ست�شار القانوين
�شركة �أبو حيمد و�آل ال�شيخ واحلقباين حمامون وم�ست�شارون قانونيون بالتعاون مع
كليفورد ت�شان�س
املبنى  ،15البوابة الإقت�صادية
طريق مطار امللك خالد الدويل
�ص ب ،90239 :الريا�ض 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4819700 :
فاك�س+966 )11( 4819701 :
الربيد الإلكرتوينprojectIsland@ashlawksa.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ashlawksa.com :
م�ست�شار العناية املالية املتخ�ص�ص
براي�س ووتر هاو�س كوبرز
برج اململكة  -الدور 21
طريق امللك فهد
�ص ب  ،13933الريا�ض 11414
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2110400 :
فاك�س+966 )11( 2110401 :
الربيد الإلكرتوينfarrukh.faizi@sa.pwc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com/middle-east :
املحا�سبون القانونيون لل�شركة
�إرن�ست ويونغ
برج طريق امللك  -الطابق 13
طريق امللك عبدالعزيز
�ص ب  ،1994جدة 21441
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف+966 )12( 221 8400 :
فاك�س+966 )12( 221 8575 :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
مركز زهران للأعمال
طريق الأمري �سلطان
�ص ب  ،55078جدة 21534
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف+966 )12( 698 9595 :
فاك�س+966 )12( 698 9494 :
الربيد الإلكرتوينmarketingsa@kpmg.com :
املوقع الإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :

مالحظة� :أعطى امل�ست�شارون املذكورون �أعاله موافقتهم اخلطية على ن�شر �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم و�إفاداتهم يف ال�سياق الذي ورد يف ن�شرة الإ�صدار هذه كما مل ي�سحبوا تلك
املوافقة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

ز

ملخص الطرح
يهدف ملخ�ص الطرح هذا �إلى تقدمي نبذة موجزة عن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�شرة .وبالتايل ف�إن هذا امللخ�ص ال يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم امل�ساهمني وغريهم
من عامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد .وعليه ،يتعني على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار ا�ستثماري يتعلق باحلقوق �أو الأ�سهم اجلديدة .كما يتعني درا�سة
ق�سم "�إ�شعار مهم" والق�سم " 2عوامل املخاطرة" الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري يتعلق باحلقوق.
ال�شركة

�أن�شطة ال�شركة

ح

بنك اجل��زي��رة ،وه��ي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رق��م /46م ال�صادر بتاريخ 1395/6/12ه����ـ (املوافق
1975/6/21م) ومقيدة يف ال�سجل التجاري برقم  4030010523وتاريخ 1396/7/29هـ (املوافق1976/7/27م) ويقع مقرها يف مدينة
جدة .وقد بد�أ البنك �أعماله بعد ا�ستحواذه على فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية يف تاريخ 1396/10/16هـ (املوافق
1976/10/9م).
تتمثل �أن�شطة البنك يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية وفق ًا لنظام مراقبة البنوك واملتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وي�شمل ذلك قبول
الودائع ،وتقدمي التمويل ب�صيغ متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (مثل املرابحة واال�ست�صناع والإجارة والتورق) والتي يتم املوافقة
والإ�شراف عليها من قبل هيئة رقابة �شرعية م�ستقلة لدى البنك.

امل�ساهمون الكبار

وهم الأ�شخا�ص الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم امل�صدر وهم :الأ�ستاذ� /صالح بن عبداهلل بن حممد كامل والذي ميلك �ستة وع�شرون
مليون (� )26.000.000سهم ًا (بن�سبة ملكية تبلغ  ،)%5وبنك باك�ستان الوطني والذي ميلك ثالثون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون �ألف
وثالثمائة واثنان وثالثون ( � ) 30.333.332سهم ًا (بن�سبة ملكية تبلغ  ،)%5.83و�شركة �إحتاد الإخوة للتنمية والتي متلك �أربعة وثالثون
مليون ومائتان وثمانية وثمانون �ألف و�أربعمائة وثمانون (� )34.288.480سهم ًا (بن�سبة ملكية تبلغ .)%6.59

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل الطرح

خم�سمائة وع�شرون مليون (� )520.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة اال�سمية

ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

خم�سة مليارات ومائتي مليون ( )5.200.000.000ريال �سعودي.

زيادة ر�أ�س املال

الزيادة يف ر�أ�س مال البنك �ستكون من خم�سة مليارات ومائتا مليون ( )5.200.000.000ريـال �سعودي �إلى ثمانية مليارات ومائتا مليون
( )8.200.000.000ريال �سعودي ثمانية مليار ومائتا مليون( )8.200.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم اجلديدة املطروحة
لالكتتاب

ثالثمائة مليون (� )300.000.000سهم عادي.

�سعر الطرح

ع�شرة ( )١٠ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد.

القيمة الإجمالية للطرح

ثالثة مليارات ( )3.000.000.000ريـال �سعودي

ال�سعر املُعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى ( )١١٫٨٨ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال .وذلك ميثل انخفا�ض ًا يف �سعر ال�سهم مبقدار ( )١٫٠٩ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

امل�ساهمون املقيدون

امل�ساهمون املالكون للأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال واملقيدون يف �سجل ال�شركة بنهاية تداول ثاين
يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.

امل�ستثمرون اجلدد

عامة امل�ستثمرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات  -غري امل�ساهمني املقيدين – ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

امل�ستثمرون امل�ستهدفون

امل�ساهمون املقيدون وامل�ستثمرون اجلدد.

حقوق الأولوية

هي �أوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد املوافقة على زيادة ر�أ�س املال .وهو حق مكت�سب جلميع
امل�ساهمني املقيدين ،ويجوز تداول احلق خالل فرتة التداول .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد من الأ�سهم اجلديدة ب�سعر
الطرح .و�سيتم �إيداع احلقوق بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�سمال .و�ستظهر هذه احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني
املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.

الأ�سهم اجلديدة

ثالثمائة مليون (� )300.000.000سهم عادي ،والتي �ست�صدر نتيجة لزيادة ر�أ�س املال.

معامل الأحقية

ُينح كل م�ساهم مقيد ( )0.5769حق عن كل �سهم واحد ميلكه .وهذا املعامل هو ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم
احلالية للبنك.

عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

ثالثمائة مليون ( )300.000.000حق.

عدد الأ�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

ثالثمائة مليون (� )300.000.000سهم عادي.

�إجمايل قيمة الأ�سهم اجلديدة املتعهد
بتغطيتها

ثالثة مليارات ( )3.000.000.000ريـال �سعودي.

عدد الأ�سهم امل�صدرة بعد زيادة ر�أ�س املال

ثمامنائة وع�شرون مليون (� )820.000.000سهم عادي.

ر�أ�س مال ال�شركة بعد زيادة ر�أ�س املال

ثمانية مليارات ومائتا مليون ( )8.200.000.000ريـال �سعودي.

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س مال البنك مبقدار ثالثة مليارات ( )3.000.000.000ريـال �سعودي (متثل زيادة بن�سبة  %57.7من ر�أ�س مال البنك
قبل االكتتاب).

تكاليف الطرح

تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوايل واحد وثمانون مليون و�ستمائة و�ستة وخم�سون �ألف و�سبعمائة ( )81.656.700ريـال �سعودي ،مع العلم ب�أن
هذه التكاليف تقديرية وغري نهائية.

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم
تكاليف االكتتاب

من املتوقع �أن يبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب مبلغ ( )2.918.343.300ريال �سعودي وذلك بعد خ�صم جميع تكاليف االكتتاب والبالغة
( )81.656.700ريال �سعودي ،علم ًا بان هذا املبلغ تقديري.

تاريخ الأحقية

امل�ساهمون املالكون للأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال واملقيدون يف �سجل ال�شركة بنهاية تداول ثاين
يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال ،وذلك بتاريخ 1439/07/04هـ (املوافق 2018/03/21م).

فرتة التداول

تبد�أ يوم الأح��د تاريخ 1439/07/08ه����ـ (املوافق 2018/03/25م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الأح��د تاريخ 1439/07/15ه����ـ (املوافق
2018/04/01م) .ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولوية � -سوا ًء �أكانوا م�ساهمني مقيدين �أم م�ستثمرين جدد – القيام
بتداول حقوق الأولوية.

فرتة االكتتاب

تبد�أ يوم الأح��د تاريخ 1439/07/08ه���ـ (املوافق 2018/03/25م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18ه���ـ (املوافق
2018/04/04م) .ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولوية �-سوا ًء �أكانوا م�ساهمني مقيدين �أم م�ستثمرين جدد  -ممار�سة
حقهم باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب.

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية .وتقدم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية عرو�ضها ل�شراء الأ�سهم املتبقية وت�ستقبل تلك
العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ (املوافق 2018/04/10م) حتى ال�ساعة  ٥:٠٠م�سا ًء من يوم
الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ (املوافق 2018/04/11م) .و�ستخ�ص�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم
الأقل فالأقل (�شريطة �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن تخ�ص�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض.
و�ستُ�ضاف ك�سور الأ�سهم كذلك �إلى الأ�سهم املتبقية و�ستخ�ضع �إلى نف�س املعاملة.
ً
ً
�سوف يتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليا �أو جزئيا يف الأ�سهم اجلديدة ،ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم
يف موعد �أق�صاه 1439/08/14هـ (2018/04/30م) (الرجاء مراجعة الق�سم �" 17شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب") .علم ًا ب�أن مبالغ
التعوي�ض متثل املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �صايف متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم.

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

جميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء �أكانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو امل�ستثمرين اجلدد ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

�إدراج وتداول حقوق الأولوية

تدرج حقوق الأولوية يف تداول ويتم تداولها خالل فرتة تداول حقوق الأولوية .ويكون حلقوق الأولوية رمز منف�صل وم�ستقل عن رمز الأ�سهم
احلالية للبنك على �شا�شة تداول.
وميلك امل�ساهمون املقيدون خالل فرتة التداول عدة خيارات والتي تت�ضمن قيامهم ببيع احلقوق �أو جزء منها يف ال�سوق �أو �شراء حقوق
�إ�ضافية من خالل ال�سوق �أو عدم اتخاذ �أي �إجراء حيال حقوق الأولوية �سواء ببيعها �أو �شراء حقوق �إ�ضافية .و�سيكون للم�ستثمرين اجلدد
خالل فرتة التداول احلق يف �شراء حقوق عن طريق ال�سوق �أو بيع تلك احلقوق �أو جزء منها �أو عدم اتخاذ �أي �إجراء حيال احلقوق التي مت
�شرائها خالل فرتة التداول.
و�سيقوم نظام "تداول" ب�إلغاء رمز حقوق الأولوية للبنك على �شا�شة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وبالتايل �سيتوقف تداول
حقوق الأولوية مع انتهاء تلك الفرتة.
يتم تقدمي طلبات االكتتاب �إلكرتوني ًا عرب مواقع ومن�صات الو�سطاء االلكرتونية التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني �أو من خالل �أي و�سيلة
�أخرى يقدمها الو�سطاء.
يحق للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقهم باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية عن طريق االكتتاب الكرتوني ًا عرب مواقع ومن�صات الو�سطاء
االلكرتونية التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني �أو من خالل �أي و�سيلة �أخرى يقدمها الو�سطاء .كما ميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة
حقوق الأولوية على النحو التايل:
 -1يحق للم�ساهمني املقيدين خالل فرتة االكتتاب ممار�سة احلقوق املمنوحة لهم يف تاريخ الأحقية و�أي حقوق �إ�ضافية قاموا ب�شرائها
خالل فرتة التداول عن طريق االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة .كما يحق لهم عدم اتخاذ �أي �إجراء بخ�صو�ص احلقوق التي ميلكونها.
 -2يحق للم�ستثمرين اجلدد خالل فرتة االكتتاب ممار�سة احلقوق التي قاموا ب�شرائها خالل فرتة التداول عن طريق االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة .كما يحق لهم عدم اتخاذ �أي �إجراء بخ�صو�ص احلقوق التي ميلكونها.
ويف حال عدم قيام �أي من امل�ساهمني املقيدين �أو امل�ستثمرين اجلدد مبمار�سة حقهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة االكتتاب،
ف�سيتم طرح الأ�سهم املرتبطة بتلك احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي.

طريقة االكتتاب
ممار�سة االكتتاب يف حقوق الأولوية

قيمة احلق الإر�شادية

تتمثل قيمة احلق الإر�شادية يف الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم البنك خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.
و�ستقوم "تداول" باحت�ساب ون�شر قيمة احلق الإر�شادية خالل فرتة التداول على موقعها االلكرتوين مت�أخرة بخم�س دقائق ،و�سيقوم �أي�ض ًا
مزودي خدمة معلومات ال�سوق بن�شر هذه املعلومة ،حتى يت�سنى للم�ستثمرين االطالع على قيمة احلق الإر�شادية عند �إدخال الأوامر.

�سعر تداول احلق

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به ،ويتحدد هذا ال�سعر من خالل �آلية العر�ض والطلب بال�سوق ،وبالتايل قد يختلف عن قيمة احلق الإر�شادية.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

من املتوقع �أن يبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب مبلغ ( )2.918.343.300ريال �سعودي وذلك بعد خ�صم جميع تكاليف االكتتاب والبالغة
( )81.656.700ريال �سعودي علم ًا ب�أن هذا املبلغ تقديري .ويعتزم البنك ا�ستخدام املتح�صالت يف تقوية قاعدته الر�أ�سمالية ومتويل
�أن�شطته التو�سعية .وملزيد من التفا�صيل حول ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب ،ف�ض ًال مراجعة الق�سم "( 8ا�ستخدام متح�صالت الطرح").

تاريخ التخ�صي�ص

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم يف موعد �أق�صاه ١٤٣٩/٠٨/٠٣هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٤/١٩م).

تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة للأ�شخا�ص امل�ستحقني بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�شكل �صحيح ومكتمل .و�سيتم جمع ك�سور
الأ�سهم و�إ�ضافتها �إلى الأ�سهم املتبقية ومن ثم طرحها للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي.
و�سيح�صل البنك على �إجمايل �سعر الطرح املح�صل من بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم ،فيما �ستوزع باقي املتح�صالت (�أي ما يتجاوز
�سعر الطرح) على م�ستحقيها الذين مل يكتتبوا كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم( .الرجاء مراجعة الق�سم 17
"�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب").

ط

�إعادة الفائ�ض من االكتتاب

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مديرا االكتتاب .و�سوف يتم رد الفائ�ض (�إن
وجد) يف موعد �أق�صاه 1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م).

تداول الأ�سهم اجلديدة

يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة يف "تداول" بعد ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�صي�صها و�إدراجها.

�أرباح الأ�سهم اجلديدة

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة �أية �أرباح يعلنها البنك بعد تاريخ �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة (الرجاء مراجعة الق�سم �" 7سيا�سة توزيع الأرباح").

حقوق الت�صويت

للبنك فئة واحدة فقط من الأ�سهم ومينح كل �سهم ملالكه احلق يف �صوت واحد .ويحق لكل م�ساهم يف البنك ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة
والت�صويت فيه ،وال ميلك �أي من امل�ساهمني �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية .ويجوز للم�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر (من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وموظفي البنك) كتابي ًا حل�ضور اجلمعية العامة نياب ًة عنه( .راجع الق�سم " 7-13حقوق الت�صويت").

القيود املفرو�ضة على تداول الأ�سهم
القيود املفرو�ضة على تداول احلقوق (�إن
وجدت)

�إن جميع �أ�سهم البنك مدرجة يف تداول وال تخ�ضع لأي قيود حتد من تداولها ،با�ستثناء القيود التنظيمية املفرو�ضة على الأ�سهم املدرجة
ب�شكل عام.
ً
ال يوجد حاليا �أي قيود تنظيمية مفرو�ضة على تداول احلقوق من قبل �أي من م�ساهمي البنك� ،إال فيما يتعلق ببنك باك�ستان الوطني باعتباره
م�ساهم ًا �أجنبي ًا وبالتايل ال يحق له �شراء حقوق �إ�ضافية �إال مبوافقة اجلهات املعنية.
وكذلك جتدر الإ�شارة �إلى �أن بنك باك�ستان الوطني قد يلزم عليه احل�صول على موافقات اجلهات الرقابية مبوجب الأنظمة التي يخ�ضع لها
يف دولة باك�ستان قبل �أن يتمكن من االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

الأ�سهم التي �سبق �إدراجها

�سبق للبنك �إدراج خم�سمائة وع�شرون مليون (� )520.000.000سهم يف تداول.

عوامل املخاطرة

ينطوي اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إلى )1( :خماطر تتعلق ب�أعمال ال�شركة ،و()2
خماطر تتعلق بال�سوق ،و( )3خماطر تتعلق بالأ�سهم اجلديدة .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف الق�سم "( 2عوامل املخاطرة") من هذه
الن�شرة ،والذي يجب مراجعته بعناية قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري حول الأ�سهم اجلديدة �أو احلقوق.

�شروط االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية

يجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة ا�ستيفاء �شروط االكتتاب ذات ال�صلة .ولالطالع على �شروط
و�أحكام وتعليمات االكتتاب يرجى مراجعة الق�سم  17من هذه الن�شرة ("�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب").

التكاليف

�سيتحمل البنك امل�س�ؤولية عن جميع التكاليف املرتبطة بالطرح ،والتي من املُقدًّر �أن ت�صل �إلى حوايل واحد وثمانون مليون و�ستمائة و�ستة
وخم�سون �ألف و�سبعمائة ( )81.656.700ريـال �سعودي ،و�سوف يتم خ�صمها من �إجمايل متح�صالت الطرح البالغة ثالثة مليارات
( )3.000.000.000ريال �سعودي .وتت�ضمن تكاليف الطرح �أتعاب امل�ست�شاران املالييان ومديرا االكتتاب ،وم�ست�شار العناية املهنية،
وامل�ست�شار القانوين لل�شركة وامل�ست�شار القانوين ملتعهدي التغطية ،ومراقبي احل�سابات ،وغريهم من امل�ست�شارين .بالإ�ضافة �إلى م�صاريف
التعهد بالتغطية وم�صاريف الطباعة والتوزيع و�أية نفقات �أو ر�سوم �أخرى تتعلق بالطرح ،علم ًا ب�أن هذه التكاليف تقديرية ولي�ست نهائية.

مالحظة :يجب درا�سة ق�سم "�إ�شعار مهم" �صفحة (ب) والق�سم " 2عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة بعناية تامة قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري حول احلقوق �أو الأ�سهم اجلديدة.

اجلدول  1-1تواريخ مهمة للأ�شخا�ص امل�ستحقني
التاريخ

احلدث
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املت�ضمنة املوافقة على زيادة ر�أ�س املال
وحتديد تاريخ الأحقية

يوم الإثنني 1439/07/02هـ (املوافق 2018/03/19م)

فرتة التداول وفرتة االكتتاب

تبد�أ فرتة التداول وفرتة االكتتاب يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ (املوافق 2018/03/25م)
وتنتهي فرتة التداول يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/15هـ (املوافق 2018/04/01م) ،وت�ستمر فرتة
االكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ (املوافق 2018/04/04م) .وجتدر الإ�شارة �إلى
�أن فرتة التداول وفرتة االكتتاب �سوف تبد�آن يف نف�س اليوم يف حني ت�ستمر فرتة التداول حتى انتهاء اليوم
ال�ساد�س من بداية الفرتة ،بينما ت�ستمر فرتة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التا�سع من بداية نف�س الفرتة.

تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب

تنتهي فرتة االكتتاب وينتهي ا�ستقبال طلبات االكتتاب بانتهاء يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ
(املوافق 2018/04/04م)

فرتة الطرح املتبقي

من تاريخ 1439/07/24هـ (املوافق 2018/04/10م) حتى تاريخ 1439/07/25هـ (املوافق
2018/04/11م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

1439/08/03هـ (املوافق 2018/04/19م)

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف
االكتتاب و�أولئك الذين ي�ستحقون ك�سور الأ�سهم اجلديدة

1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م)
بعد االنتهاء من جميع الإجراءات الالزمة �سوف يتم الإعالن عن التواريخ على موقع تداول.

التاريخ املتوقع لبدء التداول يف الأ�سهم اجلديدة
تنويه :املواعيد الواردة يف اجلدول �أعاله وجميع التواريخ املذكورة تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (.)www.tadawul.com.sa

اجلدول  2-1تواريخ الإعالنات املهمة
الإعالن

الطرف املعلِن

تاريخ الإعالن

الإعالن عن الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال

ال�شركة

1439/06/12هـ (املوافق 2018/02/28م)

الإعالن عن نتائج اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال والتي
تت�ضمن املوافقة على زيادة ر�أ�س املال

ال�شركة

1439/07/03هـ (املوافق 2018/03/20م)

ي

الإعالن

الطرف املعلِن

تاريخ الإعالن

الإعالن عن تعديل �سعر �سهم ال�شركة ،و�إيداع احلقوق ،وقيمة احلق الإر�شادية

تداول

1439/07/03هـ (املوافق 2018/03/20م)

الإعالن عن حتديد فرتة تداول احلقوق وفرتة االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة

ال�شركة

1439/07/03هـ (املوافق 2018/03/20م)

�إعالن تذكريي عن بدء فرتة تداول احلقوق وفرتة االكتتاب

ال�شركة

1439/07/05هـ (املوافق 2018/03/٢٢م)

�إعالن تذكري عن �آخر يوم لتداول احلقوق والتنويه ب�أهمية قيام الذين ال يرغبون يف
االكتتاب ببيع احلقوق التي ميلكونها

تداول

1439/07/12هـ (املوافق 2018/03/29م)

الإعالن عن نهاية فرتة االكتتاب

ال�شركة

1439/07/17هـ (املوافق 2018/04/03م)

الإعالن عن:
 نتائج االكتتاب
 تفا�صيل الأ�سهم املتبقية (�إن وجدت) وبدء فرتة الطرح املتبقي

ال�شركة

1439/07/١٩هـ (املوافق 2018/04/٠٥م)

الإعالن عن نتائج الطرح املتبقي والإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

ال�شركة

1439/08/03هـ (املوافق 2018/04/19م)

�إعالن عن �إيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

تداول

1439/08/06هـ (املوافق 2018/04/22م)

الإعالن عن توزيع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) مل�ستحقيها

ال�شركة

1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م)

تنويه :املواعيد الواردة يف اجلدول �أعاله وجميع التواريخ املذكورة تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول (.)www.tadawul.com.sa
كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو م�ستثمرين جدد .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص
امل�ستحقني ف�إن �أية �أ�سهم متبقية مل يكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني �سوف تطرح على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .ويتعني على الأ�شخا�ص
امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تقدمي طلبات االكتتاب من خالل الو�سائل واخلدمات التي يوفرها الو�سيط للم�ستثمرين ،وذلك ب�شرط �أن يكون لل�شخ�ص امل�ستحق
ح�ساب ا�ستثماري لدى �أحد الو�سطاء الذين يقدمون هذه اخلدمات.
يتم تقدمي طلبات االكتتاب عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة �إلى امكانية االكتتاب من خالل �أي
و�سائل �أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم .ويحتفظ البنك بحقه يف رف�ض �أي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �شروط �أو متطلبات
االكتتاب .وال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه وميثل طلب االكتتاب عند تقدميه عقدا ملزم ًا بني البنك وامل�ساهم امل�ستحق.
أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املالكني للأ�سهم يوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال واملقيدين يف �سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،ويعطي كل
حق حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد ،وذلك ب�سعر الطرح.
ملن تُ نح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري العادية ،وهو ما يعرف بتاريخ الأحقية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وموافقتها على زيادة ر�أ�س املال من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،وتودع حقوق الأولوية ك�أوراق مالية يف املحافظ اخلا�صة بامل�ساهمني يف
�سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظهم حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ،ولن ي�سمح
بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق يف املحفظة؟

يتم الإ�شعار عن طريق الإعالن يف موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) املقدمة من قبل �شركة مركز �إيداع الأوراق املالية ور�سائل ن�صية ق�صرية تر�سل عن طريق �شركات
الو�ساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمد العدد على ن�سبة ما ميلكه كل م�ساهم يف ر�أ�س املال بح�سب �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية ؟

هو املعامل الذي ُيكن امل�ساهمني املقيدين من معرفة عدد احلقوق امل�ستحقة لهم عن الأ�سهم التي ميلكونها وفق ًا ل�سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .و ُيح�سب هذا املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية للبنك .وعليه ف�إن معامل الأحقية هو ( )0.5769حق لكل �سهم واحد
( )1مملوك للم�ساهم املقيد يف تاريخ الأحقية .ووفق ًا لذلك� ،إذا كان م�ساهم مقيد ميلك �ألف (� )1.000سهم يف تاريخ الأحقية ف�سيخ�ص�ص له  576حق مقابل ما ميلكه من �أ�سهم و
�سيتم تعوي�ضه عن الك�سور املتبقية.

ك

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الرشكة؟

نعم ،حيث �سيتم �إ�ضافة احلق املكت�سب �إلى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�صلي ،وب�إ�ضافة كلمة حقوق �أولوية� ،إ�ضافة �إلى رمز جديد لهذه احلقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم البنك يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح (قيمة احلق الإر�شادية) .فعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إقفال �سهم البنك
هو  13.0ريـال �سعودي و�سعر الطرح  10.0ريـاالت �سعودية ،ف�إن ال�سعر االفتتاحي للحق �سيكون  3.0ريـال �سعودي.
من هو املساهم املقيد؟

هو �أي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

نعم ،ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.
هل من املمكن أن يفقد املساهم املقيد أحقيته يف االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس املال
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،يفقد امل�ساهم �أحقيته يف االكتتاب يف حال قام ببيع �أ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �أو قبلها بيوم عمل.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقدمي طلبات االكتتاب من خالل املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل �أخرى
يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم.
هل ميكن للشخص املستحق االكتتاب يف أسهم أكرث من الحقوق اململوكة له؟

ال ميكن لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب يف �أ�سهم �أكرث من احلقوق اململوكة له.
يف حال امتالك أسهم البنك من خالل أكرث من محفظة استثامرية ،يف أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم البنك املرتبطة باحلقوق ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك �ألف (� )1.000سهم يف البنك (ثمامنائة (� )800سهم
يف حمفظة (�أ) ومائتا (� )200سهم يف حمفظة (ب) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )576حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )0.5769حق .عليه ف�سيتم �إيداع ( )461حق يف حمفظة
(�أ) و( )115حق يف حمفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ،يحق لهم ،ولكن بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء �أو مركز الإيداع ،وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب ،و�إح�ضار الوثائق الالزمة .ويف حال عدم قيامهم
ب�إيداع ال�شهادات وفق ًا ملا ذكر ،ف�إن حملة هذه ال�شهادات لن ي�ستطيعوا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة.
هل يحق ملن اشرتى حقوقاً إضافي ًة تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء ت�سوية �شراء احلقوق (يومي عمل) ،على �أن يتم االكتتاب يف حقوق الأولوية خالل فرتة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ال ،ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية �أو عدم ممار�سة ذلك ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يخ�ضع
امل�ستثمر للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو مامرسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟

يف حال عدم االكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة االكتتاب ،تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مديرا االكتتاب ،ويتم احت�ساب قيمة التعوي�ض (�إن وجد) ملالك
احلقوق بعد خ�صم قيمة االكتتاب و�أي م�صاريف بح�سب ما هو حمدد يف هذه الن�شرة .علم ًا �أن امل�ستثمر قد ال يح�صل على �أي مقابل �إذا مت البيع يف فرتة الطرح املتبقي ب�سعر الطرح.
من له األحقية يف حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس مال املصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للم�ساهم املقيد يف �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية ح�ضور اجلمعية العامة غري العادية والت�صويت على زيادة ر�أ�س مال
امل�صدر عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال املصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل �سعر ال�سهم عن طريق ال�سوق قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ل

لو قام مستثمر برشاء أسهم يف الرشكة يف يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول عىل حقوق األولوية املرتتبة عىل زيادة رأس مال املصدر؟

نعم ،حيث �أنه �سيتم قيد امل�ستثمر يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بعد يومي عمل من تاريخ �شراء الأ�سهم (�أي بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية غري العادية) ،مع العلم
ب�أن حقوق الأولوية �ستمنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري العادية ،ولكن لن يحق له احل�ضور �أو الت�صويت
يف اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.
إذا كان لدى املستثمر أكرث من محفظة مع أكرث من رشكة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

�سيتم توزيع ن�صيب امل�ستثمر على املحافظ التي ميلكها امل�ستثمر ،بح�سب ن�سبة امللكية املوجودة يف كل حمفظة ،ويف حال وجود ك�سور �سيتم جتميع تلك الك�سور ،و�إذا �أكملت رقم ًا �صحيح ًا
�أو �أكرث يتم �إ�ضافة الرقم ال�صحيح �إلى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر �أكرب كمية من احلقوق.
ما هي فرتات التداول واالكتتاب؟

يبد�أ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س ،بينما ي�ستمر االكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف هذه الن�شرة و�إعالنات البنك.
هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال ،ال ميكن ذلك.
هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟

نعم وذلك بعد �إمتام �شراء حقوق الأولوية عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.
مساعدة إضافية

يف حال وجود �أي ا�ستف�سارات ،الرجاء التوا�صل مع البنك على الربيد الإلكرتوين.ri@baj.com.sa :
ولأ�سباب قانونية� ،سوف يكون مبقدور البنك فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذا امل�ستند ولن يكون مبقدوره تقدمي امل�شورة ب�ش�أن الأ�س�س املو�ضوعية لإ�صدار احلقوق �أو حتى تقدمي
امل�شورة املالية �أو ال�ضريبية �أو القانونية �أو اال�ستثمارية.
وملزيد من املعلومات حول �شروط و�أحكام االكتتاب ،الرجاء مراجعة الق�سم �"( 17شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب") وبقية املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة.

م

ملخص املعلومات األساسية
يهدف هذا امللخ�ص �إلى تقدمي نبذة موجزة عن املعلومات الأ�سا�سية التي حتتوي عليها هذه الن�شرة .وبالتايل ف�إن هذا امللخ�ص ال يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم امل�ساهمني
وغريهم من عامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد .وعليه ،يتعني على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار ا�ستثماري يتعلق باحلقوق �أو الأ�سهم اجلديدة.
نبذة عن البنك

ت�أ�س�س "بنك اجلزيرة" ك�شركة م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم /46م ال�صادر بتاريخ 1395/6/ 12هـ (املوافق 1975/6/21م) ومقيد يف ال�سجل التجاري
رقم  4030010523ال�صادر بتاريخ 1396/07/29هـ ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة جدة ،حي النه�ضة تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع �شارع حراء .وم�ساهموا البنك امل�ؤ�س�سون هم
كالآتي :عبدالعزيز العبداهلل ال�سليمان احلمدان ،و غيث ر�شاد فرعون ،و عبدالر�ؤوف حممد �صالح �أبو زنادة ،و عبدالقادر حممد الف�ضل ،و حممد بن �صالح بن �سلطان ،وحممد �إبراهيم
ال�سبيعي ،وعبداهلل �إبراهيم ال�سبيعي ،وعبداملح�سن العبداملح�سن ال�سويلم ،وعبدالكرمي عبدالعزيز اخلريجي ،وعبدالرحمن �صالح ال�سحيمي ،وحممد �صالح ال�سحيمي ،و يو�سف
العبداهلل اخلريجي ،وعبدالعزيز املعجل و�سعد املعجل ،و فهد عبداهلل ال�سليمان ،وبنك باك�ستان الوطني .وبد�أ البنك مزاولة �أن�شطته يف �شوال من عام 1396هـ (املوافق �أكتوبر من عام
1976م) بعد �أن ا�ستحوذ على فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة.
ويهدف البنك �إلى تقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من خالل ثالثة �أق�سام ت�شغيلية رئي�سية وهي:
1-1م�صرفية الأفراد وت�شمل خدماتها الودائع واملنتجات االئتمانية واال�ستثمارية للأفراد واحلواالت والتمويل العقاري والتمويل ال�شخ�صي وكذلك �إ�صدار بطاقات االئتمان.
2-2م�صرفية ال�شركات وت�شمل خدماتها تقدمي التمويل وحفظ الودائع وتقدمي املنتجات االئتمانية لل�شركات الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية وامل�ؤ�س�سات.
3-3اخلزينة وت�شمل خدماتها تقدمي منتجات �أ�سواق النقد وال�سلع ومنتجات الدخل الثابت لعمالء البنك من ال�شركات.
وكذلك يقدم البنك اخلدمات اال�ستثمارية (مبا يف ذلك خدمات الو�ساطة لتداول الأ�سهم و�إدارة الأ�صول و�صناديق اال�ستثمار) وذلك من خالل �شركة اجلزيرة كابيتال (وهي �شركة تابعة
للبنك مملوكة له بالكامل) .كما تقوم �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين (وهي �شركة زميلة للبنك) بتقدمي خدمات ومنتجات الت�أمني.
ويف عام 1998م ،اتخذ جمل�س �إدارة البنك قرار ًا ا�سرتاتيجي ًا بتحويل طبيعة العمليات امل�صرفية الأ�سا�سية للبنك من كونها خدمات م�صرفية تقليدية �إلى كونها خدمات م�صرفية
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ويف �سبيل �ضمان االلتزام بذلك� ،أن�ش�أ البنك �إدارة �شرعية و�ش ّكل هيئة �شرعية (مكونة من عدد من العلماء املتخ�ص�صني يف اخلدمات امل�صرفية
الإ�سالمية) وذلك بغر�ض مراجعة عمليات البنك ومراقبتها بهدف التق ّيد مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية املتعلقة باخلدمات امل�صرفية .وقد جنح البنك يف عام 2002م يف تطبيق قواعد
ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها على جميع فروعه ،و�أجنز البنك يف عام 2007م حتويل كافة �أعماله و�أن�شطته وخدماته �إلى �أعمال وخدمات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وبذلك
�أ�صبح البنك م�ؤ�س�سة م�صرفية �إ�سالمية.
وت�شمل �أحدث �إجنازات البنك البارزة فيما يتعلق بتطوير الأعمال ،ا�ستمرار تو�سع �شبكة فروعه خلدمات الأفراد واالزدياد امل�ستمر لقاعدة عمالئه من الأفراد ،حيث �شهدت �أبرز هذه
االجنازات تو�سيع البنك ل�شبكة فروعه من ( )50فرع بنهاية عام 2010م �إلى ت�سعة و�سبعني ( )79فرع يت�ضمن ت�سعة ع�شر ( )19منها ق�سم ًا لل�سيدات كما بتاريخ هذه الن�شرة .وقد
م َّكن هذا التو�سع البنك من م ّد نطاق خدماته �إلى مناطق جديدة عرب �أنحاء اململكة ،وتعزيز قنوات تو�صيل اخلدمات ،مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية للبنك على الإنرتنت واخلدمات
امل�صرفية الهاتفية.
رؤية ورسالة البنك

تتمثل ر�ؤية البنك يف �أن يكون البنك اخليار الأول يف تقدمي احللول امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية خلدمة عمالئه من ال�شرائح امل�ستهدفة يف م�صرفية الأفراد والأعمال ،حيث
تهدف ر�سالة البنك �إلى م�ساعدة عمالئه يف زيادة ثرواتهم وتنمية �أعمالهم من خالل تقدمي خدمات ا�ستثنائية لهم ،وتطوير وتقدمي منتجات وحلول م�صرفية تلبي خمتلف احتياجات
العمالء.
هيكل رأس املال وامللكية
رأس املال

يبلغ ر�أ�س مال البنك امل�صرح به  -بتاريخ هذه الن�شرة  -خم�سة مليارات ومائتي مليون ( )5.200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سمائة وع�شرون مليون (� )520.000.000سهم
عادي بقيمة �أ�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم ومدفوعة القيمة بالكامل.
وفيما يلي جدول يبني جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية يف البنك وم�ساهماتهم التقريبية كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول  3-1جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية
الن�سبة

عدد الأ�سهم

امل�ساهم
�شركة احتاد االخوة للتنمية

%6.59

34.288.480

بنك باك�ستان الوطني

%5.83

30.333.332

�صالح عبد اهلل حممد كامل

%5.00

26.000.000

اجلمهور (�أي امل�ساهمني من غري كبار امل�ساهمني امل�شار �إليهم �أعاله)

%82.58

429.378.188

%100

520.000.000

الإجمايل

ن

�شكل  1-1هيكل جمموعة اجلزيرة

%100

%100
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امليزات التنافسية ونقاط القوة

يواجه البنك مناف�سة يف اململكة من بنوك حملية و�أجنبية تزاول �أعمالها داخل اململكة ،ال �سيما من البنوك التي تقدم منتجات وخدمات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .لذا ف�إن
البنك يتناف�س مع العديد من هذه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية (ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر) على العمالء (�سوا ًء من الأفراد �أو �شركات القطاع اخلا�ص �أو �أجهزة القطاع العام) وذلك فيما
يتعلق ببيع املنتجات واالنت�شار اجلغرايف وتقدمي اخلدمات امل�صرفية ب�شكل عام .وعليه ف�إن البنك �سيت�أثر �إن مل يتمكن من جماراة مناف�سيه الآخرين فيما يتعلق ب�أ�سعار وجودة منتجاته
وخدماته ،وهو ما قد ي�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل للبنك (راجع �أي�ض ًا الق�سم " 2عوامل املخاطرة").
وت�شمل نقاط القوة لدى البنك الآتي:
 اال�سم التجاري للبنك� ،إذ يتميز باالنت�شار الوا�سع يف اململكة.
 اخلدمات امل�صرفية التجارية ،حيث يوجد لدى البنك وحدة خم�ص�صة للخدمات امل�صرفية التجارية توفر خدمات مالئمة ومنخف�ضة التكلفة لعمالء البنك وت�ساعد يف
توثيق العالقة بني البنك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
 الثقافة الرا�سخة لإدارة املخاطر.
 الفريق الإداري املتمر�س حيث يت�ألف الفريق الإداري من �أفراد من ذوي الكف�أة واخلربة.
 التدريب والتطوير ال�شامل لفريق العمل حيث يقدم البنك خدمات تدريب منتظمة لفريق العاملني لديه على جميع امل�ستويات.
كما ترتكز امليزات التناف�سية للبنك يف الآتي:
 امل�صرفية الإ�سالمية �إذ ُيعد البنك (و�شركاته التابعة والزميلة) ملتزم ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ويقدم نطاق ًا وا�سع ًا ومتنوع ًا من املنتجات املالية املطابقة لأحكام
ال�شريعة للعمالء مبختلف �أنواعهم.
 التمويل ال�سكني ،حيث يقدم البنك لقاعدة عمالئه حلو ًال مبتكرة للتمويل العقاري.
 االبتكار يف التقنية.
 امل�س�ؤولية االجتماعية حيث تقوم فل�سفة البنك على بناء روابط قوية مع املجتمع املحلي ويعتزم موا�صلة تعزيز التطوير الإيجابي للمجتمع داخل اململكة.
وملزيد من التف�صيل حول امليزات التناف�سية ونقاط القوة لدى البنك يرجى مراجعة الق�سم "( 4-4امليزات التناف�سية ونقاط قوة البنك")
اإلسرتاتيجية

يتمثل الهدف اال�سرتاتيجي للبنك يف �أن ي�صبح مقدم ًا رائد ًا للمنتجات املالية املبتكرة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� ،إلى جانب تقدمي خدمات متميزة وقيمة كبرية لعمالئه
وم�ساهميه وموظفيه وجمتمعه .ويهدف البنك �إلى �أن ي�صبح حمل اختيار امل�ستثمرين والعمالء واملوظفني ،مع تفوقه على مناف�سيه يف ال�سوق من حيث الأفكار اجلديدة واالبتكار واملعرفة
باملنتجات واخلدمات.
ويرى البنك �أن ا�ستمرار منو اقت�صاد اململكة وتو�سع القطاع اخلا�ص �سوف يعزز الطلب على التمويل املتوافق مع �أحكام ال�شريعة من القطاعني العام واخلا�ص .لذا ف�إن من بني الأهداف
الرئي�سية للبنك الإ�سهام اجلدي يف هذا النمو املتوا�صل من خالل جمموعة منتجاته وخدماته املبتكرة.
ومن خالل تركيز ا�سرتاتيجية البنك على �شرائح الأفراد وال�شركات� ،إلى جانب االلتزام باالرتقاء بالكفاءات الداخلية ،ي�أمل البنك �إلى حتقيق عائد �أكرب على الأ�سهم مل�ساهميه.
وتتمثل �أهم الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك فيما يلي:
 ا�سرتاتيجية النمو
 تنويع قاعدة العمالء
 حت�سني جودة اخلدمة
 اال�ستثمار يف املوظفني والتقنية
وملزيد من التف�صيل حول ا�سرتاتيجية البنك يرجى مراجعة الق�سم "( 5-4اال�سرتاتيجية")

س

ملخص ملعلومات السوق

ت�ستند قوة اقت�صاد اململكة يف ارتفاع ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل مببلغ وقدره  55.331دوالر �أمريكي ما يعادل 207.489ريال �سعودي (القدرة ال�شرائية للفرد) بح�سب
تقدير �صندوق النقد الدويل .بلغ متو�سط زيادة الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ما ن�سبته � %5سنوي ًا على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية � ،أي مبعدل �أ�سرع من معظم الدول.
يف الوقت احلا�ضر ،يوجد  26بنك ًا وم�صرف ًا جتاري ًا يف اململكة ،منها  12بنك ًا وم�صرف ًا ت�أ�س�س يف اململكة ("البنوك وامل�صارف ال�سعودية") ،و 14بنك ًا هي فروع لبنوك دولية ،وي�شمل ذلك
فرع بنك طوكيو والذي ح�صل على الرتخي�ص ولكن مل يبد�أ �أعماله حتى تاريخه .وجميع البنوك وامل�صارف ال�سعودية �شركات م�ساهمة عامة مدرجة يتم تداول �أ�سهمها يف �سوق الأ�سهم.
ومت ت�صنيف التوقعات امل�ستقبلية للنظام امل�صريف يف اململكة على �أنه "م�ستقر" من قبل موديز .وتتمثل العوامل املحركة التاريخية وامل�ستقبلية الرئي�سية لقطاع امل�صرفية يف اململكة فيما
يلي:
�أ -بيئة ت�شغيلية تتميز مبا يلي:
�أ 1-منو اقت�صادي �سليم على مدار ال�سنوات الأخرية يحفزه �إنفاق حكومي كبري وا�ستهالك حملي قوي وزيادة يف ن�شاط القطاع اخلا�ص.
�أ 2-دين حكومي منخف�ض واحتياطيات حكومية كبرية.
�أ 3-اخل�صائ�ص ال�سكانية املالئمة بحيث يتم حتفيز الطلب اال�ستهالكي من فئ ُة ال�شباب و�أعداد ال�سكان املتزايدة يف النمو.
�أ 4-زيادة وعي امل�ستهلك والرغبة يف املنتجات واخلدمات امل�صرفية (مبا يف ذلك املنتجات املطابقة لل�شريعة ).
�أ 5-ا�ستمرار النهج التنظيمي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف دعم ا�ستقرار النظام امل�صريف ومطابقته للمعايري الدولية.
�أ 6-تواجه اململكة بع�ض التحديات منها ارتفاع معدل البطالة والتعر�ض النخفا�ض م�ستمر يف �أ�سعار النفط مبا قد يقل عن �سعر الإنتاج واملخاطر ال�سيا�سية اجلغرافية.
ب -جودة املوجودات ور�أ�س املال والتي تتميز مبا يلي:
ب 1-الظروف الت�شغيلية ال�سليمة التي ت�ؤدي �إلى انخفا�ض القرو�ض املتعرثة.
ب 2-الر�سملة القوية  ،وي�ضمن ذلك قدرة كبرية على ا�ستيعاب اخل�سائر.
ب 3-معدالت تعر�ض مرتفعة �إلى �أطراف معينة.
ج -التمويل وال�سيولة اللتان تتميزان مبا يلي:
1ج 1-التمويل املعتمد على الودائع منخف�ضة التكاليف الذي يدعم النظام امل�صريف .
ج 2-ن�سبة مريحة للموجودات ال�سائلة �إلى �إجمايل املوجودات.
ج 3-ا�ستقرار �أر�صدة القطاع العام.
د-

الفعالية التي تت�سم بزيادة الربحية يدعمها )1( :النمو امل�ستمر يف الأعمال )2( ،وهيكل التمويل منخف�ض التكاليف )3( ،وهياكل التكاليف الت�شغيلية املنخف�ضة ن�سبي ًا.

هـ -انخفا�ض �سعر العوائد وزيادة املناف�سة التي �سوف ت�ستمر بال�ضغط على هوام�ش الإقرا�ض.
وملزيد من التف�صيل واملعلومات حول �سوق امل�صارف والبنوك يف اململكة يرجى مراجعة الق�سم "( 3نظرة عامة على ال�سوق").
ملخص املعلومات املالية

امللخ�ص التايل للمعلومات املالية التاريخية كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م ،و2015م ،و 2016م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م م�أخوذ من:
 يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م ،من القوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م.
 يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م ،من القوائم املالية ل�سنة 2016م.
 يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م ،من القوائم املالية ل�سنة 2015م.
 يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م ،من القوائم املالية ل�سنة 2014م.
وقد مت ت�ضمني هذه القوائم املالية يف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة .ومت �إعداد هذه القوائم املالية يف كل حالة وفق ًا ملعايري املحا�سبة للم�ؤ�س�سات املالية املطبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية.
يجب على املكتتبني املحتملني قراءة ملخ�ص املعلومات املالية التايل مع املعلومات الواردة يف ق�سم "عر�ض املعلومات املالية" ،والق�سم " 2عوامل املخاطرة" ،والق�سم " 6املعلومات املالية و
مناق�شة و حتليل الإدارة" ،والق�سم " 4خلفية عن البنك وطبيعة �أعماله" من هذه الن�شرة والقوائم املالية.
بيانات قامئة الدخل

يعر�ض اجلدول التايل بيانات قائمة الدخل لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م ،و2015م ،و 2016م ،والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م على التوايل.

اجلدول  4-1بيانات قائمة الدخل لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م ،و2015م ،و2016م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م
قائمة الدخل

ع

2014م

2015م

2016م

فرتة الت�سعة الأ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م

ماليني الرياالت

دخل العموالت اخلا�صة

1.955.0

2.135.0

2.656.0

1.858.0

�صايف دخل العموالت اخلا�صة

1.445.0

1.601.0

1.567.0

1.358.0

�إجمايل دخل العمليات

2.226.0

2.922.0

2.519.0

1.973.0

قائمة الدخل

2014م

2015م

فرتة الت�سعة الأ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م

2016م
ماليني الرياالت

�إجمايل م�صاريف العمليات

1.658.0

1.638.0

1.655.0

1.317.0

الدخل من الأن�شطة الت�شغيلية

568.0

1.284.0

864.0

656.0

ح�صة ال�شركة يف ربح ( /خ�سارة) �شركة زميلة

4.0

3.0

8.0

8.0

572.0

1.287.0

872.0

664.0

�صايف الدخل للفرتة
امل�صدر :القوائم املالية املدققة للبنك.

قامئة املركز املايل املوحدة

يبني اجلدول التايل بيانات قائمة املركز املايل املوحدة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2014م2015 ،م2016 ،م ،والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م على التوايل:

اجلدول 5-1بيانات قائمة املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2014م2015 ،م2016 ،م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م
قائمة املركز املايل

 31دي�سمرب 2014م

 31دي�سمرب 2016م

 31دي�سمرب 2015م

� 30سبتمرب 2017م

ماليني الرياالت

�إجمايل املوجودات

66.554.0

63.264.0

66.319.0

67.528.0

�إجمايل املطلوبات

60.396.0

55.851.0

58.215.0

58.921.0

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

6.158.0

7.413.0

8.104.0

8.607.0

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

66.554.0

63.264.0

66.319.0

67.528.0

امل�صدر :القوائم املالية املدققة للبنك.

بيانات قامئة التدفقات النقدية

يعر�ض اجلدول التايل بيانات قائمة التدفقات النقدية لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م2015 ،م2016 ،م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م:

اجلدول  6-1بيانات قائمة التدفقات النقدية لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2014م ،و2015م ،و2016م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
2017م.
2014م

قائمة التدفقات النقدية

2015م

فرتة الت�سعة الأ�شهر املنتهية يف 30
�سبتمرب 2017م

2016م
ماليني الرياالت

�صايف الدخل للفرتة

572.0

1.287.0

872.0

664.0

�صايف التعديالت لبنود التدفقات غري النقدية

423.0

112.0

195.0

240.0

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

()2.435.0

()3.370.0

2.255.0

1.061.0

�صايف النقدية (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

()1.440.0

()1.971.0

3.321.0

1.965.0

�صايف النقدية الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

1.155.0

()57.0

()5.388.0

()4.233.0

�صايف النقدية (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة التمويلية

-

-

949.0

()196.0

�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية

()285.0

()2.028.0

()1.118.0

()2.464.0

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة

7.213.0

6.928.0

4.914.0

3.797.0

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة

6.928.0

4.900.0

3.797.0

1.333.0

امل�صدر :القوائم املالية املدققة للبنك.

مؤرشات األداء الرئيسية

يعر�ض اجلدول التايل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2014م ،و2015م ،و2016م ،والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م:

اجلدول  7-1م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م2015 ،م2016 ،م والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م.
فرتة الت�سعة الأ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2017م

2014م

2015م

2016م

ربحية ال�سهم

1.1

2.5

1.7

1.3

العائد على متو�سط املوجودات

%0.9

%2.0

%1.3

%1.0

العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

%9.6

%19.0

%11.2

%7.9

ف

2014م

2015م

2016م

فرتة الت�سعة الأ�شهر املنتهية
يف � 30سبتمرب 2017م

�صايف العموالت اخلا�صة �إلى متو�سط �صايف القرو�ض ومتو�سط �صايف اال�ستثمارات

%2.9

%3.0

%2.8

%2.3

م�صاريف العموالت اخلا�صة �إلى متو�سط الودائع

%1.0

%1.0

%2.2

%1.0

ن�سبة ال�شريحة الأولى �إلى ر�أ�س املال
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

%14.1

%15.8

%19.9

%20.3

ن�سبة �صايف اال�ستثمارات �إلى �إجمايل املوجودات

%17.0

%17.8

%24.6

%30.2

ن�سبة �صايف القرو�ض �إلى �صايف الودائع

%75.6

%84.7

%81.6

%82.4

ن�سبة خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان �إلى اجمايل القرو�ض

%0.9

%0.1

%0.3

%0.5

ن�سبة القرو�ض وال�سلف غري العاملة �إلى �إجمايل القرو�ض وال�سلف

%0.9

%0.8

%1.1

%1.2

القرو�ض وال�سلف غري العاملة (باالف الرياالت ال�سعودية)

369.9

355.3

484.0

508.7

امل�صدر :البنك ،القوائم املالية ،براي�س ووتر هاو�س كوبرز.
* مت تعديل عدد الأ�سهم العادية القائمة لل�سنوات 2014م و2015م و2016م ب�أثر رجعي نتيجة لزيادة ر�أ�س املال ب�إ�صدار �أ�سهم جمانية خالل عام 2017م .

ص

جدول املحتويات
 .1التعريفات واملصطلحات

1

 .2عوامل املخاطرة

5

 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�أعمال املجموع ة
 1 - 1 - 2املخاطر االئتمانية
 2 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بتطبيق املعايري املحا�سبة الدولية رقم )IFRS 9( 9
 3 - 1 - 2خماطر ال�سيولة
 4 - 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�إ�سرتاتيجية النمو
 5 - 1 - 2خماطر متويل العمالء من الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
 6 - 1 - 2خماطر الرتكز اجلغــرايف
 7 - 1 - 2خماطر تركز التمويل والودائع يف عدد �صغري من العمالء
 8 - 1 - 2خماطر تركز اال�ستثمارات والتمويل يف عدد �صغري من العمالت
 9 - 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�ضمانات التمويل
 10 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بتمويل امل�شاريع
 11 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بالتمويل العقاري
 12 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية وجمع ر�أ�س املال
 13 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بزيادة مطلوبات البنك
 14 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بحدوث فجوة بني ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
 15 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بالت�صنيفات االئتمانية
 16 - 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�أن�شطة البنك اال�ستثمارية
 17 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بعقود امل�شتقات
 18 - 1 - 2املخاطر املرتبطة مبحفظة �أدوات الدين
 19 - 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�سمعة املجموعة
 20 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بالدعم املايل الإ�ضايف
 21 - 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر
 22 - 1 - 2املخاطر املرتبطة ب�أنظمة تقنية املعلومات
 23 - 1 - 2املخاطر املرتبطة باملتطلبات التنظيمية
 24 - 1 - 2املخاطر املرتبطة باملنازعات الق�ضائية
 25 - 1 - 2املخاطر الت�شغيلية
 26 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بالتغطية الت�أمينية
 27 - 1 - 2املخاطر املرتبطة باملوظفني
 28 - 1 - 2املخاطر املرتبطة بتف�سري مبادئ ال�شريعة
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1.1التعريفات واملصطلحات
يكون للعبارات وامل�صطلحات الواردة يف هذه الن�شرة املعاين املو�ضحة �أدناه ما مل يقت�ضي �سياق الن�ص خالف ذلك.
املُ�صطلح �أو االخت�صار املُع َّرف

التعريف

البنك �أو امل�صدر �أو ال�شركة

بنك اجلزيرة� ،شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة ،ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم /46م ال�صادر بتاريخ 1395/6/12هـ (املوافق
1975/6/21م) ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة جدة ،وهي مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم  4030010523بتاريخ 1396/7/29هـ
(املوافق1976/7/27م) وال�صادر مبدينة جدة.

�شركة اجلزيرة كابيتال �أو اجلزيرة كابيتال

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية ،وهي �شركة تابعة للبنك ومملوكة له بن�سبة  .%100ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�ض ،وهي
مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم  1010351313بتاريخ 1433 /11/13هـ (املوافق 2012/09/29م) وال�صادر مبدينة الريا�ض.
وتتمثل �أن�شطتها يف �أعمال الأوراق املالية مبا يف ذلك تقدمي خدمات الو�ساطة وامل�شورة واحلفظ والإدارة والرتتيب.

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين �أو تكافل تعاوين

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين وهي �شركة زميلة للبنك ومملوكة له بن�سبة  %35ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر .ويقع مركزها الرئي�س
يف مدينة جدة ،وهي مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم  4030251980بتاريخ 1434/09/02هـ (املوافق 2013/07/10م) وال�صادر
مبدينة جدة .وتتمثل �أن�شطتها يف تقدمي خدمات الت�أمني التعاوين.

�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري �أو �أمان

�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري وهي �شركة تابعة للبنك ومملوكة له بن�سبة  .%100ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�ض،
وهي مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم  1010221387بتاريخ 1427/06/20هـ (املوافق 2006/07/16م) وال�صادر مبدينة الريا�ض.
وتتمثل �أن�شطتها يف حفظ و �إدارة وبيع و�شراء العقارات للأغرا�ض التمويلية.

�شركة �أمان لوكالة الت�أمني

�شركة �أمان لوكالة الت�أمني وهي �شركة تابعة للبنك ومملوكة بن�سبة  %100ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة جدة ،وهي مقيدة يف
ال�سجل التجاري برقم  4030592311بتاريخ 1438/8/14هـ (املوافق2017/5/10م ) وال�صادر من مدينة الريا�ض وتتمثل �أن�شطتها
يف القيام ب�أعمال وكالة الت�أمني.

�شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة

�شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة وهي �شركة تابعة للبنك ومملوكة له بن�سبة  %100م�ؤ�س�سة مبوجب �أنظمة جرز الكاميان
ويتمثل الغر�ض الأ�سا�سي لل�شركة يف دعم �أن�شطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل تنفيذ معامالت امل�شتقات املالية واتفاقيات
�إعادة ال�شراء مع البنوك الدولية.

ال�شركات التابعة للبنك

�شركة اجلزيرة كابيتال ،و�شركة �أمان  ،و�شركة �أمان لوكالة الت�أمني و�شركة اجلزيرة للأرواق املالية املحدودة والتي ميتلكها البنك
بن�سبة .%100

ال�شركات الزميلة للبنك

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومملوكة للبنك بن�سبة  %35ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.

املجموعة

البنك و�شركاته التابعة والزميلة.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة البنك.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي للبنك.

زيادة ر�أ�س املال

الزيادة يف ر�أ�س مال البنك من خالل طرح �أ�سهم حقوق الأولوية.

الرئي�س التنفيذي

الرئي�س التنفيذي للبنك.

رئي�س املجل�س

رئي�س جمل�س �إدارة البنك.

نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 30/بتاريخ  2جمادى الآخرة 1424هـ ،وتعديالته.

نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 5/بتاريخ � 22صفر 1386هـ ،وتعديالته.

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 3/بتاريخ  28حمرم 1437هـ.

املحفظة املتداولة �أو دفرت التداول

جمموعة املراكز اال�ستثمارية التي دخل فيها البنك لغر�ض التداول.

املحفظة غري املتداولة

جمموعة املراكز اال�ستثمارية التي دخل فيها البنك لغر�ض اال�ستثمار �إلى حني ا�ستحقاق االلتزام �أو الأداة املالية ذات العالقة.

التعوي�ض

املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �صايف متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم والذي �سوف يتم دفعه مل�ستحقيه من
الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ولأ�صحاب ك�سور الأ�سهم.

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من خالل:
 امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة.
 حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري.

الطرف النظري

يعني الطرف الآخر يف �صفقة �أو اتفاقية.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات ،ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب قراره رقم ( )2017/16/8وتاريخ 1438/5/16هـ (املوافق
2017/2/13م) وتعديالتها.

امل�ساهمون احلاليون

جميع م�ساهمي البنك احلاليني مبا فيهم امل�ساهمني الكبار.

ال�شخ�ص املرخ�ص له

اجلهة احلا�صلة على ترخي�ص من قبل هيئة ال�سوق املالية ملمار�سة �أعمال الأوراق املالية.

الأع�ضاء �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك.
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املُ�صطلح �أو االخت�صار املُع َّرف
تاريخ الأحقية

نهاية فرتة تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال وذلك بتاريخ
1439/07/04هـ (املوافق 2018/03/21م).

امل�ساهمون املقيدون

امل�ساهمون املالكون للأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال واملقيدون يف �سجل م�ساهمي البنك
بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

امل�ساهمون اجلدد

عامة امل�ستثمرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات -غري امل�ساهمني املقيدين -ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

امل�ساهمون الكبار

هم امل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم البنك وهم كالآتي� :صالح بن عبداهلل بن حممد كامل (بن�سبة ملكية تبلغ ،)%5
بنك باك�ستان الوطني (بن�سبة ملكية تبلغ  ،)%5.83و�شركة �إحتاد الإخوة للتنمية (بن�سبة ملكية تبلغ .)%6.59

طرف ذو عالقة

يق�صد به ما يلي:
 )1تابعي امل�صدر.
 )2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	)3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.
�	)4أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
 )5امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل للم�صدر.
�	)6أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� ،4 ،3 ،2 ،1أو � )5أعاله.
�	)7أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف (� ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو � )7أعاله.

تابع

ال�شخ�ص الذي ي�سيطر على �شخ�ص �آخر� ،أو ي�سيطر عليه ذلك ال�شخ�ص� ،أو ي�شرتك معه يف كونه م�سيطر ًا عليه من قبل �شخ�ص
ثالث ،ويف �أي مما �سبق تكون ال�سيطرة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.

كبار التنفيذيني

�أي �شخ�ص طبيعي يدير ويكون م�س�ؤو ًال عن و�ضع وتنفيذ القرارات اال�سرتاتيجية لل�شركة مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي ونوابه واملدير
املايل.

اليورو

العملة الر�سمية احلالية للمنطقة الأوروبية

الهيئة �أو هيئة ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املالية.

ال�سوق املالية �أو تداول �أو �سوق الأ�سهم ال�سعودي

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

م�ؤ�س�سة النقد �أو �ساما

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

جمل�س التعاون اخلليجي

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .والدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي هي :اململكة العربية ال�سعودية ،والبحرين،
والكويت ،وعمان ،وقطر ،والإمارات العربية املتحدة.
البنوك وامل�صارف املرخ�ص لها ممار�سة الأعمال البنكية يف اململكة ،ويبلغ عددها حالي ًا  26بنك ًا وم�صرف ًا جتاريا ،منها  12بنك ًا
وم�صرف ًا ت�أ�س�س يف اململكة ("البنوك ال�سعودية") ،و 14بنك ًا هي فروع لبنوك دولية ،وي�شمل ذلك بنك طوكيو  -ميت�سوبي�شي والذي
ح�صل على الرتخي�ص ولكن مل يبد�أ �أعماله حتى تاريخه.

جلنة بازل

جلنة بازل امل�صرفية ،وهي جلنة �أ�س�سها حمافظو البنوك املركزية لدول جمموعة الع�شر يف عام 1974م.

�إطار بازل� ،3أو بازل� ،3أو اتفاقية بازل الثالثة

هو �إطار ر�أ�س املال املطبق مبوجب اتفاقية بازل الثالثة ،التي وافق عليها �أع�ضاء جلنة بازل للرقابة امل�صرفية يف عام 2010م.

امل�ست�شاران املاليان

�شركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية و�شركة الإمناء لال�ستثمار.

مديرا االكتتاب

�شركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية و�شركة االمناء لال�ستثمار.

امل�ست�شارون

امل�ست�شاران املاليان ،ومديرا االكتتاب ،وامل�ست�شار القانوين لل�شركة وم�ست�شار العناية املالية املتخ�ص�ص وغريهم من م�ست�شاري
ال�شركة (ممن تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحات (هـ) و (ز) من الن�شرة).

متعهدي التغطية
اجلمعية العامة غري العادية

�شركة الإمناء لال�ستثمار ،و�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل (ميفك كابيتال) و�شركة ملكية لال�ستثمار ،و�شركة بيت التمويل
ال�سعودي الكويتي و�شركة و�ساطة كابيتال.
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي البنك ُيعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك.

اجلمعية العامة العادية

اجتماع اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي البنك ُيعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي للبنك.

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�ص
بزيادة ر�أ�س املال

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املقام بتاريخ 1439/07/02هـ (املوافق 2018/03/19م) والذي �سي�صوت فيه
امل�ساهمون على زيادة ر�أ�س مال البنك.

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

الإ�شعار النهائي بعدد الأ�سهم املخ�ص�صة لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي ر�سوم �أو ا�ستقطاعات والذي يلزم �إر�ساله يف موعد �أق�صاه
1439/08/03هـ (املوافق 2018/04/19م).

احلقوق �أو حقوق الأولوية

هي �أوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عند املوافقة على الزيادة يف ر�أ�س املال .وهو حق
مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين ،ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد من الأ�سهم اجلديدة ب�سعر الطرح.
ويتم �إيداع احلقوق بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�سمال .و�ستظهر هذه احلقوق يف ح�سابات امل�ساهمني
املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية .و�سيتم �إبالغ امل�ساهمني املقيدين ب�إيداع احلقوق يف حمافظهم.

البنوك ال�سعودية
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التعريف

فرتة التداول �أو فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ (املوافق 2018/03/25م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الأحد تاريخ 1439/07/15هـ (املوافق
2018/04/01م) ،وهي فرتة تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية.

تاريخ التخ�صي�ص

هو التاريخ الذي �سيعلن فيه التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم اجلديدة.

ك�سور الأ�سهم

هي ك�سور الأ�سهم التي �سيتم جمعها وطرحها مع الأ�سهم املتبقية خالل فرتة الطرح املتبقي.

�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

طرح �أ�سهم �إ�ضافية يكون مل�ساهمي البنك احلق يف االكتتاب فيها مبا يتنا�سب مع ن�سب ملكيتهم.

اجلمعيات العامة

اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية واجلمعية العامة العادية .وي�شمل م�صطلح "اجلمعية العامة" �أي جمعية عامة للبنك.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

القيمة اال�سمية

ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم.

قيمة احلق الإر�شادية

الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم البنك خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
 .1اجلهات احلكومية وال�شركات اململوكة من احلكومة ،مبا�شرة �أو عن طريق مدير حمفظة خا�صة� ،أو �أي هيئة دولية تعرتف بها
الهيئة� ،أو ال�سوق� ،أو �أي �سوق مالية �أخرى تعرتف بها الهيئة� ،أو مركز الإيداع.
� .2صنادق اال�ستثمار العامة امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرح ًا عام ًا �إ�ضافة �إلى ال�صناديق اخلا�صة والتي ت�ستثمر يف الأوراق
املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود
املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
 .3الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزامهم مبتطلبات الكفاية املالية.
 .4عمالء �شخ�ص مرخ�ص له ممار�سة �أعمال الإدارة �شريطة �أن يكون ذلك ال�شخ�ص املرخ�ص له قد مت تعيينه ب�شروط متكنه من
اتخاذ القرارات اخلا�صة بقبول امل�شاركة يف الطرح واال�ستثمار يف ال�سوق املالية ال�سعودية نيابة عن العميل دون احلاجة �إلى
احل�صول على موافقة م�سبقة.
�	.5أي �أ�شخا�ص اعتباريني �آخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع� ،آخذ ًا باالعتبار �ضوابط
ا�ستثمار ال�شركات املدرجة يف الأوراق املالية ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.
 .6امل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�شخ�صية االعتبارية والتي ت�شمل ال�شركات وال�صناديق امل�ؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربي.

اململكة �أو ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية.

املواطنون ال�سعوديون

�أي �شخ�ص يحمل اجلن�سية العربية ال�سعودية.

نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 5/بتاريخ 1386/02/22هـ (املوافق 1966/06/12م).

نظام اال�ستثمار الأجنبي

نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 1/بتاريخ 1421/01/05هـ (املوافق 2000/04/10م).

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2004-11-3وتاريخ 1425/8/20هـ (املوافق
2004/10/4م) وتعديالتها.

وزارة املالية

وزارة املالية باململكة العربية ال�سعودية.

وزارة التجارة واال�ستثمار

وزارة التجارة واال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية.

�صايف متح�صالت الطرح

�إجمايل متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم جميع تكاليف االكتتاب.

الأ�سهم اجلديدة

الأ�سهم التي �سي�صدرها البنك نتيجة زيادة ر�أ�س املال ،والتي يبلغ عددها (� )300.000.000سهم.

عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

( )300.000.000حق.

"�سعر الطرح" �أو "�سعر االكتتاب"

( )١٠ريال �سعودي لكل �سهم جديد.

"الطرح" �أو "االكتتاب"

طرح الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب من خالل �إ�صدار حقوق �أولوية .ب�سعر طرح يبلغ ( )١٠ريـال لل�سهم.

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سوف يتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة ،ومل�ستحقي ك�سور
الأ�سهم يف موعد �أق�صاه 1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م) (الرجاء مراجعة الق�سم �" 17شروط و�أحكام وتعلميات
االكتتاب") .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �صايف متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور
الأ�سهم.

ن�شرة الإ�صدار

ن�شرة الإ�صدار هذه.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

ي�شمل ك ًال من امل�ساهمني املقيدين والأ�شخا�ص الذين قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

معامل الأحقية

ميلك امل�ساهم املقيد ( )0.5769عن كل �سهم واحد ميلكه .وهذه الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم
احلالية للبنك.

�أ�سهم حقوق الأولوية

(� )300.000.000سهم عادي جديد متثل حوايل ما ن�سبته ( .)%57.69من ر�أ�س املال البنك بعد زيادة ر�أ�س املال.

الريال �أو الريال ال�سعودي

العملة الر�سمية احلالية للمملكة العربية ال�سعودية.
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فرتة الطرح املتبقي
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التعريف
تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ،على �أن تقدم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية عرو�ضها ل�شراء الأ�سهم
املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا من يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ (املوافق
2018/04/10م) حتى ال�ساعة  ٥:٠٠م�سا ًء من يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ (املوافق 2018/04/11م) .و�ستخ�ص�ص الأ�سهم
املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شريطة �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص
الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى الأ�سهم
املتبقية ومعاملتها باملثل.
من ال�ساعة � 10:00صباح ًا من يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ (املوافق 2018/04/10م) حتى ال�ساعة  ٥:٠٠م�سا ًء من يوم
الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ (املوافق 2018/04/11م).

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها بعد انتهاء فرتة االكتتاب.

�صندوق النقد الدويل

هو وكالة متخ�ص�صة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم املتحدة� ،أن�شئ مبوجب معاهدة دولية عام 1945م للعمل على تعزيز
�سالمة االقت�صاد العاملي ،ويقع مقر ال�صندوق يف وا�شنطن عا�صمة الواليات املتحدة الأمريكية ،ويديره �أع�ضا�ؤه الذين ميثلون معظم
دول العامل تقريب ًا.

الأ�سهم /الأ�سهم احلالية

�أ�سهم البنك العادية بقيمة ا�سمية تبلغ  10ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد.

املكتتبون

�أي �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.

�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب

�شروط و�أحكام االكتتاب وتعليمات االكتتاب الواردة بالق�سم �"( 17شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب").

الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية.

نظام تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم.

معدل النمو املركب

معدل النمو من �سنة �إلى �سنة على مدى فرتة معينة من الزمن.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني البنك ومتعهدي التغطية.

الدوالر الأمريكي

العملة الر�سمية احلالية للواليات املتحدة الأمريكية.

اجلزيرة �سمارت

تطبيق �إلكرتوين مقدم كمنتج من قبل البنك يتيح لعمالئه الو�صول حل�ساباتهم امل�صرفية وتنفيذ الأنظمة امل�صرفية عن ُبعد من
خالل هواتفهم الذكية.

ناديك

بطاقة ائتمان بنكية ح�صرية من البنك حتمل �شعارات �سبعة �أندية �سعودية رائدة يف لعبة كرة القدم.

مي�سرة

بطاقة فيزا مقدمة كمنتج من البنك لعمالئه.

ال�سعودة

توظيف املواطنني �سعوديني وفق �أنظمة ولوائح العمل التي تلزم ال�شركات العاملة يف اململكة بتوظيف ن�سبة معينة من املواطنني
ال�سعوديني.

الت�صنيف االئتماين

ر�أي �صادر عن وكالة ت�صنيف ائتماين يقيم م�ستوى اجلدارة االئتمانية جلهة �أو �أداة مالية معينة ويرمز له با�ستخدام رموز �أو حروف
�أو �أعداد �أو �أي �شكل �آخر.

فيت�ش

وكالة فيت�ش ريتينغ ،وكالة ت�صنيف عاملية.

موديز

وكالة موديز �إنف�ستور �سريفي�س ،وكالة ت�صنيف عاملية.

BAA1

فئة ت�صنيف ائتماين م�ستقر من وكالة موديز.

BBB+

فئة ت�صنيف ائتماين م�ستقر من وكالة فيت�ش.

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()IFRS

جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية (International Financial Reporting

SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

عبارة عن القيمة ال�سوقية لكل ال�سلع النهائية واخلدمات املعرتف بها ب�شكل حملي والتي يتم �إنتاجها يف دولة ما خالل فرتة زمنية
حمددة.

الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي

عندما يقا�س الناجت املحلي الإجمايل اعتمادا على الأ�سعار اجلارية ف�إنه ي�سمى بالناجت املحلي الإجمايل اال�سمي.

"قريب" �أو "�أقرباء"

الزوج والزوجة والأوالد الق�صر.

.)Standards

2.2عوامل املخاطرة
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني �أن يدر�سوا بعناية كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،مبا يف ذلك عوامل املخاطرة املبينة �أدناه قبل اتخاذ �أي قرار ا�ستثماري حول احلقوق �أو الأ�سهم
اجلديدة ،علم ًا ب�أن عوامل املخاطرة الواردة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن يواجهها البنك� ،إذ من املمكن حتقق خماطر �إ�ضافية غري معلومة يف الوقت احلايل والتي من
�ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلب ًا وب�صورة جوهرية على عمليات البنك .وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك ب�أنهم حتى تاريخ هذه الن�شرة لي�سوا على علم بوجود �أي خماطر جوهرية من املمكن �أن ت�ؤثر
�سلب ًا على ن�شاط البنك و�أدائه املايل بخالف املخاطر املبينة �أدناه ،كما يقر �أع�ضاء املجل�س بتاريخ هذه الن�شرة وبح�سب علمهم واعتقادهم بعدم وجود �أية خماطر مل ترد يف هذا الق�سم
ميكن �أن ي�ؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ستثمرين املحتملني.
�إن حتقق املخاطر املو�ضحة �أدناه �سي�ؤثر �سلب ًا وب�صورة جوهرية على ن�شاط البنك مبا يف ذلك – على �سبيل املثال ال احل�صر -التدفقات النقدية ،والظروف املالية ،والتوقعات امل�ستقبلية،
وغريها من الأمور الواردة يف هذه الن�شرة .وكذلك قد تتحقق خماطر �أخرى بخالف الواردة �أدناه (�أي �أن البنك مل ي�صنفها حاليا ب�أنها جوهرية ولكنها �إن حدثت يف الواقع قد ت�صبح
جوهرية) والتي من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا وب�صورة جوهرية على ن�شاط البنك مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر �سهم البنك يف ال�سوق وخ�سارة امل�ستثمر لكامل �أو جزء من ا�ستثماره يف الأ�سهم
اجلديدة.
يجب على �أي م�ستثمر حمتمل لديه �شك حيال اال�ستثمار يف احلقوق �أو الأ�سهم اجلديدة �أن يطلب م�شورة ذوي االخت�صا�ص ممن هم مرخ�صني من قبل هيئة ال�سوق املالية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن املخاطر الواردة �أدناه مل ترتب بح�سب �أهميتها.

222 -2املخاطر املرتبطة بأعامل املجموعة
تتعر�ض املجموعة ملخاطر متنوعة مبا يف ذلك خماطر ال�سيولة واملخاطر االئتمانية واملخاطر الت�شغيلية واملخاطر التنظيمية (والتي مت تف�صيلها ب�شكل �أكرب �أدناه) .وتت�أثر تلك املخاطر
بالعديد من العوامل اخلارجة عن �سيطرة البنك لذا ف�إنها عر�ضة للتحقق يف �أي وقت .لذا ف�إن تلك املخاطر (يف حال حتققها) �ست�ؤثر �سلب ًا على �أعمال املجموعة ونتائج عملياتها وو�ضعها
املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر االئتامنية

تتمثل خماطر االئتمان يف �إخفاق عميل �أو طرف نظري يف الوفاء بالتزامه جتاه البنك وفق ًا لل�شروط والأحكام املتفق عليها ،دون وجود �ضمانات كافية لدى البنك لتغطية ذلك االلتزام،
مما يكبد البنك خ�سارة مالية قد تكون م�ساوية حلجم االلتزام .وتتعر�ض جمموعة كبرية من �أعمال البنك �إلى املخاطر االئتمانية ،ال �سيما الأن�شطة املتعلقة بالتمويل �إذ �أن �إخفاق العميل
يف �سداد مبلغ التمويل يعد من �أهم املخاطر التي يتعر�ض لها البنك .وكما يف تاريخ � 30سبتمرب 2017م ،مثل �أكرب  20عميل (وجميعهم من عمالء قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات)
للقرو�ض االئتمانية  %23.6من �إجمايل قرو�ض البنك ،وما ن�سبته  %44.4من �إجمايل القرو�ض املقدمة من قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات لدى البنك.
وتزداد املخاطر االئتمانية نتيجة التدهور العام يف الأو�ضاع االقت�صادية املحلية �أو العاملية �أو يف النظام املايل ب�شكل عام ،وقد ت�ؤثر �أي من هذه العوامل على قيمة �أ�صول البنك و�إمكانية
حت�صيلها مما يتطلب زيادة خم�ص�صات البنك للديون املعدومة وامل�شكوك يف حت�صيلها لتقابل قيمة الأ�صول التمويلية وال�ضمانات.
وين�ش�أ تركز املخاطر االئتمانية (�أي �أنها ت�صبح عر�ضة للت�أثر بعوامل مماثلة) عندما ميار�س عدد من الأطراف النظرية �أن�شطة عمل مماثلة� ،أو ميار�س عدد من الأطراف النظرية
�أن�شطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية� ،أو �إذا كانت تلك الأطراف النظرية تت�سم ب�سمات اقت�صادية مت�شابهة جتعل قدرتها على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تت�أثر على نحو مماثل بالتغريات
يف الأو�ضاع االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غريها.
وي�ؤدي تر ّكز املخاطر االئتمانية �إلى زيادة ت�أثر البنك من التطورات التي ت�ؤثر على القطاع �أو املنطقة اجلغرافية التي ترتكز فيها املخاطر االئتمانية( .وملزيد من التفا�صيل حول خماطر
الرتكز اجلغرايف ،راجع الق�سم � 5 -1-2أدناه).
وير�صد البنك خم�ص�صات �إجمالية من �أجل تغطية الديون املعدومة وامل�شكوك يف حت�صيلها واال�ستثمارات التي انخف�ضت قيمتها ،وتُدار حمفظة البنك وخماطره االئتمانية وفق ًا لل�سيا�سة
االئتمانية املعنية وت�صنيفات �إقرا�ض العمالء التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة النقد .وحتدد خم�ص�صات الديون وفق مرتبة كل مقرت�ض (بناء على معايري حمددة مثل الأن�شطة والتدفقات
النقدية وهيكل ر�أ�س املال والتاريخ االئتماين) وكفاية ال�ضمانات املقدمة� .إال �أن تقدير املخ�ص�صات بناء على تلك العوامل قد ال يكون دقيق ًا وقد تكون اخل�سائر االئتمانية �أعلى من قيمة
املخ�ص�صات املحددة مما �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال املجموعة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
�إذا �أخفق البنك يف احلفاظ على اجلودة االئتمانية لعملياته التمويلية ،ف�سوف ترتفع املخ�ص�صات التي تغطي خ�سائر عمليات التمويل و�سوف ترتفع م�ستويات التعرث يف ال�سداد و�شطب
الديون ،وهي �أمور �سيكون لها ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية .وقد انخف�ضت املحفظة التمويلية للبنك من  42.2مليار ريال �سعودي يف
نهاية عام 2015م لت�صل �إلى  40.9مليار ريال خالل الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م ومبعدل انخفا�ض مقداره  .%3.2ويعود �سبب االنخفا�ض ب�شكل ا�سا�سي �إلى تقل�ص حمفظة
القرو�ض اخلا�صة مبجموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات و امل�ؤ�س�سات.
وعندما يكون البنك ب�صدد اتخاذ قرار حول ما �إذا كان �سيمنح ائتمان ًا �أو يربم �صفقات �أخرى مع العمالء والأطراف النظرية ،ف�إن البنك يعتمد على املعلومات املقدمة �إليه من جانب
العمالء والأطراف النظرية ،مبا يف ذلك القوائم املالية والبيانات املالية الأخرى ،وقد يعتمد البنك �أي�ض ًا على بع�ض الإقرارات ب�ش�أن دقة واكتمال تلك املعلومات ،بينما يعتمد على تقارير
مراجعي احل�سابات امل�ستقلني فيما يتعلق بالقوائم املالية .ويف حال تزويد البنك مبعلومات غري دقيقة �أو م�ضللة �أو ناق�صة ب�شكل جوهري ب�ش�أن الو�ضع االئتماين للعميل املعني ،فقد يكون
لذلك ت�أثري على قدرة البنك على �إدارة خماطر االئتمان بفعالية ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال املجموعة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بتطبيق املعايري املحاسبة الدولية رقم )IFRS 9( 9

قامت البنوك ال�سعودية بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية رقم  )IFRS 9( 9بدء ًا من  1يناير 2018م .وقد يتطلب تطبيق هذه املعايري ر�صد خم�ص�صات �إ�ضافية وذلك ال�ستيفاء املتطلبات
اخلا�صة مبعايري املحا�سبة الدولية رقم  )IFRS 9( 9و�سي�ؤدي قيام البنك بر�صد خم�ص�صات �إ�ضافية �إلى الت�أثري �سلب ًا على �صايف دخل البنك و�إجمايل �أ�صوله.
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222 -22 -2مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة التي قد يتعر�ض لها البنك يف اختالف تواريخ ا�ستحقاق موجوداته عن تواريخ ا�ستحقاق مطلوباته .وتت�أثر هذه املخاطر بالعديد من العوامل كاالعتماد على نوع
متويل معني (مثل التمويل ق�صري الأجل) بالإ�ضافة �إلى تغري الت�صنيفات االئتمانية والظروف العامة لل�سوق (وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة بحدوث فجوة بني ا�ستحقاق
املوجودات واملطلوبات ،راجع الق�سم � 13-1-2أدناه) .وكذلك تن�ش�أ خماطر ال�سيولة من عدم قدرة البنك على توقع االنخفا�ضات �أو التغيريات الطارئة يف م�صادر التمويل والتحوط لها
مما �سيكون له عواقب �سلبية على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها.
ويف حال �أخفق البنك يف �إدارة خماطر ال�سيولة بحيث مل ي�ستطع لأي �سبب متويل موجوداته بال�شكل املطلوب ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته
وتوقعاته امل�ستقبلية.
وتت�أثر املجموعة مبخاطر تدهور الأو�ضاع املالية للم�ؤ�س�سات وال�شركات املالية والتجارية الأخرى �إذ قد يزيد ذلك من القيود على ال�سيولة �أو ارتفاع تكلفة التمويل يف �سوق الإقرا�ض بني
البنوك .ويف قطاع اخلدمات املالية ،قد ي�ؤدي تخلف �أي م�ؤ�س�سة عن ال�سداد �إلى تخلف غريها من امل�ؤ�س�سات .وقد ت�ؤدي املخاوف �أو التعرث من جانب م�ؤ�س�سة مالية �إلى م�شكالت كبرية
تتعلق بال�سيولة �أو خ�سائر �أو تعرث من قبل م�ؤ�س�سات �أخرى ،لأن اال�ستقرار التجاري واملايل للعديد من امل�ؤ�س�سات املالية قد يكون مرتبط ًا ارتباط ًا وثيق ًا نتيجة عالقات االئتمان �أو التداول
�أو املقا�صة �أو غريها من العالقات .كما قد ي�ؤدي ت�صور ال�سوق بعدم اجلدارة االئتمانية �أو ظهور ت�سا�ؤالت ب�ش�أن �أطراف نظرية معينة �إلى م�شاكل يف ال�سيولة على م�ستوى ال�سوق مما قد
ي�ؤثر �سلب ًا على امل�ؤ�س�سات املالية مبا يف ذلك البنوك وال�شركات التي تعمل يف جمال الأوراق املالية والتي تتعامل معها املجموعة ب�شكل يومي .و�سيكون الرتفاع تلك املخاطر ت�أثري �سلبي على
قدرة املجموعة على احل�صول على متويل مما قد ي�ؤثر على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بإسرتاتيجية النمو

تتبنى املجموعة حالي ًا �إ�سرتاتيجية النمو يف خمتلف القطاعات التي تعمل بها والتي مت �إعدادها بالتعاون مع م�ست�شار خارجي وباال�ستعانة باملعلومات املتاحة للعموم� ،إال �أن جناح هذه
الإ�سرتاتيجية يعتمد على عدة عوامل ،مثل قدرة البنك على �إدارة املخاطر املرتبطة بالتو�سع يف �أعماله وا�ستقطاب موظفني ذوي خربة بالإ�ضافة �إلى الأداء العام القت�صاد اململكة (والذي
يرتبط حالي ًا بدرجة كبرية ب�أ�سعار النفط)� ،إذ �سي�ؤدي تباط�ؤ االقت�صاد املحلي �إلى �صعوبة منو �أعمال املجموعة .وكذلك قد يعيق من منو �أعمال املجموعة العديد من العوامل الداخلية
واخلارجية التي قد تُ�ضعف من قدرة املجموعة على النجاح يف تنفيذ �إ�سرتاتيجيته وخططه التو�سعية �أو جزء جوهري منها .ويتطلب جناح �إ�سرتاتيجية النمو �أي�ض ًا قيام البنك ب�إدارتها
بال�شكل ال�سليم و�إيجاد جميع الأدوات التي من �ش�أنها حتقيق العوامل و�إال �سيكون من ال�صعب على املجموعة النجاح يف تنفيذها.
و�سي�ؤدي عدم جناح �إ�سرتاتيجية البنك يف النمو �إلى الـت�أثري على �أعمال املجموعة وتوقعاتها امل�ستقبلية مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على و�ضع البنك املايل ونتائج عملياته وتوقعاته
امل�ستقبلية.
222 -22 -2مخاطر متويل العمالء من األفراد والرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة

ت�شمل �إ�سرتاتيجية البنك التو�سع يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية ل�شريحة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والأفراد .وحيث �إن التاريخ االئتماين لهذه ال�شريحة يعترب حمدود ن�سبي ًا ،وبالنظر
�إلى �أن قدرة هذه ال�شريحة من العمالء على الوفاء بالتزاماتها �أقل ن�سبي ًا من العمالء من ال�شركات الكبرية مما يزيد من املخاطر االئتمانية املرتبطة بهم ،ف�إن �إ�سرتاتيجية البنك
يف التو�سع يف خدمة هذه ال�شريحة قد ت�ؤدي �إلى زيادة يف ن�سب �شطب مبالغ التمويل املمنوح لهذه ال�شريحة ف�ض ًال عن زيادة خم�ص�صات الديون املعدومة وامل�شكوك يف حت�صيلها ،مما
�سيكون له ت�أثري �سلبي على �إيرادات البنك و�أرباحه .وقد ينتج عن ذلك �أي�ض ًا قيام البنك برفع دعاوى ق�ضائية وتكبد التكاليف يف �سبيل اتخاذ الإجراءات الالزمة ال�سرتداد القرو�ض
املتعرثة وغريها من املبالغ التي فات موعد ا�ستحقاقها .كما �أن �إ�سرتاتيجية النمو تتطلب مراقبة منتظمة لغر�ض �إدارة املخاطر الناجتة عن هذا التو�سع .ومت �شطب عمليات التمويل لهذه
ال�شريحة مببلغ  431.2مليون ريال �سعودي لعام 2014م ،ومبلغ  126.1مليون ريال �سعودي لعام 2015م ،ومبلغ  128.9مليون ريال �سعودي لعام 2016م ،ومبلغ  242.4مليون ريال
�سعودي للفرتة حتى � 30سبتمرب 2017م.
وال يوجد �أي �ضمان ب�أن ازدياد خماطر االئتمان نتيجة التعامل مع �شريحة ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة و�شريحة العمالء من الأفراد �سيقابله معدل عائد �أعلى للبنك على مثل هذه
املعامالت �أو احل�صول على فائدة من تنوع الأطراف النظرية واملنتجات االئتمانية �أو احل�صول على تغطية �أعلى من ال�ضمانات لتغطية مبالغ التمويل مقارنة مع متويل ال�شركات.
222 -22 -2مخاطر الرتكز الجغــرايف

با�ستثناء وجود �شركة تابعة للبنك يف جزر الكاميان والتي مت ت�أ�سي�سها لدعم بع�ض �أن�شطة البنك التي تتم مع جهات خارجية وبع�ض النقد املودع لدى بنوك خارجية لغر�ض تلبية طلبات
العمالء ،ميار�س البنك �أعماله يف اململكة العربية ال�سعودية وبالتايل ف�إن املحفظة التمويلية للبنك وغالبية ا�ستثماراته مرتكزة يف اململكة .لذا ف�إن �أي تدهور يف الأو�ضاع االقت�صادية
العامة يف اململكة �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية (وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة بتدهور الأو�ضاع
االقت�صادية يف اململكة ،راجع الق�سم " 3 -2-2املخاطر االقت�صادية").
222 -22 -2مخاطر تركز التمويل والودائع يف عدد صغري من العمالء

ترتكز املحفظة التمويلية وودائع البنك ب�شكل رئي�سي يف عدد �صغري من العمالء ،حيث �إن �أكرب ع�شرين متويل يف حمفظة البنك التمويلية متثل ما ن�سبته  %23.6من �إجمايل حمفظة
البنك التمويلية وذلك بتاريخ � 30سبتمرب 2017م .لذا ف�إن تعرث جزء من ه�ؤالء العمالء �أو انخفا�ض اجلودة االئتمانية لأي منهم �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل
ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه �أجريت عمليات �شطب بالأ�سا�س لعميل رئي�سي واحد مببلغ ثالثني ( )30مليون ريال �سعودي يف عام 2016م وبلغ �إجمايل عمليات ال�شطب لعام 2016م مبلغ
�أربعون ( )40مليون ريال �سعودي والذي ميثل ما ن�سبته  %0.2من �إجمايل قرو�ض ال�شركات لنف�س ال�سنة .ويف خالل عام 2017م ،مت �إجراء عمليات �شطب بالأ�سا�س لأربعة عمالء من
ذوي التعر�ضات الكبرية مببلغ اثنان وثمانون ( )82مليون ريال �سعودي ،وبلغ �إجمايل عمليات ال�شطب لعام 2017م مبلغ مائة وت�سعة وخم�سون ( )159مليون ريال �سعودي والذي ميثل
ما ن�سبته  %0.7من �إجمايل قرو�ض ال�شركات لنف�س ال�سنة ،مع العلم ب�أن البنك يقوم بر�صد خم�ص�صات ت�ساوي قيمة املبالغ التي �سيتم �شطبها قبل �إجراء عمليات ال�شطب لتلك املبالغ
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مل يتم تقدمي �أي �ضمانات فيما يتعلق مببالغ القرو�ض التي مت �شطبها �أو �أن ال�ضمانات التي مت تقدميها ال تغطي هذه املبالغ.
وكما يف تاريخ � 30سبتمرب 2017م ،ف�إن �أكرب ع�شرة ودائع لدى البنك متثل ما ن�سبته  %35من �إجمايل �أر�صدة الودائع يف البنك .وبالتايل ف�إن �سحب الودائع من قبل واحد �أو �أكرث من
ه�ؤالء العمالء قد يدفع البنك �إلى احل�صول على متويل بديل من م�صادر �أخرى وقد ال يكون ذلك متاح ًا على الفور �أو قد يكون بتكلفة �أعلى بكثري ،مما �سوف يكون له �أثر �سلبي على
�أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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222 -22 -2مخاطر تركز االستثامرات والتمويل يف عدد صغري من العمالت

ترتكز املحفظة اال�ستثمارية والتمويلية للبنك ب�صفة �أ�سا�سية يف الريال ال�سعودي ،حيث �أن موجودات البنك بالريال ال�سعودي متثل ما ن�سبته  %94.3من �إجمايل املوجودات ،ومتثل
املطلوبات بالريال ال�سعودي ما ن�سبته  %98.0من �إجمايل مطلوبات البنك .لذا ف�إن �أي تقلب �سلبي يف �أ�سعار العمالت مبا ي�ؤثر �سلب ًا على مركز العمالت للبنك �سي�ؤدي �إلى تقلب يف قيمة
هذه املحافظ مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بضامنات التمويل

�إن غالبية التمويل املمنوح من البنك مل تُقدم مقابله �أي �ضمانات من العمالء املعنيني ،حيث تغطي ال�ضمانات ما ن�سبته  %41.4من حمفظة البنك التمويلية كما يف � 30سبتمرب 2017م.
لذا ففي حال تعرث �أي من ه�ؤالء العمالء لن يكون لدى البنك احلق يف ت�سييل �أي �ضمان ال�ستيفاء مبلغ التمويل.
�أما فيما يتعلق بالتمويل الذي ُقدم مقابله �ضمانات ،ف�إن البنك قد يواجه �صعوبة يف ت�سييل تلك ال�ضمانات �أو التنفيذ عليها يف حال تعرث العميل املعني ،وقد تكون عملية التنفيذ على
ال�ضمان مكلفة وتتطلب فرتة زمنية طويلة مما يجعل اال�ستمرار فيها غري جمدٍ  ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على قدرة البنك على ا�ستعادة خ�سائره من التمويل املتعرث .وقد يتطلب تنفيذ ال�ضمان
يف بع�ض احلاالت اللجوء �إلى اجلهات الق�ضائية وال يوجد ما ي�ؤكد �أن تلك اجلهات �ست�صدر قراراتها ل�صالح البنك.
كما �أن ال�ضمانات التي لدى البنك عر�ضة ملتغريات ال�سوق لذا ف�إن قيمتها خا�ضعة للتغري وفق ظروف ال�سوق .ويف حال انخفا�ض القيمة ال�سوقية لل�ضمانات (ال�سيما انخفا�ض �أ�سعار
العقارات) ف�إن ن�سبة تغطية ال�ضمان للتمويل �ستنخف�ض مما �سي�ؤثر �سلب ًا على قدرة البنك على ا�سرتجاع مبلغ التمويل يف حال تعرث العميل .كما متثل العقارات الن�سبة الأعلى من جمموع
ال�ضمانات.
ويف جميع الأحوال ،قد ال ينجح البنك يف احل�صول على متح�صالت كافية من ال�ضمان لتغطية التمويل املتعرث مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته
وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بتمويل املشاريع

تت�ضمن املحفظة التمويلية اخلا�صة بالبنك على متويل م�شاريع طويلة الأجل مثل م�شاريع البنية التحتية وامل�شاريع ال�صناعية .ويتعر�ض هذا النوع من التمويل �إلى جمموعة من املخاطر
التي تختلف نوع ًا ما عن خماطر التمويل ب�شكل عام .وتتعلق هذه املخاطر بامل�شاريع املمولة حيث �أن �سداد التمويل يعتمد على جناح امل�شروع يف حتقيق العائدات املتوقعة .ومن بني هذه
املخاطر الت�أخري يف احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة والق�ضايا البيئية واالجتماعية للم�شاريع املمولة وخماطر �إكمال امل�شاريع وخماطر تتعلق بالأطراف النظرية ،مما قد ي�ؤثر
على قدرة امل�شروع على حتقيق عائدات .كما �أنه ال يوجد ما ي�ضمن �أن يكون �أداء امل�شروع املمول كما هو متوقع و�سيكون لأي خ�سائر يف متويل امل�شاريع امل�ستقبلية �أو امل�ستويات العالية من
�إعادة هيكلة التمويل ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالتمويل العقاري

كجزء من �أن�شطة البنك التمويلية ،يقوم البنك بتقدمي خدمات التمويل العقاري لعمالئه من الأفراد وال�شركات .ولغر�ض احل�صول على التمويل ،يقوم العمالء برهن العقار املراد �شرا�ؤه
ل�صالح البنك ك�ضمان للتمويل املمنوح لهم .وتت�أثر قيمة تلك العقارات املرهونة بالتقلبات االقت�صادية �أو التغيريات النظامية والتي ممكن �أن ت�ؤدي �إلى انخفا�ض يف قيمة تلك العقارات
املرهونة .ويف حال انخفا�ض قيمة العقارات املرهونة ك�ضمان ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى عدم متكن البنك من ا�سرتجاع قيمة التمويل العقاري يف حال تعرث العميل يف ال�سداد مما قد ي�ؤثر
�سلب ًا على على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية وجمع رأس املال

من العوامل الهامة التي قد ت�سهم يف زيادة الرافعة املالية للبنوك انخفا�ض تكلفة التمويل واحل�صول على ت�صنيف ائتماين متقدم من وكاالت الت�صنيف االئتماين .ويف حال زادت الرافعة
املالية للبنك نتيجة للأ�سباب الواردة �أعاله �أو غريها من الأ�سباب فقد يتعذر على البنك الوفاء بالتزاماته يف �أوقات الأزمات املالية ،مما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه
املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
كما ميكن �أن ت�شكل زيادة الرافعة املالية خطر ًا على الو�ضع املايل العام واملالءة املالية للبنك� ،إذ من املمكن �أن ت�ؤدي اخل�سائر امل�سجلة �إلى ارتفاع مطلوبات البنك مقارنة ب�أ�صوله مما
ي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على املركز املايل للبنك وزيادة تكاليف التمويل من الأطراف النظرية �إ�ضافة �إلى تخفي�ض الت�صنيف االئتماين من وكاالت الت�صنيف.
ويف حال احتاج البنك �إلى ر�أ�س مال �إ�ضايف يف امل�ستقبل لأي غر�ض مثل متويل �إ�سرتاتيجية النمو يف جماالت �أعمال جديدة� ،أو تو�سيع قاعدة عملياته ف�إنه ال يوجد ما ي�ضمن �أنه �سيكون
قادر ًا على احل�صول على ر�أ�س املال الالزم ب�شروط مواتية ،ويف الوقت املنا�سب �أو احل�صول عليه على الإطالق مما �سي�ؤثر على قدرة البنك على حتقيق �أغرا�ضه التي �سي�ستخدم التمويل
من �أجلها .كما �أنه يف حال عدم متكن البنك من احل�صول على �أموال كافية للوفاء باملتطلبات الر�أ�سمالية من خالل ترتيبات التمويل ،ف�إن البنك قد يلج�أ �إلى زيادة ر�أ�س ماله مما قد
ينتج عنه حاجة امل�ساهمني لالكتتاب يف ر�أ�س املال اجلديد �أو انخفا�ض ن�سبة ملكيتهم.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بزيادة مطلوبات البنك

ت�سهم عدة عوامل يف زيادة حجم مطلوبات البنك مبا يف ذلك انخفا�ض تكلفة التمويل وف�شل نظم �إدارة املخاطر يف حتديد املخاطر وكيفية �إدارتها .ويف حال زيادة حجم مطلوبات البنك
ب�شكل كبري ،فقد ي�صعب على البنك الوفاء بالتزاماته ،و�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
ومن املمكن �أن ت�شكل زيادة مطلوبات البنك خطر ًا على الو�ضع املايل العام للبنك ومالءته املالية� ،إذ قد ت�ؤدي اخل�سائر امل�سجلة �إلى انخفا�ض �أ�صول البنك ب�شكل �أكرب من مطلوباته مما
ي�ؤدي �إلى الت�أثري على املركز املايل للبنك وزيادة تكاليف التمويل من الأطراف النظرية �إ�ضافة �إلى تخفي�ض ت�صنيف البنك االئتماين من وكاالت الت�صنيف .ويف حال حدوث ذلك ،فقد
ي�صعب على البنك الوفاء بالتزاماته ،و�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بحدوث فجوة بني استحقاق املوجودات واملطلوبات

ي�ؤمن جزء كبري من متطلبات متويل البنك من خالل م�صادر التمويل ق�صرية الأجل ،والذي يكون يف الغالب من ودائع من العمالء .وكما يف� 30سبتمرب 2017م ،بلغت فرتة اال�ستحقاق
املتبقية ملا ن�سبته  %40.5من متويل البنك (وهذا ي�شمل مبالغ م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية وودائع العمالء وال�صكوك وغريها من املطلوبات وحقوق امللكية) عام واحد �أو �أقل
وكانت  %54.5واجبة الدفع عند الطلب ،وفيما يتعلق بفجوة ال�سداد بني موجودات ومطلوبات البنك لعام واحد �أو �أقل ،ف�إن �إجمايل قيمة املطلوبات تزيد عن �إجمايل قيمة املوجودات
مببلغ  10.6مليار ريال �سعودي وذلك كما يف تاريخ يف � 30سبتمرب 2017م ،فيما تزيد �إجمايل قيمة املوجودات عن �إجمايل قيمة املطلوبات لأكرث من عام واحد بقيمة  41.4مليار ريال
�سعودي وذلك كما يف تاريخ � 30سبتمرب 2017م .
ويذكر �أن ما ن�سبته  %35من الودائع املحفوظة لدى البنك تعود �إلى ( )10ع�شرة عمالء فقط كما يف � 30سبتمرب 2017م ،لذا ف�إن البنك يتعر�ض خلطر �أن يقوم عدد من ه�ؤالء العمالء (�أو
عدد كبري من مودعيه ب�شكل عام) ب�سحب ودائعهم �أو اختيار عدم متديدها وهو الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تباين يف اجلدول الزمني لل�سداد بني موجودات ومطلوبات البنك .وميكن
�أن يتفاقم هذا التباين يف حال ظهور ت�أخري يف مدفوعات التمويل وجذب الودائع اجلديدة .وقد تعود �أ�سباب �أي من هذه احلاالت �إلى الأو�ضاع العاملية �أو املحلية �أو املناف�سة �أو انخفا�ض
الثقة يف البنك �أو التغيريات يف الأنظمة �أو غريها من العوامل ،وتخرج العديد من هذه العوامل عن �سيطرة البنك وال ميكن التنب�ؤ بها .و�إذا حدثت �أي من هذه احلاالت� ،سيحتاج البنك
�أن يبحث عن م�صادر للتمويل قد تكون �أكرث تكلفة للوفاء مبتطلبات التمويل اخلا�صة به ،وال يوجد ما ي�ضمن �أن البنك �سيكون قادر ًا على احل�صول على متويل �إ�ضايف ب�شروط مالئمة
كلما دعت احلاجة� ،أو احل�صول عليه على الإطالق .و�ست�ؤثر عدم قدرة البنك على �إعادة متويل �أو ا�ستبدال هذه الودائع بتمويل بديل �سلب ًا على ال�سيولة لدى البنك و�أعماله وو�ضعه املايل
ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالتصنيفات االئتامنية

تقوم وكاالت الت�صنيف االئتماين بت�صنيف البنك ائتماني ًا لتقييم قدرته على الوفاء بالتزاماته املالية عند ا�ستحقاقها .ويعد ت�صنيف البنك االئتماين عام ًال هام ًا يف حتديد تكلفة
التمويل بالن�سبة للبنك .وتت�أثر معدالت الربح -التي يدفعها البنك مقابل التمويل الذي يح�صل عليه -بت�صنيفه االئتماين .ويخ�ضع الت�صنيف االئتماين للمراجعة من قبل الوكالة املانحة
للت�صنيف من وقت لآخر وبالتايل ف�إنه قد يتغري �إما باالنخفا�ض �أو االرتفاع �أو قد ي�سحب ب�شكل كامل.
ويف حال انخف�ض الت�صنيف االئتماين للبنك ف�سي�ؤدي ذلك �إلى زيادة تكاليف التمويل على البنك مما �سي�ؤثر �سلب ًا على ال�سيولة لدى البنك و�أعماله وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته
امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بأنشطة البنك االستثامرية

يقوم البنك با�ستثمارات حمدودة حل�سابه اخلا�ص وذلك من خالل قطاع اخلزينة  .وتتمثل تلك اال�ستثمارات يف ال�صكوك و�أدوات �أ�سواق النقد و�صناديق اال�ستثمار املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية .ومتثل حمفظة اال�ستثمار اخلا�صة بالبنك  %30.2من موجودات البنك وذلك كما يف � 30سبتمرب 2017م .وقد و�ضع البنك حدود ًا معينة بخ�صو�ص �أن�شطة اال�ستثمار اخلا�صة
به ،ا�ستناد ًا �إلى درجة املخاطرة املقبولة للبنك و�أو�ضاع ال�سوق .وقد تت�أثر اال�ستثمارات اخلا�صة بالبنك ب�شكل كبري بظروف ال�سوق ،وميكن �أن ت�ؤدي تلك التغريات �إلى خ�سائر يكون لها
ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بعقود املشتقات

يربم البنك كجزء من �أعماله عقود م�شتقات مالية متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية لغر�ض التحوط من مراكز ا�ستثمارية .وتت�أثر قيم هذه العقود ب�أ�سعار �أوراق مالية �أو م�ؤ�شرات �أو
�أ�صول �أخرى.
ويف حال وجود فجوة بني املركز املتحوط منه وعقود امل�شتقات التي �أبرمت لغر�ض التحوط وحتركت �أ�سعار الأوراق املالية والأ�صول مبا ي�ؤثر �سلب ًا على مركز البنك يف تلك امل�شتقات ،ف�إن
البنك قد يكون مطالب ًا ب�سداد مبالغ مالية كبرية مما ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة مبحفظة أدوات الدين

يحتفظ البنك ب�أدوات دين (�صكوك) كجزء من حمفظته اال�ستثمارية( ،متثل �أدوات الدين ما ن�سبته %98.69من �إجمايل املحفظة اال�ستثمارية للبنك كما يف � 30سبتمرب 2017م).
وتتعر�ض �أدوات الدين ملخاطر خمتلفة وقد تنخف�ض قيمتها نتيجة لتلك املخاطر.
ففي حال تزايدت معدالت الأرباح �أو العوائد يف ال�سوق ف�سوف ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض القيمة ال�سوقية لأدوات دين ذات العائد الثابت .وكذلك �ستنخف�ض قيمة �أدوات الدين (�سواء ذات
العائد الثابت �أو املتغري) نتيجة انخفا�ض القدرة االئتمانية للجهة امل�صدرة .وقد تت�أثر قيمة �أدوات الدين �أي�ض ًا نتيجة لظروف ال�سوق العامة مبا يف ذلك ال�سيولة املتاحة.
ويف حال انخف�ضت قيمة �أدوات الدين التي ي�ستثمر فيها البنك ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بسمعة املجموعة

تُعد �سمعة املجموعة �أمر ًا بالغ الأهمية ال�ستقطاب عمالء جدد والإبقاء عليهم و�إقامة عالقات قوية مع الأطراف النظرية .وميكن �أن تت�ضرر �سمعة املجموعة يف امل�ستقبل نتيجة عدة
عوامل ت�شمل -على �سبيل املثال ال احل�صر -تراجع نتائجها املالية �أو تعديلها �أو �إدخال ت�صحيحات �أخرى عليها �أو الإجراءات القانونية �أو النظامية �ضد املجموعة �أو �سوء �سلوك املوظفني
الذي قد يت�سبب يف �إخالل املجموعة باملتطلبات النظامية املعمول بها .و�سي�ؤدي ت�ضرر �سمعة املجموعة �إلى �آثار �سلبية على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالدعم املايل اإلضايف

ال يوجد �أي �ضمان �صريح فيما يتعلق بااللتزامات املالية للمجموعة �سواء من حكومة اململكة �أو م�ساهمي البنك �أو �أي طرف �آخر .عالوة على ذلك ،ال يوجد ما ي�ضمن تقدمي الدعم
احلكومي للبنك يف حالة حدوث �أي �أزمات م�ستقبلية �أو ا�ضطراب يف القطاع امل�صريف يف اململكة .و�إذا مل يتم تقدمي دعم مايل منا�سب للبنك من قبل احلكومة يف حال حدوث �أي �أزمة
اقت�صادية يف امل�ستقبل وكانت امل�صادر البديلة للتمويل غري متوفرة ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر

ال يوجد لدى البنك نظام �آيل لتحديد القرو�ض التي مت �إعادة هيكلتها م�سبق ًا ومراقبتها ب�شكل فعال ،مما قد ي�ؤدي �إلى زيادة تعر�ض البنك للقرو�ض املتعرثة .وال يوجد ما ي�ضمن جناح
نظم �إدارة املخاطر التي يتبناها البنك وامل�صممة لتحديد خماطر البنك ومراقبتها و�إدارتها .وقد يرتتب على عدم جناح تلك النظم تعر�ض البنك ملخاطر جمهولة وغري متوقعة ،مبا
يف ذلك خماطر االئتمان وال�سيولة وال�سوق وغريها .ويف جميع الأحوال ف�إن ف�شل نظم �إدارة املخاطر �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بأنظمة تقنية املعلومات

يعتمد �أداء البنك وعملياته ب�شكل كبري على فاعلية �أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة به وقدرتها على حتقيق �أهداف البنك و�إجناز عدد كبري من املعامالت دون ت�أخري �أو �أعطال جوهرية.
ويعتمد البنك على نظام تقني بنكي خا�ص به ملعظم منتجاته وعملياته.
وقد يحدث �أي خلل يف �أنظمة البنك التقنية نتيجة لعدة �أ�سباب ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر الكوارث الطبيعية والفريو�سات االلكرتونية والأعطال الفنية والأخطاء الب�شرية بالإ�ضافة
�إلى �أعمال القر�صنة .وال ميكن اجلزم ب�أن �أعمال البنك لن تتعطل �أو تت�أثر ب�صورة �سلبية يف حال حدوث خلل جزئي �أو كلي لأي من �أنظمته الرئي�سية �أو يف حال تعر�ض البنك لهجمات
�إلكرتونية قد ت�ؤثر على الأمن ال�سيرباين اخلا�ص بالبنك .حيث قد ينتج عن تلك الهجمات الإلكرتونية �أو اخللل الإلكرتوين فقدان البنك بع�ض بياناته �أو جميعها والتي تتعلق باملعامالت
التي �أبرمها البنك قبل حدوث هذه الهجمات الإلكرتونية �أو هذا التعطل.
لذا ف�إن �أي خلل يف �أنظمة البنك التقنية �أو يف حال تعر�ض البنك لهجمات �إلكرتونية ف�إن ذلك قد ي�ؤثر على �سالمة البنية التحتية الإلكرتونية اخلا�صة بالبنك مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال
البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة باملتطلبات التنظيمية

يخ�ضع البنك �إلى العديد من املتطلبات النظامية امل�شددة التي قد تتغري من وقت لآخر والتي قد حتد من قدرة البنك على النمو �أو ممار�سة �أعماله بال�شكل املتوقع.
ويخ�ضع البنك لإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد التي تتولى تنظيم القطاع امل�صريف والتمويلي يف اململكة .ويعمل البنك وفق ًا لقواعد ولوائح ومتطلبات م�ؤ�س�سة النقد ال�صادرة مبوجب الأنظمة
ذات العالقة .وتقوم م�ؤ�س�سة النقد عند و�ضعها لتلك املتطلبات النظامية بالأخذ يف االعتبار املعايري الدولية ذات العالقة مبا يف ذلك متطلبات جلنة بازل  .وقد يت�أثر عمل البنك ب�شكل
مبا�شر ب�أي تغري يف املتطلبات النظامية املفرو�ضة عليه ال �سيما يف حال فر�ض متطلبات تقيد البنك من ممار�سة �أعمال �أو �أن�شطة معينة �أو يف حال فر�ض �شروط ي�صعب على البنك
ا�ستيفائها .لذا ال ي�ستطيع البنك �أن ي�ؤكد �أن التغريات امل�ستقبلية يف املتطلبات التنظيمية لن ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك �أو و�ضعه املايل �أو نتائج عملياته ،كما ال ميكن �أن يقدم �أي �ضمان
ب�أنه �سي�ستطيع التكيف مع كل تلك التغيريات يف الوقت املنا�سب.
كذلك يخ�ضع البنك (باعتباره �شركة مدرجة) �إلى املتطلبات النظامية اخلا�صة بهيئة ال�سوق املالية واملطبقة على ال�شركات املدرجة يف تداول مبا يف ذلك متطلبات الإف�صاح واحلوكمة
وغريها من االلتزامات امل�ستمرة .لذا ف�إن عمليات البنك قد تت�أثر من �أي تغري يف تلك املتطلبات .وحيث �صدر نظام ال�شركات اجلديد وال�ضوابط والإجراءات التنظيمية ال�صادرة تنفيذ ًا
لنظام ال�شركات اخلا�صة ب�شركات امل�ساهمة املدرجة والئحة حوكمة ال�شركات اجلديدة والتي ت�ضمنت فر�ض عدد من املتطلبات الإ�ضافية على ال�شركات املدرجة خ�صو�ص ًا فيما يتعلق
بالإف�صاح واحلوكمة .وعلى الرغم من �أن البنك يعمل حالي ًا على حتديث �سيا�ساته ولوائحه الداخلية مبا يتوافق مع تلك املتطلبات اجلديدة� ،إال �أن البنك قد ال يتمكن حالي ًا من مراقبة
التزامه باملتطلبات اجلديدة ب�شكل ف ّعال.
وباعتبار �أن البنك يخ�ضع للعديد من املتطلبات التنظيمية ف�إن �أي خمالفة لتلك املتطلبات �سيعر�ض البنك �إلى �إجراءات وعقوبات قد تتخذ �ضده من قبل اجلهات املعنية مبا يف ذلك
الغرامات املالية وغريها من العقوبات التي قد ت�صل يف حاالت معينة �إلى تعليق الرتخي�ص �أو �سحبه �أو �إيقاف البنك عن ممار�سة �أعماله .لذا ف�إن �إخالل البنك باملتطلبات التنظيمية
�سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية .وقد بلغ �إجمايل العقوبات واجلزاءات التي مت فر�ضها على البنك من قبل الهيئة وم�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي من بداية عام 2017م وحتى تاريخ � 30سبتمرب 2017م مبلغ وقدره خم�سمائة وخم�سة وخم�سون �ألف( )555.000ريال �سعودي تقريب ًا (وملزيد من التفا�صيل يرجى
مراجعة الق�سم " 6-12العقوبات واجلزاءات ").
واجلدير بالذكر �أن �شركة اجلزيرة كابيتال (وهي �شركة مملوكة بالكامل للبنك ومرخ�ص لها من هيئة ال�سوق املالية وتخ�ضع لإ�شرافها) و�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين (وهي �شركة
زميلة للبنك ومرخ�ص لها من م�ؤ�س�سة النقد وتخ�ضع لإ�شرافها) يخ�ضعان كذلك ملتطلبات نظامية م�شددة كما هو احلال بالن�سبة للبنك .لذا ففي حال خمالفة �أي من تلك ال�شركتني
للمتطلبات التنظيمية املفرو�ضة عليهما ف�سي�ؤثر ذلك �سلب ًا على نتائج عمليات البنك.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة باملنازعات القضائية

�إن البنك و�شركاته التابعة والزميلة طرف يف عدد من الق�ضايا التي تدخل �ضمن �سياق �أعمالهم الإعتيادية بالإ�ضافة �إلى عدد من الق�ضايا العمالية .ويبلغ �إجمايل عدد الدعاوى املقامة
�ضد البنك و�شركاته التابعة والزميلة كما بتاريخ  14نوفمرب 2017م 144دعوى ق�ضائية تقريب ًا (مع العلم �أن بع�ضها �صدر بها �أحكام ابتدائية بقيمة �إجمالية تبلغ 3.843.525ريال
�سعودي تقريب ًا) .واجلدير بالذكر �أن عدد كبري من هذه الق�ضايا مل يحدد املدعني فيها مبلغ حمدد ملطالباتهم لذا ف�إن تقدير املبالغ التي قد يدفعها البنك نتيجة هذه الق�ضايا يخ�ضع
لتقدير القا�ضي وال ميكن للبنك تقديره� .أما فيما يتعلق بالق�ضايا التي حدد املدعني فيها مبلغ ًا ملطالباتهم ،فقد بلغ �إجمايل املطالبات مبوجب تلك الق�ضايا مبلغ يقارب (61.187.633
ريال �سعودي)  .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املعلومات الواردة �أعاله ب�ش�أن ق�ضايا البنك و�شركاته التابعة والزميلة ،ال تت�ضمن مبالغ امل�ستحقات الزكوية التي قام البنك و�شركة اجلزيرة
كابيتال باالعرتا�ض عليها( .وملزيد من التفا�صيل حول مبالغ امل�ستحقات الزكوية يرجى مراجعة الق�سم �" 6-4-12شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل ").
كما �أن البنك و�شركاته التابعة والزميلة عر�ضة للدخول يف نزاعات ق�ضائية �أخرى �سوا ًء مع عمالئهم �أو الأطراف النظرية �أو غريهم .وقد تكون تلك النزاعات مببالغ جوهرية وال يوجد
ما ي�ضمن �أن نتائج تلك النزاعات �ستكون يف �صالح البنك ،لذا ف�إن خ�سارة البنك �أو �شركاته التابعة والزميلة لأي نزاع ق�ضائي �أو �إخفاقهم يف تخ�صي�ص املبالغ الناجتة عن النزاع
ب�شكل دقيق �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية( .وملزيد من التفا�صيل حول املنازعات الق�ضائية ،راجع الق�سم " 10 -12الدعاوى
الق�ضائية").
22 2 -22 -2املخاطر التشغيلية

تنتج املخاطر الت�شغيلية واخل�سائر ذات العالقة بها عن االحتيال (اخلارجي �أو الداخلي) �أو �أخطاء املوظفني �أو عدم توثيق املعامالت على الوجه ال�صحيح وفق ًا ل�سيا�سة البنك الداخلية
�أو عدم احل�صول على التفوي�ض الداخلي املنا�سب �أو عدم االلتزام باملتطلبات التنظيمية وقواعد ممار�سة الأعمال �أو �أعطال الأنظمة واملعدات �أو الكوارث الطبيعية �أو ف�شل الأنظمة
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اخلارجية (على �سبيل املثال ،الأنظمة اخلا�صة باملوردين �أو الأطراف النظرية للبنك) .وقد يرتتب على وقوع �أي من هذه الأحداث ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج
عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية .ويف حال قام البنك بفقدان �أي م�ستندات مهمة تخ�ص معامالت العمالء �أو موافقات نظامية ف�إن ذلك �سي�ؤثر على عمليات البنك ب�شكل �سلبي ،وكذلك
احتمالية الت�أثري على قدرة البنك على االلتزام باملتطلبات النظامية ذات العالقة (وحتديد ًا متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب) مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه
املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالتغطية التأمينية

ال تغطي وثائق الت�أمني كل املخاطر التي يتعر�ض لها البنك .ويف حالة وقوع حدث ت�شمله التغطية الت�أمينية للبنك ،ميكن �أال يكون مبلغ ذلك الت�أمني كافي ًا لتعوي�ض البنك عن اخل�سائر
الفعلية التي تكبدها .وال يوجد ما ي�ضمن �أن وثائق ت�أمني البنك �سوف تظل متاحة ب�شروط مقبولة جتاري ًا� ،أو �أنها �ستظل متاحة على الإطالق و�سيكون لكل من هذه الأحداث والظروف �أو
وقوع حدث مل يتوفر للبنك الت�أمني الكايف �ضده ت�أثري �سلبي قد يكون جوهري ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة باملوظفني

�ستتوقف قدرة املجموعة على احلفاظ على �أعمالها وامل�ساهمة يف منوها على قدرتها على اال�ستمرار يف اال�ستعانة مبوظفني م�ؤهلني من ذوي اخلربة والإبقاء عليهم وحتفيزهم يف جميع
م�ستويات هيكلها التنظيمي .وقد تواجه املجموعة بع�ض التحديات يف اال�ستعانة باملوظفني امل�ؤهلني والإبقاء عليهم .وال يوجد كذلك ما ي�ؤكد ا�ستمرار �أع�ضاء �إدارة املجموعة احلاليني
يف تقدمي خدماتهم لفرتة طويلة .وكذلك تعد املناف�سة يف القطاع امل�صريف ال�سعودي على املوظفني امل�ؤهلني يف قطاع اخلدمات امل�صرفية والإدارة �شديدة نظر ًا لقلة املتاح من الأفراد
امل�ؤهلني و � /أو ذوي اخلربة مقارنة مب�ستوى الطلب .وقد يتعني على املجموعة تقدمي رواتب �أعلى ومزايا �أخرى �أكرث مما تر�صده يف املوازنة من �أجل ا�ستقطاب املوظفني واملحافظة عليهم.
كما �أن تكلفة ا�ستقطاب املوظفني واحلفاظ عليهم تعتمد على عدة عوامل خارجة عن �سيطرة املجموعة مثل العرو�ض التي تقدمها البنوك املناف�سة وغريها من ال�شركات بالإ�ضافة �إلى
معدالت الرواتب واملزايا الأخرى.
ويف حال مل تنجح املجموعة يف الإبقاء على موظفيها امل�ؤهلني �أو ا�ستقطاب موظفني م�ؤهلني يخدمون احتياجاتها ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي قد يكون جوهري ًا على �أعمال املجموعة
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بتفسري مبادئ الرشيعة

يقدم البنك حالي ًا جميع خدماته ومنتجاته وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وذلك من خالل احل�صول على موافقة الهيئة ال�شرعية يف البنك على جميع خدمات البنك ومنتجاته .ويقوم
�أع�ضاء الهيئة ال�شرعية باالجتهاد يف درا�سة املنتج �أو اخلدمة على �ضوء املبادئ ال�شرعية ذات العالقة وفق تف�سريهم وفهمهم لها .ومن املعلوم �أن العديد من امل�سائل واملبادئ ال�شرعية
تعترب خالفية وعليه ف�إن الفقهاء قد يكون لهم �آراء خمتلفة حول ذات املنتج �أو اخلدمة .لذا ف�إن بع�ض الفقهاء ال�شرعيني (مبا يف ذلك الق�ضاة) قد يرون �أن بع�ض خدمات البنك
ومنتجاته ال تعد �شرعية .ويف حال اتفق العديد من الفقهاء على عدم �شرعية جزء من خدمات البنك �أو منتجاته فقد يكون لذلك �أثر �سلبي قد يكون جوهري ًا على �سمعة البنك و�أعماله
وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية

يعترب ا�سم البنك والعالمات التجارية امل�سجلة من قبله من العوامل الداعمة لأعماله .وترى الإدارة العليا �أن الهوية التي طورتها والتي ارتبطت با�سم البنك قد �ساهمت �إلى حد كبري
يف جناح �أعمالها .ويعتمد و�ضع البنك التناف�سي على عدة عوامل ت�شمل قدرته على ا�ستخدام هذه العالمات التجارية يف توفري خدماته يف القطاع الذي يزاول فيه �أعماله ،وحماية
هذه العالمات التجارية �ضد �أي ا�ستخدام غري م�صرح به .وبنا ًء على ذلك ،قد ي�ؤثر �إخفاق البنك يف حماية العالمات التجارية املذكورة �أعاله على الوجه ال�صحيح� ،أو حاجته التخاذ
الإجراءات القانونية حلمايتها� ،سلب ًا على قدرته على ا�ستخدامها ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالخزينة والجزيرة كابيتال

�شكل الدخل من جمموعة اخلزينة و�شركة اجلزيرة كابيتال جزء ًا جوهري ًا من �صايف دخل البنك يف الأعوام ال�سابقة� ،إذ مثل دخل اخلزينة من �صايف دخل البنك ما ن�سبته %85.6
و  %38.0و  %57.2و  %73.2للأعوام 2014م و2015م و 2016م ،وللفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م على التوايل ،فيما مثل دخل �شركة اجلزيرة كابتال من �صايف دخل البنك
ما ن�سبته  %34.3و  %8.5و  %5.0و  %4.3للأعوام 2014م ،و 2015م ،و2016م ،وللفرتة املنتهية � 30سبتمرب 2017م على التوايل .وتعتمد �أعمال �شركة اجلزيرة كابيتال على حجم
ا�ستثمارات امل�ستثمرين يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي ،لذا ف�إن �أي قرار ي�صدر من اللجنة ال�شرعية بخ�صو�ص عدم �شرعية اال�ستثمار يف �أي من ال�شركات املدرجة �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على
ح�صة ال�شركة ال�سوقية.
لذا ف�إن �أي انخفا�ض يف �أداء جمموعة اخلزينة و�شركة اجلزيرة كابيتال – لأي �سبب كان � -سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

222 -2املخاطر املرتبطة بالسوق والبيئة التنظيمية بشكل عام
222 -22 -2مخاطر السوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف انخفا�ض قيمة الأدوات املالية �أو املراكز املالية التي ي�ستثمر فيها البنك .وتن�ش�أ تلك املخاطر عن التحركات ال�سلبية يف متغريات ال�سوق مثل العمولة ومعدالت
الربح و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وال�صكوك والأ�سهم وال�سلع وغريها من الأدوات املالية ،والتي �سيكون لها – يف حال حتققها – �أثر �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج
عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
وقد ت�ؤدي التغريات يف م�ستويات العوائد والربح والهام�ش وتواريخ اال�ستحقاق �إلى الت�أثري على هام�ش الربح الذي يحققه البنك بني �أن�شطة التمويل واال�ستثمار وبني تكاليف التمويل،
وكذلك الت�أثري على قيم املوجودات واال�ستثمارات التي تت�سم باحل�سا�سية لتلك العوامل.
وتن�ش�أ اخلطورة املتعلقة مبعدالت الربح و�أ�سعار العوائد من الأثر الناجت عن تذبذبها وما قد يرتتب على ذلك من وجود اختالف �أو فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية
التي تكون م�ستحقة �أو يعاد ت�سعريها يف فرتة حمددة .وقد ت�ؤدي الزيادة يف معدالت الربح و�أ�سعار العوائد ب�شكل عام �إلى خف�ض قيمة �أ�صول البنك التمويلية ذات العوائد الثابتة ،وزيادة
تكلفة متويل البنك ،بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة �أدوات الدين ذات العوائد الثابتة التي ميلكها البنك .وقد يرتتب على التقلب يف معدالت الربح و�أ�سعار العوائد فجوة يف �إعادة الت�سعري
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بني موجودات ومطلوبات البنك التي تت�أثر مبعدالت الربح و�أ�سعار العوائد مما �سي�ؤثر �سلب ًا على احت�ساب �صايف دخل البنك من �أن�شطة التمويل.
�إن ا�ستمرار انخفا�ض معدالت الربح و�أ�سعار العوائد قد يحد من قدرة البنك على احلفاظ على منو م�ستدام يف �صايف الدخل من معدالت الربح .وال يوجد ما ي�ضمن متكن البنك من
املحافظة على منو م�ستمر يف �صايف الدخل من معدالت الربح عن طريق زيادة حجم التمويل املمنوح للعمالء بحيث يعو�ض ذلك االنخفا�ض الناجت عن تدين معدالت الربح .ويف حال
تباط�أ معدل النمو يف حجم التمويل املمنوح للعمالء ،مع بقاء معدالت الربح و�أ�سعار العوائد على م�ستواها احلايل املتدين �أو انخفا�ضها ب�شكل �أكرب ،ف�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال
البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
كما �أن التغريات يف �أ�سعار �أدوات الدين والأ�سهم وال�سلع قد ت�ؤثر على قيم حمافظ اال�ستثمار اخلا�صة بالبنك .وي�صعب التنب�ؤ بدقة بالتغريات يف الأو�ضاع االقت�صادية وال�سوقية وتوقع
�آثار تلك التغيريات على الو�ضع املايل للبنك ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية و�أعماله.
�إن ُعملة الت�شغيل الرئي�سية للبنك هي الريال ال�سعودي� ،إال �أن البنك لديه موجودات ومطلوبات بعمالت �أجنبية وي�شرتك يف �صفقات مق ّومة بعدد من العمالت الأخرى ،من بينها الدوالر
الأمريكي .لذا ف�إن البنك عر�ضة للمخاطر الناجتة عن حترك القيمة الن�سبية لعملة ما �ضد عملة �أخرى يف �أ�سواق �صرف العمالت الأجنبية الدولية وما قد ينتج عن ذلك من انخفا�ض
يف قيمة موجودات البنك وزيادة قيمة مطلوباته وتكلفة التزاماته عند حتويلها �إلى العملة الأ�سا�سية والذي �سي�ؤثر بدوره �سلب ًا على الو�ضع املايل للبنك ونتائج عملياته.
وال يوجد �أي �ضمان ب�أن البنك �سيكون قادر ًا على حماية نف�سه من �أي �آثار �سلبية للتقلب امل�ستقبلي يف معدالت الربح �أو �أ�سعار العوائد �أو �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،مما قد يكون
له ت�أثري �سلبي على �أعماله وو�ضعه املايل ونتائجه.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة باملنافسة

يواجه البنك مناف�سة كبرية ومتزايدة يف قطاعات اخلدمات املالية (�سوا ًء يف القطاع امل�صريف� ،أو يف قطاع الأوراق املالية �أو قطاع الت�أمني) والتي ي�ستثمر فيها من خالل �شركة اجلزيرة
كابيتال واجلزيرة تكافل تعاوين على التوايل.
ويواجه البنك مناف�سة يف اململكة من بنوك حملية و�أجنبية تزاول �أعمالها داخل اململكة (متتلك بع�ضها موارد ر�أ�سمالية �أكرب من تلك التي ميتلكها البنك) ،ال �سيما من البنوك التي تقدم
منتجات وخدمات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وبح�سب املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة النقد ،بلغ عدد البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم منتجات م�صرفية يف اململكة يف عام
2017م �ستة وع�شرون ( )26بنك وم�ؤ�س�سة .وقد يرخ�ص لبنوك �إ�ضافية حملية وخارجية م�ستقب ًال مما �سيزيد من حدة املناف�سة.
لذا ف�إن البنك يتناف�س مع العديد من هذه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية (ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر) على العمالء (�سوا ًء من الأفراد �أو �شركات القطاع اخلا�ص �أو �أجهزة القطاع العام)
وذلك فيما يتعلق ببيع املنتجات واالنت�شار اجلغرايف وتقدمي اخلدمات امل�صرفية ب�شكل عام .وعليه ف�إن البنك �سيت�أثر �إن مل يتمكن من جماراة مناف�سيه الآخرين فيما يتعلق ب�أ�سعار وجودة
منتجاته وخدماته مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
وينطبق ذات الأمر على كل من �شركة اجلزيرة كابيتال (وهي �شركة مرخ�ص لها ممار�سة �أعمال الأوراق املالية ومملوكة بالكامل للبنك) و�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين (وهي �شركة
زميلة للبنك مرخ�ص لها ممار�سة ن�شاط الت�أمني) �إذ كلتا ال�شركتني تعمالن يف بيئة تناف�سية ،و�أي انخفا�ض للح�صة ال�سوقية لتلك ال�شركتني �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل
ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر االقتصادية

با�ستثناء وجود �شركة تابعة للبنك يف جزر الكاميان والتي مت ت�أ�سي�سها لدعم بع�ض �أن�شطة البنك التي تتم مع جهات خارجية وبع�ض النقد املودع لدى بنوك خارجية لغر�ض تلبية طلبات
العمالء ،تقع �أعمال و�أ�صول البنك و�شركاته التابعة وعملياتهم امل�ساندة يف اململكة ،ونتيجة لذلك ،قد يت�أثر عمله بالأو�ضاع املالية واالقت�صادية العامة ال�سائدة يف اململكة و ال�شرق
الأو�سط ،وم�ستوى الن�شاط االقت�صادي يف اململكة ب�صورة خا�صة .وال يزال الدخل من النفط يلعب دور ًا حموري ًا يف التخطيط والتنمية االقت�صادية باململكة .وبالتايل ف�إن �أي تراجع
جوهري يف �أ�سعار النفط �أو حدوث انخفا�ض يف الإنفاق احلكومي �سوف يبطيء ب�شكل كبري �أو يعرقل منو االقت�صاد يف اململكة ،والقطاع امل�صريف ب�شكل خا�ص ،وهو ما ي�ؤدي يف املقابل
�إلى الت�أثري �سلب ًا على البنك .كما �أن تقلب الأو�ضاع االقت�صادية للمملكة قد ي�ؤثر على الت�صنيف ال�سيادي اخلا�ص باململكة مما قد يكون له ت�أثري �سلبي على الت�صنيف االئتماين اخلا�ص
بالبنك والذي قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك و�أن�شطته( .وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة بالت�صنيف االئتماين للبنك يرجى مراجعة الق�سم " 15-1-2املخاطر املرتبطة
بالت�صنيفات االئتمانية").
222 -22 -2املخاطر املرتبطة برضيبة القيمة املضافة

قامت اململكة ب�إ�صدار نظام �ضريبة القيمة امل�ضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  1يناير 2018م .ويفر�ض هذا النظام قيمة م�ضافة بن�سبة  %5على عدد من املنتجات واخلدمات وذلك
ح�سب ما هو وارد يف النظام.
و�سوف ي�ؤدي تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة �إلى زيادة التكاليف وامل�صاريف الت�شغيلية التي �سوف يتحملها البنك مما �سوف يكون لها �أثر �سلبي على ربحية البنك ونتائج عملياته وتوقعاته
امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر السياسية واألمنية

با�ستثناء وجود �شركة تابعة للبنك يف جزر الكاميان والتي مت ت�أ�سي�سها لدعم بع�ض �أن�شطة البنك التي تتم مع جهات خارجية وبع�ض النقد املودع لدى بنوك خارجية لغر�ض تلبية طلبات
العمالء ،تقع �أعمال و�أ�صول البنك و�شركاته التابعة وعملياتهم امل�ساندة يف اململكة .وبنا ًء على ذلك ،قد يت�أثر البنك بالأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية ال�سائدة بني احلني والآخر يف اململكة
و ال�شرق الأو�سط ب�صورة عامة .وقد تكون هذه الأ�سواق ُعر�ضة ملخاطر �أكرب من الأ�سواق الأكرث تطور ًا ،حيث تنطوي يف بع�ض احلاالت على خماطر قانونية و�سيا�سية كبرية .ويف الآونة
الأخرية �شهدت العديد من الدول العربية حالة من عدم اال�ستقرار لذا ف�إن ا�ستمرار ذلك �أو تدهور الو�ضع ب�شكل �أكرب قد يكون له �أثر �سلبي على �أعمال البنك .وب�شكل عام ،ف�إن تدهور
الأو�ضاع الأمنية �أو ال�سيا�سية يف املنطقة �سيكون له �أثر �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة باالقتصاد العاملي

�شهدت �أ�سواق االئتمان العاملية تدهور ًا حاد منذ عام 2007م ،ال �سيما يف الواليات املتحدة الأمريكية و �أوروبا .وقد ترتب على هذا التدهور انخفا�ض م�ستويات ال�سيولة وزيادة التقلب
وغياب �شفافية الأ�سعار يف �أ�سواق االئتمان .وقد �أثر ذلك على �أ�سواق اال�ستثمار على م�ستوى العامل مبا يف ذلك التغريات ال�سلبية وزيادة التقلب يف �أ�سعار العمالت و�أ�سعار ال�صرف
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وانخفا�ض العوائد من الأوراق املالية والعقارات واال�ستثمارات الأخرى .وال يوجد �أي �ضمان ب�أن ا�ستمرار عدم التيقن ب�ش�أن االقت�صاد العاملي يف امل�ستقبل لن يكون له ت�أثري جوهري �سلبي
على اقت�صاد اململكة وهو ما �سي�ؤدي يف املقابل �إلى الت�أثري �سلب ًا على �أعمال البنك ونتائجه املالية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بفك ارتباط الريال السعودي بالدوالر األمرييك أو إعادة ارتباطه بسعر مختلف

�إن �سعر ال�صرف الأ�سا�سي املتعلق بالبنك هو الريال ال�سعودي مقابل الدوالر الأمريكي .والريال ال�سعودي مرتبط بالدوالر الأمريكي ب�سعر �صرف ثابت (وهو  3.75ريال �سعودي لكل
دوالر �أمريكي) .واجلدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حتافظ على االرتباط بالدوالر الأمريكي عند نف�س �سعر ال�صرف منذ عام 1986م .غري �أنه ال يوجد �أي �ضمان ب�أن
االرتباط بالدوالر الأمريكي �سي�ستمر يف امل�ستقبل� ،أو ب�أنه �سيظل عند نف�س ال�سعر احلايل .كما �أن فك ارتباط الريال ال�سعودي بالدوالر الأمريكي �أو �إعادة ارتباطه به ب�سعر �صرف خمتلف
قد يرتتب عليه تقلبات كبرية و�إعادة تقييم للريال ال�سعودي مقابل الدوالر الأمريكي ،وقد متتد هذه التقلبات لت�شمل عمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى املرتبطة بالدوالر
الأمريكي .و�سي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة باالتحاد النقدي بني بعض دول مجلس التعاون الخليجي

يوجد احتمال بتخلي اململكة والبحرين والكويت وقطر عن عمالتها الوطنية ذات العالقة مقابل عملة خليجية موحدة يف غ�ضون ال�سنوات القليلة املقبلة .ويف حالة اعتماد عملة خليجية
واحدة ،ف�إن التقارب ال�ضروري بني الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات من �ش�أنه �إحداث تغيريات على ال�صعيدين االقت�صادي وال�سيا�سي يف كل من دول جمل�س التعاون اخلليجي التي
تن�ضم �إلى االحتاد النقدي .وحتى الآن مل يتم الإعالن عن �أي جدول زمني ر�سمي ب�ش�أن التقدم احلا�صل يف م�س�ألة االن�ضمام �إلى االحتاد النقدي وال توجد �أي تفا�صيل عن الت�شريعات �أو
ال�سيا�سات اجلديدة .وقد يكون لأي تغري ناجت عن ذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بالتطوير املستقبيل للقطاع املرصيف السعودي

قد ال يكون معدل النمو يف القطاع امل�صريف باململكة مرتفع ًا وم�ستدام ًا ح�سب توقعات البنك احلالية لعدم و�ضوح وترية النمو االقت�صادي يف اململكة يف الوقت احلا�ضر .ويخ�ضع منو
القطاع امل�صريف وتطوره لعدد من العوامل اخلارجة عن �سيطرة البنك .و�إذا كانت هذه العوامل �سلبية ب�شكل جوهري ف�سوف يكون لها ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج
عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بالرتاخيص

من �أجل تنفيذ �أعمال البنك وتو�سيعها ،ف�إن البنك (و�شركاته التابعة والزميلة) يحتاج �إلى احلفاظ واحل�صول على جمموعة متنوعة من الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات من اجلهات
والهيئات التنظيمية والإدارية وال�ضريبية وغريها من اجلهات يف كل من اململكة �أو �أي دولة �أخرى يرغب البنك مبمار�سة �أعمال فيها .وعادة ما ي�ستغرق احل�صول على هذه الت�صاريح
واملوافقات وقت ًا طوي ًال ال ميكن التنب�ؤ به .و�إذا مل يحافظ البنك على تلك الت�صاريح �أو مل يح�صل عليها ،ف�إن قدرته على حتقيق �أهدافه الإ�سرتاتيجية �ست�ضعف ،مع وقوع ت�أثري �سلبي على
�أعمال البنك �أو و�ضعه املايل �أو نتائج عملياته �أو توقعاته امل�ستقبلية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،لو �سحبت �أو �ألغيت �أي من الرخ�ص والت�صاريح التي لدى البنك (�أو �شركاته التابعة والزميلة)
حالي ًا ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بعدم وجود رخصة استثامر أجنبي

ميتلك بنك باك�ستان الوطني بتاريخ هذه الن�شرة ما ن�سبته  %5.83من �أ�سهم البنك ،وهو �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني فيه .وكنتيجة لذلك ،وبنا ًء على �أحكام نظام اال�ستثمار الأجنبي
واللوائح والتعليمات ال�صادرة مبوجبه ،ف�إن البنك وجميع ال�شركات التي يتملك فيها (مبا يف ذلك �شركاته التابعة والزميلة با�ستثناء �شركة اجلزيرة للأوراق املالية حيث �أنها م�ؤ�س�سة
خارج اململكة) ملزمني باحل�صول على رخ�صة ا�ستثمار �أجنبي من الهيئة العامة لال�ستثمار� .إال �أن البنك و�شركاته التابعة والزميلة مل يح�صلوا بتاريخ هذه الن�شرة على الرخ�صة املذكورة.
وي�شكل عدم ح�صول البنك و�شركاته التابعة والزميلة (با�ستثناء �شركة اجلزيرة للأوراق املالية) على الرخ�صة امل�شار �إليها �إخال ًال ب�أحكام نظام اال�ستثمار الأجنبي مما قد يعر�ضهم �إلى
عقوبات و�إجراءات نظامية ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر فر�ض غرامة مالية ال تتجاوز مبلغ  500.000ريال �سعودي .ويعد البنك و�شركاته التابعة والزميلة �أي�ض ًا عر�ضة للخ�ضوع
للأنظمة الأخرى التي تنظم ا�ستثمار الأجانب ومتلكهم يف اململكة (مثل نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره) نظر ًا لوجود ح�صة مملوكة مل�ستثمر �أجنبي .وقد يرتتب على ذلك
خ�ضوع البنك �أو �شركاته التابعة والزميلة لقيود قد حتد من ممار�ستهم لبع�ض الأعمال (مثل متلك العقار يف مكة واملدينة وت�سجيل الرهونات العقارية) ،و�سي�ؤثر ذلك حتديد ًا على �شركة
�أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري باعتبارها املعنية بحفظ ال�ضمانات العقارية نيابة عن البنك.
ويف حال فر�ض عقوبات على البنك �أو �شركاته التابعة والزميلة نتيجة ملخالفة الأنظمة والتعليمات املنظمة لال�ستثمار والتملك الأجنبي ف�إن ذلك �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك
وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية .وكذلك ف�إن خ�ضوع البنك �أو �شركاته التابعة والزميلة �إلى القيود املفرو�ضة على ا�ستثمارات الأجانب يف اململكة قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال
البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة باملستحقات الزكوية

�سبق و�أن طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل البنك بدفع م�ستحقات زكوية �إ�ضافية عن ال�سنوات من 2006م �إلى2011م تقدر مببلغ �إجمايل قدره  462.2مليون ريال �سعودي .وقد قام
البنك باالعرتا�ض على هذه املبالغ مو�ضح ًا ب�أن املبالغ الإ�ضافية املطالب فيها من قبل الهيئة العامة لزكاة والدخل ناجتة عن خط�أ يف عملية ت�صنيف ا�ستثمارات البنك وديونه .وكذلك
جتري حالي ًا مناق�شات بني م�ؤ�س�سة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل حول هذه امل�س�ألة ،ومازال البنك بانتظار نتائج هذه املناق�شات .وقد مت �إ�صدار �ضمان للهيئة العامة للزكاة والدخل
بقيمة 284مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بال�سنوات من 2006م 2009-م و �ضمانني �آخرين بقيمة  195مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بال�سنوات من 2010م – 2011م.
�أما فيما يتعلق ب�شركة اجلزيرة كابيتال ،قامت جلنة الإعرتا�ض االبتدائية ب�إ�صدار قرارها املت�ضمن مطالبة �شركة اجلزيرة كابيتال بدفع م�ستحقات زكوية �إ�ضافية عن ال�سنوات من
2008م – 2011م تقدر مببلغ  29.9مليون ريال �سعودي .وقد قامت �شركة اجلزيرة كابيتال ب�إ�ستئناف قرار جلنة الإعرتا�ض االبتدائية �أمام اللجنة اال�ستئنافية .كما قدمت �شركة
اجلزيرة كابيتال ح�سب طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل �ضمان ًا بنكي ًا ي�ساوي قيمة امل�ستحقات الزكوية الإ�ضافية .ويف عام 2016م �أ�صدرت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية قرارها ل�صالح
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وقد قامت �شركة اجلزيرة كابيتال با�ستئناف قرار اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية �أمام املحكمة الإدارية والتي �أ�صدرت حكم ًا بتاريخ 1439/4/21ه ـ (املوافق
2018/1/8م) ب�إلغاء القرار ال�صادر من اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية �ضد �شركة اجلزيرة كابيتال ب�ش�أن امل�ستحقات الزكوية الإ�ضافية عن ال�سنوات من 2008م – 2011م وقد ا�ستندت
املحكمة الإدارية يف قرارها على عدم م�شروعية الإجراءات املتعلقة ب�صدور قرار اللجنة اال�ستئنافية  ،علم ًا ب�أن احلكم ابتدائي قابل لالعرتا�ض من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
كما طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل �شركة اجلزيرة كابيتال بدفع م�ستحقات زكوية �إ�ضافية عن �سنة 2012م تقدر مببلغ وقدره  11.9مليون ريال �سعودي .وقامت �شركة اجلزيرة
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كابيتال بالإعرتا�ض على املبلغ �أمام جلنة الإعرتا�ض االبتدائية ،والتي �أ�صدرت قرارها يف �شهر يناير من عام 2016م بتخفي�ض امل�ستحقات الزكوية اال�ضافية ل�سنة 2012م من مبلغ 11.9
مليون ريال �سعودي �إلى مبلغ � 400ألف ريال �سعودي .وقامت �شركة اجلزيرة كابيتال ب�إ�ستئناف قرار جلنة االعرتا�ض االبتدائية �أمام اللجنة اال�ستثنافية لعدم اقتناعها يف بع�ض ما جاء
يف القرار( .وملزيد من التفا�صيل ،راجع الق�سم �" 6-4 -12شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل").
ويف حال انتهى الأمر �إلى �إلزام البنك �أو �شركة اجلزيرة كابيتال بدفع املبالغ امل�شار �إليها ف�إن ذلك �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمال املجموعة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها
امل�ستقبلية.
عالوة على ذلك ،ف�إن الهيئة العامة للزكاة والدخل مل تنهي التقييم الزكوي اخلا�ص بالبنك للأعوام 2012م و2013م و2014م و2015م و 2016م� .أما بخ�صو�ص التقييم الزكوي اخلا�ص
ب�شركة اجلزيرة كابيتال للأعوام 2013م و2014م و2015م و 2016م فلم تنتهي الهيئة العامة للزكاة والدخل من حتديده بعد .وعليه ال ميكن حتديد املبالغ التي �سيطالب البنك و�شركة
اجلزيرة كابيتال ب�سدادها .ويف حال متت مطالبة البنك و�شركة اجلزيرة كابيتال ب�سداد مبالغ �أكرب من املتوقعة ف�إنه قد يرتتب على ذلك ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك و�شركة اجلزيرة
كابيتال وو�ضعهما املايل ونتائج عملياتهما وتوقعاتهما امل�ستقبلية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �آخر �شهادة زكاة نهائية ح�صل عليها البنك كانت يف عام 2005م .ومل حت�صل �شركة اجلزيرة كابيتال على �شهادة زكاة نهائية حتى تاريخه نظر ًا العرتا�ضها على
التقييم الزكوي لل�سنوات املا�ضية (كما هو مو�ضح �أعاله) .وكما مل حت�صل �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين على �شهادة زكاة نهائية نظر ًا لأن الهيئة العامة للزكاة والدخل مل تنهي التقييم
الزكوي اخلا�ص ب�شركة اجلزيرة تكافل لل�سنوات املا�ضية.
22 2 -22 -2املخاطر املرتبطة بااللتزام باملتطلبات النظامية

يخ�ضع البنك لنظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ونظام مراقبة البنوك ونظام اال�ستثمار الأجنبي والعديد من الأنظمة الأخرى ،بالإ�ضافة �إلى اللوائح والتعاميم ال�صادرة مبوجب
تلك الأنظمة.
ويجوز مل�ؤ�س�سة النقد �إذا تبينت �أن بنك ًا قد خالف �أحكام نظام مراقبة البنوك �أو القرارات والقواعد ال�صادرة تنفيذ ًا له �أو اتبع �سيا�سة من �ش�أنها الت�أثري ب�صورة خطرية على قدرته
على الوفاء بالتزاماته �أو على �سيولة الأموال لديه �أن تتخذ بعد موافقة وزير املالية �إجراء �أو �أكرث من الإجراءات التالية�( :أ) تعيني م�ست�شار �أو �أكرث لتقدمي امل�شورة للبنك يف �إدارة
�أعماله؛ (ب) �إيقاف �أو عزل �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك �أو �أي من موظفيه؛ (ج) حتديد �أو منع البنك من منح القرو�ض �أو قبول الودائع به؛ و�/أو (د) �إلزام البنك باتخاذ
�أي خطوات �أخرى تراها �ضرورية .و�إذا ا�ستمر البنك يف خمالفة نظام مراقبة البنوك �أو القرارات والقواعد ال�صادرة تنفيذ ًا له يجوز مل�ؤ�س�سة النقد �أن تطلب من البنك تقدمي �أ�سباب
ذلك م�صحوبة باقرتاحاته لت�صحيح الأو�ضاع يف خالل املدة التي حتددها ف�إذا ر�أت امل�ؤ�س�سة �أن تلك االقرتاحات ال تفي بالغر�ض �أو �إذا ق�صر البنك يف تنفيذ �إجراء تعهد به خالل املدة
املذكورة يجوز لوزير املالية بعد موافقة جمل�س الوزراء �إلغاء الرتخي�ص املمنوح للبنك� .إذا اتخذت م�ؤ�س�سة النقد �أي ًا من هذه الإجراءات ،مبا يف ذلك �إلغاء الرتخي�ص املمنوح للبنك،
�سيكون لذلك ت�أثري �سلبي جوهري على �أعماله وو�ضعه املايل ونتائج عملياته �أو توقعاته امل�ستقبلية .كذلك هو احلال �إذا خالف البنك �أي من الأنظمة �أو اللوائح الأخرى التي يخ�ضع لها.
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يتعامل البنك يف �سياق �أعماله االعتيادية مع �أطراف ذات عالقة مثل كبار امل�ساهمني يف البنك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية و�أقاربهم ،كما قام البنك ب�إبرام عدد
من االتفاقيات مع �أطراف ذوي عالقة .وال يوجد ما ي�ضمن �أن تتم جميع التعامالت واالتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل على �أ�س�س جتارية بحتة مما �سي�ؤثر �سلب ًا على
�أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية ،كما جتدر الإ�شارة �إلى �ضعف �إجراءات االلتزام املتبعة من قبل البنك فيما يخ�ص الك�شف والتحقق عن االتفاقيات املربمة
مع �أطراف ذوي عالقة .
كما �أن البنك حالي ًا طرف يف عدد من االتفاقيات والتعامالت التي يوجد لبع�ض �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك م�صلحة فيها .وقد قام البنك باحل�صول على موافقة اجلمعية العامة بتاريخ
2017/04/10م على عدد من هذه االتفاقيات وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات بح�سب ما هو مو�ضح يف الق�سم "( 2 -12االتفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة").
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ميتلك البنك عدد من العقارات التي متلكها �إما من خالل ال�شراء �أو �آلت �إليه كت�سوية ملديونية ،ويذكر �أن عدد من هذه العقارات م�سجلة با�سم �أ�شخا�ص نيابة عن البنك لأ�سباب تنظيمية
�أو �إجرائية ويبلغ �إجمايل القيمة ال�سوقية للعقارات امل�سجلة با�سم �أ�شخا�ص نيابة عن البنك مبلغ 6.586.400ريال �سعودي .وبالتايل ف�إن البنك ُمعر�ض ملخاطر فيما يتعلق ب�إثبات ملكيته
لتلك العقارات والدخول يف نزاعات ق�ضائية يف هذا اخل�صو�ص ،مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
ويذكر �أنه يوجد نزاعات قانونية و�إجرائية على عدد من عقارات البنك ،ويبلغ �إجمايل القيمة ال�سوقية لهذه العقارات مبلغ  14.268.769ريال �سعودي .ونظر ًا لوجود هذه النزاعات ف�إن
البنك غري قادر على ا�ستغالل �أو الت�صرف يف هذه العقارات �إلى �أن يتم ت�سوية النزاع� ،إ�ضافة �إلى �أن ت�سوية هذه النزاعات قد ال تكون يف م�صلحة البنك مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال
البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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كجزء من �أعمال البنك التمويلية ،يوجد لدى البنك عدد كبري من العقارات املرهونة ل�صاحله ك�ضمان للتمويل املمنوح لعمالئه .وح�سب الإجراء املتبع ب�شكل عام من قبل البنوك يف
اململكة ،قام البنك بتوثيق الرهن من خالل نقل تلك العقارات وت�سجيلها با�سمه �أو �شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري �أو با�سم �أ�شخا�ص نيابة عن البنك يف حاالت معينة وذلك
لأ�سباب تنظيمية .ويبلغ �إجمايل عدد العقارات املرهونة ل�صالح البنك حوايل  1400عقار.
وجتدر الإ�شارة �إلى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قد �أ�صدرت م�ؤخر ًا قرار ًا برقم ( )38100089828وتاريخ 1438/8/26هـ ـ ُيلزم جميع البنوك بتوثيق الرهون العقارية وفق ًا حلقيقة
عقدها والتوقف عن الإجراءات املتعلقة بنقل ملكية العقار بد ًال عن رهنه وت�صحيح �أو�ضاع العقارات امل�سجلة حالي ًا با�سم البنوك �أو �شركاتها التابعة خالل مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات.
وعليه ،فقد بد�أ البنك ب�إجراءات نقل ملكية العقارات املرهونة ل�صاحله با�سم مالكها الأ�صليني ومن ثم توثيق الرهن وفق ًا حلقيقة العقد تنفيذ ًا لقرار م�ؤ�س�سة النقد يف هذا اخل�صو�ص،
�إال �أن البنك قد ال يتمكن من ت�صحيح جميع �أو�ضاع العقارات املرهونة خالل املدة املحددة من م�ؤ�س�سة النقد نظر ًا للعدد الكبري من العقارات املرهونة �أو ب�سبب وجود بع�ض املعوقات
الإجرائية والتنظيمية خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالعقارات امل�سجلة با�سم �أفراد نيابة عن البنك مما قد يعر�ض البنك لعقوبات من م�ؤ�س�سة النقد.
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ت�شرتط وزارة العمل وم�ؤ�س�سة النقد على البنك توظيف ن�سبة حمددة من املواطنني ال�سعوديني بالإ�ضافة �إلى �سعودة منا�صب معينة .وبح�سب �سجالت وزارة العمل ،يقع البنك يف النطاق
البالتيني بن�سبة �سعودة تبلغ %91.58
وي�شهد البنك مناف�سة يف توظيف وتدريب املواطنني ال�سعوديني لذا قد يجد �صعوبة بني احلني والآخر يف توظيف مواطنني �سعوديني م�ؤهلني والإبقاء عليهم .و�سوف ي�ؤدي عدم توظيف
عدد كاف من املواطنني ال�سعوديني من قبل البنك �إلى خ�ضوعه للم�سائلة من قبل وزارة العمل �أو م�ؤ�س�سة النقد ب�ش�أن عدم االلتزام بهذه املتطلبات مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على عمل
البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �إخفاق البنك يف التقيد بن�سب ال�سعودة �سي�ؤدي �إلى تقييد قدرته على توظيف املوظفني غري ال�سعوديني
وهو ما �سي�ؤثر �سلب ًا على قدرة البنك على مزاولة �أعماله ب�شكل اعتيادي.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قامت اململكة م�ؤخر ًا بت�شديد قيود العمل على الأجانب العاملني و�إدخال تعديالت على نظام العمل ،كما مت م�ؤخر ًا فر�ض ر�سوم على الوافدين ومرافقيهم .وال
توجد �أية �ضمانة ب�أن تلك التغيريات لن يكون لها ت�أثري �أكرب على عمالء البنك ب�شكل عام �أو عمالئه يف �شريحة عمل معينة (مثل �شركات املقاوالت التي تعتمد على قدر كبري من العمال
الوافدين لدعم عملياتها)� .إذا �أثرت التغيريات الأخرية يف �أنظمة العمل �سلب ًا على واحد �أو �أكرث من مقرت�ضي البنك ،فقد ي�ؤثر هذا بدوره على قدرة ه�ؤالء املقرت�ضني على الوفاء
بالتزامات ال�سداد املحددة الواقعة عليهم جتاه البنك مبوجب تلك القرو�ض مما �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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على البنك االلتزام بنظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وغريها من اللوائح ذات العالقة .وتن�ص هذه النظم واللوائح على �أن يقوم البنك بعدة �أمور من بينها تبني وتنفيذ
�سيا�سات و�إجراءات حمددة متعلقة مببد�أ "اعرف عميلك" و�إبالغ ال�سلطات املعنية عن املعامالت املثرية لل�شك .وال ي�ستطيع البنك �أن ي�ضمن �أن �أنظمته و�سيا�ساته املطبقة الكت�شاف ومنع
ا�ستخدام �شبكته امل�صرفية لأن�شطة غ�سل الأموال من قبل الإرهابيني واملنظمات املرتبطة بالإرهابيني �ستكون قوية مبا يكفي ل�ضمان التزامها الكامل دائم ًا بكافة النظم واللوائح يف جميع
البلدان ذات ال�صلة .وقد ت�ؤدي الدعاوى امل�ستقبلية املرتبطة مبخالفات تلك النظم �أو اللوائح �إلى فر�ض غرامات وغريها من العقوبات .وكذلك ف�إن املخالفات �أو حتى االدعاءات بوقوع
خمالفات� ،ست�ؤثر �سلب ًا على �سمعة البنك .و�سيكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي قد يكون جوهري ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد تكون عمليات البنك حمدودة ب�سبب القيود وحظر التعامل وغريها من العقوبات التي تفر�ضها الأمم املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية واالحتاد الأوروبي
وغريها من الدول واملنظمات الدولية ،وقد ي�صبح البنك عر�ضة لتحمل التزامات مبوجب تلك اجلزاءات والقيود.
ال ي�ستطيع البنك �أن يقدم �أي �ضمان ب�أن نظم و�إجراءات االلتزام واملراجعة ورفع التقارير التي يطبقها من �أجل االلتزام بلوائح م�ؤ�س�سة النقد واملتطلبات القانونية (وهي عر�ضة لإ�شراف
مكثف من قبل اجلهات التنظيمية ،مبا يف ذلك التفتي�ش الدوري) �سوف تكون فعالة ب�شكل كامل ودائم .ويعتمد االلتزام بهذه النظم على قدرة البنك على ا�ستقطاب �أفراد م�ؤهلني
واالحتفاظ بهم لإدارة ومراقبة تلك النظم والإجراءات (وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة مبوظفي البنك يرجى مراجعة الق�سم " 28-1-2املخاطر املرتبطة باملوظفني").
ويف حالة عدم التزام البنك باللوائح �أو اتهامه بذلك ،ف�إنه قد يكون عر�ضة لتحقيقات و�إجراءات ق�ضائية �أو �إدارية قد يرتتب عليها عقوبات �ضخمة �أو دعاوى مدنية ،ت�شمل على �سبيل
املثال ال احل�صر ،دعاوى يرفعها العمالء للح�صول على تعوي�ضات و�/أو حتى خ�سارة رخ�صته العامة ملزاولة الأن�شطة امل�صرفية .و�سيكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي على �أعمال
البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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تخ�ضع جمموعة اجلزيرة لعدد من املتطلبات واللوائح املتعلقة باملالءة املالية وكفاية ر�أ�س املال .فيخ�ضع البنك و�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين �إلى متطلبات كفاية مالية مفرو�ضة من
م�ؤ�س�سة النقد ،فيما تخ�ضع �شركة اجلزيرة كابيتال �إلى متطلبات كفاية مالية مفرو�ضة من هيئة ال�سوق املالية .وقد حتد لوائح املالءة املالية من �أن�شطة جمموعة اجلزيرة وتزيد من
تكلفة مزاولتها لأعمالها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن الإخالل بتلك املتطلبات التنظيمية قد يعر�ض جمموعة اجلزيرة لقيود وعقوبات خمتلفة .كما �أن عدم متكن البنك من احلفاظ على
ن�سب كفاية ر�أ�س مال مر�ضية قد ي�ؤدي �إلى خف�ض ت�صنيفه االئتماين مما قد يزيد من تكاليف التمويل اخلا�صة بالبنك .و�سيكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي على �أعمال املجموعة
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.
وا�ستجابة للأزمة املالية العاملية الأخرية ،قامت جلنة بازل بتعزيز معايري قيا�س ر�أ�س املال ومعايري كفاية ر�أ�س املال الأخرى من خالل �إ�صدار �إطار جديد لر�أ�س املال (ي�شار �إليه فيما
يلي بـ "�إطار بازل  .)"3ويركز �إطار بازل  3على تدعيم جودة ر�أ�س املال النظامي وزيادة احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال وتعزيز تغطية املخاطر وتقليل ارتباط ر�أ�س املال النظامي
بالدورة االقت�صادية ويقدم متطلبات جديدة للرفع املايل وال�سيولة والن�سب االحتياطية على ر�أ�س املال النظامي لتعزيز مركز ر�أ�س املال .و�سوف يتم تطبيق هذه املتطلبات على البنوك
ال�سعودية من قبل م�ؤ�س�سة النقد من خالل نهج متدرج حتى عام 2019م ،رغم �أن م�ؤ�س�سة النقد قد تُدخل تغيريات يف امل�ستقبل على طريقة تطبيق هذه التح�سينات يف اململكة بطريقة
خمتلفة عن تلك املت�صورة حالي ًا .ومت البدء يف تطبيق ن�سبة الرفع املايل منذ عام 2011م ون�سبة ال�سيولة منذ عام 2012م ون�سبة كفاية ر�أ�س املال منذ عام 2013م ،وجتري حالي ًا مراقبة
تطبيق البنوك ال�سعودية لن�سب الرفع املايل وال�سيولة وفق ًا لرتتيبات التطبيق التدريجي مل�ؤ�س�سة النقد.
ونتيجة ملا تقدم ،قد يحتاج البنك �إلى ر�أ�س مال �إ�ضايف يف امل�ستقبل .وقد يجد البنك �صعوبة يف زيادة ر�أ�س ماله التنظيمي� ،سواء من خالل �إ�صدار �أ�سهم �أو احل�صول على متويل� ،أو قد
ال ميكنه ذلك �إطالق ًا (وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة بجمع ر�أ�س املال ،يرجى مراجعة الق�سم " 12-1-2املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية وجمع ر�أ�س املال").
ويف حال حدوث �أي تغيريات الحقة على �إطار بازل � 3أو حدوث تغيريات يف اللوائح واملتطلبات املطبقة من م�ؤ�س�سة النقد ،قد يحتاج البنك �إلى حت�سني ن�سب ال�سيولة لديه .وقد ي�ؤدي
ذلك �إلى تخفي�ض مقدار ر�أ�س املال املتاح لال�ستخدام يف �أغرا�ض �أخرى رغم تعزيز قدرة البنك على �سداد ديونه ق�صرية الأجل مع حلول �آجال ا�ستحقاقها ،كما قد ينجم عن ذلك تقييد
�أن�شطة البنك ومرونته كما �سيكون مبثابة قيد فعلي على وظائف ال�سيولة اليومية لدى البنك ،مما يحد من قدرة البنك على ا�ستخدام ر�أ�س املال يف �أن�شطة م�صرفية مربحة.
عالوة على ذلك ،قد يتطلب �أي من هذه التطورات تغيري البنك لطريقة �أداء �أعماله ،مبا يف ذلك احلد من خماطر بع�ض الأن�شطة وم�ستوى مطلوباته يف حال تراجعت ن�سب ر�أ�س املال
لديه �إلى م�ستوى قريب من امل�ستويات التنظيمية �أو امل�ستويات الدنيا الداخلية املطبقة لديه� ،أو قد يكون لها من جانب �آخر ت�أثري �سلبي على الأعمال واخلدمات واملنتجات التي يقدمها
البنك بالإ�ضافة �إلى قيمة موجوداته( .وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم " 12-1-2املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية").
وقد ي�صبح البنك خا�ضع ًا ملبادىء توجيهية �إلزامية ومراقبة مبا�شرة من جانب م�ؤ�س�سة النقد �إذا تعذر عليه م�ستقب ًال احلفاظ على احلد الأدنى الالزم من ر�أ�س املال ومركز ال�سيولة .وال
يوجد ما ي�ضمن جناح البنك يف احلفاظ على ن�سب ر�أ�س املال وال�سيولة التي تتوافق مع اللوائح التي ت�صبح نافذة يف امل�ستقبل .و�إذا تعذر على البنك زيادة ن�سب ر�أ�س املال وال�سيولة لديه
�إلى احلد املطلوب ،فقد يرتاجع ت�صنيفه االئتماين وتزيد تكاليف متويله مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال البنك وو�ضعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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222 -2املخاطر املتعلقة باألسهم
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بالتذبذب املحتمل يف سعر السهم

قد ال يكون ال�سعر ال�سوقي للحقوق �أثناء فرتة التداول م�ؤ�شر ًا على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك بعد الطرح .وكذلك قد ال يكون �سعر �سهم البنك م�ستقر ًا وقد يت�أثر ب�شكل كبري ب�سبب
التقلبات الناجتة عن ظروف ال�سوق املتعلقة باحلقوق �أو الأ�سهم احلالية للبنك .وقد تنتج هذه التقلبات �أي�ض ًا عن العديد من العوامل منها دون ح�صر :ظروف �سوق الأ�سهم ،التغريات
التنظيمية التي ت�ؤثر على قطاع امل�صارف ،التغريات يف و�ضع القطاع املايل� ،ضعف �أداء البنك ،عدم القدرة على تنفيذ خطط البنك امل�ستقبلية ،دخول مناف�سني جدد �إلى ال�سوق ،التغري
يف ر�ؤية �أو تقديرات اخلرباء واملحللني ل�سوق لأوراق املالية� ،أي �إعالن للبنك �أو �أي من مناف�سيه يتعلق بعمليات اندماج وا�ستحواذ �أو حتالفات �إ�سرتاتيجية.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �سعر �سهم البنك �سيعدل من قبل تداول لي�صبح ( )١١٫٨٨ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال .وميثل تعديل �سعر ال�سهم انخفا�ض ًا يف �سعر ال�سهم مبقدار ( )١٫٠٩ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
و�سي�ؤثر بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني �أو االعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع �سلب ًا على �سعر �أ�سهم البنك يف ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال يتمكن امل�ساهمون
من بيع �أ�سهمهم يف ال�سوق دون �أن ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �سعر الأ�سهم.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك لن يكون �أقل من �سعر الطرح .و�إذا حدث هذا الأمر بعد اكتتاب امل�ستثمرين يف الأ�سهم اجلديدة ،ف�إنه ال ميكن �إلغاء االكتتاب �أو
تعديله ،وعليه قد يتكبد امل�ستثمرون خ�سائر نتيجة لذلك .عالوة على ما تقدم ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أن امل�ساهم �سوف يتمكن من بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �سعر الطرح �أو يزيد عنه بعد
االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بالتذبذب املحتمل يف سعر حقوق األولوية

قد يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب التغري يف العوامل امل�ؤثرة على �سهم البنك .وقد يكون هذا التذبذب كبري ًا ب�سبب الفرق بني ن�سبة التذبذب اليومي امل�سموح
بها بالن�سبة للحقوق مقارنة بن�سبة التذبذب اليومي امل�سموح بها بالن�سبة لأ�سهم البنك .ويعتمد �سعر تداول احلقوق على �سعر تداول �أ�سهم البنك ور�ؤية ال�سوق لل�سعر العادل للحقوق .وقد
ت�ؤثر هذه العوامل (بالإ�ضافة �إلى العوامل املذكورة يف "التذبذب املحتمل يف �سعر ال�سهم" �أعاله) �سلب ًا على �سعر تداول احلقوق.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بانخفاض الطلب عىل أسهم البنك والحقوق

لي�س هناك ما ي�ضمن �أنه �سيكون هناك طلب كاف على احلقوق خالل فرتة التداول بحيث ميكن ملن ميلك هذه احلقوق (�سوا ًء كان م�ساهم ًا مقيد ًا �أو م�ستثمر ًا جديد ًا) بيعها �سوا ًء بربح �أو
كاف على الأ�سهم املتبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�إذا مل تكتتب امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
بدون ربح .ولي�س هناك ما ي�ضمن كذلك �أنه �سيكون هناك طلب ٍ
كاف لتوزيعه على حاملي احلقوق التي مل يتم ممار�ستها وم�ستحقي ك�سور
يف الأ�سهم املتبقية ب�سعر �أعلى من �سعر الطرح �أو يف حال مل يكتتبوا فيها �إطالق ًا ،لن يكون هناك مبلغ تعوي�ض ٍ
كاف يف ال�سوق على الأ�سهم اجلديدة بعد بدء تداولها.
الأ�سهم .عالوة على ما تقدم ،لي�س هناك ما ي�ضمن ب�أنه �سيكون هناك طلب ٍ
222 -22 -2املخاطر املرتبطة باملضاربة يف حقوق األولوية

تخ�ضع امل�ضاربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف خ�سائر جوهرية .ويفوق نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به ل�سعر تداول حقوق الأولوية نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به لل�سعر
ال�سوقي للأ�سهم (والذي يتمثل يف  %10ارتفاع ًا وهبوط ًا من �سعر الإغالق لليوم ال�سابق) .كما توجد عالقة طردية بني �سعر �سهم البنك وقيمة احلق الإر�شادية .وعليه �ستت�أثر احلدود
ال�سعرية اليومية (�أي نطاق التذبذب اليومي) لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول الأ�سهم .ويف حال عدم بيع امل�ضارب للحقوق قبل نهاية فرتة التداول ،ف�سي�ضطر ملمار�سة
هذه احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،وقد يتكبد بع�ض اخل�سائر .وبالتايل يجب على امل�ستثمرين مراجعة التفا�صيل الكاملة عن �آلية �إدراج وتداول احلقوق والأ�سهم اجلديدة
وطريقة عملها ،والإملام بجميع العوامل امل�ؤثرة فيها ،وذلك للت�أكد من ا�ستناد �أي قرار ا�ستثماري على وعي و�إدراك كاملني.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بانخفاض نسبة امللكية

�إذا مل ميار�س �أ�صحاب احلقوق كامل حقوقهم عن طريق االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،ف�ستنخف�ض ن�سبة ملكيتهم يف البنك ون�سبة الت�صويت املرتبطة ب�أ�سهمهم .ويف حال رغب حامل
احلقوق املقيد يف بيع حقوقه خالل فرتة التداول ،ال يوجد ما ي�ضمن ب�أن متح�صالت بيع هذه احلقوق �ستكون كافية لتعوي�ض حامل احلق عن انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف ر�أ�سمال البنك
نتيجة زيادة ر�أ�سماله.
222 -22 -2املخاطر املرتبطة بعدم مامرسة الحقوق يف الوقت املناسب

تبد�أ فرتة االكتتاب يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ (املوافق 2018/03/25م) و�ستنتهي يف تاريخ 1439/07/18هـ (املوافق 2018/04/04م) .ويجب على مالكي احلقوق والو�سطاء
املاليني الذين ميثلونهم اتخاذ التدابري املنا�سبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انق�ضاء فرتة االكتتاب .و�إذا مل يتمكن مالكي احلقوق والو�سطاء املاليون من اتباع الإجراءات ب�شكل
�صحيح لتداول احلقوق ،فقد يتم رف�ض طلب االكتتاب( .انظر الق�سم �" 17شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب") .و�إذا مل يتمكن مالكي احلقوق من ممار�سة حقوقهم يف االكتتاب ب�شكل
�صحيح قبل نهاية مرحلة االكتتاب ،وفق ًا للحقوق التي ميلكونها ،فال يوجد ما ي�ضمن توزيع مبلغ تعوي�ض على من مل ميار�سوا حقوقهم باالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
222 -22 -2مخاطر عدم مامرسة حقوق األولوية يف االكتتاب أو بيعها من قبل كبار املساهمني

مل يقدم �أي من امل�ساهمني الكبار �أي التزام بخ�صو�ص االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية .ويف حال عدم قيام امل�ساهمني الكبار مبمار�سة حقهم باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية �أو قاموا
ببيعها جزئي ًا �أو كلي ًا ،ف�إن ذلك قد ي�ؤثر �سلبي ًا على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك.
222 -22 -2مخاطر إصدار أسهم جديدة يف املستقبل

قد يقوم البنك يف امل�ستقبل بزيادة ر�أ�س ماله من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة (بعد ا�ستكمال الإجراءات النظامية مبا فيها �أخذ موافقة م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية واجلمعية العامة
غري العادية) ل�صالح م�ستثمرين جدد �أو بع�ض من امل�ساهمني احلاليني دون غريهم ،وهو الأمر الذي قد ي�ؤثر على ملكية م�ساهمي البنك الغري امل�شاركني يف زيادة ر�أ�س املال والذي بدوره
�سي�ؤدي �إلى انخفا�ض الأرباح لكل �سهم ب�سبب ارتفاع عدد الأ�سهم مما �سيقلل من ربحية امل�ساهمني.
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222 -22 -2املخاطر املرتبطة بتوزيع األرباح

يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدد من العوامل ت�شمل دون ح�صر ربحية البنك يف ال�سنوات القادمة ،ومركزه املايل ،ومتطلبات املالءة املالية ،واالحتياطيات القابلة للتوزيع،
والتمويل املتاح ،والظروف االقت�صادية العامة ،وغريها من العوامل التي قد يعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة هامة من وقت لآخر .وقد ت�ؤدي الزيادة يف ر�أ�س املال �إلى تراجع ربحية ال�سهم
مما قد ي�ؤثر على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك.
وال ي�ضمن البنك مل�ساهميه ب�أنه �سيتم توزيع �أرباح عليهم ،كما ال يقدم �أي �ضمانات ب�ش�أن مبلغ الربح الذي �سيتم توزيعه يف �أي �سنة معينة .ويخ�ضع توزيع الأرباح لقيود نظامية و�أخرى
واردة يف النظام الأ�سا�سي للبنك (انظر الق�سم �" 7سيا�سة توزيع الأرباح").
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3.3نظرة عامة عىل السوق
املعلومات والبيانات املتعلقة بالقطاع امل�صريف يف اململكة والواردة يف هذا الق�سم م�ستمدة من معلومات متاحة للجمهور .ويف حني ال يوجد �سبب لالعتقاد بعدم دقة هذه املعلومات ،ف�إن
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني واال�ست�شاريني مل يتحققوا ب�شكل م�ستقل من دقة هذه املعلومات والبيانات ،ولي�س هناك ما ي�ضمن دقتها �أو اكتمالها.

333 -3البيئة االقتصادية يف اململكة
وف ًقا ل�صندوق النقد الدويل ،حافظت اململكة العربية ال�سعودية على ترتيبها يف املركز الع�شرين من بني �أكرب الدول يف العامل من حيث الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي حيث يبلغ فيها
 2.42تريليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف عام 2016م .1وتت�ضح قوة اقت�صاد اململكة من خالل ازدياد الناجت املحلي الإجمايل للفرد �إلى  55.331دوالر �أمريكي� ،أي ما يعادل
207.489ريال �سعودي (القوة ال�شرائية للفرد) �إلى جانب ا�ستمرار ازدياد النمو ال�سكاين بن�سبة  %2.3يف عام 2016م .1وعالوة على ذلك ،ف�إن اململكة العربية ال�سعودية حتتل املرتبة
 29يف قائمة �أعلى البلدان التناف�سية من �إجمايل  138بلدً ا على م�ستوى العامل ،وذلك وف ًقا ملا جاء يف تقرير �صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي.2
ارتفع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة بن�سبة  ٪1.7يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م على �أ�سا�س �أ�سعار  2010الثابتة من  2.545.2مليار ريال �سعودي ()678.7
مليار دوالر �أمريكي يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م لي�صل �إلى  2.589.6مليار ريال �سعودي ( )690.5مليار دوالر �أمريكي ،وذلك مقارنة مبعدل منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي البالغ  ٪4.1يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015مُ .يعزى منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل كبري �إلى قطاع النفط الذي منا بن�سبة
 %3.8يف عام  2016م نظ ًرا �أن اململكة �شهدت حت�س ًنا يف م�ستويات الإنتاج ،وذلك على عك�س الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي الذي منا بن�سبة .3 %0.2

اجلدول  1-3الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي واحلقيقي من عام 2012م حتى عام 2016م (باملليار ريال �سعودي)
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

�إجمايل الناجت املحلى اال�سمي

ال�سنة
2012م

2.296.7

2.759.9

2013م

2.358.1

2.799.9

2014م

2.444.8

2.836.3

2015م

2.545.2

2.453.5

2016م

2.589.6

2.424.1

امل�صدر� :صندوق النقد الدويل

توا�صل اململكة تكييف �سيا�ستها املالية مع انخفا�ض �أ�سعار النفط .وقد �أدى انخفا�ض �أ�سعار النفط �إلى عجز مايل مبقدار  311.1مليار ريال �سعودي يف 2016م مبا يعادل  %12.8من
الناجت املحلي الإجمايل بالقيمة احلقيقة يف اململكة.4
�أطلقت اململكة برنامج �إ�صالح جريء يف �إطار ر�ؤية  2030التي �أطلقت يف �شهر �أبريل من عام  2016حيث ي�أتي من �ضمن �أهدافها املحددة حتقيق توازن امليزانية .وتهدف الإ�صالحات
�إلى تنويع االقت�صاد ال�سعودي بعيدً ا عن النفط ،و�إعطاء القطاع اخلا�ص دو ًرا �أكرب ،وزيادة توفري فر�ص العمل لل�سعوديني يف القطاع اخلا�ص ،وتخفي�ض بع�ض الإعانات املتاحة �ساب ًقا
لقطاعي الوقود والطاقة ،وفر�ض �ضرائب جديدة ،ور�سوم �إدارية .يت�ضح ما تبذله الدولة من جهود متوا�صلة لتنفيذ الر�ؤية ودفع عجلة الإ�صالح االقت�صادي من خالل ارتفاع الإيرادات
غري النفطية بن�سبة  %10.0يف عام 2016م وبن�سبة  %29.3يف عام 2015م  4وانخفا�ض النفقات احلكومية بن�سبة  %15.1يف عام 2016م وبن�سبة  %11.9يف عام 2015م .4
ويف �سبيل �سد عجز امليزانية الناجت عن تراجع �أ�سعار النفط� ،أن�ش�أت اململكة مكتب �إدارة الديون يتبع لوزارة املالية يف عام 2016م وي�ضطلع مب�س�ؤولية و�ضع ا�سرتاتيجية للدين العام
والتمويل والإ�شراف عليها ،ثم �شرعت احلكومة بعد ذلك يف تنفيذ برنامج متويل الديون الداخلية واخلارجية .وتزمع احلكومة على موا�صلة زيادة الدين يف ال�سوق املحلي والدويل ،ومن
املتوقع وفق برنامج التحول الوطني  2020م �أن ت�صل ن�سبة الدين العام �إلى الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي يف اململكة �إلى  %30بحلول 2020م.
مدفوعا بتح�سن يف الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق العام ،مما �أدى يف وقت الحق �إلى خف�ض
وكانت اململكة العربية ال�سعودية قد حققت �أدا ًء مال ًيا قو ًيا يف عام  2017م حتى تاريخه،
ً
العجز املايل يف البالد� .إن الزيادة يف الإنفاق احلكومي املدرج يف امليزانية يف جمايل ال�صحة والتنمية االجتماعية واملوارد االقت�صادية والبنية التحتية والنقل وقطاعات اخلدمات البلدية
لعام  2017م مقارنة بعام  2016م هي يف الأ�سا�س متثل التمويل املخ�ص�ص ملبادرات خطة العمل الوطنية 2020م.
�ضبطت وكالة موديز للت�صنيف االئتماين("موديز") وت�صنيفات فيت�ش ("فيت�ش") ت�صنيفها االئتماين للمملكة العربية ال�سعودية ("اململكة") عند ( )A1و( )A+على التوايل 6.5ت�ستند
الت�صنيفات االئتمانية �إلى امليزانيات املالية العامة واخلارجية القوية للحكومة ،و�إلى احتياطيات ال�سيولة اخلارجية الكبرية واالحتياطيات الدولية ،وانخفا�ض الدين احلكومي ن�سب ًيا،
وااللتزام القوي بجدول �أعمال �إ�صالح طموح .ومع ذلك ،ف�إن كال الت�صنيفني االئتمانيني ناجتان عن تخفي�ض كل من وكاالت الت�صنيف االئتماين هذه يف اململكة العربية ال�سعودية من،
يف حالة موديز� Aa3 ،إلى  A1احلالية يف مايو 2016م ،ويف حالة فيت�ش ،من � AA-إلى  A+احلالية يف مار�س  .2017م ،وقد �أ�شارت وكاالت الت�صنيف ذات ال�صلة �إلى �أن العوامل الرئي�سية
التي �أدت �إلى تقلي�ص حجمها هي االعتماد الكبري على النفط ،واحتماالت بطء النمو غري النفطي ،وارتفاع معدل البطالة ،وخماطر التحديات االجتماعية واالقت�صادية ،واملخاطر
اجليو�سيا�سية.

333 -3القطاع املرصيف يف اململكة
يف الوقت احلا�ضر ،يوجد  26بنك ًا وم�صرف ًا جتاري ًا يف اململكة ،منها  12بنك ًا وم�صرف ًا ت�أ�س�ست يف اململكة ("البنوك ال�سعودية") ،و 14بنك ًا هي فروع لبنوك دولية .وجميع البنوكوامل�صارف
ال�سعودية �شركات م�ساهمة عامة مدرجة يتم تداول �أ�سهمها يف �سوق الأ�سهم .ويو�ضح اجلدول التايل البنوكوامل�صارف ال�سعودية وفروع البنوك الدولية يف اململكة:
 1قاعدة بيانات �آفاق االقت�صاد العاملي ل�صندوق النقد الدويل� ،أكتوبر 2017م
 2تقرير التناف�سية العاملية ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي (2016م2017-م)
 3تقرير اخلرباء اخلا�ص باململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق مب�شاورات املادة الرابعة لعام 2017م ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل
 4التقرير ال�سنوي ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (2016م 2017 -م)
 5تقرير موديز للتقييم االئتماين 21 ،نوفمرب 2017م
 6تقرير فيت�ش للت�صنيف االئتماين 2 ،نوفمرب 2017م

17

اجلدول  2-3البنوك ال�سعودية وفروع البنوك الدولية يف اململكة
فروع البنوك الدولية

البنوك ال�سعودية
م�صرف الإمناء

بنك م�سقط

م�صرف الراجحي

بنك بي �إن بي باريبا

البنك العربي الوطني

دويت�شه بنك ايه جي

بنك البالد

بنك الإمارات دبي الوطني

بنك اجلزيرة

بنك اخلليج الدويل

البنك ال�سعودي الفرن�سي

البنك ال�صناعي والتجاري ال�صيني

البنك الأهلي التجاري

جي بي مورغان ت�شي�س بنك ،الرابطة الوطنية

بنك الريا�ض

بنك البحرين الوطني

جمموعة �سامبا املالية

بنك الكويت الوطني

البنك ال�سعودي الربيطاين

بنك باك�ستان الوطني

البنك الأول

�ستيت بنك �أوف �إنديا

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

بنك زراعات
بنك قطر الوطني
بنك طوكيو ميت�سوبي�شي ( ُمرخ�ص ومل يبد�أ ت�شغيله بعد)

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

تقدم البنوك ال�سعودية جمموعة �شاملة من املنتجات واخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�شركات .وتوجد �أربعة بنوك فقط ،هي م�صرف الإمناء وم�صرف الراجحي وبنك البالد وبنك
متاما لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .أما البنوك ال�سعودية الثمانية املتبقية فتجمع بني تقدمي املنتجات واخلدمات امل�صرفية التقليدية
اجلزيرة؛ التي تقدم فقط منتجات وخدمات مطابقة ً
واملنتجات واخلدمات امل�صرفية املطابقة لأحكام ال�شريعة.
�إ�ضافة �إلى البنوك التجارية ،يوجد خم�س م�ؤ�س�سات ائتمانية تديرها الدولة تعمل �أي�ض ًا يف اململكة العربية ال�سعودية .وهذه امل�ؤ�س�سات هي� :صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،و�صندوق
التنمية العقاري ،و�صندوق التنمية الزراعية والبنك ال�سعودي للت�سليف واالدخار و�صندوق اال�ستثمارات العامة .وقد �صدر �أمر ملكي يف تاريخ � 3أكتوبر 2017م لت�أ�سي�س �صندوق التنمية
الوطني وبح�سب الأمر امللكي "يرتبط بال�صندوق تنظيمي ًا �صندوق التنمية العقارية ،وال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ،و�صندوق التنمية الزراعية،
وبنك التنمية االجتماعية ،و�صندوق تنمية املوارد الب�شرية ،و�أي �صندوق �أو بنك تنموي ي�صدر ب�إحلاقه �أمر من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح من �صندوق التنمية الوطني".
واعتبا ًرا من مار�س 2017م ،مت ت�صنيف توقعات القطاع امل�صريف على �أنها "م�ستقرة" من قبل وكالة موديز ا�ستنادًا �إلى القدرة العالية على امت�صا�ص املخاطر وتخفيف �ضغوط التمويل.
7
وتتمثل العوامل املحركة التاريخية وامل�ستقبلية الرئي�سية لقطاع امل�صرفية يف اململكة فيما يلي:
�أ� -سمات البيئة الت�شغيلية:
�أ ١-حفز النمو االقت�صادي ال�سليم يف ال�سنوات الأخرية على �ضخامة الإنفاق احلكومي ومنو اال�ستهالك املحليً ،
ف�ضل عن زيادة ن�شاط القطاع اخلا�ص ،حيث ارتفع الناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي من  2.18تريليون ريال �سعودي �إلى  2.59تريليون ريال �سعودي خالل الفرتة  2011وعام  ،2016مبعدل منو �سنوي مركب قدره 8.%3.5
�أ ٢-بلغت الديون احلكومية املعتدلة  316.6مليار ريال �سعودي يف عام  2016م مبا يعادل  %13.1من الناجت املحلي الإجمايل �إلى جانب احتياطيات حكومية كبرية الذهب
والعملة الأجنبية) بقيمة  536.2مليار دوالر �أمريكي (ما يعادل  2.0تريليون ريال �سعودي بنهاية دي�سمرب  2016م ،مما ي�شري �إلى ا�ستمرار ال�سيا�سة النقدية التو�سعية.
�أ ٣-اخل�صائ�ص الدميغرافية املواتية التي حتفز الطلب على ال�سلع اال�ستهالكية بني �أو�ساط ال�شباب وتزايد �أعداد ال�سكان ،حيث ارتفع عدد ال�سكان من  28.4مليون ن�سمة يف
عام  2011م �إلى  31.7مليون ن�سمة يف عام  2016م ،مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  ، ٪2.3وميثل ال�سكان دون �سن � 25سنة نحو  ٪39.5من �إجمايل عدد ال�سكان يف عام
2016م9.
�أ ٤-زيادة الوعي لدى امل�ستهلكني واالهتمام باملنتجات واخلدمات امل�صرفية (مبا يف ذلك املنتجات املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية) ،حيث منت املوجودات امل�صرفية مبعدل
�سنوي مركب بلغ  %8.0خالل الفرتة ما بني عام 2011م وعام 2016م.
�أ ٥-ا�ستمرار النهج التنظيمي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف دعم ا�ستقرار النظام امل�صريف ومطابقته للمعايري الدولية ،ففي  1يناير  2013م ،مت اعتماد اللوائح الر�أ�سمالية
املن�صو�ص عليها يف اتفاقية بازل الثالثة .وت�شجع الهيئة الرقابية البنوك ال�سعودية على �أن حتتفظ مب�ستويات مرتفعة من خم�ص�صات املخاطر االئتمانية(�أكرث من ٪100
من القرو�ض املتعرثة) ،و مبعدالت ر�أ�س مالية تتجاوز احلد التنظيمي الأدنى ون�سبة القرو�ض �إلى الودائع مبا يقل عن  ،٪90كما تفر�ض الهيئة الرقابية �أي�ضا قيودًا على
�أعباء الديون للمقرت�ضني الأفراد وتر�صد جميع املخاطر على م�ستوى العامل.
ً
�أ ٦-تواجه اململكة عدة حتديات ،من بينها ارتفاع معدل البطالة ن�سب ًيا ٪ 5.6يف عام 2016م ،والرتاجع امل�ستمر يف �أ�سعار النفط 10 ،ف�ضل عن املخاطر اجليو�سيا�سية.

 7تقرير موديز للتقييم االئتماين 14 ،مار�س 2017م.
 8قاعدة بيانات �آفاق االقت�صاد العاملي ل�صندوق النقد الدويل� ،أكتوبر 2017م
 9بيانات البنك الدويل ،اململكة العربية ال�سعودية
 10قاعدة بيانات �آفاق االقت�صاد العاملي ل�صندوق النقد الدويل� ،أكتوبر 2017م
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ب -ال�سمات املرتبطة بجودة املوجودات ور�أ�س املال :
ب ١-الأو�ضاع الت�شغيلية غري امل�ؤكدة التي �أدت �إلى زيادة القرو�ض املتعرثة على الرغم من النمو ال�سلبي للقرو�ض حيث بلغت ن�سبة القرو�ض املتعرثة يف البنوك ال�سعودية ٪1.33
كما يف� 30سبتمرب  2017م.
ب( ٢-الر�سملة القوية) حيث بلغ متو�سط معدل كفاية ر�أ�س املال ومعدل الر�أ�س املال من الفئة  1كما يف �سبتمرب 2017م  ٪19.57و ٪17.02على التوايل ،وهو ما ي�ؤدي �إلى
الو�صول �إلى قدرة ا�ستيعاب كبرية للخ�سائر.
ب ٣-ارتفاع معدالت التعر�ض للمخاطر للأطراف من الأفراد ،ومن املتوقع �أن تتح�سن جودة الأ�صول نتيجة لو�ضع لوائح �صارمة ترمي �إلى خف�ض معدالت تركيز املقرت�ضني.
ج -ال�سمات املرتبطة بالتمويل وال�سيولة:
ج ١-التمويل القائم على �أ�سا�س الودائع املنخف�ضة التكلفة الذي يدعم النظام امل�صريف املعزز من القرو�ض املرتفعة للعمالء �إلى ودائع العمالء (التي بلغت  %85.2اعتبا ًرا من
�سبتمرب 2017م).
11
ج ٢-ال�سيولة القوية حيث بلغت ن�سبة النقد �إلى �إجمايل املوجودات  %16.5يف عام  2016م .
ج ٣-ا�ستقرار �أر�صدة القطاع العام حيث بلغ متو�سط القرو�ض امل�صرفية للقطاع العام حوايل  ٪6من �إجمايل موجودات امل�صارف التجارية ال�سعودية خالل الفرتة ما بني
12
2011وعام 2016م.
د -تتمثل العوامل الداعمة لزيادة الأرباح يف ما يلي)1( :النمو امل�ستمر للأعمال التجارية ( )2هيكل التمويل املنخف�ض التكلفة ()3هياكل التكلفة الت�شغيلية ال�ضعيفة ن�سب ًيا.
هـ -انخفا�ض عوائد الأ�سعار وزيادة القدرة التناف�سية التي �ست�ستمر يف تقليل هوام�ش الإقرا�ض.
و -الدعم ال�شامل الذي يت�سم ب�إبداء اجلهات املخت�صة على الرغبة القوية والقدرة على حل م�شكالت البنوك دون خ�سائر يتحملها املودعون �أو غريهم من الدائنني.
333 -33 -3املشهد التنافيس

وفق ًا ل�صندوق النقد الدويل ،تبلغ ن�سبة موجودات البنوك ال�سعودية  %97من �إجمايل موجودات القطاع امل�صريف يف اململكة و�أكرث من ن�صف �إجمايل موجودات قطاع اخلدمات املالية
باململكة .13.وترتكز حمافظ القرو�ض على امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات الكبرية يف القطاع اخلا�ص ،مع الإقرا�ض املحدود للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .ويتم تخفيف هذه الرتكيزات
14
االئتمانية عن طريق متطلبات ر�أ�س املال ال�صارمة (اتفاقية بازل الثالثة) التي تفر�ضها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
يف عام 2017م ،بلغت احل�صة ال�سوقية امل�شرتكة لأكرب �سبعة بنوك �سعودية  15%80من �إجمايل موجودات البنوك ال�سعودية .بحيث بلغت احل�صة ال�سوقية امل�شرتكة لأكرب  4بنوك �سعودية
(وهي البنك الأهلي التجاري وم�صرف الراجحي وجمموعة �سامبا املالية وبنك الريا�ض) ما ن�سبته 56٪يف �سبتمرب 2017م ،ومتلك كيانات حكومية احل�صة الكربى يف ثالثة بنوك
(البنك الأهلي التجاري وجمموعة �سامبا املالية وبنك الريا�ض) ،يف حني �أن ثالثة بنوك من البنوك الأربعة املتبقية (وهي البنك ال�سعودي الربيطاين والبنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك
16
العربي الوطني) هي بنوك تابعة لبنوك دولية كبرية .وتدار كافة البنوك ،حتى تلك البنوك التي لها ملكية حكومية مبا�شرة /غري مبا�شرة ،على �أ�س�س جتاري.

اجلدول  3-3ملكية البنوك ال�سعودية وموجوداتها كما يف � 30سبتمرب 2017م
�إجمايل املوجودات
البنوك ال�سعودية

ملكية احلكومة

امللكية من قبل البنوك الأجنبية

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة املئوية
للإجمايل

البنك الأهلي التجاري

�صندوق اال�ستثمارات العامة ( ،)%44.29امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية ( )%10.00وامل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد ()%10.04

ال يوجد

444.679

%20

م�صرف الراجحي

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ()%10.19

ال يوجد

338.030

%15

جمموعة �سامبا املالية

�صندوق اال�ستثمارات العامة ( ،)%22.91امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية ( )%11.76وامل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد ()%15.04

ال يوجد

228.873

%10

بنك الريا�ض

�صندوق اال�ستثمارات العامة ( ،)%21.75امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية ( )%16.72وامل�ؤ�س�سة
العامة للتقاعد ()%9.18

ال يوجد

218.224

%10

البنك ال�سعودي الفرن�سي

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ()%13.29

بنك كريدي �أجريكولكوربوريتز �أند
�إنف�ستمنت�س ()%14.91

201.704

%9

البنك ال�سعودي الربيطاين

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ()%9.74

هوجن كوجن و�شانقهاي امل�صرفية
القاب�ضة اململكة املتحدة ()%40.00

179.481

%8

البنك العربي الوطني

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ()%11.28

البنك العربي ()%40.00

163.643

%7

 11بنك البالد ،تقرير البنوك ال�سعودية2016 ،م.
 12م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
� 13صندوق النقد الدويل  -اململكة العربية ال�سعودية :برنامج تقييم القطاع املايل� ،أكتوبر 2017م .ي�شتمل قطاع اخلدمات املالية على البنوك وال�صناديق اال�ستثمارية و�شركات الت�أمني و�شركات التمويل العقاري.
 14تنظيم البنوك ال�سعودية والإ�شراف عليها � -إدارة خماطر ال�سيولة واالئتمان.
 15التقارير املرحلية للربع الثالث من العام 2017م
� 16صندوق النقد الدويل ،الإ�صدار املعدل من برنامج تقييم القطاع املايل ال�سعودي :التقييم التف�صيلي للتقيد باملبادئ الأ�سا�سية التفاقية بازل.
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�إجمايل املوجودات
البنوك ال�سعودية

امللكية من قبل البنوك الأجنبية

ملكية احلكومة

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة املئوية
للإجمايل

م�صرف الإمناء

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد (� ،)%10.71صندوق
اال�ستثمارات العامة ( ،)%10.00امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ()%5.10

ال يوجد

111.373

%5

البنك الأول

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ()%10.50

رويال بنك �أوف �سكوتالند ()%40.00

101.454

%5

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ( ،)%17.32امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية ()%17.26

جي بي مورجان �إنرتنا�شيونال فينان�س
()%7.49

98.284

%4

بنك اجلزيرة

ال يوجد

بنك باك�ستان الوطني ()%5.83

67.528

%3

بنك البالد

ال يوجد

ال يوجد

62.553

%3

2.180.328

الإجمايل

%100

امل�صدر :التقارير املرحلية للربع الثالث من العام 2017م.

�أعلنت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بدء التنفيذ الكامل لنظام مراقبة �شركات التمويل يف نوفمرب 2014م .وي�سمح النظام ل�شركات التمويل و�شركات الإيجار اجلديدة من مزاولة
�أعمالها واملناف�سة يف �سوق التمويل.
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�أظهرت البنوك ال�سعودية تباط�ؤا من حيث الكفاءة وجودة املوجودات يف الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف �سبتمرب عام2017م .وقد منا �إجمايل املوجودات بن�سبة  %0.4مقارنة بالعام ال�سابق
بحيث بلغت  2.21تريليون ريال �سعودي بينما هبط �صايف القرو�ض بن�سبة  %1.8مقارنة بالعام ال�سابق ،بحيث بلغت  1.40تريليون ريال �سعودي
كما هبطت ودائع العمالء بن�سبة  %0.5مقارنة بالعام ال�سابق ،بحيث بلغت  1.65تريليون ريال �سعودي يف نهاية �سبتمرب من العام 2017م .يف حني انخف�ضت ن�سبة القرو�ض �إلى ودائع
العمالء من  %86.3يف �سبتمرب 2016م �إلى  %85.2يف �سبتمرب 2017م.
كما انخف�ضت جودة االئتمان يف البنوك ال�سعودية ب�شكل طفيف يف �سبتمرب عام 2017م ،فقد انخف�ضت ن�سبة القرو�ض املتعرثة ال�سداد� 17إلى  %1.33مقابل  %1.14يف العام ال�سابق .وقد
انخف�ضت ن�سبة تغطية القرو�ض املتعرثة ال�سداد �أي�ضا من � %178إلى  %169خالل الفرتة نف�سها.
تعترب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الع�ضو الوحيد للجنة بازل من الدول العربية وتتبع توجيهاتها ب�ش�أن معايري ر�أ�س املال ،حيث �أ�صدرت هذه اللجنة �إر�شادات اتفاقية بازل الثالثة.
وت�سمح عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ،التي جتريها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،للم�ؤ�س�سة ب�أن حتلل فردي ًا خطط العمل وتطلعات النمو لكل بنك حملي ب�صفة منتظمة
ومن ثم تقدم التوجيهات ب�ش�أن ن�سب ر�أ�س املال املرغوبة املحددة لكل بنك .وتتطلب �إر�شادات اتفاقية بازل الثالثة من البنوك �أن متتلك حدا �أدنى من حقوق امل�ساهمني من امل�ستوى الأول
بن�سبة  ،%4.5واحلد الأدنى من ر�أ�س املال من امل�ستوى الأول بن�سبة  %6.0واحلد الأدنى من �إجمايل ر�أ�س املال (ر�أ�س املال من امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين) ("ن�سبة كفاية ر�أ�س املال")
 ٪8.0من املوجودات املرجحة باملخاطر .وتعزز كل هذه املتطلبات ب�إ�ضافة احتياطات ر�أ�سمالية حتفظية وكذلك طبقة ر�أ�سمالية حتوطية ملواجهة التقلبات االقت�صادية الدورية 18.كما يف
� 31سبتمرب2017م ،كانت كل البنوك ال�سعودية تفوق معدالتها امل�ستوى الإر�شادي للفئة الأولى من ن�سبة ر�أ�س املال حيث بلغ املتو�سط يف القطاع لهذه الن�سبة  19.%17.0ويف �سبتمرب من
عام 2017م ،كان متو�سط ن�سبة كفاية ر�أ�س مال للبنوك ال�سعودية  %19.6من املوجودات املرجحة باملخاطر �أي�ض ًا �أعلى من احلد الأدنى ملتطلبات كفاية ر�أ�س املال.

اجلدول  4-3التوظيفات املجمعة املتعلقة بال�شركات وقرو�ض الأفراد و�صايف اال�ستثمارات واملوجودات الأخرى للبنوك ال�سعودية كما يف � 30سبتمرب 2017م
البنوك ال�سعودية

�صايف القرو�ض

�صايف قرو�ض الأفراد
(2016م)

�صايف قرو�ض ال�شركات
(2016م)

�صايف
اال�ستثمارات

ا�ستثمارات �أخرى

ودائع العمالء

مليون ريال �سعودي
جممعة

1.404.702

429.105

907.496

417.809

7.569

1.649.539

امل�صدر :التقارير ال�سنوية لعام 2016م والتقارير املرحلية للربع الثالث لعام 2017م للبنوك ال�سعودية
مالحظة :الأرقام اخلا�صة ب�صايف قرو�ض الأفراد و�صايف قرو�ض ال�شركات ال ت�شمل بنك البالد

ت�شكل قرو�ض الأفراد ما ن�سبته  %19.9تقريب ًا من �إجمايل املوجودات التجارية للبنوك كما يف  31دي�سمرب 2016م وقد �سجلت منو ًا يزيد عن العام ال�سابق مبا ن�سبته  %5.0وي�أتي منو
قرو�ض الأفراد (با�ستثناء متويل الرهن) يف �أعقاب زيادة ابتكار املنتجات والتو�سع يف املنتجات اجلديدة والطلب القوي على املنتجات واخلدمات امل�صرفية .كما �ساعد �إن�شاء ال�شركة
ال�سعودية للمعلومات االئتمانية(�سمة) 20البنوك يف التو�سع يف ن�شاط خدمات الأفراد وذلك بعد ال�سماح للبنوك بامل�شاركة مبعلوماتها االئتمانية حول العمالء احلاليني والعمالء املحتملني.
وال�سلف وحواالت ال�سحب على املك�شوف ومثلت ن�سبة  %42.0من �إجمايل موجودات البنوك التجارية كما يف 31
وقد تكونت قرو�ض ال�شركات يف املقام الأول من القرو�ض التجارية ُ
دي�سمرب 2016م .وعمل النمو االقت�صادي والإنفاق احلكومي على حتفيز النمو مبا ن�سبته  %0.9يف موجودات ال�شركات على مدار عام 2016م.

 17القرو�ض متعرثة ال�سداد مق�سومة على �إجمايل القرو�ض.
� 18سوف يطلب من البنوك �أن متتلك احتياطات ر�أ�سمالية حتوطية بن�سبة  ٪2.5من حقوق امللكية امل�شرتكة (�أو ر�أ�س املال الآخر امل�ستوعب للخ�سارة ا�ستيعاب ًا كام ًال) لتحمل اخل�سائر امل�ستقبلية �أثناء فرتات الأزمات املالية واالقت�صادية.
�سوف تنفذ االحتياطات الر�أ�سمالية املواجهة للتقلبات الدورية �ضمن نطاق � ٪0إلى  ٪2.5من حقوق امللكية امل�شرتكة (�أو ر�أ�س املال الآخر امل�ستوعب للخ�سارة متام ًا) وفق ًا للظروف الوطنية.
 19تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن الربع الأول لعام 2015م.
 20ت�أ�س�ست ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة) بوا�سطة البنوك التجارية التي تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سياق الإجراءات واللوائح امل�صرفية احلالية التي �أ�صدرتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وجتمع ال�سعودية
للمعلومات االئتمانية (�سمة) املعلومات املرتبطة باالئتمان بني الأع�ضاء امل�شاركني لتزويد اجلهات املقدمة لالئتمان باملعلومات املرتبطة باملخاطر االئتمانية.

20

تت�ألف اال�ستثمارات ال�صافية مما ن�سبته  %17.6من �إجمايل موجودات البنوك التجارية كما يف  31دي�سمرب 2016م .وب�صفة عامة ،فقد �أ�صبحت الأ�سواق املالية للخزانة �أكرث تطور ًا
مع التو�سع يف �أدوات الأ�سواق املالية يف كل من الأ�سواق امل�صرفية التقليدية والأ�سواق امل�صرفية الإ�سالمية يف اململكة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ففي �أعقاب الزيادة يف ال�سيولة يف اململكة ،عمل
ال�سوق �أي�ض ًا على اال�ستثمار ب�شكل متزايد يف ال�سندات و�سندات اخلزانة املق َّومة بعملة الدوالر الأمريكي.
وت�ستثمر البنوك يف �أدوات دين القطاع العام مما ي�ؤدي �إلى زيادة قيمة م�ستحقات البنوك من القطاع العام.
ازدادت ودائع العمالء مبا ن�سبته  %0.6يف عام 2016م ،وت�ألفت ب�صفة رئي�سية من ودائع الطلب التي بلغت  %62.0من �إجمايل ودائع العمالء كما يف  31دي�سمرب 2016م 21.وعلى خلفية
انخفا�ض �أ�سعار الفائدة ،حتول العمالء �إلى الودائع حتت الطلب على ح�ساب الودائع لأجل والودائع االدخارية .وقد نتج عن ذلك زيادة يف ال�سيولة لدى البنوك ال�سعودية.
وب�سبب تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي وانخفا�ض الإيرادات احلكومية وانخفا�ض الإنفاق احلكومي� ،شهدت البنوك ال�سعودية انخفا�ض ًا يف ال�سيولة منذ الن�صف الثاين يف عامي 2015م
و2016م ،مما �أدى �إلى انخفا�ض �إجمايل يف م�ستوى ودائع القطاع .ولكن �أدت �إ�صدارات احلكومة لل�سندات املحلية واخلارجية �إلى تخفيف هذا االنخفا�ض يف ال�سيولة .حيث ا�شرتكت
البنوك املحلية ا�شرتكت بحوايل  ٪85من �إ�صدارات ال�سندات املحلية احلكومية ،مما �أدى �إلى ا�ستقرار القطاع امل�صريف.
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يف الت�سعة الأ�شهر املنتهية يف �سبتمرب عام 2017م ،لقد ازداد الدخل الت�شغيلي و�صايف الدخل الإجمايل للبنوك ال�سعودية �إلى  64.7مليار ريال �سعودي و 34.3مليار ريال �سعودي على
التوايل� ،أي مبقدار  %3.1و %3.2على التوايل .ونظر ًا لأن معظم البنوك يف اململكة تواجه انخفا�ض ًا يف معدل الهوام�ش ،فقد ازداد الدخل الت�شغيلي و�صايف الدخل الإجمايل يف القطاع
بن�سبة �أقل مقارنة بن�سبة منو املوجودات .ولقد مثل �صايف الدخل من العموالت اخلا�صة ،والذي بلغ  47.2مليار ريال �سعودي يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب2017م ،ما ن�سبته %73
من الدخل الت�شغيلي للبنوك ال�سعودية خالل الفرتة نف�سها 22.ولقد ازداد �صايف الدخل للبنوك ال�سعودية بن�سبة  %8.0يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب2017م نتيجة لزيادة �صايف
دخل العموالت اخلا�صة ،يف حني انخف�ضت الإيرادات من الر�سوم امل�صرفية والر�سوم واال�ستثمارات الأخرى بن�سبة  %8.2على �أ�سا�س �سنوي.

اجلدول  5-3الدخل الت�شغيلي املجمع وامل�صاريف الت�شغيلية و�صايف الدخل للبنوك ال�سعودية ملدة ت�سعة �أ�شهر تنتهي يف � 30سبتمرب 2017م
البنوك ال�سعودية

الدخل الت�شغيلي

امل�صاريف الت�شغيلية

امل�صاريف الأخرى  /م�صادر الدخل الأخرى

�صايف الدخل

مليون ريال �سعودي
جممعة

64.722

30.393

113

34.343

امل�صدر :التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م

يف الأ�شهر الت�سعة املنتهية يف �سبتمرب 2017م ،ارتفع �صايف الدخل من قطاع التجزئة بن�سبة  %11.6على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إلى  11.4مليار ريال من  10.2مليار ريال خالل نف�س
الفرتة من العام املا�ضي ،م�ساه ًما بن�سبة  %33.3يف �إجمايل �صايف دخل القطاع امل�صريف .وقد نتج ذلك عن تنفيذ القواعد اجلديدة لتمويل امل�ستهلك والتي ت�شمل الر�سوم وامل�صاريف
التي يجوز للبنوك حت�صيلها من العمالء الأفراد ،والذي ي�ؤثر على امل�ؤ�س�سات التي تكون �أكرث ن�شاط ًا يف قطاع الأفراد من بني القطاعات امل�صرفية.
يعد قطاع ال�شركات �أكرب قطاع ُم�ساهم يف �صايف الدخل ،حيث ميثل  %35.8من �إجمايل الدخل ال�صايف يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2017م مقارنة بـ  %38.3للت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف �سبتمرب 2016م .انخف�ض �صايف الدخل من قطاع ال�شركات بن�سبة  %3.7لي�صل �إلى  12.3مليار ريال من  12.8مليار ريال يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2016م.
وقد �سجل �صايف الدخل من قطاع اخلزينة زيادة مبا ن�سبته  %12.7يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2017م ،لت�صل �إلى  10.2مليار ريال �سعودي مقارنة بـ  9.0مليار ريال �سعودي
للت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2016م.
ح�سنت البنوك ال�سعودية كفاءتها وخف�ضت م�صروفاتها الت�شغيلية يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف �سبتمرب 2017م .نتيجة لذلك ،حت�سنت ن�سبة امل�صروفات الت�شغيلية �إلى الدخل الت�شغيلي
لت�صل �إلى ن�سبة  %47.0مقارنة بن�سبة  %47.2يف العام املا�ضي.
333 -33 -3التوزيع

فرعا و 18.171جهاز من �أجهزة ال�صرف الآيل
قام القطاع امل�صريف بتطوير �شبكة توزيع حديثة يف جميع �أنحاء اململكة .كما يف � 30سبتمرب 2017م ،بلغ عدد الفروع البنكية ً 2050
23
و 293.932نقطة بيع.
كما �شهدت اململكة حتو ًال من قنوات الدفع التقليدية �إلى قنوات الدفع الإلكرتونية .وقد انخف�ضت القيمة الناجتة عن املعامالت الإلكرتونية من خالل �أجهزة ال�صرف الآيل مبا ن�سبته
 ،%4.5وارتفعت من خالل نقاط البيع بن�سبة  %7.0خالل الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م.
333 -33 -3نظرة عامة

رغم النمو القوي يف االئتمان والودائع� ،إال �أن القطاع امل�صريف يف اململكة ال يزال يحظى بدرجة مب�شاركة مالية وانخراط م�صريف متدين� ،إذ يعمل عدد حمدود ن�سب ًيا من البنوك يف
اململكة .حتتل اململكة العربية ال�سعودية �أقل مركز بني دول جمل�س التعاون اخلليجي من حيث القرو�ض كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل .وقد بلغت ن�سبة القرو�ض �إلى الناجت املحلي
الإجمايل للمملكة  %54.4يف عام 2016م مقارنة مبتو�سط ن�سبة القرو�ض �إلى الناجت املحلي الإجمايل الذي بلغ  %94.9لدول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء اململكة) 24.كانت ن�سبة
القرو�ض �إلى الودائع بالبنوك ال�سعودية منخف�ضة مقارنة بالبنوك الإقليمية النظرية .وكان متو�سط ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع  %86.9للبنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي (با�ستثناء
اململكة العربية ال�سعودية) مبا ن�سبته  %100.3مقارنة بن�سبة القرو�ض �إلى الودائع مبا ن�سبته  %86.9للبنوك ال�سعودية.

 21تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن الربع الأول لعام 2016م.
 22بنك البالد تقرير البنوك ال�سعودية ،التقارير املرحلية للربع الثالث من عام 2017م.
 23تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�شهر �أكتوبر 2017م.
 24م�ؤ�س�سة بيزن�س مونيتور الدولية (.)BMI
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تبني العوامل املذكورة �أعاله �إمكانية حدوث منو كبري للخدمات امل�صرفية يف اململكة يف امل�ستقبل.

اجلدول  6-3حتليل قرو�ض البنوك يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
ن�سبة القرو�ض �إلى الناجت املحلي الإجمايل لعام 2016م

ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع لعام 2016م

%

%

البحرين

%73.6

%90.4

الكويت

%88.5

%89.1

عمان

%66.7

%105.9

قطر

%132.6

%115.5

الإمارات العربية املتحدة

%113.2

%100.8

متو�سط املعدل (با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية)

%94.9

%100.3

دول جمل�س التعاون اخلليجي

امل�صدر :م�ؤ�س�سة بيزن�س مونيتور الدولية ()BMI

333 -3الوضع التنافيس لبنك الجزيرة
ي�سعى بنك اجلزيرة �إلى �أن تكون امل�ؤ�س�سة املالية الرائدة التي تلتزم ب�أحكام ال�شريعة يف اململكة العربية ال�سعودية و�أن ي�صبح البنك املف�ضل للعمالء امل�ستهدفني�.أطلق البنك مبادرات
عديدة يف املا�ضي:
 الإعالن عن �إ�سرتاتيجيته اجلديدة حتت عنوان "رحلة �إلى النجاح" �إلى عام 2018م.
 منتجات ما�سية وذهبية جديدة وخدمات خا�صة لعمالء البنك ذوي املالءة املالية العالية.
 من الناحية الت�شغيلية ،اتخذ بنك اجلزيرة ما يلزم من تدابري لتب�سيط العمليات وحت�سني اخلدمات لعمالء البطاقات وعمالء القرو�ض لديه.
 الرتكيز على منو خدمات "فوري" لتحويل الأموال (خدمة حتويل الأموال مع �شركاء دوليني و موين جرام  Moneygramو .)IME
 تطوير منتجات التمويل والإيداع واالئتمان للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
 �إطالق قناة "اجلزيرة �سمارت" (قناة م�صرفية على �شبكة الإنرتنت) مع واجهة م�ستخدم بيانية جديدة وت�شغيل وظيفي متطور.
 اال�ستثمار يف البنية التحتية للبنك.
 الرتكيز امل�ستمر على ال�سعودة بالإ�ضافة �إلى برامج التدريب والتنمية املهنية ملوظفيه.
ارتفاعا بن�سبة  %2.3على �أ�سا�س �سنوي يف دخله الت�شغيلي خالل ت�سعة �أ�شهر تنتهي يف �سبتمرب  2017م ،حيث و�صل �إلى
�سجل بنك اجلزيرة
ً
 2.0مليار ريال �سعودي .انخف�ضت ودائع العمالء مبا ن�سبته  %1.3على �أ�سا�س �سنوي مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق لتبلغ  49.7ليار ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب  2017م.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،حدث انكما�ش يف نطاق عمليات الإقرا�ض ،حيث بلغ �صايف القرو�ض
وال�سلف  40.9مليار ريال �سعودي كما يف �سبتمرب  2017م بانخفا�ض قدره %5.3على �أ�سا�س �سنوي .خالل الفرتة ،انخف�ض �صايف الدخل مبا ن�سبته  %7.7على �أ�سا�س �سنوي لي�صل �إلى
ُّ
 0.7مليار ريال �سعودي.

اجلدول  7-3احل�صة ال�سوقية لبنك اجلزيرة بالن�سبة للبنوك ال�سعودية يف الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016م و2017م
البنوك ال�سعودية
مليون ريال �سعودي

الدخل الت�شغيلي
مليون
2016م

مليون
2017م

�صايف الدخل
مليون
2016م

مليون
2017م

ودائع العمالء
�سبتمرب
2016م

�سبتمرب
2017م

وال�سلف
�صايف القرو�ض ُ
�سبتمرب
2016م

�سبتمرب
2017م

بنك اجلزيرة

1.928

1.973

720

664

50.335

49.676

43.195

40.926

البنوك ال�سعودية الأخرى

60.860

62.749

32.548

33.679

1.607.422

1.599.863

1.387.723

1.363.776

الإجمايل

622.788

64.722

33.267

34.343

1.657.757

1.649.539

1.430.918

1.404.702

احل�صة ال�سوقية لبنك اجلزيرة ()%

%3.1

%3.0

%2.2

%1.9

%3.0

%3.0

%3.0

%2.9

امل�صدر :التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م
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يف عام 2015م و2016م ،احتل بنك اجلزيرة املركز ال�سابع والثامن على التوايل يف قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد من حيث �صايف قرو�ض الأفراد .ومبني يف اجلدول �أدناه احل�صة
ال�سوقية لبنك اجلزيرة من اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف عام 2015م و 2016م بالن�سبة للبنوك ال�سعودية الأخرى.

اجلدول  8-3احل�صة ال�سوقية لبنك اجلزيرة من اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف عام 2015م وعام 2016م للبنوك ال�سعودية
�صايف قرو�ض العمالء
2015م
البنوك ال�سعودية

مليون ريال
�سعودي

�صايف الدخل من قطاع خدمات الأفراد
2016م

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

2015م
الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

2016م
الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

البنوك امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
م�صرف الراجحي

153.122

%38

159.380

%37

5.234

%45

5.304

%40

بنك اجلزيرة

16.000

%4

17.451

%4

16

%0

142

%1

م�صرف الإمناء

13.254

%3

14.311

%3

288

%2

261

%2

بنك البالد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

137

%1

91

%1

البنوك التي تعر�ض منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
البنك الأهلي التجاري

78.844

%19

85.793

%20

2.047

%18

3.152

%24

بنك الريا�ض

37.988

%9

38.165

%9

568

%5

1.200

%9

البنك العربي الوطني

26.957

%7

25.436

%6

611

%5

499

%4

البنك ال�سعودي الربيطاين

25.263

%6

24.145

%6

847

%7

741

%6

جمموعة �سامبا املالية

19.041

%5

18.055

%4

660

%6

1.015

%8

البنك الأول

15.000

%4

19.092

%4

397

%3

394

%3

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

13.338

%3

16.400

%4

339

%3

234

%2

البنك ال�سعودي الفرن�سي

9.706

%2

10.877

%3

419

%4

302

%2

الإجمايل

408.513

429.105

11.562

13.335

امل�صدر :التقارير ال�سنوية للبنوك ال�سعودية لعام 2016م

تعر�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد منتجات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ت�ضم احل�سابات اجلارية و�إيداعات املرابحة والتمويل ال�شخ�صي وبطاقات االئتمان واملنتجات
العقارية مثل التمويل ال�سكني "بيتي" ومتويل اال�ستثمار العقاري وحلول التمويل مقابل �ضمانات .وقد بد�أ بنك اجلزيرة يف الرتكيز على تطوير ن�شاط اخلدمات امل�صرفية للأفراد منذ 7
�سنوات وتولى تنفيذ الإجراءات التالية لزيادة ح�صته يف ال�سوق على مدار هذه ال�سنوات:
 منذ عام 2008م،ازدادت �شبكة فروع البنك من �أربعة وع�شرين ( )24فرع ًا �إلى ت�سعة و�سبعني ( )79فرع ًا كما يف �سبتمرب 2017م.
 زيادة الرتكيز على منتجات التمويل العقاري.
احلفاظ على الت�شغيل الوظيفي الكامل ب�إطالق قناة اخلدمات امل�صرفية على �شبكة الإنرتنت وامل�سماة بتطبيق "اجلزيرة �سمارت"

 ازدياد �شبكة �أجهزة ال�صرف الآيل من  369جهاز يف عام 2013م �إلى  624جهاز كما يف �سبتمرب 2017م.
 ازدياد �أجهزة نقاط البيع من  1.378جهاز ًا �إلى  8.627جهاز ًا كما يف �سبتمرب 2017م.
نتيجة لذلك ،بعد �أن كانت ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع  %72يف عام 2008م ،زاد البنك من حجم دفرت القرو�ض زيادة كبرية و�صلت �إلى  %82كما يف �سبتمرب 2017م وقد زاد البنك من
�أر�صدة ح�سابه اجلاري مبقدار ثالثة �أ�ضعاف يف �ست �سنوات حيث ازداد معدل النمو ال�سنوي املركب الذي كان مبا ن�سبته  .%27ولقد كان التمويل العقاري هو املحرك الرئي�سي لنمو
اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف بنك اجلزيرة حيث ازدادت حمفظة البنك مبا ن�سبته  %25يف عام 2014م.
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اجلدول  9-3احل�صة ال�سوقية للخدمات امل�صرفية لل�شركات يف عام 2015م وعام 2016م بالن�سبة للبنوك ال�سعودية
�صايف قرو�ض قطاع ال�شركات
2015م
البنوك ال�سعودية

2016م
الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

�صايف الدخل من قطاع ال�شركات
2015م
الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

2016م
الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

البنوك امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
م�صرف الراجحي

57.096

%6

65.614

%7

407

%2

768

%5

م�صرف الإمناء

44.233

%5

56.575

%6

953

%5

900

%6

بنك اجلزيرة

25.825

24.257

%3

193

%1

89

%1

بنك البالد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

%3
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

البنوك التي تعر�ض منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
البنك الأهلي التجاري

161.638

%18

156.042

%17

3.145

%17

2.682

%18

البنك ال�سعودي الفرن�سي

113.528

%13

118.089

%13

2.338

%12

1.816

%12

جمموعة �سامبا املالية

108.419

%12

105.408

%12

2.415

%13

2.109

%14

بنك الريا�ض

106.097

%12

104.854

%12

3.243

%17

1.523

%10

البنك ال�سعودي الربيطاين

98.599

%11

94.610

%10

2.141

%11

1.871

%13

البنك العربي الوطني

83.358

%9

85.218

%9

1.353

%7

1.137

%8

البنك الأول

61.099

%7

53.282

%6

1.426

%8

733

%5

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

46.656

%5

43.548

%5

674

%4

723

%5

الإجمايل

906.546

907.496

14.741

18.738

امل�صدر :التقرير ال�سنوي للبنوك ال�سعودية لعام 2016م
و�سلف �أخرى غري م�صنفة على �أنها قرو�ض �أفراد.
*ت�شتمل قرو�ض ال�شركات على قرو�ض ُ

ً
انخفا�ضا بن�سبة  ٪6.1يف حمفظة قرو�ض ال�شركات يف عام  2016م .ويف عام 2016م� ،أطلق بنك اجلزيرة ق�سم اخلدمات امل�صرفية التجارية وهو ق�سم خم�ص�ص
�شهدت املجموعة
لتقدمي جمموعة من اخلدمات واملنتجات امل�صرفية التجارية للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة .ويرجع ما حدث من منو يف هذا املجال من جماالت العمل �إلى �إطالق املنتجات اجلديدة
من قبل ق�سم اخلدمات امل�صرفية التجارية.
333 -33 -3الخزينة

يو�ضح اجلدول �أدناه احل�صة ال�سوقية لبنك اجلزيرة من قطاع اخلزينةللفرتة � 30سبتمرب 2016م و � 30سبتمرب 2017م بالن�سبة للبنوك ال�سعودية الأخرى.

اجلدول  10-3احل�صة ال�سوقية لبنك اجلزيرة قطاع اخلزينة يف ت�سعة �أ�شهر منتهية يف �سبتمرب 2016م و�سبتمرب 2017م للبنوك ال�سعودية
�صايف اال�ستثمارات
البنوك ال�سعودية

�سبتمرب 2016م
مليون ريال
�سعودي

�صايف الدخل من قطاع اخلزينة
�سبتمرب 2017م

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

مليون ريال
�سعودي

مليون 2016م

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

مليون ريال
�سعودي

مليون 2017م

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

البنوك امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
م�صرف الراجحي

33.753

%9

35.692

%9

1.104

%12

1.055

%7

بنك اجلزيرة

16.474

%4

20.401

%9

380

%4

486

%3

م�صرف الإمناء

6.326

%2

13.293

%3

103

%1

320

%2

بنك البالد

3.042

%1

5.872

%1

141

%2

104

%1

البنوك التي تعر�ض منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
البنك الأهلي التجاري

24

111.487

%29

116.900

%28

2.644

%29

2.824

%19

�صايف اال�ستثمارات
�سبتمرب 2016م

البنوك ال�سعودية

�صايف الدخل من قطاع اخلزينة
�سبتمرب 2017م

مليون 2017م

مليون 2016م

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع ()%

جمموعة �سامبا املالية

53.271

%14

63.411

%15

1.169

%13

1.150

%8

بنك الريا�ض

44.009

%11

46.884

%11

820

%9

975

%7

البنك ال�سعودي الربيطاين

29.034

%7

25.252

%6

952

%10

882

%6

البنك العربي الوطني

25.666

%7

25.759

%6

685

%8

819

%6

البنك ال�سعودي الفرن�سي

24.936

%6

26.115

%6

970

%11

1.080

%7

البنك الأول

20.858

%5

16.390

%4

()73

ال يوجد

281

%2

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

20.550

%5

21.840

%5

133

%1

199

%1

الإجمايل

389.856

مليون ريال
�سعودي

417.809

10.174

9.029
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تكون اخلزينة م�س�ؤولة عن �إدارة موجودات ومطلوبات البنك .وي�شمل ذلك تخفيف خماطر معدل الأرباح و�إدارة ال�سيولة ل�ضمان �أن يبقى البنك م�ؤمن مالي ًا .وت�شمل الأن�شطة الأخرى
�إدارة حمفظة ا�ستثمار البنك وعر�ض منتجات /حلول اخلزانة على عمالء البنك ال�ستيفاء متطلباتهم التجارية ومتطلبات املخاطر لديهم .وقد نتج عن �سعي بنك اجلزيرة جاهد ًا لتزويد
عمالئه باحللول املطابقة لل�شريعة الإ�سالمية والرتويج لثقافة البيع امل�شرتك داخل البنك منو ًا كبري ًا يف �إيرادات العمالء من عمليات اخلزانة بن�سبة  ٪27.8على �أ�سا�س �سنوي يف ت�سعة
�أ�شهر تنتهي يف �سبتمرب 2017م.
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333 -33 -3نسبة القروض إىل الودائع

�إن ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع لبنك اجلزيرة كما يف �سبتمرب 2017م ثاين �أقل ن�سبة بني البنوك ال�سعودية والأقل على الإطالق بني البنوك ال�سعودية املطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
مما ي�شري �إلى احتمالية النمو امل�ستقبلي.

اجلدول � 11-3إجمايل القرو�ض والودائع للبنوك ال�سعودية كما يف �سبتمرب من عام 2016م و2017م
وال�سلف
�صايف القرو�ض ُ

البنوك ال�سعودية

�سبتمرب 2016م
مليون ريال
�سعودي

ودائع العمالء

�سبتمرب 2017م

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

ن�سبة القرو�ض �إلى
الودائع

�سبتمرب 2016م

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

�سبتمرب
2016م

�سبتمرب 2017م

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

%

�سبتمرب
2017م
%

البنوك امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بنك البالد

36.247

%3

41.815

%3

41.244

%2

46.402

%3

%88

%90

م�صرف الإمناء

69.275

%5

77.812

%6

77.319

%5

87.229

%5

%90

%89

م�صرف الراجحي

225.863

%16

233.181

%17

272.600

%16

270.102

%16

%83

%86

بنك اجلزيرة

43.195

%3

40.926

%3

50.335

%3

49.676

%3

%86

%82

البنوك التي تعر�ض منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بنك الريا�ض

152.631

%11

142.068

%10

160.821

%10

156.051

%9

%95

%91

البنك العربي
الوطني

115.625

%8

115.932

%8

128.236

%8

128.547

%8

%90

%90

البنك ال�سعودي
الربيطاين

125.875

%9

116.686

%8

144.084

%9

155.472

%9

%91

%87

البنك ال�سعودي
لال�ستثمار

61.288

%4

61.069

%4

66.4471

%4

71.065

%4

%92

%86

البنك الأول

77.264

%5

68.736

%5

84.204

%5

81.101

%5

%92

%85
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وال�سلف
�صايف القرو�ض ُ
�سبتمرب 2016م

البنوك ال�سعودية

ودائع العمالء

�سبتمرب 2017م

�سبتمرب 2016م

%

%

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

133.937

%9

128.948

%9

147.277

%9

155.472

%9

%91

%83

البنك الأهلي
التجاري

259.915

%18

256.852

%18

311.2255

%19

302.593

%18

%84

%85

جمموعة �سامبا
املالية

129.803

%9

120.678

%9

173.964

%10

166.736

%10

%75

%72

الإجمايل

1.430.918

%88

%86

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

�سبتمرب
2016م

�سبتمرب 2017م

مليون ريال
�سعودي

1.404.702

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

�سبتمرب
2017م

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

مليون ريال
�سعودي

الن�سبة
املئوية
للقطاع
()%

ن�سبة القرو�ض �إلى
الودائع

مليون ريال
�سعودي

1.649.539

1.657.757
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333 -33 -3الدخل التشغييل والربحية

اجلدول  12-3الدخل الت�شغيلي لبنك اجلزيرة و�صايف الدخل والعائد على حقوق امللكية يف ت�سعة �أ�شهر منتهية يف عام 2017م
الدخل الت�شغيلي

البنوك ال�سعودية

مليون ريال �سعودي

العائد على حقوق
امللكية (�سنوياً)

�صايف الدخل

الن�سبة املئوية للقطاع ()%

مليون ريال �سعودي

الن�سبة املئوية للقطاع ()%

%

البنوك امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
بنك البالد

2.175

%3

716

%2

%17.9

م�صرف الراجحي

11.706

%18

6.668

%19

%16.9

بنك اجلزيرة

1.973

%3

664

%2

%10.6

م�صرف الإمناء

3.074

%5

1.451

%4

%9.9

البنوك التي تعر�ض منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية
البنك الأهلي التجاري

13.830

%21

7.246

%21

%18.0

البنك العربي الوطني

4.793

%7

2.393

%7

%14.8

البنك ال�سعودي الفرن�سي

4.957

%8

3.109

%9

%13.5

البنك ال�سعودي الربيطاين

5.389

%8

3.248

%9

%13.5

جمموعة �سامبا املالية

5.989

%9

7.246

%21

%18.0

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

1.982

%3

1.059

%3

%10.8

بنك الريا�ض

6.0687

%9

3.808

%11

%11.8

البنك الأول

2.787

%4

1.009

%3

%10.4

الإجمايل

80.150

43.762
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333 -3التنظيم واإلرشاف املرصيف يف اململكة
يخ�ضع القطاع امل�صريف �إلى تنظيم و�إ�شراف ومراقبة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي متار�س �صالحياتها مبوجب عدد من الأنظمة منها نظام مراقبة البنوك ،ونظام م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،ونظام النقد ال�سعودي .وكذلك ت�شرف م�ؤ�س�سة النقد على قطاع التمويل مبوجب نظام مراقبة �شركات التمويل ونظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي.
ويعترب القطاع امل�صريف من القطاعات اخلا�ضعة �إلى درجة تنظيم ورقابة عالية .وتقوم م�ؤ�س�سة النقد بتنظيم القطاع من خالل �إ�صدار اللوائح الالزمة لتنفيذ الأنظمة امل�شار �إليها
�أعاله بالإ�ضافة �إلى التعاميم والتعليمات التي توجهها للبنوك من وقت لآخر .وتراعي م�ؤ�س�سة النقد عند قيامها بذلك املعايري والإر�شادات الدولية ذات العالقة ال �سيما تلك املرتبطة
باتفاقيات بازل.
وتنظم م�ؤ�س�سة النقد �أعمال البنوك من جميع جوانبها مبا يف ذلك معايري الكفاية املالية ،وحماية امل�ستهلك ،ومكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب ،ومتطلبات ال�سيولة و�إدارة
املخاطر ،و�إجراءات �إعداد ومراجعة التقارير املالية.
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4.4خلفية عن البنك وطبيعة أعامله
444 -4نظرة عامة
ت�أ�س�س "بنك اجلزيرة" ك�شركة م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم /46م ال�صادر بتاريخ 1395/6/ 12هـ (املوافق 1975/6/21م) ومقيد يف ال�سجل التجاري
رقم  4030010523ال�صادر بتاريخ 1396/07/29هـ ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة جدة ،حي النه�ضة تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع �شارع حراء .وبد�أ البنك مزاولة �أن�شطته يف �شوال
من عام 1396هـ (املوافق �أكتوبر من عام 1976م) بعد �أن ا�ستحوذ على فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة.
ويهدف البنك �إلى تقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من خالل ثالثة �أق�سام ت�شغيلية رئي�سية وهي:
1-1م�صرفية الأفراد وت�شمل خدماتها الودائع واملنتجات االئتمانية واال�ستثمارية للأفراد واحلواالت والتمويل العقاري والتمويل ال�شخ�صي وكذلك �إ�صدار بطاقات االئتمان
(وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم " 2-6-4اخلدمات امل�صرفية للأفراد").
2-2م�صرفية ال�شركات وت�شمل خدماتها تقدمي متويل وودائع ومنتجات ائتمانية لل�شركات الكبرية واملتو�سطة وال�صغرية وامل�ؤ�س�سات (وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم 3-6-4
" اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية").
3-3اخلزينة وت�شمل خدماتها تقدمي منتجات �أ�سواق النقد وال�سلع ومنتجات الدخل الثابت لعمالء البنك من ال�شركات ( وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم " 4-6-4اخلزينة").
ولالطالع على الهيكل التنظيمي للبنك ،يرجى مراجعة ال�شكل " 1-5الهيكل التنظيمي للبنك ،يف الق�سم �" 5إدارة البنك وحوكمته".
وكذلك يقدم البنك اخلدمات اال�ستثمارية (مبا يف ذلك خدمات الو�ساطة لتداول �أ�سهم و�إدارة الأ�صول و�صناديق اال�ستثمار) وذلك من خالل �شركة اجلزيرة كابيتال (وهي �شركة تابعة
للبنك) ،بالإ�ضافة �إلى خدمات ومنتجات الت�أمني والتي تقدم من خالل �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين (وهي �شركة زميلة للبنك).
وقد خ�ضع البنك لعدد من الزيادات يف ر�أ�س ماله ابتدا ًء من عام 1976م وانتها ًء ب ـ 2017م حيث بد�أ البنك يف عام 1976م بر�أ�س مال بلغ ع�شرة ماليني ( )10.000.000ريال �سعودي
لي�صل يف عام 2017م �إلى خم�سة مليارات ومائتي مليون ( )5.200.000.000ريال �سعودي (وملزيد من التفا�صيل حول التغريات التي ح�صلت يف ر�أ�س مال البنك يرجى مراجعة الق�سم
" 2-3-4التغريات التاريخية يف ر�أ�س املال").
وقد �شرع البنك يف عام 1992م يف عملية �إعادة هيكلة ،وكجزء من �إعادة الهيكلة ،قام البنك بتعيني فريق �إداري جديد يف عام 1993م بالإ�ضافة �إلى تطبيق تقنية متقدمة وتقدمي منتجات
وخدمات م�صرفية حديثة.
ويف عام 1998م ،اتخذ جمل�س �إدارة البنك قرار ًا ا�سرتاتيجي ًا بتحويل العمليات الأ�سا�سية للبنك من كونها خدمات م�صرفية تقليدية �إلى كونها خدمات م�صرفية متوافقة مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية .ويف �سبيل �ضمان االلتزام بذلك� ،أن�ش�أ البنك �إدارة �شرعية و�ش ّكل هيئة �شرعية (مكونة من عدد من العلماء املتخ�ص�صني يف اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية) وذلك
بغر�ض مراجعة عمليات البنك ومراقبتها بهدف التق ّيد مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية املتعلقة باخلدمات امل�صرفية .وقد جنح البنك يف عام 2002م يف تطبيق قواعد ال�شريعة الإ�سالمية
ومبادئها على جميع فروعه ،و�أجنز البنك يف عام 2007م حتويل كافة �أعماله و�أن�شطته وخدماته �إلى �أعمال وخدمات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وبذلك �أ�صبح البنك م�ؤ�س�سة
م�صرفية �إ�سالمية.
وتت�ألف الهيئة ال�شرعية لدى البنك -بتاريخ هذه الن�شرة -من :معايل ال�شيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع ،ب�صفته رئي�س ًا؛ والدكتور عبد اهلل بن حممد املطلق ،ب�صفته نائب الرئي�س؛
والدكتور فهد بن علي العليان ب�صفته مقرر الهيئة؛ والدكتور حممد علي القري؛ والدكتور عبد ال�ستار �أبو غدة ب�صفتهم �أع�ضاء.
و ُيعد البنك يف قطاع اخلدمات امل�صرفية ال�سعودي �أحد امل�ؤ�س�سات املالية مت�سارعة النمو امللتزمة ب�أحكام ال�شريعة ،وتقدم للأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات خدمات مالية مبتكرة وفق ًا
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وت�شمل �أحدث �إجنازات البنك البارزة فيما يتعلق بتطوير الأعمال ،ا�ستمرار تو�سع �شبكة فروعه خلدمات الأفراد واالزدياد امل�ستمر لقاعدة عمالئه من الأفراد ،حيث �شهدت �أبرز هذه
االجنازات تو�سيع البنك ل�شبكة فروعه من ( )50فرع بنهاية عام 2010م �إلى ت�سعة و�سبعني ( )79فرع يت�ضمن ت�سعة ع�شر ( )19منها ق�سم ًا لل�سيدات كما بتاريخ هذه الن�شرة .وقد
م َّكن هذا التو�سع البنك من م ّد نطاق خدماته �إلى مناطق جديدة عرب �أنحاء اململكة ،وتعزيز قنوات تو�صيل اخلدمات ،مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية للبنك على الإنرتنت واخلدمات
امل�صرفية الهاتفية.
وميار�س بنك اجلزيرة �أن�شطته من خالل ثالث قطاعات رئي�سية تتمثل يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،واخلدمات امل�صرفية لل�شركات ،وقطاع اخلزينة.
كما يقدم البنك اخلدمات اال�ستثمارية من خالل �شركة اجلزيرة كابيتال (وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك) ،وكذلك خدمات الت�أمني التكافلي من خالل �شركة اجلزيرة
تكافل تعاوين (وهي �شركة زميلة للبنك) تبلغ ملكية البنك فيها  %35من ر�أ�س مالها.
وفيما يتعلق باملوارد الب�شرية ،فقد �ضخ البنك ا�ستثمارات كبرية خالل ال�سنوات الأخرية يف موارده الب�شرية من �أجل االرتقاء بقدراته مبا ين�سجم مع النمو املطرد يف منتجاته وخدماته
وقنوات توزيعها وبنيتها التحتية .ويحافظ البنك على بيئة عمل تت�سم بالكفاءة والفعالية مع برامج طويلة الأجل للتوظيف ترتب عليها االرتقاء مب�ستوى ال�سعودة يف البنك من  %33يف عام
1994م �إلى حوايل  %91.58كما بتاريخ هذه الن�شرة والذي ي�ضع البنك يف النطاق البالتيني وفق ًا لت�صنيف وزارة العمل ،ويوا�صل البنك ت�شجيع ال�سعودة عرب جميع امل�ستويات ،ويتحقق
هذا من خالل تطبيق برامج مكثفة لتطوير وتدريب املوظفني ال�سعوديني.
ويبي اجلدول التايل ملخ�ص لأبرز املنجزات واملراحل التي مر بها البنك مبا يف ذلك اجلوائز التي ح�صل عليها:
ّ

اجلدول � 1-4أهم املنجزات واجلوائز
�أهم املنجزات واجلوائز

ال�سنة

حتويل خدمات العمليات الأ�سا�سية للبنك �إلى خدمات م�صرفية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة

1998م

تطبيق جميع فروع البنك لقواعد ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها

2002م

جائزة يوروموين لأف�ضل م�شغل للتكافل

2006م و2008م
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�أهم املنجزات واجلوائز
حتول البنك �إلى م�ؤ�س�سة م�صرفية �إ�سالمية من خالل حتويل كافة �أعمال وخدمات البنك �إلى �أعمال وخدمات م�صرفية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
جائزة  Policy Middle East Insurexل�شركة العام للت�أمني على احلياة

ال�سنة
2007م
2007م و2008م و2009م

�أول "بنك �إ�سالمي يف اململكة" يح�صل على اعتماد الأيزو ( )9001فيما يتعلق بعملياته التجارية و�أجهزة ال�صراف الآيل.

2009م

�أف�ضل �شركة تكافل يف قمة التكافل الدولية بلندن

2010م

لقب �أف�ضل بنك �إ�سالمي يف اململكة من جملة وورلد فاينان�س ()World Finance Magazine

2013م

جائزة �أف�ضل بنك يف جمال تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب الهواتف اجلوالة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من جملة ذا يوروبيان
()The European Magazine

2013م

جائزة �أكرب  100عالمة جتارية �سعودية

2014م

جائزة "ذا بانكر -ال�شرق االو�سط" الف�ضل منتج متويل عقاري

2014م

جائزة امل�ؤ�س�سة العربية املانحة املتميزة "مانح"

2015م

جائزة اف�ضل بنك يف امل�صرفية اخلا�صة لعام 2015م من قبل ""Global Banking and Finance Review 2015

2015م

جائزة عكاظ للتميز املهني (�إتقان)

2015م

جائزة �أف�ضل  100عالمة جتارية �سعودية رواج ًا

2015م

جائزة �أف�ضل مركز خدمات حتويل الأموال بال�شرق الأو�سط (فوري) واملمنوحة من جمموعة �سي بي �آي فاينن�شال العاملية املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون املال
واالقت�صاد.

2015م

جائزة �أف�ضل بنك يف امل�صرفية الأ�سالمية للأفراد املمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا ،وهي جهة متخ�ص�صة يف الأ�ستثمارات املالية الإ�سالمية يف
اململكة املتحدة.

2015م

جائزة اف�ضل مركز ات�صاالت عمالء يف العامل لعام 2015م �ضمن نهائيات امل�سابقة العاملية ملراكز ات�صاالت العمالء يف الواليات املتحدة الأمريكية

2015م

جائزة "اف�ضل م�صرفية خا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل" ،"Global Banking and Finance Review 2016والتي متثل احد امل�ؤ�س�سات
الإعالمية امل�شهورة

2016م

جائزة "اف�ضل م�صرفية خا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية �صاعدة للعام 2016م من قبل ") ،"Private Banker International (PBIوالتي متثل احد
امل�ؤ�س�سات االعالمية التي تعني ب�إدارة الرثوات.

2016م

جائزة امل�ؤ�س�سة العربية املانحة املتميزة "مانح"

2016م

جائزة �أف�ضل  100رئي�س تنفيذي يف منطقة اخلليج العربي

2016م

جائزة "�أف�ضل جودة معلومات" والتي منحت من قبل ال�شركة ال�سعودية للمعلومات االئتمانية (�سمة)

2016م

بلوغ فروع البنك ( )79فرع ًا يت�ضمن ( )19منها �أق�سام لل�سيدات

2017م

بلوغ مراكز فوري خلدمات حتويل الأموال ( )48مركز ًا

2017م

بلوغ عدد اجهزة ال�صرف الآيل ( )624جهاز ًا منت�شرة يف انحاء اململكة.

2017م

امل�صدر :البنك.

444 -4رؤية ورسالة البنك
تتمثل ر�ؤية البنك يف �أن يكون البنك اخليار الأول يف تقدمي احللول امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية خلدمة عمالئه من ال�شرائح امل�ستهدفة يف م�صرفية الأفراد والأعمال ،حيث
تهدف ر�سالة البنك �إلى م�ساعدة عمالئه يف زيادة ثرواتهم وتنمية �أعمالهم من خالل تقدمي خدمات ا�ستثنائية لهم ،وتطوير وتقدمي منتجات وحلول م�صرفية تلبي خمتلف احتياجات
العمالء.

444 -4هيكل رأس املال وامللكية
444 -44 -4رأس املال

يبلغ ر�أ�س مال البنك امل�صرح به واملدفوع بالكامل -بتاريخ هذه الن�شرة -مبلغ خم�سة مليارات ومائتي مليون ( )5.200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سمائة وع�شرون
مليون (�)520.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم ومدفوعة القيمة بالكامل .وقد �أو�صى جمل�س �إدارة البنك بتاريخ 1436/3/23هـ (املوافق
2015/1/14م) بزيادة ر�أ�س مال البنك من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية بقيمة ثالثة مليارات ( )3.000.000.000ريال �سعودي م�شروطة باحل�صول على كافة املوافقات النظامية
الالزمة وموافقة اجلمعية العامة غري العادية .وقد �أُعدت ن�شرة الإ�صدار هذه للغر�ض زيادة ر�أ�س املال املقرتحة وفق ًا للمتطلبات النظامية ذات ال�صلة.
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444 -44 -4التغريات التاريخية يف رأس املال

يو�ضح اجلدول التايل التغريات التي ح�صلت يف ر�أ�س مال البنك من تاريخ ت�أ�سي�سه:

اجلدول  2-4التغريات التي ح�صلت يف ر�أ�س املال
التغري

التاريخ
1396/11/10هـ املوافق 1976/11/02م

متت زيادة ر�أ�س املال من ( )10.000.000ريال �سعودي �إلى ( )50.000.000ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم نقدية جديدة.

1398/04/06هـ املوافق 1978/03/15م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )50.000.000ريال �سعودي �إلى ( )100.000.000مليون ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم
نقدية جديدة.

1413/01/29هـ املوافق 1992/07/29م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )100.000.000ريال �سعودي �إلى ( )400.000.000ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم نقدية
جديدة.

1415/05/06هـ املوافق 1994/10/11م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )400.000.000ريال �سعودي �إلى ( )600.000.000ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم نقدية
جديدة.

1418/11 /16هـ املوافق 1998/3/14م

متت جتزئة القيمة اال�سمية لل�سهم من ( )100ريال �سعودي �إلى ( )50ريال �سعودي

1425/08/19هـ املوافق 2004/10/03م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )600.000.000ريال �سعودي �إلى ( )750.000.000ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم نقدية
جديدة.

1427/02/27هـ املوافق 2006/03/27م

متت جتزئة القيمة اال�سمية لل�سهم من ( )50ريال �سعودي �إلى ( )10ريال �سعودي مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )41وتاريخ
1427/02/27هـ املوافق 2006/03/27م

1427/05/24هـ املوافق 2006/06/20م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )750.000.000ريال �سعودي �إلى ( )1.125.000.000ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح
املبقاة واالحتياطي.

1428/04/13هـ املوافق 2007/04/30م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )1.125.000.000ريال �سعودي �إلى ( )2.250.000.000ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح
املبقاة واالحتياطي.

1429/04/10هـ املوافق 2008/04/16م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )2.250.000.000ريال �سعودي �إلى ( )3.000.000.000ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح
املبقاة واالحتياطي.

1435/07/21هـ املوافق 2014/05/20م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )3.000.000.000ريال �سعودي �إلى ( )4.000.000.000ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح
املبقاة واالحتياطي.

1438/07/13هـ املوافق 2017/04/10م

متت زيادة ر�أ�س مال البنك من ( )4.000.000.000ريال �سعودي �إلى ( )5.200.000.000من خالل ر�سملة الأرباح املبقاة.

وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مل تقم �أي من ال�شركات التابعة للبنك ب�إجراء �أي تغيريات يف ر�أ�س مالها منذ ت�أ�سي�سها.
444 -44 -4مجموعات املساهمني الرئيسية

وفيما يلي جدول يبني جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية يف البنك وم�ساهماتهم التقريبية كما يف تاريخ هذه الن�شرة:

اجلدول  3-4جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية
امل�ساهم

عدد الأ�سهم اململوكة

ن�سبة امللكية ()%

�شركة احتاد الإخوة للتنمية

34.288.480

%6.59

بنك باك�ستان الوطني

30.333.332

%5.83

�صالح عبد اهلل حممد كامل

26.000.000

%5.00

اجلمهور*

429.378.188

%82.58

520.000.000

%100

الإجمايل
* ال ميلك �أي من ه�ؤالء امل�ساهمني مبفرده � %5أو �أكرث من �أ�سهم البنك
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444 -44 -4الهيكل التنظيمي للمجموعة

يو�ضح ال�شكل التايل و�صف ًا للهيكل التنظيمي للمجموعة

ال�شكل  1-4جمموعة اجلزيرة

%100

%100

ôjƒ£à∏d ¿ÉeCG ácô°T
…QÉ≤©dG QÉªãà°S’Gh

Iôjõ÷G ácô°T
∫Éà«HÉc

%5

%30

%100

%100

Iôjõ÷G ácô°T
ÊhÉ©J πaÉµJ

¿ÉeCG ácô°T
ÚeCÉàdG ádÉcƒd

Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ¥GQhCÓd

وفيما يلي جدول يو�ضح ال�شركات التابعة والزميلة للبنك:

اجلدول  4-4ال�شركات التابعة والزميلة
نبذة خمت�صرة

ال�شركة

امللكية (املبا�شرة وغري
املبا�شرة)

�شركة اجلزيرة كابيتال

ت�أ�س�ست يف عام 2008م ك�شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة مرخ�ص لها مبمار�سة �أعمال الأوراق املالية
من هيئة ال�سوق املالية حيث تعنى بتقدمي اخلدمات اال�ستثمارية والو�ساطة وفق ًا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية (وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم �" 1-18-6-4شركة اجلزيرة كابيتال")

%100

�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري

�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية وبد�أت عملياتها يف
2007م ويتمثل غر�ض ال�شركة يف حفظ العقارات املقدمة للبنك ل�ضمان الت�سهيالت االئتمانية
والتمويل العقاري (وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم �" 2-18-6-4شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار
العقاري")

%100

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

�شركة م�ساهمة مدرجة يف ال�سوق املالية ،ت�أ�س�ست بتاريخ 1431/4/27هـ (املوافق 2010 /4/12م)
وتعنى بتقدمي خدمات الت�أمني للأفراد وال�شركات (وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم 3-18 -6-4
"�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين")

 %30( %35ب�شكل مبا�شر و%5
من خالل �شركة اجلزيرة
كابيتال)

�شركة �أمان لوكالة الت�أمني

هي �شركة �شخ�ص واحد ذات م�س�ؤولية حمدودة تابعة للبنك ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية
يف تاريخ 1438/8/14هـ (املوافق 2017/5/10م) ويتمثل غر�ض ال�شركة يف القيام ب�أعمال وكالة
الت�أمني مبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد رقم  381000004468وتاريخ 1438/1/11هـ( .وملزيد من
التفا�صيل راجع الق�سم �" 4-18 -6-4شركة �أمان لوكالة الت�أمني")

%100

�شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة

ت�أ�س�ست �شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة مبوجب �أنظمة جزر الكاميان وذلك يف تاريخ /24
2017/4م .ويتمثل الغر�ض الأ�سا�سي لل�شركة يف دعم �أن�شطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل
تنفيذ معامالت امل�شتقات املالية واتفاقيات �إعادة ال�شراء مع البنوك الدولية( .وملزيد من التفا�صيل
راجع الق�سم �" 5-18-6-4شركة اجلزيرة للأوراق املالية")

%100

444 -44 -4الصكوك

قام البنك بتاريخ 1437/08/26ه ـ (املوافق 2016/06/02م) ب�إ�صدار وطرح �صكوك ثانوية بالريال ال�سعودي طرح ًا خا�ص ًا ،وذلك بقيمة ا�سمية �إجمالية قدرها ملياري ريال �سعودي
( 2.000.000.000ريال �سعودي) ،ولفرتة ا�ستحقاق مدتها ع�شر �سنوات مع �أحقية البنك يف �إعادة �شراء (�إ�سرتداد) هذه ال�صكوك بعد م�ضي خم�س �سنوات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
الهدف من �إ�صدار هذه ال�صكوك هو تعزيز القاعدة الر�أ�سمالية للبنك بالإ�ضافة �إلى دعم ر�أ�س مال البنك التنظيمي.

444 -4امليزات التنافسية ونقاط قوة البنك
يواجه البنك مناف�سة يف اململكة من بنوك حملية و�أجنبية تزاول �أعمالها داخل اململكة ،ال �سيما من البنوك التي تقدم منتجات وخدمات مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وبح�سب
املوقع الإلكرتوين مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،بلغ عدد البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي تقدم منتجات م�صرفية يف اململكة كما بتاريخ هذه الن�شرة �ستة وع�شرون ( )26بنك وم�ؤ�س�سة.
لذا ف�إن البنك يتناف�س مع العديد من هذه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية (ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر) على العمالء (�سوا ًء من الأفراد �أو �شركات القطاع اخلا�ص �أو �أجهزة القطاع العام)
وذلك فيما يتعلق ببيع املنتجات واالنت�شار اجلغرايف وتقدمي اخلدمات امل�صرفية ب�شكل عام .وعليه ف�إن البنك �سيت�أثر �إن مل يتمكن من جماراة مناف�سيه الآخرين فيما يتعلق ب�أ�سعار وجودة
منتجاته وخدماته ،وهو ما قد ي�ؤثر �سلب ًا على الأداء املايل للبنك (راجع �أي�ض ًا الق�سم " 2عوامل املخاطرة").
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وت�شمل نقاط قوة البنك الآتي:
444 -44 -4االسم التجاري للبنك

يتميز البنك بانت�شار عالمته التجارية يف اململكة ،كما يتم ّيز ا�سم البنك مع ما يحمله من تراث ميتد �إلى قرابة �أربعني ( )40عام ًا يف كونه مفتاح يعك�س �صورة جودة اخلدمات املقدمة
من قبل البنك.
444 -44 -4الخدمات املرصفية التجارية

يوجد لدى البنك وحدة خم�ص�صة للخدمات امل�صرفية التجارية توفر خدمات مالئمة ومنخف�ضة التكلفة لعمالء البنك وت�ساعد يف توثيق العالقة بني البنك وال�شركات وامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة .وقد كان البنك واحد ًا من �أول البنوك يف اململكة التي تطور وحدة خدمات م�صرفية جتارية م�ستقلة خم�ص�صة خلدمة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
ومت ّكن البنك من تنمية هذه الوحدة وتطويرها لت�صبح واحدة من الوحدات التجارية الأكرث جناح ًا داخل جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات (وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم
�-1-3-6-4أ "وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية") ،ويرى البنك �أن هذه الوحدة منحته مكانة رائدة يف قطاع التمويل الإ�سالمي داخل اململكة.
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يتبنى البنك �سيا�سة تتطور با�ستمرار لإدارة املخاطر ،حيث ا�ستثمر البنك -وال يزال ي�ستثمر -ب�شكل كبري يف حت�سني �إجراءات �إدارة املخاطر لديه ،مع �أداء مهام �إدارة املخاطر من قبل
عدد من وحدات الدعم وجلان جمل�س الإدارة (راجع الق�سم " 7-5جلان جمل�س الإدارة") .كما �أقر البنك �سيا�سة متحفظة لتحديد املخ�ص�صات حيث م ّثل �إجمايل املخ�ص�صات بنهاية
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016م ما ن�سبته  %156.3من القرو�ض املتعرثة مقارنة بن�سبة  %173.0بنهاية ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2015م وبن�سبة  %172.6بنهاية
ال�سنة املالية املنتهية يف دي�سمرب 2014م .و ُيعد تعر�ض البنك حمدود ًا ملخاطر تقلب �أ�سعار العمالت و�أدوات اال�ستثمار اخلا�صة والتزامات الدين امل�ضمونة (( )CDOsوملزيد من التفا�صيل
حول هذه املخاطر ،راجع الق�سم " 2عوامل املخاطر").
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عال من التمر�س واخلربة ،حيث يجمعون بني اخلربة يف القطاع واملعرفة الكبرية بال�سوق ال�سعودية (راجع �أي�ض ًا الق�سم �" 5إدارة البنك
يت�ألف الفريق الإداري من �أفراد على م�ستوى ٍ
وحوكمته") .ويف م�سار حتويل البنك �إلى بنك ملتزم ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،جت ّمع لدى الفريق الإداري بالبنك قدر ًا كبري ًا من اخلربة واملعرفة املرتبطة بامل�سائل الت�شغيلية املطلوبة
لبنك �إ�سالمي .ويرى البنك �أن هذه اخلربة �سوف ت�ضع فريقه الإداري يف مكانة قوية ملواجهة التحديات املحتملة.
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يقدم البنك خدمات تدريب منتظمة لفريق العاملني لديه على جميع امل�ستويات ،وذلك من خالل ق�سم التدريب املخ�ص�ص لذلك داخل جمموعة املوارد الب�شرية يف البنك .و ُيلزم املوظفني
ا ُ
جلدد بح�ضور برنامج تدريبي يزودهم بتعريف �شامل ملنتجات البنك وخدماته .وي�سعى البنك كذلك من خالل الربامج املبتكرة لتطوير امل�سرية املهنية للموظفني وتو�سيع نطاق معرفة
موظفيه بكل خدماته امل�صرفية .ويرى البنك �أن برامج التدريب والتطوير هذه �أ�سهمت يف رفع م�ستوى املهارات لدى موظفي البنك واملت�ضحة من خالل خدمتهم للعمالء و�أداء واجباتهم،
مما ترتب عليه كون البنك ُينظر له كبنك رائد يف قطاع اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية .يف �سبتمرب 2017م قدم البنك ما يزيد عن 272دورة تدريبية ملوظفيه ،مبا ميثل نحو  2.5يوم ًا
تدريبي ًا لكل موظف.
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ُيعد البنك (و�شركاته التابعة والزميلة) ملتزم متام ًا ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ويقدم نطاق ًا وا�سع ًا ومتنوع ًا من املنتجات املالية املطابقة لأحكام ال�شريعة للعمالء مبختلف �أنواعهم.
وتتمثل �أهم املنتجات التي يقدمها البنك يف املنتجات القائمة على املرابحة وامل�شاركة والتورق والإجارة .ويعمل البنك با�ستمرار على تب�سيط منتجاته وخدماته لتلبية متطلبات ال�سوق
املتغرية ،كما يجري تخ�صي�ص تلك املنتجات واخلدمات وفق ًا لالحتياجات املحددة لكل عميل .ويبدي البنك التزام ًا قوي ًا بتطوير منتجات جديدة لتو�سيع جمموعة املنتجات املقدمة
لعمالئه ،وقد خ�ص�ص البنك الكثري من املوارد املالية والب�شرية لتطوير حلول متويل مبتكرة ومتطورة بطريقة مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وت�شمل املنتجات التي يقدمها البنك
البطاقات االئتمانية ومنتجات التمويل ال�سكني ومنتجات متويل التجارة ومنتجات وخدمات الإدارة النقدية ومنتجات الودائع واالدخار.
ويرى البنك �أن جمموعة اجلزيرة حتظى مبكانة رائدة يف القطاع املايل الإ�سالمي ،من حيث تقدمي املنتجات واخلدمات املتميزة ،عالوة على جناحها يف تكوين قاعدة عمالء قوية و�سمعة
را�سخة يف ال�سوق من �ش�أنها الإ�سهام يف متكينها من ا�ستقطاب املزيد من العمالء وزيادة ح�صتها ال�سوقية م�ستقب ًال.
ويف �سبيل �ضمان تقدمي كافة املعامالت واخلدمات وهيكلتها بطريقة مطابقة لأحكام ال�شريعة� ،أن�ش�أ البنك �إدارة املجموعة ال�شرعية والتي تتولى ن�شر الوعي مببادئ ال�شريعة على م�ستوى
البنك ،والبحث عن �آخر التطورات يف القطاع ودرا�ستها ،بالإ�ضافة �إلى تن�سيق عملية املوافقة على املنتجات واخلدمات من قبل الهيئة ال�شرعية ومراقبة ومراجعة تطبيق البنك لقرارات
الهيئة ال�شرعية للت�أكد من التزام البنك بذلك (وملزيد من التفا�صيل ،راجع الق�سم " 17-6-4املجموعة ال�شرعية").
444 -44 -4التمويل السكني

يقدم البنك لقاعدة عمالئه حلو ًال مبتكرة للتمويل العقاري .وي�سعى البنك �إلى تقدمي منتجات تت�سم باملرونة واالبتكار م�صممة لتلبية احتياجات التمويل اخلا�صة لكل عميل والتي تكون
غالب ًا م�صحوبة بعرو�ض ترويجية ،مثل ت�ضمني ت�أثيث املنزل كجزء من حزمة �شاملة مقدمة للعميل .وي�ستفيد البنك من عالقاته القوية مع املطورين والوكالء العقاريني من �أجل الرتويج
ملنتجات التمويل ال�سكني للعمالء املحتملني ا ُ
جلدد .هذا مع العلم �أن املنتجات املبتكرة وقنوات التوزيع املتباينة التي طورها البنك يف هذا القطاع متنحه ميزة تناف�سية على البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى التي بد�أت يف تقدمي منتجات مماثلة م�ؤخر ًا ،وو�ضعت البنك يف مكانة رائدة لال�ستفادة من فر�ص النمو القوية املحتملة يف امل�ستقبل يف قطاع التمويل العقاري
داخل اململكة لل�شركات والأفراد على حد �سواء (وملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم -3-2-6-4ج "منتجات التمويل العقاري").
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يعتمد البنك بقوة على �أنظمته التقنية والآلية لأغرا�ض مراقبة الأداء املايل وجمع املعلومات التي متكنه من �إدارة الأعمال بطريقة فعالة ومنخف�ضة التكلفة وتزويد العمالء بخدمات
�سريعة وفعالة و�آمنة .وقد كانت �شركة اجلزيرة كابيتال واحدة من �أولى م�ؤ�س�سات اخلدمات املالية يف اململكة التي تقوم ب�إن�شاء من�صة تداول على الإنرتنت "تداولكم" لأغرا�ض توفري
خدمات الو�ساطة �إلى عمالئها ،والتي تو�سعت يف عام 2010م لت�صبح من�صة تداول عاملية مت ِّكن العمالء من التداول يف عدد من �أ�سواق الأ�سهم الإقليمية والدولية.
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ويف عام 2011م ،بد�أ البنك يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية على الإنرتنت "اجلزيرة �أونالين" ،الذي �أتاح تقدمي عدد من املنتجات واخلدمات املبتكرة على الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إلى التنويع
امل�ستمر لقنوات التوزيع لديه .وقد كان البنك من �أوائل البنوك الإ�سالمية يف اململكة التي ت�سمح ب�سداد فواتري املرافق وبطاقات االئتمان من خالل القنوات االلكرتونية ،مثل �أجهزة
ال�صراف الآيل .وي�سعى البنك �إلى الت�سويق والرتويج لإمكانياته التقنية وعرو�ضه للخدمات امل�صرفية على الإنرتنت �إلى العمالء احلاليني واجلدد على حد �سواء.
ّ
ود�شن البنك يف حمرم 1432هـ (املوافق يناير 2011م) ،خدمة "اجلزيرة كا�ش �أونالين" ،وهي �أداة لإدارة النقد خم�ص�صة للعمالء من ال�شركات تهدف �إلى زيادة الفعالية وخف�ض
املخاطر املرتبطة ب�إيداع �أو �سحب مبالغ نقدية كبرية.
ويف عام 2013م� ،أكمل البنك �ضخ ا�ستثمارات كبرية يف ترقية تقنيته الأ�سا�سية للخدمات امل�صرفية ف�ض ًال عن حتديث تقنية �أجهزة ال�صراف الآيل لدعم تو�سع قطاع اخلدمات امل�صرفية
للأفراد .وقد �شهد عام 2014م قيام البنك با�ستثمارات هامة يف االرتقاء بتجربة العمالء من م�ستخدمي بطاقات االئتمان ،مبا يف ذلك قيام البنك ب�إ�صدار بطاقات ما�سرتكارد و�أي�ضا
بطاقات فيزا .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قام البنك ب�إن�شاء خدمة �سداد للدفع االلكرتوين التي متكن من �إجراء العمليات ال�شرائية عن طريق الإنرتنت من خالل ا�ستخدام احل�ساب اجلاري،
وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،حيث كان البنك من �أول البنوك التي مت اختيارها لتفعيل هذه اخلدمة.
وكجزء من التزام البنك بتح�سني جتربة عمالئهّ ،
د�شن البنك خالل عام 2013م املرحلة الثانية من قناته للخدمات امل�صرفية على الإنرتنت ،والتي �شملت طرح تطبيق "اجلزيرة
�سمارت" ،املتاح على من�صات هواتف �أندرويد و�أي �أو �أ�س ( )IOSومايكرو�سوفت .وي�ستطيع العمالء من خالل تطبيق اجلزيرة �سمارت الو�صول �إلى ح�ساباتهم امل�صرفية وتنفيذ �أن�شطة
م�صرفية عن بعد من خالل هواتفهم الذكية .وقد كان "اجلزيرة �سمارت" �أول تطبيق للخدمات امل�صرفية يتم تد�شينه على من�صة مايكرو�سوفت للهواتف اجلوالة يف اململكة.
ويرى البنك �أن تركيزه على االبتكار التقني وترويج املنتجات واخلدمات عرب قنوات التوزيع الإلكرتونية والأنظمة التي تعمل عن بعد �سوف مينح البنك القدرة على توفري خدمة متميزة
وعالية اجلودة للعمالء ،مبا ي�سمح لها مبوا�صلة �سرعة اال�ستجابة الحتياجات العمالء و�إبداء املرونة يف مواجهة العوامل التناف�سية والديناميكية للبيئة التي تزاول فيها �أن�شطتها .ويرى
البنك �أن تلك املرونة ت�ضعه يف مكانة ي�ستطيع من خاللها زيادة ح�صته ال�سوقية يف املنتجات الأ�سا�سية يف امل�ستقبل القريب .كما �أن االبتكارات التقنية للبنك ت�سمح له ب�إدارة التكلفة
والتحكم فيها ب�شكل �أف�ضل.
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البنك هو م�ؤ�س�سة تربطها عالقات وثيقة باملجتمع داخل اململكة .وقد قامت فل�سفة البنك على بناء روابط قوية مع املجتمع املحلي ويعتزم موا�صلة تعزيز التطوير الإيجابي للمجتمع داخل
اململكة .ويرى البنك �أنه من املتطلبات الأ�سا�سية �أن يحافظ على مكانته كبنك رائد ملتزم ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وقد ّ
د�شن البنك يف �إطار تلك الفل�سفة برنامج "خري اجلزيرة
لأهل اجلزيرة" يف جمادى الأول لعام 1427هـ (املوافق يونيو 2006م) ،حيث ر�صد مائة ( )100مليون ريال �سعودي لتوفري الربامج اخلريية واملجتمعية اخلا�صة يف اململكة انطالق ًا من
تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف .ومنذ عام 2006م والبنك ُيطبق جمموعة من الأن�شطة التي تهدف �إلى دعم املجتمع وم�ساندته ،مثل تقدمي امل�ساعدات املالية ملختلف املجتمعات اخلريية
وتد�شني برامج التدريب املهني لل�شباب ال�سعودي من الذكور والإناث ورعاية برامج لتدريب املعاقني وال�صم والبكم بالإ�ضافة �إلى �إعداد برامج تهدف �إلى تعزيز رفاهية العائلة والوعي
الثقايف.
وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة خالل الن�صف الأول لعام 2017م مبختلف براجمه و�أن�شطته يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة العربية ال�سعودية
ثالثة �آالف وثمامنائة و�سبعة وثمانون (� )3.887شاب ًا وفتاة ،وبلغ �إجمايل ما �أنفق على الربنامج خم�سة ع�شر مليون و�ستمائة و�سبعة ع�شر �ألف و�سبعمائة وت�سعون ()15.618.790
ريال �سعودي.

444 -4اإلسرتاتيجية
يتمثل الهدف اال�سرتاتيجي للبنك يف �أن ي�صبح مقدم ًا رائد ًا للمنتجات املالية املبتكرة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� ،إلى جانب تقدمي خدمات متميزة وقيمة كبرية لعمالئه
وم�ساهميه وموظفيه وجمتمعه .ويهدف البنك �إلى �أن ي�صبح حمل اختيار امل�ستثمرين والعمالء واملوظفني ،مع تفوقه على مناف�سيه يف ال�سوق من حيث الأفكار اجلديدة واالبتكار واملعرفة
باملنتجات واخلدمات.
ويرى البنك �أن ا�ستمرار منو اقت�صاد اململكة وتو�سع القطاع اخلا�ص به �سوف يعزز الطلب على التمويل املتوافق مع �أحكام ال�شريعة من القطاعني العام واخلا�ص .وبهذا ،ف�إن من بني
الأهداف الرئي�سية للبنك الإ�سهام اجلدي يف هذا النمو املتوا�صل من خالل جمموعة منتجاته وخدماته املبتكرة.
ومن خالل تركيز ا�سرتاتيجية البنك عرب �شرائح الأفراد وال�شركات� ،إلى جانب االلتزام باالرتقاء بالكفاءات الداخلية ،يهدف البنك �إلى حتقيق عائد �أكرب على الأ�سهم مل�ساهميه.
وفيما يلي بيان بالأهداف اال�سرتاتيجية الأو�سع نطاق ًا للمجموعة:
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حدّد البنك قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد باعتباره م�ساهم رئي�سي يف النمو امل�ستقبلي .ويتمثل هدف البنك من قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف حتقيق �أق�صى منو يف الأرباح
من خالل زيادة ح�صته ال�سوقية من ال�شرائح امل�ستهدفة الرئي�سية مع تلبية احتياجات كافة ال�شرائح :منخف�ضي ومتو�سطي ومرتفعي الدخل؛ واخلدمات امل�صرفية ذات الأولوية؛ والتمويل
ال�سكني ،وبطاقات االئتمان.
ويف �سبيل حتقيق هذه الغاية يهدف البنك �إلى تقدمي خدمات متكاملة ل�شرائحه امل�ستهدفة من خالل موا�صلة توفري جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املطابقة لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية واملدعومة من فريق مبيعات متميز وبنية حتتية متميزة تديرها قوة عاملة م�ؤهلة ومدربة ومتتلك احلافز .ويهدف البنك �أي�ض ًا �إلى �ضمان �إجراء مراقبة فعالة من حيث التكلفة
بحيث يت�سنى له مناف�سة البنوك الأخرى يف ال�سوق امل�صرفية الإ�سالمية .و�سوف يتحقق ذلك من خالل ا�ستخدام �أحدث التقنيات (مبا يف ذلك نظم التحكم الآيل) ،والإدارة الفعالة
للمخاطر.
ويف قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات ،يهدف البنك �إلى تنمية فر�صه اال�ستثمارية وتقدمي منتجات مبتكرة منا�سبة للعمالء و�إحداث توازن مثايل بني الدخل القائم على العوائد
والدخل القائم على الر�سوم الإدارية ،مع هدف نهائي يتمثل يف حت�سني ربحيته وقاعدة �أ�صوله .ويهدف البنك �إلى زيادة �أرباحه الناجتة عن حمفظة القرو�ض من خالل تنويع حمفظته
بني خمتلف القطاعات مع موا�صلة الت�أكيد على تقدمي منتجات عالية اجلودة مدعومة ب�إدارة عالقات فعالة و�سيا�سة ت�سعري تناف�سية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يهدف البنك �إلى تنويع
قاعدة عمالئه من خالل خف�ض الرتكيز على ال�شركات الكربى يف حمفظة القرو�ض والرتكيز باملقابل على �شريحة ال�شركات متو�سطة احلجم ،مع تعزيز ميزته التناف�سية يف هذا املجال
من خالل توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة لهذا ال�سوق .ويف حني �أن التعامل مع ال�شركات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم قد يكون معر�ض نظري ًا ملخاطر �أعلى من تلك املرتبطة
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بالتعامل مع ال�شركات الكربى� ،إال �أن التعامل مع ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يعد �أكرث ربحية للمجموعة .ويرى البنك �أن �سيا�ساته الإقرا�ضية مدعومة بن�سبة حتفّظ ت�سمح للبنك
بالتو�سع بالإقرا�ض ومواكبة النمو االقت�صادي يف �إطار خماطرة مقبول مبا يكفي لتمكني البنك من حتديد ال�شركات ذات امل�ستوى املقبول من خماطر االئتمان و�أن عالقات العمل الوثيقة
التي يطورها عادة مع ه�ؤالء العمالء متكنه من املراقبة الناجحة الحتماالت التعرث وتدهور احلالة االئتمانية.
ويهدف البنك �إلى تو�سيع قدراته وقاعدة عمالئه يف قطاع م�صرفية ال�شركات ،وحتديد ًا تو�سيع قاعدة العمالء من امل�ؤ�س�سات املالية و�أجهزة القطاع العام ،ف�ض ًال عن تو�سيع خدمات
ال�صفقات امل�صرفية .ويرى البنك �أنه ي�ستطيع حتقيق هذا من خالل اال�ستفادة من العالقات التي طورها يف قطاعات �أخرى يف البنك ،مع التقييم امل�ستمر لربحية العالقات مع العمالء
احلاليني يف قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات واال�ستفادة من البيع املتبادل داخل البنك� ،إلى جانب توفري منتجات وخدمات متميزة وتناف�سية للعمالء وتعزيز العالقات مع بنوك
املرا�سلة .و�سوف يوا�صل البنك تطوير روابطه مع البنوك الأخرى عرب قارتي �أفريقيا و�آ�سيا من �أجل تعزيز قدراته ،ال �سيما يف مبادرات متويل امل�شاريع ،والتعاون مع امل�ؤ�س�سات الدولية
(مثل البنك الإ�سالمي للتنمية) من �أجل اال�ستفادة من �أن�شطتها على امل�ستوى الدويل واملحلي.
ويف قطاع اخلزينة ،ينوي البنك الرتكيز على تو�سيع نطاق منتجاته (مبا يف ذلك املنتجات املهيكلة) وتو�سيع قاعدة عمالئه من خالل اال�ستفادة من عالقات البنك احلالية يف قطاع
م�صرفية ال�شركات عن طريق وحدة اخلدمات التجارية التابع له ،مبا يف ذلك ا�ستهداف الأفراد �أ�صحاب املالءة املالية العالية الذين ي�شكلون جزء ًا من قاعدة عمالء البنك ،ف�ض ًال عن
دعم مركز �سيولة البنك وتنويع قاعدته اال�ستثمارية مبا يتما�شى مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية ويف حدود خماطرة متحفظة.
وفيما يتعلق بخدمات الو�ساطة ،تهدف �شركة اجلزيرة كابيتال (اململوكة بالكامل للبنك) �إلى موا�صلة تقدمي خدمات و�ساطة على �أعلى م�ستوى لعمالئها .وت�شمل الأولويات اال�سرتاتيجية
ل�شركة اجلزيرة كابيتال :تنويع مواردها ب�شكل �أكرب من خالل تطوير قدراتها يف �إدارة الأ�صول �إذ ترى �شركة اجلزيرة كابيتال �أن �سوق �إدارة الأ�صول يف اململكة ميتلك فر�ص منو م�ستقبلي
قوية ،وكذلك التعاون مع البنك فيما يتعلق ب�أن�شطة التمويل بالهام�ش .وتنوي �شركة اجلزيرة كابيتال كذلك موا�صلة اال�ستثمار يف اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية من �أجل زيادة �إيراداتها
من الأن�شطة القائمة على الر�سوم ،مبا يف ذلك تقدمي خدمات متويل ال�شركات وتقدمي امل�شورة يف �صفقات �أ�سواق ر�أ�س املال داخل اململكة.
وفيما يتعلق ب�أن�شطة الت�أمني ،تهدف �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين (وهي �شركة زميلة للبنك) �إلى موا�صلة �إمداد العمالء مبجموعة من خدمات الت�أمني ( وملزيد من التفا�صيل راجع
الق�سم �" 3-18-6-4شركة اجلزيرة تكافل تعاوين").
444 -44 -4تنويع قاعدة العمالء

ينوي البنك حت�سني قاعدته التمويلية من خالل زيادة ح�صته من �سوق الودائع املحلية عرب �شبكة فروعه خلدمات الأفراد ومكاتبه الإقليمية خلدمات ال�شركات ومنتجاته التي تركز على
العمالء .ومتا�شي ًا مع هذا النهج ،زاد البنك من عدد فروعه يف اململكة �إلى ت�سعة و�سبعني ( )79فرع ًا وت�سعة ع�شر ( )19ق�سم ًا لل�سيدات كما بتاريخ هذه الن�شرة .وف�ض ًال عن ذلك ،ينوي
البنك تنويع انفتاحه على ال�شركات من خالل �إقرا�ض عدد �أكرث تنوع ًا من عمالء ال�شركات �ضمن �شريحة ال�شركات املتو�سطة .كما يخطط البنك لتو�سيع �شبكة توزيعه من خالل موا�صلة
اال�ستثمار يف تركيب �أجهزة �صرف �آيل جديدة وتوفري قنوات توزيع بديلة ،مثل اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت والهاتف .ويتوقع البنك �أن تو�سيع نطاق فروعه و�شبكته من �أجهزة
ال�صرف الآيل �سوف يوفر من�صة لتد�شني منتجات وخدمات جديدة و�سوف مي ّكن البنك من تقدمي اخلدمات بفاعلية لقاعدة عمالئه املتنامية.
444 -44 -4جودة الخدمة

ي�سعى البنك �إلى متييز نف�سه عن مناف�سيه من خالل الرتكيز على توفري خدمات متميزة عالية الفعالية يف الوقت املنا�سب تفي باحتياجات العمالء يف �أي وقت .ويراجع البنك بانتظام
جميع نقاط التوا�صل مع عمالئه ،بهدف �إدخال حت�سينات على جميع م�ستويات اخلدمات التي يتلقاها العمالء .و�سوف يوا�صل البنك تقدمي نف�سه كمقدِّ م رائد للخدمات املالية املطابقة
لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية لكل من ال�شركات والأفراد يف ال�سوق ال�سعودية.
444 -44 -4االستثامر يف املوظفني والتقنية

ي�ضخ البنك ا�ستثمارات هائلة يف ا�ستقطاب وتطوير الكفاءات امل�ستقبلية (من خالل تدريبهم) ل�ضمان توفري طاقم متميز يف جماالت الإدارة والأعمال وامل�ساندة مي ِّكن البنك من تعزيز
خرباته واالرتقاء مبعايري تقدمي اخلدمات يف امل�ستقبل على املدى الق�صري والطويل .وقد طرح البنك مبادرات تهدف �إلى حتفيز املوظفني لتحقيق م�ستويات عالية من الكفاءة ف�ض ًال عن
�إمدادهم ب�أف�ضل بيئة عمل ممكنة .وعلى نحو مماثل ،يهدف البنك �إلى موا�صلة ا�ستثماراته الهائلة يف التقنية والنظم الآلية مبا ميكنها من التح�سني امل�ستمر لعمليات الإدارة واملراقبة
املالية الداخلية ف�ض ًال عن اال�ستمرار يف تقدمي خدمات عمالء تت�سم بال�سرعة والفعالية.

444 -4أعامل البنك
444 -44 -4نظرة عامة

يهدف البنك �إلى تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�صرفية املطابقة لأحكام ال�شريعة .ويزاول البنك �أن�شطته ح�صري ًا داخل اململكة من خالل فروعه املتعددة ً ،
ف�ضل عن وجود
مقر رئي�سي واحد للبنك يف مدينة جدة و�إدارتني �إقليميتني يف كل من الريا�ض واخلرب.
وتندرج �أن�شطة البنك التجارية �ضمن قطاعات الأعمال التالية:


اخلدمات امل�صرفية للأفراد :يقدم هذا القطاع للأفراد خدمات الودائع واحل�سابات اجلارية (مبا يف ذلك من خالل تقدمي اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية) ،وكذلك
تقدمي القرو�ض ال�شخ�صية وال�سحوبات على املك�شوف (من خالل "برنامج دينار للتمويل ال�شخ�صي") وبطاقات االئتمان ،ومنتجات التمويل العقاري ،وخدمات حتويل
الأموال ،و�سداد فواتري املرافق العامة.
كما يقدم القطاع خدمات خا�صة للعمالء �أ�صحاب املالءة املالية العالية الذين ُي�صنفون �ضمن �أعلى �شريحة .وي�سعى البنك �إلى �أن ي�صبح حمل اختيار الأفراد ال�سعوديني
من ذوي املالءة املالية العالية واملكاتب العائلية من خالل تقدمي خدمات رائدة يف �إدارة الرثوات والت�سهيالت االئتمانية واحل�سابات اخلا�صة.



اخلدمات امل�صرفية لل�شركات :يقدم هذا القطاع جمموعة من اخلدمات امل�صرفية لل�شركات ،وت�شمل تلك اخلدمات القرو�ض وغريها من الت�سهيالت االئتمانية (مبا يف
ذلك من خالل تقدمي التمويل امل�شرتك مع بنوك �أخرى) والودائع واحل�سابات اجلارية ،وخدمات �إدارة النقد .ومتار�س �أعمال قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات من
خالل خم�س وحدات �أعمال تتمثل يف :وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية ،ووحدة �إدارة املعامالت امل�صرفية العاملية ،وق�سم التمويل املتخ�ص�ص ،ووحدة امل�ؤ�س�سات املالية،
ووحدة القطاع العام.

33

 اخلزينة :تُعنى اخلزينة ب�إدارة متطلبات البنك من ال�سيولة والتمويل ،وتقدم �أي�ض ًا لعمالء البنك جمموعة من اخلدمات واملنتجات املالية ومنتجات التحوط وغريها من
منتجات وخدمات اخلزينة .كما يتولى قطاع اخلزينة م�س�ؤولية �إدارة حمفظة ا�ستثمارات البنك.
تُ�سجل التعامالت التي تتم بني قطاعات �أعمال البنك على �أ�سا�س �سعر نقل ال�سيولة لدى البنك .وتت�ألف موجودات ومطلوبات القطاع ب�شكل �أ�سا�سي من املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية.
وحتظى �أن�شطة البنك الأ�سا�سية مب�ساندة عدد من �أق�سام الدعم الأخرى ،ومن بني هذه الأق�سام جمموعة ال�شريعة وجمموعة �إدارة املخاطر وجمموعة التدقيق الداخلي وجمموعة
امل�ساندة .ويف ما عدا ما هو مذكور يف هذا الق�سم ،ال يوجد للبنك �أي نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة �أن�شطته كما ال يوجد �أي منتجات �أو ن�شاطات جديدة جوهرية يعتزم البنك
تقدميها �أو ممار�ستها .كما ال يوجد لدى البنك �أي �سيا�سات ب�ش�أن الأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وطرق معينة للإنتاج.
444 -44 -4الخدمات املرصفية لألفراد
444 -44 -44 -4الخصائص الرئيسة

يركز قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد لدى البنك على تقدمي خدمات الودائع للعمالء الأفراد وذلك من خالل تقدمي جمموعة متنوعة من احل�سابات ،بالإ�ضافة �إلى غريها من
املنتجات واخلدمات اخلا�صة بالأفراد ،مبا يف ذلك القرو�ض ال�شخ�صية وال�سحوبات على املك�شوف .ويهدف البنك �إلى تقدمي خدمات فعالة مدعومة ب�أنظمة تقنية قوية و�سرعة يف
تقدمي املنتج .هذا ويطبق البنك عدد ًا من املعايري لتحديد �أهلية العميل الفرد للح�صول على املنتج ،وتختلف املعايري باختالف املنتج .ومن العوامل التي ي�أخذها البنك يف االعتبار:
اجلدارة االئتمانية لل�شخ�ص املعني ،وما �إذا كان راتبه ُيحول �إلى ح�ساب لدى البنك ،ووظيفة ال�شخ�ص ،ومدة تعامله مع البنك ،وعمره ،ومتو�سط دخله ال�شهري� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يقدم
البنك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات له�ؤالء العمالء عن طريق �شبكة فروعه و�أجهزة ال�صراف الآيل ،مبا يف ذلك البطاقات الذكية ،واخلدمات امل�صرفية الهاتفية واخلدمات
امل�صرفية عرب الإنرتنت.
و�شهدت اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف البنك تطو ًرا كب ًريا ،و�ستظل نقطة حمورية للإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية للبنك فيما يتعلق بتوليد الإيرادات وزيادة �صايف الدخل .وفيما يتعلق
با�ستحواذ البنوك على القرو�ض القائمة واملربمة بني العمالء الأفراد والبنوك الأخرى ،بلغت ح�صة البنك ال�سوقية ما ن�سبته  %4.0من �صايف قرو�ض الأفراد املقدمة من البنوك بنهاية
�شهر دي�سمرب 2016م.
وفيما توا�صل اخلدمات امل�صرفية للأفراد زيادة ح�صتها ال�سوقية من التمويل ال�شخ�صي ،ف�إنها يف ذات الوقت ت�سعى �إلى تنويع خدماتها مع الرتكيز على منتجات التمويل العقاري
وبطاقات االئتمان .وقد مكن هذا البنك من تو�سيع قاعدة عمالئه لت�ضم الريا�ض وجدة والدمام والطائف وجازان و�أبها .وتت�ألف �شبكة الفروع من "نقاط بيع" �صغرية وفعالة من حيث
التكلفة تُ�ستَخدَ م "كقاعدة" ُت ّكن وكالء مبيعات التجزئة لدى البنك من الو�صول �إلى عمالء حمتملني �إلى جانب ت�سويق منتجات جديدة للعمالء احلاليني .وبهذه الطريقة تُدار تكاليف
التو�سع يف فروع البنك ب�صورة فعالة.
نهجا مميزً ا يف البيع ي�شتمل على ت�سويق منتجات مف�صلة
كذلك يوجد لدى البنك ت�سعة ع�شر ( )19ق�سم لتقدمي اخلدمات امل�صرفية لل�سيدات ب�شكل ح�صري .ويتبع قطاع ال�سيدات ً
بح�سب احتياجات العميالت ً
بدل من تقدمي منتجات تقليدية موحدة.
وقام البنك بتطوير مفهوم اخلدمات امل�صرفية ذات الأولوية والذي يعد جزءا ال يتجز�أ من خدمات البنك التي يقدمها �إلى عمالئه من ذوي املالءة املالية العالية .حيث يقدم البنك
امل�شورة له�ؤالء العمالء ب�ش�أن الإدارة الكلية للرثوات واال�ستثمار ،كما يوفر لهم الو�صول التف�ضيلي للمدخرات ومنتجات اال�ستثمار املهيكلة ذات �إمكانات الدخل العالية وجمموعة متنوعة
من القنوات امل�صرفية الإلكرتونية ومينحهم نقاط مكاف�آت لوالئهم ،بالإ�ضافة �إلى خدمات م�صرفية خمف�ضة على املعامالت وتخفي�ضات على التحويالت الدولية ور�سوم ا�شرتاكات
منتجات اال�ستثمار.
وبلغ �إجمايل موجودات البنك يف قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد ( )20.0مليار ريال �سعودي (بواقع  %29.7من �إجمايل موجودات البنك) بنهاية الربع الثالث من العام 2017م،
وذلك مقارنة مببلغ ( ) 20.2مليار ريال �سعودي (بواقع  %30.4من �إجمايل موجودات البنك) بنهاية عام 2016م ومببلغ ( )19.6مليار ريال �سعودي (بواقع  %31.0من �إجمايل
موجودات البنك) بنهاية عام 2015م ،ومببلغ ( )18.9مليار ريال �سعودي (بواقع  %28.5من �إجمايل موجودات البنك) بنهاية عام 2014م .وقد �شكل قطاع اخلدمات امل�صرفية
للأفراد  %42.9من �إجمايل الدخل الت�شغيلي للمجموعة يف الربع الثالث من العام 2017م ،وذلك مقارنة بن�سبة  %38.3و  %30.6و  %33.2يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2016م ،و2015م ،و 2014م على التوايل.
وي�ستفيد قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد لدى البنك من عالقة عمالء اخلدمات امل�صرفية لل�شركات والتي تكون طويلة الأمد ،ونتيجة لذلك ،ي�شكل موظفو عمالء البنك من ال�شركات
العديد من عمالء اخلدمات امل�صرفية للأفراد .ومع ذلك ،ي�شكل املوظفون احلكوميون ما ن�سبته تقريب ًا  %64.4من عمالء قرو�ض التجزئة (من حيث العدد) بنهاية �شهر �سبتمرب
2017م ،وخا�صة املوظفون التابعون لوزارة ال�صحة ووزارة التعليم� ،إذ تُ�صرف رواتبهم عن طريق البنك.
اجلدير بالذكر �أن جميع منتجات التجزئة التي يقدمها البنك متوافقة مع �أحكام ال�شريعة ويوافق عليها من قبل الهيئة ال�شرعية.
444 -44 -44 -4خدمات املرصفية الخاصة

يقدم قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد جمموعة من اخلدمات اخلا�صة لعمالء البنك من ذوي املالءة املالية العالية كخدمات الودائع وخدمات الت�سهيالت االئتمانية لكبار العمالء
وغريها من اخلدمات التي تركز على �إدارة ثرواتهم .ويبلغ �إجمايل الودائع واحل�سابات اجلارية لعمالء امل�صرفية اخلا�صة ( 13.026مليار) ريال �سعودي كما بنهاية �شهر �سبتمرب
2017م .كما تقدم جمموعة اجلزيرة خيارات وا�سعة من املنتجات اال�ستثمارية املحلية والدولية املتاحة من خالل �شركة اجلزيرة كابيتال .وعلى �صعيد مراكز البنك املخ�ص�صة لتقدمي
هذا النوع من اخلدمات فقد قام البنك ب�إعادة ت�صميم مركزه يف مدينة جدة يف الإدارة العامة ليتنا�سب مع الهوية اجلديدة للبنك ،كما مت �إن�شاء مركز �إ�ضايف يف مدينة اخلرب يف مبنى
الإدارة الإقليمية وفق �أرقى التجهيزات التي تعزز ال�شعور بالهوية اخلا�صة .وتقوم هذه املراكز بتقدمي اخلدمات والعمليات امل�صرفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر �سعودية
م�ؤهلة متواجدة يف كل مركز تابع لقطاع خدمات امل�صرفية اخلا�صة ،حيث تتمتع تلك الكوادر بخربات م�صرفية طويلة ،ويحمل معظم �أفراده �شهادات عاملية يف �إدارة الرثوات وذلك يف
�سبيل خدمة �إدارة الرثوات وفق ًا لأعلى املعايري العاملية.

34

444 -44 -44 -4املنتجات والخدمات

ت�شمل املنتجات واخلدمات الأ�سا�سية التي يقدمها البنك لعمالئه من الأفراد ما يلي:
أ -التمويل الشخيص

يقدم البنك جمموعة متنوعة من التمويل ال�شخ�صي لعمالئه من �أجل تلبية جمموعة وا�سعة من متطلبات التمويل اخلا�صة بهم .ويدار برنامج التمويل ال�شخ�صي من خالل برنامج دينار
للتمويل ال�شخ�صي املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والذي يعتمد على هيكلة املرابحة �أو التورق .كما ي�سعى البنك �إلى توفري �أ�سعار تناف�سية� ،إلى جانب تطبيق عدد من معايري
الأهلية على املتقدمني (ت�شمل التاريخ االئتماين والوظيفة والعمر) .ويقبل البنك حتويالت العمالء املحتملني لقرو�ضهم ال�شخ�صية من البنوك الأخرى �إلى البنك كما ي�سعى �إلى م�ساعدة
العمالء على تلبية احتياجاتهم من �إعادة التمويل يف هذا ال�صدد .كما يقدم البنك منتجات �إ�ضافية ملنتجات التمويل ال�شخ�صي ،مثل منتج الت�أمني على احلياة (من خالل �شركة اجلزيرة
تكافل تعاوين) من �أجل تغطية مبلغ التمويل يف حالة الوفاة ال �سمح اهلل.
ب -منتجات الودائع

ت�شكل منتجات الودائع جزءا مه ًما من اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها البنك للأفراد .ويقدم البنك جمموعة وا�سعة من منتجات الودائع بالعمالت املحلية والأجنبية ،مبا يف ذلك
ح�سابات االدخار واحل�سابات اجلارية وح�سابات رواتب ال�شركات .وب�شكل عام ،ت�شمل ح�سابات الودائع لأجل واحل�سابات حتت الطلب والتي تكون قد طرحت مع ا�ستحقاقات وعائدات
متعددة وذلك لتلبية متطلبات العمالء املتعلقة باالدخار واال�ستثمار والتي قد يح�صل العمالء يف مقابلها على قرو�ض و�/أو �سحوبات بنكية على املك�شوف.
و ُيق�سم البنك ح�سابات الودائع لديه �إلى فئات منف�صلة تقدم كل منها مزايا خمتلفة للعمالء ولكل منها معايري �أهلية خا�صة بها .وت�شمل هذه الفئات برنامج احل�ساب "املا�سي" وبرنامج
احل�ساب اجلاري .وت�شمل املزايا التي قد تقدم يف �إطار هذه الربامج الآتي :الإعفاء الكلي �أو اجلزئي من ر�سوم املنتجات واخلدمات امل�صرفية ،توفري قاعات اجتماع جمان ًا ،عرو�ض
خا�صة للتمويل العقاري وخدمات الت�أمني وبطاقات االئتمان ،وخدمات حتويل الأموال ،وخدمة الر�سائل الق�صرية وخدمات التنبيه التي ت�شعر العمالء ب�أحدث املعامالت امل�صرفية،
وودائع نقاء والتي هي عبارة عن وديعة طويلة الأجل و�أداة مالية تنموية م�أمونة املخاطر حتافظ على ر�أ�س املال ب�أرباح مناف�سة مقارنة بالأدوات الأخرى املماثلة لها يف �أ�سواق املــال وتعترب
البديل الإ�سالمي املنا�سب للودائع التقليدية طويلة الأجـل حيث تقوم على �أ�سا�س بيع ال�سلع باملرابحة لتحقيق الربح بـد ًال من العوائد املدفوعة على الودائع.
ج -منتجات التمويل العقاري

يقدم البنك لقاعدة عمالئه العامة ً
حلول مبتكرة لتمويل امل�سكن من خالل "برنامج التمويل العقاري" الرائد يف هذا القطاع.
وي�سعى البنك �إلى تقدمي منتجات تت�سم باملرونة واالبتكار م�صممة لتلبية احتياجات التمويل املحددة لكل عميل .وغال ًبا ما تكون هذه املنتجات م�صحوبة بعرو�ض ترويجية مثل ت�ضمني
ت�أثيث املنزل كجزء من حزمة �شاملة مقدمة للعمالء .ومن �أجل الرتويج ملنتجات التمويل العقاري ،ي�سعى البنك �إلى اال�ستفادة من قنوات التوزيع لديه وعالقاته ال�سوقية مع مطوري
وجتار العقار.
يقدم البنك عدد من منتجات التمويل العقاري حتت مظلة التمويل ال�سكني والتي تتيح للعمالء متلك العقارات ال�سكنية (مثل الفيالت �أو الوحدات ال�سكنية �أو الأرا�ضي) ب�صيغة االجارة
مع الوعد بالتملك .وت�ستهدف هذه املنتجات املوظفني من جميع القطاعات �إ�ضاف ًة �إلى �أ�صحاب املهن احلرة وب�سقف متويلي ي�صل �إلى  5ماليني ريال �سعودي ،وت�شتمل على خيارات
الت�سوية املبكرة ،والتكافل (الت�أمني على احلياة) التي تعفي املدين من �سداد املبلغ امل�ستحق يف حالة الوفاة �أو التعر�ض للإعاقة الكلية ال �سمح اهللً ،
ف�ضل عن الت�أمني على املمتلكات
والأ�ضرار طوال فرتة التمويل.
د -بطاقات االئتامن وأجهزة الرصاف اآليل

يطرح البنك جمموعة وا�سعة من بطاقات االئتمان امل�صممة ح�سب متطلبات العمالء وقدرات ال�سداد.
يقدم البنك بطاقة فيزا "مي�سرة" التي تلبي الطلب املتزايد على احللول املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف قطاع ائتمان امل�ستهلك .وي�أتي هذا املنتج يف ثالث �صور ،بطاقات فيزا
الكال�سيكية والبالتينية والذهبية ،ولكل من هذه البطاقات جمموعة من ال�شروط واملزايا .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تعد ال�سمات املميزة الرئي�سية لبطاقات فيزا من الفئات الذهبية
والبالتينية عن بطاقات فيزا الكال�سيكية هي �أن حاملي بطاقات فيزا من الفئات الذهبية والبالتينية يتمتعون بالقدرة على اال�ستفادة من جمموعة متنوعة من العرو�ض اخلا�صة التي
يقدمها البنك كما يح�صلون على مكاف�آت وجوائز عند ا�ستخدامهم لهذه البطاقات .ويعمل برنامج املكاف�آت بالنقاط على تعزيز الوالء عن طريق منح النقاط عند كل عملية �شراء ،حيث
ميكن ا�سرتداد هذه النقاط يف مقابل عمليات ال�شراء من عدد كبري من ال�شركاء التجاريني ومن �ضمنهم �شركات الطريان ومتاجر الإلكرتونيات واملطاعم وحمالت بيع الأزياء .وبنهاية
عام 2013م� ،أطلق البنك بطاقة ائتمان "ناديك" والتي حتمل �شعارات �سبعة �أندية �سعودية رائدة يف لعبة كرة القدم يرعاها البنك ،وتتيح البطاقة للعمالء ت�شجيع �أنديتهم املف�ضلة عن
طريق ا�ستخدام البطاقة املالئمة ،كما تقدم بطاقة االئتمان مزايا �إ�ضافية للعمالء مبا يف ذلك �إعادة ن�سبة من قيمة امل�شرتيات .وكذلك طرح البنك م�ؤخر ًا بطاقة ائتمان "�أجواء" .وقد
بلغ �إجمايل عدد بطاقات االئتمان امل�صدرة من قبل البنك حوايل  281.134بطاقة ائتمانية حتى تاريخ هذه الن�شرة ،مقارنة بحوايل  263.111و  134.400بطاقة ائتمانية بنهاية
2016م و 2015م على التوايل.
وفيما يتعلق ب�أجهزة ال�صراف الآيلَ ،يعترب البنك �شبكاته من �أجهزة ال�صراف الآيل جز ًءا ال يتجز�أ من توفري خدمات موثوقة ومرنة وفعالة و�آمنة لقاعدة عمالئه العامة .وقد بلغ عدد
�أجهزة ال�صراف الآيل التابعة للبنك �ستمائة و�أربعة وع�شرون ( )624جهاز حتى تاريخ هذه الن�شرة مقارنة ب�ستمائة وواحد وع�شرون ( )621جهاز ًا كما بنهاية 2016م ،و�ستمائة و�أحد
ع�شر ( )611جهاز ًا كما يف بنهاية 2015م مثبتة يف جميع �أنحاء اململكة عرب فروع البنك ويف مواقع �إ�سرتاتيجية وال ي�شمل ذلك املناطق التي لي�س بها �أفرع للبنك .هذا ويعد �سحب النقود
أي�ضا على �سداد الفواتري عن طريق نظام الدفع "�سداد"ً ،
واال�ستعالم عن الر�صيد من بني اخلدمات التقليدية التي توفرها �أجهزة ال�صراف الآيل .كما ت�شتمل اخلدمات � ً
ف�ضل عن طلب
ك�شف احل�سابات البنكية ودفاتر ال�شيكات وخدمات حتويل الأموال.
هـ -برنامج التمويل العقاري االستثامري

يقدم البنك عدد من منتجات التمويل العقاري حتت مظلة التمويل اال�ستثماري والتي تتيح للعمالء متلك العقارات اال�ستثمارية (مثل املباين ال�سكنية �أو املباين التجارية �أو املراكز
التجارية) �أو احل�صول على �سيولة نقدية مقابل العقارات اململوكة م�سبق ًا من العمالء ب�صيغة االجارة مع الوعد بالتملك .وت�ستهدف هذه املنتجات املوظفني من جميع القطاعات �إ�ضاف ًة
�إلى �أ�صحاب املهن احلرة وب�سقف متويلي ي�صل �إلى  20مليون ريال �سعودي ح�سب املالءة املالية للعمالء ،وتوفري هام�ش ربح تناف�سي ،ومعدالت ربح ثابتة �أو متغرية ح�سب احتياجات
العميل وقدرته على ت�سوية الأق�ساط من الدخل الناجت عن العقار املمول وحده ،مع توفري خيار لطريقة وعدد دفعات �سداد الأق�ساط (�سواء ب�شكل ربع �سنوي �أو ن�صف �سنوي �أو �سنوي)
وذلك اعتمادًا على التدفقات النقدية للعميل �أو متطلباته ال�شخ�صية �أو املتعلقة ب�أعماله التجارية .وعادة ما يتيح البنك للعميل �إدارة العقار بهدف زيادة الدخل الناجت عن ا�ستخدام هذا
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العقار ،كما يوفر البنك برناجم ًا يحتوي على منتجات ت�أمني (الت�أمني العام والت�أمني على احلياة) للحد من خماطر عدم ال�سداد .ويتوفر هذا الربنامج ملوظفي القطاعني العام واخلا�ص
عاما (وذلك يف وقت �سداد الق�سط الأخري).
و�أ�صحاب الأعمال احلرة والعمالء ذوي املالءة املالية العالية الذين ترتاوح �أعمارهم بني واحد وع�شرين ( )21و�ستني (ً )60
و -منتجات مبتكرة تستهدف سوق الشباب

عاما ممن يرغبون يف اال�ستفادة من اخلدمات امل�صرفية
عاما و�أربعة وع�شرون (ً )24
يقدم البنك جمموعة من املنتجات املبتكرة للعمالء الذين ترتاوح �أعمارهم بني خم�سة ع�شر ( ً )15
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية التي يقدمها البنك .ومن بني هذه املنتجات برنامج "طموح" الذي يوفر للعمالء ميزة االدخار .كما ي�شمل املنتج � ً
أي�ضا احل�صول على بطاقة ائتمان
"طموح" اخلا�صة بالبنك وغريها من اخلدمات ذات ال�صلة مثل حتويل الأموال بني احل�سابات والبنوك.
ز -الحساب البنيك

يوفر البنك للعميل طرق متعددة لفتح احل�ساب البنكي فبالإ�ضافة �إلى فتح احل�ساب من خالل زيارة �أحد �أفرع البنك املتعددة يتيح البنك للعميل خا�صية فتح احل�ساب البنكي عن طريق
املوقع الإلكرتوين املخ�ص�ص للبنك �إذ تندرج هذه اخلا�صية �ضمن اخلدمات امل�صرفية املقدمة من قبل البنك عرب الإنرتنت (ملزيد من التفا�صيل عن اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت
راجع الق�سم -3-2-6-4ح "اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت").
ح -الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

ّ
اهتماما كب ًريا بالأنظمة التقنية واخلدمات املقدمة للعمالء عرب من�صاته التقنية من �أجل توفري خدمات موثوقة وفعالة لعمالئه احلاليني بهدف تلبية احتياجاتهم ال�شخ�صية
يول البنك
ً
وجذب عمالء جدد .وت�سمح من�صة اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت "اجلزيرة �أونالين"لعمالء البنك يف كل الأوقات بالدخول �إلى ح�ساباتهم براحة و�أمان ،كما ت�سمح لهم بفتح
ح�سابات جديدة من خالل موقع البنك الإلكرتوين ً
ف�ضل عن حتويل الأموال بني ح�ساباتهم وللم�ستفيدين يف بنوك �أخرى بجانب �سداد الفواتري مبا يف ذلك فواتري بطاقات االئتمان ،هذا
وتتوفر هذه اخلدمات على مدار ال�ساعةُ .يذكر كذلك �أنه قد انطلقت املرحلة الثانية من من�صة البنك للخدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت يف عام 2013م� ،إذ توفر ميزات معززة للعمالء
مبا يف ذلك واجهات توا�صل معاد ت�صميمها ،وتطبيق "اجلزيرة �سمارت" ،الذي ي�سمح للعمالء بالدخول �إلى ح�ساباتهم البنكية و�إدارتها عرب هواتفهم الذكية.
ط -الخدمات املرصفية عرب الهاتف

يقدم البنك حال ًيا خدمات الهاتف امل�صريف من خالل نظام الرد الآيل ،وت�شمل اخلدمات املقدمة اال�ستعالم عن الر�صيد وامكانية طلب ا�ستخراج دفرت ال�شيكات وك�شف احل�ساب،
بالإ�ضافة �إلى امكانية الدفع عرب برنامج �سداد ،وامكانية احل�صول على معلومات عن املنتجات وطلبات القرو�ض وحتويل الأموال .وبالإ�ضافة �إلى ذلك فقد �أن�ش�أ البنك مركز ًا لالت�صاالت
خ�صي�صا لتقدمي الدعم �إلى فروع البنك والعمل كقناة توزيع بديلة ف�ض ًال على توفري خدمات مبا�شرة للعمالء .وقد خ�ضع موظفو مركز االت�صاالت للتدريب
على مدار ال�ساعة� ،إذ ُ�صمم
ً
والت�أهيل الكافيني من �أجل الرد على ا�ستف�سارات العمالء املتنوعة والتي ترتاوح بني ا�ستف�سارات ب�ش�أن طلبات القرو�ض ومعرفة املنتجات وتقدمي امل�ساعدات الفنية .كما يقدم البنك
لعمالئه خدمة الر�سائل الن�صية الب�سيطة بهدف متكينهم من الوقوف على جميع امل�ستجدات املتعلقة بح�ساباتهم من خالل الإ�شعار والت�أكيد على كل �سحب �أو �إيداع متعلق بح�ساباتهم
�أو بطاقاتهم االئتمانية.
ي -خدمات الدفع (سداد)

ي�سهِّل البنك �سداد الر�سوم احلكومية وفواتري املرافق العامة من خالل الهاتف والإنرتنت� ،إلى جانب �شبكة فروعه و�شبكة �أجهزة ال�صراف الآيل املنت�شرة يف جميع �أنحاء اململكة.
ك -تحويل األموال

تقدم فروع البنك خدمة التحويالت النقدية ال�سريعة �إلى جميع دول العامل وبجميع العمالت الرئي�سة ،حيث جتري عملية حتويل النقود خارج اململكة عن طريق �شبكة ر�سائل جمعية
االت�صاالت املالية العاملية بني البنوك (�سويفت)� ،إذ تخ�ضع خدمات الر�سائل لدى البنك لرقابة واعتماد �سويفت ل�ضمان االمتثال ملعايري �سويفت .هذا وجتري عملية حتويل الأموال داخل
اململكة من خالل خدمة (�سريع) املوثوقة وال�سريعة ،حيث ي�ستطيع عمالء البنك حتويل الأموال لأي بنك �آخر داخل اململكة مع خ�صم القيمة من ح�سابهم .كما ي�ستطيع العمالء � ً
أي�ضا
�أن ي�ستخدموا بطاقات االئتمان ال�صادرة عن البنك لأغرا�ض الدفع �أو حتويل الأموال .كما �أطلق البنك مراكز اخلدمة امل�صرفية فوري "مراكز فوري" يف الربع الأخري من عام 2013م،
حيث افتتح �أول مركز يف حي ال�سليمانية يف الريا�ض ،وبلغ عددها حتى تاريخ هذه الن�شرة ثمانية و�أربعني ( )48مركز ًا موزع ًا على مناطق اململكة ،وي�سعى البنك يف فتح املزيد من املراكز
حتى نهاية 2017م .وتوفر مراكز فوري خدمات حتويل الأموال للجاليات العاملة داخل اململكة ،وقد دخل البنك يف �شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركة موين جرام من �أجل توفري خدمات
التحويل الفوري للأموال على امل�ستوى الدويل ،وبجانب هذه اخلدمات ،توفر مراكز فوري � ً
أي�ضا خدمات ال�صرف الأجنبي والتحويل من ح�ساب �إلى ح�ساب والتحويالت املحلية والدولية.
ل -إيداع األمانات

متتلك الكثري من فروع البنك �صناديق �آمنة حلفظ الأمانات حتى يحتفظ العمالء مبقتنياتهم الثمينة مثل الذهب واحللي والعقود املهمة ،هذا وت�أتي �صناديق حفظ الأمانات بالبنك
ب�أحجام خمتلفة ح�سب احتياجات العمالء ،وتتوفر للعمالء مع احلفاظ على خ�صو�صياتهم.
444 -44 -4الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية
444 -44 -44 -4الخصائص الرئيسة

يقدم قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات لعمالء البنك من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات مع الرتكيز على متطلبات العمالء املتعلقة بالأعمال التجارية
ُمك َملة بالر�ؤية ال�صناعية واالبتكار التكنولوجي وااللتزام ب�أعلى معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات ،ويركز البنك على ا�ستقطاب ال�شركات الكبرية وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم التي ال تقل �إيراداتها عن خم�سني ( )50مليون ريال �سعودي وتتمتع بنموذج عمل فعال وتاريخ ائتماين جيد؛ كما يركز � ً
أي�ضا على ا�ستقطاب الهيئات احلكومية �أو �شبه احلكومية
وامل�ؤ�س�سات املالية .وتتمثل معظم الأن�شطة التي يقدمها البنك من اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف توفري منتجات متويل و�إيداع منا�سبة لل�شركات الكبرية وال�صغرية واملتو�سطة .ومتار�س
�أعمال قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات من خالل خم�س وحدات عمل:وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية ،و وحدة �إدارة املعامالت امل�صرفية العاملية ،و وحدة التمويل املتخ�ص�ص،
و وحدة امل�ؤ�س�سات املالية ،و وحدة القطاع العام.
وبنهاية الفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م ،بلغ �إجمايل موجودات قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات ( )20.9مليار ريال �سعودي (بواقع  %30.9من �إجمايل موجودات البنك)
مقارنة مببلغ ( )22.7مليار ريال �سعودي (بواقع  %34.2من �إجمايل موجودات البنك) و ( )23.0مليار ريال �سعودي (بواقع  %36.4من �إجمايل موجودات البنك) و ( )23.6مليار

36

ريال �سعودي (بواقع  %35.4من �إجمايل موجودات البنك) بنهاية الأعوام 2016م و 2015م و 2014م على التوايل .وبنهاية � 30سبتمرب 2017م� ،شكل قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
 %21.4من �إجمايل الدخل الت�شغيلي للبنك ،مقارنة بن�سبة  %19.2و  %19.8و  %25.1بنهاية الأعوام 2016م ،و 2015م ،و 2014م على التوايل.
ومن اجلوانب املهمة للإ�سرتاتيجية التي ينتهجها قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات اال�ستفادة من فر�ص البيع املتبادل داخل البنك بهدف زيادة الإيرادات .ولتحقيق ذلك يركز البنك
على �إقامة عالقات را�سخة مع العمالء من ال�شركات والقطاع التجاري والقطاع اخلا�ص ،حيث يعكف على تقييم ربحية كل واحدة من تلك العالقات والبحث عن �سبل لزيادة �إمكانات
حتقيق البنك للإيرادات من خالل ه�ؤالء العمالء .كما �أن قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات غال ًبا ما يقدم للعمالء من ال�شركات ً
حلول لإدارة اخلزينة واحل�سابات النقديةً ،
ف�ضل عن
توفري اخلدمات امل�صرفية للأفراد .كما ميكن للبنك من خالل تقدمي خدمات الرواتب لل�شركات من �إقامة عالقات را�سخة مع موظفي ه�ؤالء ال�شركات من خالل تقدمي جمموعة متنوعة
من منتجات اخلدمات امل�صرفية للأفراد مثل الودائع وبطاقات االئتمان.
وفيما يتعلق بالرقابة االئتمانية ،ا�ستثمر قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات موارد ب�شرية ومالية يف حت�سني عمليات املوافقة على االئتمان والتدقيق يف �أهلية العمالء وذلك بهدف
احلد من �إمكانية حدوث تخ�صي�ص كبري يف امل�ستقبل للمبالغ املمولة لل�شركات وغريها من الت�سهيالت .ويتم االلتزام بعملية املوافقة على االئتمان واملتوقفة باحل�صول على الت�صاريح
واالعتمادات الداخلية الالزمة (�سوا ًء من الفرع �أو غري ذلك) قبل املوافقة على التمويل واملرتبطة كذلك بتقييم املخاطر و�إدارتها .وتُق َيم اجلدارة االئتمانية للعميل ب�صورة منتظمة حيث
يتيح �إدراج التعهدات املالية �ضمن �شروط التمويل للبنك مراقبة �أداء �أعمال العميل ب�صورة منتظمةُ ،وتكن هذه التقييمات البنك من تقدير �إمكانية حت�سني حجم خماطر بع�ض التمويل
املمنوح لل�شركات عن طريق �أخذ ال�ضمانات املنا�سبة .ويهدف البنك �إلى اال�ستمرار يف رفع قدراته املتعلقة ب�إدارة وا�سرتداد التمويل عن طريق اتخاذ تدابري الرقابة االئتمانية هذه.
مفهوما لإدارة العالقات� ،إذ ي َك َّلف مدراء العالقات مع ال�شركات بخدمة كل عميل حيث يكر�سون
�أما فيما يتعلق بجودة اخلدمة ،ي�ستخدم قطاع اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف البنك
ً
جهودهم لتقدمي اخلدمات امل�صرفية للعمالء والعمل كنقطة ات�صال لتلبية جميع احتياجاتهم املتعلقة بالتمويل .ويتولى مدراء العالقات مع ال�شركات � ً
أي�ضا م�س�ؤولية �إدارة وت�سويق
عالقات ودائع ال�شركات عالية القيمة.
ويقدم البنك اخلدمات امل�صرفية لل�شركات من خالل مكتبه الرئي�سي يف جدة بالإ�ضافة لفروعه الإقليمية يف الريا�ض والدمام ،حيث تقدم هذه املكاتب خدمات متكاملة للعمالء من
خالل فريق متخ�ص�ص من اخلرباء .واجلدير بالذكر �أن جميع منتجات وخدمات ال�شركات التي يقدمها البنك متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية واملوافق عليها من الهيئة ال�شرعية،
حيث تعتمد هذه املنتجات يف الأ�سا�س على التمويل ب�صيغ املرابحة وامل�شاركة والتورق والإجارة.
وت�ضم جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية وحدات العمل التالية:
أ -وحدة الخدمات املرصفية التجارية

تخت�ص وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية بتقدمي اخلدمات لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي ال تقل �إيراداتها عن خم�سني ( )50مليون ريال �سعودي ،وتقدم الوحدة منتجات التمويل
الب�سيطة ومتويل ر�أ�س املال العامل ،مثل ال�سحوبات البنكية على املك�شوف والتمويل ق�صري الأجل وخطابات االعتمادً ،
ف�ضل عن متويل النفقات الر�أ�سمالية طويلة الأجل لل�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة .وت�سعى الوحدة �إلى �إقامة عالقات عمل وثيقة مع العمالء ،مما ميكنها من التعرف وحتديد احتياجاتهم املالية وكذلك تقدمي خدمات موثوقة و�سريعة وب�أ�سعار
تناف�سية .وبف�ضل عالقات العمل الوثيقة مع العمالء ،ت�ستطيع وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية تعزيز بيع املنتجات الأخرى املقدمة من قبل وحدة خدمات الأعمال التجارية يف البنك،
مبا يف ذلك منتجات اخلدمات امل�صرفية للأفراد .كما قدمت وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية الدعم والتمويل من خالل العديد من الربامج التمويلية امل�صممة لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،كما يعترب البنك �أحد �أن�شط ال�شركاء يف برنامج كفالة.
وترتكز الأعمال التجارية التي تقوم بها وحدة اخلدمات امل�صرفية التجارية على قبول ودائع العمالء وتقدمي احللول التمويلية للعمالء من ال�شركات بح�سب حجم ال�شركة/امل�ؤ�س�سة من
حيث املبيعات يف كافة املناطق التي يعمل بها البنك (وحتديد ًا املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية) مبا يف ذلك التمويل حمدد املدة والتمويل ح�سب الطلب/احلاجة وال�سحوبات البنكية
على املك�شوف ً
ف�ضل عن التمويل امل�شرتك مع بنوك �أخرى .ومن بني اخلدمات التي يقدمها البنك �إلى العمالء من ال�شركات اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف واخلدمات امل�صرفية عرب
ً
�
الوحدة
هذه
�ضمن
ا
أي�ض
�
البنك
وي�ضم
النقدية،
إدارة
�
و
التجاري
التمويل
خدمات
ذلك
يف
مبا
للمعامالت
امل�صرفية
اخلدمات
إلى
�
الإنرتنت بالإ�ضافة
أق�سام "�إدارة النقدية والتمويل
َ
التجاري" بجانب "اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية" والتي تهدف �إلى تو�سيع وتنويع جمموعة منتجات ال�شركات واملنتجات التجارية التي يقدمها البنك �إلى جانب و�سائل توزيع تلك
اخلدمات على العمالء .تعد خدمة "اجلزيرة كا�ش �أونالين" �أداة لإدارة النقدية وهي خم�ص�صة للعمالء من ال�شركات �إذ تهدف �إلى زيادة الفعالية وخف�ض املخاطر املرتبطة ب�إيداع �أو
�سحب مبالغ نقدية كبرية.
ب -وحدة خدمات إدارة املعامالت املرصفية العاملية

هاما لإدارة النقدية والتمويل التجاري مبا يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية على مر ال�سنني ،حيث �أثبتت كفاءتها
برزت وحدة �إدارة املعامالت امل�صرفية العاملية باعتبارها عن�ص ًرا ً
وموثوقيتها لدى العديد من ال�شركات داخل اململكة .وتتما�شى ا�سرتاتيجية النمو املتبعة لدى وحدة �إدارة املعامالت امل�صرفية العاملية مع االجتاهات الرئي�سة املحركة للتغيري املتعلق
بالتحويل الرقمي ومواكبة �أحدث التطورات والتقنيات يف كل قطاعات الأعمال داخل اململكة العربية ال�سعودية.
ج -وحدة التمويل املتخصص

منوذجا ت�شغيل ًيا له �أهداف و�أدوار حمددة ترى الإدارة �أنه عزز
تت�ألف وحدة التمويل املتخ�ص�ص من )1 :متويل امل�شاريع والتمويل املهيكل )2 ،التمويل امل�شرتك  )3الوكالة .ويتبنى الق�سم
ً
من قدرة البنك من حيث التمويل املتخ�ص�ص .وت�ؤدي الوحدة دورها ك�أحد امل�شاركني الرئي�سيني يف جمال متويل امل�شاريع والتمويل امل�شرتك عن طريق امل�شاركة يف عدد من ال�صفقات
الهامة.
د -وحدة املؤسسات املالية

تهدف وحدة امل�ؤ�س�سات املالية �إلى ر�صد التعر�ض اخلارجي واال�ستفادة منه من خالل �إن�شاء �شبكة من العالقات امل�صرفية حول العامل من �أجل �ضمان التنفيذ الفعال ويف الوقت املنا�سب
ملعامالت العمالء على م�ستوى العامل .وت�ساعد البنوك املرا�سلة للبنك بتزويد عمالء البنك مبجموعة متنوعة من املنتجات ،مبا يف ذلك �إ�صدار خطابات االعتماد و�إ�صدار ال�ضمانات
وامل�شاركة يف �إدارة املخاطر واقتنا�ص الفر�ص املتعلقة باملعامالت امل�شرتكة .كما حتافظ وحدة امل�ؤ�س�سات املالية على عالقات قوية مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية و�شركات اال�ستثمار
والو�ساطة املالية و�شركات الت�أمني و�شركات ت�أمني ائتمان ال�صادرات .ويعتزم البنك موا�صلة تطوير هذه الوحدة التجارية لتمكينها من تقدمي جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات
�إلى البنوك املرا�سلة وعمالئه ممن يتواجدون و�/أو يزاولون �أعمالهم داخل اململكة ،مبا يف ذلك تقدمي امل�شورة وت�أكيد خطابات االعتماد ل�صالح امل�صدرين ال�سعوديني نيابة عن البنوك
الأجنبية ،و�إ�صدار ال�ضمانات املقابلة نيابة عن العمالء ومعاجلة املدفوعات الداخلية الواردة من البنوك املرا�سلة.
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هـ -وحدة القطاع العام

خ�صي�صا للتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية من �أجل تلبية االحتياجات املتنامية ملجموعة وا�سعة من جهات القطاع العام مثل
تهدف وحدة القطاع العام �إلى توفري حلول م�ص َممة
ً
حلول ومنتجات متويل ال�شركات والعقارات واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية ومتويل املقاوالت و�إدارة النقدية واخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية .كما تقدم وحدة القطاع العام خدمات
التمويل التجاري ،ومنتجات اخلزينة واخلدمات امل�صرفية الدولية لعمالء القطاع العام لدى البنك.
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ت�شمل املنتجات واخلدمات الأ�سا�سية التي يقدمها البنك للعمالء من خالل جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية ما يلي:
�أ -ح�ساب ودائع ال�شركات وخدمات التمويل :ت�شكل خدمات الإيداع ومتويل ال�شركات اجلزء الأكرب من �أن�شطة ال�شركات لدى البنك ،حيث ميثل متويل ال�شركات ما ن�سبته
 %55.0من �إجمايل التمويل لدى البنك بنهاية �سبتمرب 2017م .وت�شمل جمموعة املنتجات التي يقدمها البنك متويل ر�أ�س املال العامل وال�سحب على املك�شوف وخدمات
اخلزينة والتمويل ق�صري الأجل وطويل الأجل .كما يقدم البنك متويل ال�شركات بالريال ال�سعودي �أو ب�أي عملة �أخرى قابلة للتحويل مبعدالت ربح ثابتة �أو متغرية ح�سب
متطلبات العمالء بحيث تكون معظم منتجات التمويل قائمة على املرابحة .وتت�ألف حمفظة متويل ال�شركات لدى البنك من متويل يكون يف الغالب ق�صري الأجل ،ومبتو�سط
�آجال ا�ستحقاق �أقل من �سنة واحدة .وتكون معظم الت�سهيالت التي يقدمها البنك للعمالء من ال�شركات غري م�ضمونة .و�إذا رغب البنك يف احل�صول على �ضمانات ،عادة
ما تكون تلك ال�ضمانات ودائع نقدية �أو �ضمانات من طرف ثالث �أو �أ�سهم �أو عقارات �أو معدات.
ويقدم البنك لعمالئه جمموعة متنوعة من منتجات الودائع ترتاوح بني خدمات احل�ساب اجلاري وح�سابات الودائع لأجل واحل�سابات حتت الطلب وخدمات الإيداع
		
الإ�ضافية ،ف�ض ًال عن خدمات ال�صرف الأجنبي .وتُ�ص َنف غالبية ح�سابات الودائع على �أنها ح�سابات مربحة ،وتكون الغالبية العظمى من تلك احل�سابات مقومة بالريال
ال�سعودي با�ستثناء ح�سابات العملة غري املحلية �إذ تق ّوم غالبيتها بالدوالر الأمريكي وميكن �أن تكون ح�سابات الودائع مقومة مبجموعة من العمالت ،وعادة ما تكون الودائع
لأجل على �أ�سا�س �أجل ق�صري ،وترتاوح �آجال ا�ستحقاق هذه الودائع حيث ميكن �أن ترتاوح من �أ�سبوع واحد �إلى �سنة واحدة.
هاما يف تعزيز املحفظة امل�صرفية لل�شركات ،وذلك من خالل التمويل امل�شرتك الذي يقدمه .و ُيعد
ب -التمويل امل�شرتك/متويل امل�شاريع :تلعب وحدة التمويل امل�شرتك دو ًرا ً
البنك من البنوك الن�شطة يف �سوق متويل امل�شاريع والتمويل امل�شرتك ويحتفظ بعالقات قوية مع البنوك الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية� ،إذ يعمل البنك مع هذه البنوك من �أجل تطوير وهيكلة و�إدارة معامالت مبتكرة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية لعمالء البنك .وقد قامت وحدة التمويل
امل�شرتك لدى البنك حتى تاريخه ب�إعداد ومتويل معامالت تنطوي على م�شاريع كربى يف جمال البرتوكيماويات واالت�صاالت والبنية التحتية والنفط والغاز .كما يقدم البنك
لعمالئه من خالل ق�سم التمويل املتخ�ص�ص خدمات الوكالة فيما يخ�ص معامالت متويل امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
ويف حني حتتفظ احلكومة بخطط ال�ستثمار ر�ؤو�س الأموال الكبرية يف البنية التحتية يف اململكة ،يتوقع البنك �أن يبقى متويل امل�شاريع والتمويل امل�شرتك من الدوافع الأ�سا�سية
		
للنمو لدى البنك.
ج� -إدارة النقدية والتمويل التجاري واخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية :تهدف �إدارة النقدية والتمويل التجاري لدى البنك من خالل ما تقدمه من خدمات �إلى دعم الأعمال
امل�صرفية لل�شركات لدى البنك .وفيما يتعلق بالتمويل التجاري ،تتولى الوحدة م�س�ؤولية تعزيز وتنمية الأعمال التجارية من خالل تطوير و�إدارة وتقدمي منتجات وخدمات
جتارية مميزة .كما توفر الوحدة للعمالء اخلدمات اال�ست�شارية واال�ست�شارات ب�ش�أن م�سائل التمويل التجاري ،مبا يف ذلك هيكلة ال�صفقات التجارية والتخفيف من حدة
املخاطر والتعرف على املنتجات .وفيما يلي منتجات التمويل التجاري الرئي�سية:
 "اجلزيرة �أونالين" ،خدمة م�صرفية عرب �شبكة االنرتنت تقدم جمموعة متنوعة من خدمات التمويل التجاري لعمالء البنك من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات (تتيح البوابة
للعمالء �إجراء معامالت متويل جتاري دولية وحملية عن بعد يف الوقت املنا�سب بطريقة �آمنة وفعالة).
 خطابات ائتمان الت�صدير وخطابات ائتمان اال�سترياد.
 خطابات ال�ضمان ،والتي ت�شمل جمموعة متنوعة من �إ�صدار �أو �إعادة �إ�صدار املنتجات (مثل �سندات العطاءات و�سندات الأداء و�سندات الدفع املقدم وخطابات
�ضمان الدفعة امل�ستبقاة).
 �ضمانات ال�شحن.
 خطابات ال�ضمان املنتظرة.
 حت�صيل الفواتري.
 متويل الواردات (متويل ما بعد ال�شحن مبا يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وب�صورة �أ�سا�سية املنتجات القائمة على املرابحة).
 متويل ال�صادرات ،والذي يت�ضمن التمويل قبل وبعد ال�شحن مبوجب جمموعة متنوعة من �أ�ساليب التمويل املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية (مثل املرابحة
والتورق وامل�شاركة).
 ائتمان ال�صادرات ،وذلك من خالل التعاون الوثيق مع وكاالت ائتمان ال�صادرات.
وي�سعى البنك �إلى تقدمي خدمات الإدارة النقدية وخدمات املعامالت بطريقة �أكرث فعالية من حيث التكلفة والوقت للعمالء م�ستعين ًا مبن�صات تقنية فائقة التقدم .كما ي�سعى البنك �إلى
متكني عمالئه من ال�شركات من �إدارة املعامالت امل�صرفية وتنفيذها بكفاءة وحتقيق منو م�ستدام للأعمال التجارية .وت�شمل خدمات الإدارة النقدية ومنتجاتها الرئي�سية املقدمة من
البنك ما يلي:
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"خدمة دفع الرواتب بال�شركات (رواتبكم) " خدمة خم�ص�صة للعمالء من ال�شركات تهدف �إلى تب�سيط �أن�شطة �إدارة الرواتب ملوظفيها.
"اجلزيرة �أونالين ( ،")E-corporateخدمة م�صرفية عرب االنرتنت متاحة على مدار � 24ساعة ت�سمح للعمالء بجملة �أمور من بينها تتبع الو�ضع احلايل لبياناتهم
املالية (مثل �أر�صدة احل�سابات) واملعامالت وتنفيذ حتويالت الأموال الداخلية والدولية ودفع الفواتري والقيام بعمليات م�صرفية خا�صة مثل فتح احل�ساب والطلبات
اخلا�صة بدفاتر ال�شيكات.
خدمة ر�سائل ال�سويفت من النوع � 940أو " "MT940وهي خدمة متكن العمالء من ال�شركات من تتبع املعامالت امل�صرفية املربمة بني ح�ساب العميل لدى بنك
اجلزيرة وح�ساباته لدى البنوك الأخرى املحلية والدولية؛
خدمات نقل الأموال ،وهي خدمة توفر للعمالء و�سيلة �آمنة لإيداع �أو �سحب �أموالهم من و�إلى ح�ساباتهم امل�صرفية.

 �أجهزة ال�صراف الآيل لل�شركاتُ ،ت ّكن العمالء واملوظفني التابعني لهم من �إجراء ال�سحوبات النقدية وتتيح لهم الو�صول �إلى معامالت مالية �أخرى داخل �أجهزة
ال�صراف الآيل يف مقرات العميل.
 خدمات جتميع احل�سابات والأموال النقدية؛
 خدمات اخل�صم املبا�شر.
د -نقاط البيع با�ستخدام تقنية ( :)EMVيتو�سع البنك يف ن�شر حمطات نقاط البيع املزودة بتقنية البطاقات الذكية ( )EMVيف �شتى �أنحاء اململكة لعمالئه من الأفراد
وال�شركات على حد �سواء .وت�سمح حمطات البطاقات الذكية للم�ستهلكني ب�إبرام معامالتهم با�ستخدام بطاقات ال�صراف وائتمان حممية ب�شريحة ورقم تعريف �شخ�صي.
و�أ�ضاف البنك خالل عام 2017م �ألف و�ستمائة و�ستون ( )1660وحدة ويبلغ العدد الإجمايل لوحدات نظام البطاقات الذكية ثمانية �آالف و�ستمائة و�أربع وع�شرين
( )8.624بنهاية �شهر �سبتمرب 2017م.
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تتمثل الوظيفة الرئي�سية ملجموعة اخلزينة يف �إدارة موجودات البنك ومطلوباته و�إدارة خماطر ال�سيولة وقيا�س خماطر معدل الربح �أو ما تُعرف باحل�سا�سية للتغيريات يف معدالت
الأرباح ال�سائدة .وت�ضمن اخلزينة �أي�ض ًا �أن يظل خطر معدالت الربح يف حدود التعليمات التي و�ضعتها جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك (وي�شار �إليها فيما يلي با�سم "جلنة املوجودات
واملطلوبات") .وتُدير اخلزينة �إ�ضافة �إلى ذلك حمفظة البنك اال�ستثمارية.
يتم توفري غالبية متويالت البنك من ودائع العمالء (ال�شركات والأفراد) ،وي�ستخدم �سوق البنوك لتمويل اجلزء املتبقي فقط .ويتولى ق�سم اخلزينة م�سئولية الإ�شراف والت�أكد من حفاظ
البنك على امل�ؤ�شرات املالية التنظيمية التي يلزم على البنك �إتباعها.
وتقدم جمموعة اخلزينة خدماتها جلميع وحدات الأعمال الرئي�سية داخل البنك .وت�شمل عمليات جمموعة اخلزينة مدن الريا�ض وجدة واخلرب ،وتقدم جمموعة متنوعة من منتجات
وخدمات اخلزينة لعمالء البنك .كما �أن جميع املنتجات واخلدمات التي تقدمها جمموعة اخلزينة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة ويتم تقدميها بااللتزام مع توجيهات الهيئة ال�شرعية.
وت�شمل اخلدمات املقدمة جمموعة متكاملة من املنتجات امل�شتقة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة وحلول التحوط املرتبطة مبعدل الربح (املقاي�ضات واخليارات) ومنتجات التحوط اخلا�صة
بالعمالت الأجنبية (العقود الآجلة وعقود اخليار) .وكما يف تاريخ هذه ن�شرة ،يقدم البنك منتجات خزينة متنوعة مطابقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية مبا يوفر خيارات متعددة للعمالء.
و كما يف � 30سبتمرب 2017م ،بلغ �إجمايل موجودات اخلزينة ( )24.9مليار ريال �سعودي (بواقع  %36.9من �إجمايل �أ�صول البنك) ،باملقارنة مع ( )22.5مليار ريال �سعودي (بواقع
 %34.0من �إجمايل �أ�صول البنك) ،و ( )20.0مليار ريال �سعودي (بواقع  %31.7من �إجمايل �أ�صول البنك) ،و ( )23.1مليار ريال �سعودي (بواقع  %34.8من �إجمايل �أ�صول البنك)
بنهاية الأعوام 2016م ،و 2015م ،و 2014م على التوايل .وبنهاية �سبتمرب 2017م ،حققت اخلزينة ما ن�سبته  %35.1من �إجمايل الدخل الت�شغيلي للبنك ،باملقارنة مع  %30.3و %23.0
و  %27.6بنهاية الأعوام 2016م ،و 2015م ،و 2014م على التوايل.
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ت�شمل اخلدمات التي تقدمها اخلزينة منتجات �أ�سواق النقد ومعدل الربح والعمالت ومنتجات ال�سلع والتي تقدَ م لل�شركات و�أجهزة القطاع العام والهيئات احلكومية �إ�ضافة �إلى العمالء
وامل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية ذوي املالءة املالية العالية .كما تقدم اخلزينة منتجات الدخل الثابت لعمالء البنك من ال�شركات .وترتكز حمفظة الدخل الثابت لدى البنك ب�شكل رئي�سي
يف اململكة العربية ال�سعودية .كما تقدم اخلزينة جمموعة من منتجات ال�صرف الأجنبي والعمالت وال�سلع مبا يف ذلك ودائع برنامج نقاء الثابتة ق�صرية وطويلة الأجل وبرامج االدخار
ومبادالت معدالت الربح وحتويل العمالت واملنتجات امل�شرتكة.
وقد �شجعت جمموعة اخلزينة �أي�ض ًا ثقافة البيع املتبادل يف البنك حيث تعمل املجموعات الأخرى مع اخلزينة ك�شركاء لبيع منتجات اخلزينة �إلى جانب املنتجات امل�صرفية الأخرى.
ومن �أجل زيادة الدخل من �صفقات العمالت الأجنبية والر�سوم املرتبطة بها ،يعمل فريق مبيعات اخلزينة على تدريب مديرين يف قطاع اخلدمة امل�صرفية لل�شركات والأفراد وموظفي
املبيعات يف الأفرع على منتجات اخلزينة.
وت�شكل جمموعة منتجات التحوط املطابقة لأحكام ال�شريعة التي يقوم البنك بتقدميها جزء ًا هام ًا من حلول التمويل املقدمة للعمالء من ال�شركات والأفراد �أ�صحاب املالءة املالية العالية.
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يتم ت�صميم البنية التحتية لإدارة املخاطر يف البنك لتحديد العوامل التي ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على حمفظة البنك وعملياته ونتائجه املالية وحتليلها وتقييمها و�إدارتها .وتهدف البنية
التحتية لإدارة املخاطر كذلك �إلى تطوير وتو�صية �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر املنا�سبة .وتقدم �إدارة املخاطر الإر�شاد والتوجيه ب�ش�أن فل�سفة املخاطر وحتمل املخاطر الإجمالية
اخلا�صة بالبنك (والتي ت�شمل النظر فيما �إذا كانت املقرتحات التجارية اجلديدة مقبولة من منظور �إدارة املخاطر) بالإ�ضافة �إلى مراقبة االلتزام الداخلي ب�سيا�سات �إدارة املخاطر
و�إجراءاتها.
ويرت�أ�س هيكل �إدارة املخاطر لدى البنك ،رئي�س �إدارة املخاطر .وتراقب �إدارة املخاطر وتدير خماطر االئتمان (لل�شركات والأفراد) و خماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق واملخاطر
الت�شغيلية �إلى جانب �إدارة االئتمان وهيكلة املخاطر .ويدير كل نوع من املخاطر املذكورة مدير م�ستقل .هذا وتقع م�س�ؤولية �إدارة املخاطر الإجمالية للبنك على عاتق جمل�س الإدارة
مب�ساعدة جلنة �إدارة املخاطر حيث تقوم بالإ�شراف على املخاطر املرتبطة بعمل البنك وعملياته وكذلك مراجعة قابلية البنك لإدارة وحتمل املخاطر بناء ًا على التحليل املقدم عن
�إدارة املخاطر كما تقوم �أي�ضا ب�صياغة ال�سيا�سات املنا�سبة لتطبيقها .كما يتبع البنك لوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كحد �أدنى ويطبق يف بع�ض احلاالت �سيا�سات �أكرث ت�شدد.
اجلدير بالذكر �أن قطاع اخلزينة يحتفظ ببع�ض امل�س�ؤوليات املتعلقة ب�إدارة خماطر ال�سيولة وخماطر معدالت الربح .وي�ؤدي عدد من جلان جمل�س الإدارة (وخ�صو�ص ًا جلنة �إدارة
املخاطر وجلنة املراجعة) بع�ض الأن�شطة اخلا�صة ب�إدارة املخاطر كما تقوم بالإ�شراف العام على خماطر معينة� ،إذ تقوم جلنة �إدارة املخاطر مبراجعة قابلية البنك لإدارة وحتمل
املخاطر بنا ًء على التحليل املقدم من �إدارة املخاطر ،وتقوم جلنة املراجعة بالإ�شراف على الأن�شطة املتعلقة ب�إدارة املخاطر (للمزيد من التفا�صيل حول جلان جمل�س الإدارة الرجاء
مراجعة الق�سم " 7-5جلان جمل�س الإدارة").
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يتعر�ض البنك للمخاطر االئتمانية ،واملتمثلة يف امكانية �إخالل �أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته املالية جتاه البنك مما ينتج عنه خ�سارة مالية .وتن�ش�أ حاالت التعر�ض للمخاطر االئتمانية
يف منتجات التمويل والت�سهيالت مبختلف �أنواعها .كما توجد �أي�ض ًا خماطر ائتمان يف بع�ض البنود التي التظهر يف القوائم املالية مثل التزامات تقدمي التمويل وال�ضمانات وخطابات
االعتماد.
و ُيق ِّيم البنك املخاطر االئتمانية من خالل درا�سة احتمالية تعرث الأطراف املعنية عن ال�سداد وذلك با�ستخدام مناذج ت�صنيف داخلية .و ُيراجع البنك �أي�ض ًا الت�صنيفات االئتمانية
لل�شخ�ص املعني ال�صادرة عن وكاالت الت�صنيف الدولية (�إن وجدت).
ويحاول البنك ال�سيطرة على خماطر االئتمان عن طريق مراقبة التعر�ض االئتماين الإجمايل ومراقبة خماطر الرتكز عن طريق احلد من التعامل مع �أطراف حمددة وتقييم اجلدارة
االئتمانية للأطراف املقابلة ب�شكل م�ستمر .وت�صميم �سيا�سات �إدارة خماطر البنك لتحديد وو�ضع حدود املخاطر املنا�سبة ومراقبة املخاطر وااللتزام بهذه احلدود.
ويظهر تركز املخاطر االئتمانية عندما ينخرط عدد من الأطراف املقابلة يف �أن�شطة عمل مماثلة� ،أو �أن�شطة جتارية يف نف�س املنطقة اجلغرافية� ،أو �إذا كانت تلك الأطراف املقابلة تت�سم
ب�سمات اقت�صادية مت�شابهة جتعل قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تت�أثر على نحو مماثل بالتغريات يف الأو�ضاع االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غريها من الأو�ضاع .كما ُي ّبي تركز
املخاطر االئتمانية �أي�ض ًا �إلى احل�سا�سية الن�سبية لأداء البنك اجتاه التطورات التي ت�ؤثر على قطاع بعينه �أو منطقة جغرافية بعينها.
ويف ال�سياق العادي لأن�شطة التمويل ،قد يح�صل البنك على �ضمانات للحد من املخاطر االئتمانية .وت�شمل ال�ضمانات الودائع لأجل والودائع النقدية الأخرى وال�ضمانات املالية من بنوك
�أخرى والأ�سهم املحلية والعقارات وغريها من املمتلكات واملعدات وال�ضمانات املقدمة من �أطراف ثالثة (مبا يف ذلك الأفراد وال�شركات) ،ف�ض ًال عن التنازالت و�/أو الإقرار بالعائدات
املرتتبة على العقد املرتبط بالتمويل (�إن وجد) .ويحتفظ البنك بال�ضمانات مقابل التمويل التجاري والفردي ويتم مراقبتها و�إدارتها ملواجهة خماطر التعر�ض ذات ال�صلة ب�صايف قيمها
املحققة .ويحتفظ البنك بال�ضمانات العقارية من خالل حتويل �صك امللكية �إلى �شركة تابعة للبنك.
وب�صفة عامة ال ي�ؤخذ �ضمان على التمويل امل�ستحق على البنوك الأخرى وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية �إال يف حالة اتفاقيات �إعادة ال�شراء (.)REPO
وي�ستخدم البنك النظام الرقمي لتقييم املخاطر ( )ORRوهو نظام ت�صنيف ائتماين داخلي للتعرف على خطر االئتمان و�إدارته داخل حمفظة التمويل اخلا�صة به .وي�شمل نظام
الت�صنيف ع�شر درجات� ،سبعة منهم تتعلق بالتمويالت غري املتعرثة وثالث درجات تتعلق بالتمويالت املتعرثة .كما يتم و�ضع خم�ص�صات حمددة النخفا�ض القيمة فيما يتعلق باملحفظة
املتعرثة وفق ًا ملرتبة كل مقرت�ض (�إذ حتدد من قبل جمموعة �إدارة املخاطر يف البنك عن طريق ا�ستخدام معايري حمددة مثل الأن�شطة والتدفقات النقدية وهيكل ر�أ�س املال) ووفق ًا
لل�ضمانات املقدمة .كما يتم كذلك تخ�صي�ص خم�ص�صات �إ�ضافية على م�ستوى املحفظة الإجمايل مبا يتما�شى مع املتطلبات التنظيمية املحلية .وتُراجع جمموعة التدقيق الداخلي لدى
البنك ب�شكل م�ستقل النظام العام لإدارة املخاطر ب�صفة منتظمة.
وي�سعى البنك �إلى �إدارة املخاطر االئتمانية من خالل تنويع �أن�شطة التمويل ل�ضمان عدم وجود �أي تركزات للمخاطر االئتمانية لدى الأفراد �أو جمموعات العمالء يف مناطق جغرافية �أو
قطاعات معينة .وكما هو مذكور �أعاله ،ف�إن البنك ي�أخذ �أي�ض ًا �ضمان ًا عندما يكون ذلك مالئم ًا .وتراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات وتطلب �ضمانات �إ�ضافية وفق ًا لالتفاقية ذات
العالقة وتراقب القيمة ال�سوقية لل�ضمان الذي يتم احل�صول عليه وذلك من خالل نظرها يف مدى كفاية خم�ص�ص خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.
ويراجع البنك ب�صفة دورية �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر اخلا�صة به لكي يعك�س التغيريات يف الأ�سواق واملنتجات و�أف�ضل املمار�سات النا�شئة.
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تن�ش�أ خماطر ال�سوق من التغري يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار العموالت ومعدالت الربح و�أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي مما ي�ؤثر على دخل البنك �أو قيمة �أ�صوله من الأدوات
املالية .ولعل الهدف من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة حاالت التعر�ض ملخاطر ال�سوق وال�سيطرة عليها �ضمن حدود مقبولة ،مع حتقيق عائد على املخاطر.
ويو ّزع البنك تعر�ضه ملخاطر ال�سوق بني حمافظ متداولة وحمافظ غري متداولة .و َيحتفظ البنك باملحافظ املتداولة ب�صفة رئي�سية من خالل جمموعة اخلزينة وت�شمل اال�ستثمارات يف
ال�صكوك ويف الأ�سهم و�صناديق اال�ستثمار التي يتم �إدارتها على �أ�سا�س القيمة العادلة.
وملجل�س الإدارة ال�صالحية فيما يتعلق مبخاطر ال�سوق .ويحدد املجل�س احلدود اخلا�صة بامل�ستوى املقبول للمخاطر يف دفرت التداول لدى البنك .وتتم �إدارة خماطر ال�سوق اخلا�صة من
خالل دفرت التداول والدفرت غري املرتبط بالتداول ومراقبته با�ستخدام حتليل احل�سا�سية.
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مخاطر العمالت

خماطر العمالت هي خطر تغري قيم �أ�سعار �صرف العمالت ب�سبب التغيريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .ويدير البنك حاالت التعر�ض لت�أثريات التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت
الأجنبية ال�سائدة وفق ًا ملركزه املايل وتدفقاته النقدية.
وقد و�ضع جمل�س الإدارة حدود ًا على املراكز بح�سب العملة .ويتم مراقبة املراكز مرتني يومي ًا ل�ضمان احلفاظ على هذه املراكز يف حدودها املقررة.
مخاطر أسعار األسهم

خماطر �أ�سعار الأ�سهم تتمثل يف خطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة للتغيريات يف ظروف ال�سوق.
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مخاطر السيولة

خطر ال�سيولة هو خطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات ال�سداد عند ا�ستحقاقها .وميكن �أن يكون خطر ال�سيولة ب�سبب ا�ضطرابات ال�سوق �أو انخفا�ض م�ستوى الت�صنيف االئتماين،
وهو ما قد يت�سبب يف قلة م�صادر التمويل .ولتخفيف هذا اخلطر ،ميتلك ق�سم اخلزينة م�صادر متويل متنوعة بالإ�ضافة �إلى قاعدة الودائع الرئي�سية ويدير الأ�صول مع �أخذ م�س�ألة ال�سيولة
يف االعتبار واحلفاظ على ر�صيد مالئم من النقد وما يف حكمه �إلى جانب الأوراق املالية القابلة للت�سييل ب�سهولة وير�صد التدفقات النقدية يف امل�ستقبل وفجوات ال�سيولة ب�صفة يومية.
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كما وفر البنك �أي�ض ًا خطوط ائتمان ميكنه الو�صول �إليها لتلبية احتياجات ال�سيولة.
ووفق ًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يحتفظ البنك بوديعة نظامية  %7من جمموع الودائع حتت الطلب و %4من االدخار والودائع لأجل.
بالإ�ضافة �إلى الوديعة النظامية ،يحتفظ البنك �أي�ض ًا باحتياطيات �سيولة ال تقل عن  %20من الودائع ،يف �شكل نقدي �أو �أ�صول ميكن حتويلها �إلى نقد يف غ�ضون فرتة ال تزيد عن ثالثني
( )30يوم ًا .وميكن للبنك احل�صول على ال�سيولة من خالل �صفقات �إعادة ال�شراء املتاحة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملا ي�صل �إلى  %75من قيمة ودائع املرابحة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.
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تراقب جمموعة التدقيق الداخلي عن كثب كافة املهام التي ي�ضطلع بها البنك من �أجل تقييم كفاءة وجودة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وملواجهة �أي خطر �إهمال يف تقدمي
البنك و�شركاته التابعة للخدمات امل�صرفية .وتخ�ضع جمموعة التدقيق الداخلي لإ�شراف جمل�س الإدارة مبا�شرة،
وتراقب جمموعة التدقيق الداخلي – ويتم تقيمها مرتني �سنوي ًا  -مدى التزام �أق�سام البنك (جميع جمموعات الأعمال ووحدات الدعم الت�شغيلية والإدارية ذات ال�صلة) و�شركاته التابعة
ب�إر�شادات التقييم الذاتي لاللتزام التي ي�ضعها البنك وتقوم ب�إبالغ النتائج �إلى رئي�س ق�سم العمليات ل�ضمان ا�ستخدام هذه الإر�شادات على النحو املطلوب .وتعِد جمموعة التدقيق
الداخلي ب�شكل دوري تقرير ًا موجز ًا للمخاطر �إلى جمل�س الإدارة يقدم معلومات عن م�ستوى التقدم املحرز فيما يتعلق بتقييم املخاطر و�أوجه الق�صور يف بيئة الرقابة و�أنظمة الرقابة
التي ال تعمل على النحو املطلوب ،ونوعية املخاطر التي ال ميكن تخفيفها بالكامل والتو�صيات اخلا�صة بتعزيز نظم و�ضوابط �إدارة املخاطر .وت�ستعني الإدارة بهذا التقرير لتقييم �إدارة
املخاطر الت�شغيلية وتقدمي �إر�شادات حول اال�سرتاتيجية واملنهجية اخلا�صة بال�سلوك يف امل�ستقبل.
ويتم �إجراء مراجعات تطبيقات الكمبيوتر و�أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بالبنك من جانب مدققني متخ�ص�صني يف �أنظمة املعلومات يف جمموعة تقنية املعلومات لدى البنك ل�ضمان
فعالية وكفاءة ال�ضوابط ذات ال�صلة بالنزاهة وال�سرية وتوافر �أنظمة التطبيق واملكونات والبيانات ذات ال�صلة.
ويتمتع جميع موظفي التدقيق الداخلي بامل�ؤهالت واخلربات املهنية املطلوبة.
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يتلخ�ص دور جمموعة االلتزام فيما يلي )1( :حتديد وتقييم ور�صد خماطر االلتزام التي يواجهها البنك و�إبالغ الإدارة العليا بهذه املخاطر .و ( )2الت�أكد من �أن الأن�شطة املختلفة
و�سيا�سات و�إجراءات البنك تتوافق مع املعايري املعمول بها والقواعد واللوائح ال�صادرة عن اجلهات والهيئات التنظيمية والرقابية مثل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية،
وكذلك ال�ضوابط اخلا�صة بالبنك ،وذلك من �أجل الوقوف على خماطر االلتزام وتخفيفها .وتعمل جمموعة االلتزام كحلقة و�صل بني البنك وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق
املالية .وتتمتع جمموعة االلتزام باال�ستقاللية وال�سلطة االزمة للقيام مبهامها حيث تتبع �إداري ًا الرئي�س التنفيذي وترفع تقاريرها �إلى جمل�س �إدارة البنك ب�شكل مبا�شر ،كما تت�ضمن
جمموعة االلتزام على جلنة التزام تقوم مبهام دعم �أعمال جلنة املراجعة يف جوانب االلتزام.
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وتراقب جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �سيا�سات و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومعرفة العميل .وت�ستخدم جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب �أنظمة �آلية ملراقبة العمليات التجارية للبنك عن كثب وتقدمي تقرير ب�ش�أنها ،عند ال�ضرورة ،وذلك من �أجل حتديد وتقييم ومراقبة ومنع اال�ستخدام املحتمل غري امل�شروع
خلدمات البنك املتعلقة بغ�سل الأموال و متويل الإرهاب وغريها من اجلرائم اخلطرية .كما يتم مراجعة جميع ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة مبجموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ب�شكل �سنوي ل�ضمان االلتزام باملتطلبات التنظيمية املحلية و�أف�ضل املمار�سات الدولية.
ويرت�أ�س جمموعة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب م�س�ؤول الإبالغ عن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى البنك والذي يتبع �إداري ًا الرئي�س التنفيذي ب�شكل مبا�شر .ويتحمل م�س�ؤول الإبالغ
عن غ�سل الأموال م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات �إلى جانب اكت�شاف املعامالت امل�شتبه بها والإبالغ عنها ف�ض ًال عن الرد على ا�ستف�سارات املوظفني فيما يتعلق مب�سائل مكافحة غ�سل الأموال
وتطبيق نظام �آيل ملكافحة غ�سل الأموال .ويعمل م�س�ؤول الإبالغ عن غ�سل الأموال كحلقة و�صل بني البنك وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وجهات حكومية �أخرى
ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
وطبق البنك �أي�ض ًا "�سيا�سة عقوبات" تغطي �إجراء الأعمال التجارية مع دول تخ�ضع لكافة العقوبات ال�صادرة من جانب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية والأمم
املتحدة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يتبنى البنك "�سيا�سة احل�سابات عالية املخاطر" التي تغطي تعزيز العناية الواجبة وعمليات املوافقة املت�صاعدة على العالقات فيما يتعلق بال�شركات
و�شرائح العمالء التي تنطوي على خماطر عالية على النحو الذي حتدده �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفق ًا للنهج القائم على املخاطر الداخلية للبنك فيما يتعلق بغ�سل الأموال.
ويجب على جميع املوظفني الإطالع على �سيا�سات و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال بالبنك .عالوة على ذلك ،يجري البنك برامج تدريبية حمددة للموظفني الذي يتعاملون مع العمالء
من �أجل تعزيز م�ستويات الوعي بااللتزام يف البنك و�شركاته التابعة.
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جمموعة امل�ساندة م�س�ؤولة عن تقدمي الدعم الإداري والت�شغيلي وتطوير الإ�سرتاتيجيات والأعمال و�إدارة امل�شاريع اخلا�صة بالبنك ب�شكل خا�ص ،وجمموعة اجلزيرة ب�شكل عام .وتت�ألف
من جمموعات فرعية خمت�صة بالعمليات الت�شغيلية وتقنية املعلومات واخلدمات اللوج�ستية و�أمن ال�شركات وامل�شرتيات وتطوير اال�سرتاتيجيات و�إدارة امل�شاريعُ ،وتثل من بينها جمموعتا
العمليات الت�شغيلية وتقنية املعلومات �أهمية خا�صة بالن�سبة لكفاءة ت�شغيل �أن�شطة البنك اليومية.




العمليات الت�شغيلية :ت�ضطلع هذه املجموعة الفرعية مب�س�ؤولية تلبية جمموعة وا�سعة من املتطلبات الإدارية والت�شغيلية العامة املتعلقة مبجموعة اجلزيرة مل�ساندة كافة
�أق�سام العمل ،ولكنها تدعم ب�شكل رئي�سي قطاعات الأفراد وال�شركات واخلزينة .ويف �إطار �إ�سرتاتيجية البنك لتعزيز خدماته ومنتجاته وعملياته ،يتم من خالل هذه
املجموعة الفرعية حتديد م�ستوى اخلدمة واال�ستفادة منها وذلك لتح�سني الأداء .ومن بني الأهداف الإ�سرتاتيجية ملجموعة العمليات الت�شغيلية حت�سني معدل املعاجلة
املبا�شرة للمدفوعات (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم "املعاجلة املبا�شرة للمدفوعات") من خالل عملية �إعادة الهند�سة والبنية التحتية القوية لتقنية املعلومات.
تقنية املعلومات :ت�ضطلع هذه املجموعة الفرعية مب�س�ؤولية �صيانة البنية التحتية لتقنية املعلومات مبجموعة اجلزيرة ،وتوفري نظم معلومات �آمنة وموثوق بها ف�ضال عن
توفري الدعم الفني لعمليات املجموعة وتطوير الربامج اخلا�صة بالأن�شطة التجارية واملتطلبات الت�شغيلية للمجموعة (مبا يف ذلك اخلدمات امل�صرفية وخدمات التداول
عرب االنرتنت مثل "اجلزيرة �أونالين" و"تداولكم").
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 اخلدمات اللوج�ستية :تقدم هذه املجموعة الفرعية اخلدمات اللوج�ستية الالزمة لدعم �إدارات البنك الأخرى ،وت�ساهم ب�شكل فعال يف دعم منو قطاع الأفراد حيث �ساندت
هذه املجموعة قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد على افتتاح فروع جديدة خا�صة باخلدمات امل�صرفية للأفراد وخدمات التحويل (فوري) وذلك كما بتاريخ هذه الن�شرة.
 تطوير اال�سرتاتيجيات و�إدارة امل�شاريع :ترتكز الوظيفة الأ�سا�سية لهذه املجموعة على تقدمي االقرتاحات ب�ش�أن م�شروعات البنك الإ�سرتاتيجية (احلالية وامل�ستقبلية)
ودرا�ستها ومراقبتها و�إدارتها (من حيث التكلفة والإطار الزمني وحتديد الأولويات)ً ،
ف�ضل عن رفع التقارير ذات ال�صلة للإدارة العليا .ويف الآونة الأخرية ،كان تركيز
املجموعة وال يزال هو الرتكيز على التنفيذ الفعال للم�شروعات الهامة يف البنك (وكذلك �شركتي اجلزيرة كابيتال واجلزيرة تكافل تعاوين) ،مثل ا�ستقطاب العمالء اجلدد
وتطوير املنتجات اجلديدة وابتكار خطوط �أعمال جديدةً ،
ف�ضل عن �إعادة هند�سة �إجراءات الأعمال احلالية .كما ت�ضطلع هذه املجموعة بعدد من امل�س�ؤوليات الأخرى
منها م�س�ؤولية تطبيق معايري اجلودة املت�سقة واملتعارف عليها (مبا يف ذلك اعتماد  )Six-Sigmaيف جميع وحدات �أعمال البنك بهدف الو�صول �إلى عمليات �أكرث كفاءة،
وم�س�ؤولية حتديد اجلودة وو�ضع املعايري يف كل اجلوانب املتعلقة ب�أن�شطة البنك ،وم�س�ؤولية تطوير العمليات التجارية واملتطلبات العملية والوظيفية والفنية بالإ�ضافة �إلى
التن�سيق بني فريق الأعمال والفريق الفني املعني بالبنية التحتية للبنك وفريق التنفيذ ل�ضمان �سال�سة االنتقال بني �أعمال ال�شراء والت�سليم.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�س�ؤولية تطوير الأعمال و�إدارة امل�شاريع كانت مناطة مبجموعة م�ستقلة لدى البنك وهي جمموعة اال�سرتاتيجية وتطوير الأعمال والتي مت ا�ستحداثها يف عام
2016م .ويف بداية عام 2018م مت �إلغاء هذه املجموعة كمجموعة م�ستقلة لدى البنك ودمج �أعمالها مع �أعمال جمموعة امل�ساندة كمجموعة فرعية ملجموعة امل�ساندة.
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تتولى املجموعة القانونية م�س�ؤولية تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية القانونية للبنك بالإ�ضافة �إلى خدمات التقا�ضي .وتهدف املجموعة القانونية من خالل اخلدمات القانونية التي تقدمها
�إلى حماية م�صالح البنك على النحو الأمثل عن طريق التعامل مع امل�شكالت القانونية وتقدمي اال�ست�شارات القانونية كلما ا�ستلزم الأمر ذلك.
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تعد جمموعة املوارد الب�شرية �شري ًكا ا�سرتاتيج ًيا جلميع �إدارات العمل داخل البنك ،وت�ضم �ضمن وظائفها النطاق الكامل لعمليات املوارد الب�شرية والإ�سرتاتيجية ذات العالقة بذلك.
كما �أنها ت�ضطلع مب�س�ؤولية التعرف على جميع متطلبات وم�شكالت املوارد الب�شرية و�إدارتها وتنظيمها وتوجيهها ومراقبتها ،مبا يف ذلك تقدمي امل�شورة ب�ش�أن جميع املكاف�آت والتوظيف
و�إدارة الكفاءات والعالقات احلكومية ،بالإ�ضافة �إلى مراقبة املمار�سات التنظيمية للموارد الب�شرية وااللتزام بها.
44 4 -44 -4مجموعة التسويق واالتصاالت

تتولى جمموعة الت�سويق واالت�صاالت بالبنك م�س�ؤولية تنظيم الفعاليات الإعالمية والتجارية (مثل امل�ؤمترات ال�صحفية واحتفاالت �إطالق املنتجات) ف�ض ًال عن �إعداد وتوزيع البيانات
ال�صحفية والدعاية والإعالن �إلى جانب مرا�سالت البنك املر�سلة �إلى امل�ستثمرين وامل�ساهمني.
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�إدراك ًا منه لدوره املجتمعي ،خ�ص�ص البنك يف  10جمادى الأول 1427هـ (املوافق  6يونيو 2006م) مائة ( )100مليون ريال �سعودي لإن�شاء برنامج خدمة جمتمعي (خري اجلزيرة لأهل
اجلزيرة) .هذا وقد �أن�شئ برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة لتنفيذ برامج و�أن�شطة اجتماعية ل�صالح املجتمع ال�سعودي من خالل دعم وتنظيم الأن�شطة يف املجاالت االجتماعية
والإن�سانية والثقافية .وي�أمل البنك �أن ي�ساعد برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة يف حتقيق تطور م�ستدام داخل املجتمع ال�سعودي.
كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار ،يدير برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة الربامج التالية:
 برنامج القرو�ض احل�سنة "قر�ض بال مرابحة"� :صمم هذا الربنامج مل�ساعدة �أبناء وبنات الأ�سر املحتاجة يف احل�صول على فر�صة بدء م�شاريع �صغرية من خالل تقدمي
التمويل الالزم بالتعاون مع املنظمات اخلريية الأخرى.
 برنامج التدريب والت�أهيل ل�سوق العمل� :صمم هذا الربنامج لتدريب و�إعداد ال�شباب والفتيات ل�سوق العمل من �أجل م�ساعدتهم يف �إدارة حياتهم املهنية يف امل�ستقبل.
 برنامج ذوي االحتياجات اخلا�صة� :صمم هذا الربنامج مل�ساعدة الأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة الكت�ساب املهارات الالزمة لتح�سني قدراتهم من �أجل م�ساعدتهم
يف التوا�صل مع املجتمع على نطاق وا�سع.
 برنامج بناء قدرات القطاع غري الربحي� :صمم هذه الربامج للم�شاركة يف العمل الإن�ساين واخلريي من خالل �إقامة الربامج التعليمية والثقافية ،وت�أهيل العاملني يف القطاع
االجتماعي يف تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم.
 برنامج الفعاليات وامل�شاركات الوطنية واال�سالمية� :صمم الربنامج لأجل دعم امل�شاريع والدرا�سات البحثية وامل�ؤمترات العلمية املتعلقة بامل�س�ؤولية االجتماعية وامل�صرفية
الإ�سالمية ،بالإ�ضافة للم�شاركة يف املنا�سبات الوطنية واحلمالت الإن�سانية.
 برنامج املبادرات التطوعية والوعي املجتمعي � :صمم هذا لأجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي ودعم املبادرات ال�شبابية ون�شر الوعي املجتمعي جتاه ق�ضاياه الأ�سا�سية وامل�ؤثرة.
 برنامج �إخاء� :صمم هذا الربنامج مل�ساعدة موظفي البنك وامل�ساهمة يف حت ّمل بع�ض الأعباء التي تواجههم (املادية ،ال�صحية ،التعليمية).
هذا ،وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من برنامج (خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة) خالل الن�صف الأول لعام 2017م ،مبختلف براجمه و�أن�شطته يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة
العربية ال�سعودية ،ثالثة �آالف وثمامنائة و�سبعة وثمانون (�)3.887شاب ًا وفتاة ،وبلغ �إجمايل ما �أنفق على الربنامج خم�سة ع�شر مليون و�ستمائة و�سبعة ع�شر �ألف و�سبعمائة وت�سعون
( )15.617.790ريال �سعودي.
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تتمثل املهام الرئي�سية للمجموعة ال�شرعية وامل�س�ؤولية االجتماعية التابعة للبنك يف مراقبة تطبيق اجلوانب املختلفة لل�شريعة الإ�سالمية داخل البنك و�ضمان التزام كافة املعامالت
والعمليات والأن�شطة التجارية التي ينفذها البنك لل�شريعة الإ�سالمية (بح�سب تف�سري الهيئة ال�شرعية) .كما تعمل كو�سيط بني الهيئة ال�شرعية وبني وحدات الأعمال املختلفة للبنك فيما
يتعلق مبا يلي )1( :تبليغ القرارات والآراء و ( )2تبليغ التعقيبات والت�سا�ؤالت الواردة من �شبكة البنك للهيئة ال�شرعية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تركز املجموعة ال�شرعية على البحوث املتعلقة
بامل�صرفية املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة وتطوير منتجات مالية جديدة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة للبنك.
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وتت�ألف الهيئة ال�شرعية التابعة للبنك من خم�سة �أع�ضاء والواردة �أ�سمائهم يف اجلدول �أدناه:
املن�صب

الإ�سم

رئي�س الهيئة

معايل ال�شيخ /عبداهلل بن �سليمان املنيع

نائب رئي�س الهيئة

معايل ال�شيخ الدكتور /عبداهلل بن حممد املطلق
الدكتور /فهد بن علي العليان

مقرر الهيئة

الدكتور /حممد بن علي القري

ع�ضو الهيئة

الدكتور /عبدال�ستار �أبو غدة

ع�ضو الهيئة
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�إن ال�شركات التابعة والزميلة للبنك املدرجة يف قوائمه املالية املوحدة تتمثل يف ما يلي:
امللكية (املبا�شرة وغري املبا�شرة)

ا�سم ال�شركة
�شركة اجلزيرة كابيتال

%100

�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري

%100

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

 %30( %35ب�شكل مبا�شر و %5من خالل �شركة اجلزيرة كابيتال) %

�شركة �أمان لوكالة الت�أمني

%100

�شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة (م�ؤ�س�سة يف جزر الكاميان)

%100

444 -4 4 -44 -4رشكة الجزيرة كابيتال

تعد �شركة اجلزيرة كابيتال الذراع اال�ستثماري للبنك ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة مقفلة تقدم خدماتها وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ت�أ�س�ست يف عام 2008م ومرخ�ص لها مبمار�سة
�أعمال الأوراق املالية من هيئة ال�سوق املالية .وت�أ�س�ست �شركة اجلزيرة كابيتال ك�شركة تابعة بالكامل للبنك بعد �أن كانت ق�سم ًا داخل البنك وذلك التزام ًا باملتطلبات النظامية التي تتطلب
ف�صل �أعمال الأوراق املالية يف كيانات م�ستقلة.
ويبلغ ر�أ�س املال �شركة اجلزيرة كابيتال خم�سمائة ( )500مليون ريال �سعودي ،يت�ألف من خم�سني ( )50مليون �سهم ،قيمة ال�سهم الواحد ع�شرة ( )10رياالت �سعودية.
وتُقدم �شركة اجلزيرة كابيتال منتجات وخدمات الو�ساطة املالية (والتي تكون جميعها متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وموافق عليها من الهيئة ال�شرعية) لتداول الأ�سهم يف
الأ�سواق املحلية و�أ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي والأ�سواق الدولية.
وتعد �شركة اجلزيرة كابيتال �أكرب مقدم خدمات و�ساطة مالية يف تداول (من حيث القيمة الإجمالية املتداولة) وظلت كذلك على مدار الع�شر �سنوات املا�ضية .وقد نفذت �شركة اجلزيرة
كابيتال �صفقات تداول بلغت قيمتها حوايل مائة واثنان وخم�سون ( )152مليار ريال �سعودي كما يف تاريخ � 30سبتمرب 2017م مقارنة مببلغ ثالثمائة واثنان و�أربعون ( )342مليار ريال
�سعودي يف عام 2016م ومببلغ خم�سمائة وت�سعة وثالثون( )539مليار ريال �سعودي يف عام 2015م ومبلغ �سبعمائة واثنان و�أربعون ( )742مليار ريال �سعودي يف عام 2014م .وتقدم
�شركة اجلزيرة كابيتال حلول و�ساطة مبتكرة ي�سهل الو�صول �إليها و�سريعة اال�ستجابة لعمالئها لتمكينهم من حتقيق �أهدافهم اال�ستثمارية .وميكن �أن يعزى جناحها من بني �أمور �أخرى
�إلى من�صة التداول الإلكرتونية الفعالة و�سهلة اال�ستخدام  TadawulComواحلائزة على العديد من اجلوائز ،حيث ُتكن من�صة التداول هذه العمالء من �إجراء عمليات تداول كبرية
عرب االنرتنت �أو عرب الهاتف يف �أي مكان يف العامل ويف �أي وقت ويف �أ�سواق عدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ويف �شتى �أنحاء العامل .ومتتلك �شركة اجلزيرة كابيتال �شبكة وا�سعة من
مراكز اال�ستثمار املوزعة يف �شتى �أنحاء اململكة ،حيث توفر �صاالت تداول ي�سهل الو�صول �إليها وجمهزة ب�شكل منا�سب �إلى جانب مراكز وكالء مزودة بالكامل باملوظفني مل�ساعدة العمالء
يف �إجراء عمليات التداول عرب الأوامر الهاتفية .وتوا�صل �شركة اجلزيرة كابيتال زيادة قدرات التداول لتمكني العمالء من التداول يف �أ�سواق دولية جديدة.
بالإ�ضافة خلدمات الو�ساطة املالية ،تقدم �شركة اجلزيرة كابيتال لعمالئها منتجات وخدمات �أخرى من بينها:
أ -إدارة األصول

يعمل فريق من املتخ�ص�صني يف جمال اال�ستثمار لدى �شركة اجلزيرة كابيتال لإدارة الأ�صول .وتدير �شركة اجلزيرة كابيتال حالي ًا جمموعة من �صناديق اال�ستثمار (�صناديق �أ�سهم
�سعودية ويابانية و�أوروبية وخليجية وعاملية و�أ�سواق نا�شئة وعقارية و�أ�سواق نقد) .وتدير �شركة اجلزيرة كابيتال كذلك حمافظ خا�صة لبع�ض العمالء مبا يتيح لهم تنويع ا�ستثماراتهم
وحتقيق �أهدافهم اال�ستثمارية.
ت�شكل وحدة �إدارة الأ�صول عامال رئي�س ًا ال�سرتاتيجية �شركة اجلزيرة كابيتال يف حتقيق �إيرادات م�ستقبلية حيث ترى �أن قطاع �إدارة الأ�صول ميتلك فر�ص منو كبرية يف امل�ستقبل داخل
اململكة.
ب -املرصفية االستثامرية وأعامل متويل الرشكات

توفر �شركة اجلزيرة كابيتال خدمات ا�ست�شارية للعمالء من ال�شركات الذين ي�سعون للح�صول على التمويل من خالل ال�سوق املالية مبا يف ذلك خدمات امل�شورة فيما يتعلق باملنتجات
امل�صرفية اال�ستثمارية كال�صكوك وحقوق الأولوية والطروحات اخلا�صة والطروحات العامة الأولية بالإ�ضافة �إلى خدمات التعهد بالتغطية وخدمات الإندماج واال�ستحواذ.
ج -األبحاث

ت�ضم �شركة اجلزيرة كابيتال ق�سم ًا للأبحاث لتزويد العمالء ببيانات و�إر�شادات خا�صة بال�سوق لت�سهيل اتخاذ القرار اال�ستثماري .وي�ساعد الق�سم العمالء على حتقيق �أهدافهم
اال�ستثمارية وذلك ب�شكل رئي�سي من خالل الن�شر الدوري لأنواع خمتلفة من تقارير الأبحاث والتي من بينها:
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تقارير دورية عن ال�سوق يتم ن�شرها ب�صفة يومية و�أ�سبوعية و�شهرية بهدف تقدمي ملخ�صات موجزة وموثوقة لأداء ال�سوق واجتاهه العام.
تقارير عن قطاع معني �أو �شركة حيث تقدم حتليالت مف�صلة لأداء ال�شركة �أو القطاع وت�شمل ال�شركات الرائدة والقطاعات الأكرث فعالية من وجهة نظر حتليلية فنية
وجوهرية .وتبد�أ تغطية ال�شركة بتقرير مبدئي ويليها عادة تقارير متتابعة تعك�س ر�أي �شركة اجلزيرة كابيتال حول �أداء �شركة ما وتطوراتها.
تقارير خا�صة  -يتم �إ�صدارها ملعاجلة �أو تقدمي ر�ؤى �أو �آراء حول تطورات و�أحداث معينة من بينها التطورات االقت�صادية واجتاهات اال�ستثمارات النا�شئة على امل�ستوى
املحلي والدويل.

د -الحفظ

تقدم �شركة اجلزيرة كابيتال خدمات حفظ الأوراق املالية يف الأ�سواق املحلية والدولية والتي ت�شمل ما يلي:
 حفظ الأ�سهم يف الأ�سواق املحلية والدولية.
 حتويل الأ�سهم املحلية والدولية فيما بني حمافظ العمالء.
ويو�ضح اجلدول �أدناه الدخل ون�سبة دخل �شركة اجلزيرة كابيتال من دخل البنك و�صايف دخلها (�أو �صايف خ�سارتها) و�إجمايل موجوداتها لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م،
و2015م  ،و2016م ،والفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م:

اجلدول  5-4الدخل ون�سبة دخل �شركة اجلزيرة كابيتال بالريال ال�سعودي
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

�إجمايل دخل العمليات

346.388

270.727

193.482

131.522

ن�سبة الدخل من �إجمايل دخل البنك

%15.6

%9.3

%7.7

%6.7

�صايف الدخل (اخل�سارة)

196.153

108.989

43.925

28.228

766.188

440.840

814.899

1.487.309

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�إجمايل املوجودات

� 30سبتمرب 2017م
غري مدققة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

444 -4 4 -44 -4رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري

�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة� .أُ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف اململكة العربية ال�سعودية
وبد�أت عملياتها يف عام 2006م ويتمثل غر�ض ال�شركة يف حفظ العقارات املرهونة لدى البنك ل�ضمان الت�سهيالت االئتمانية والتمويل العقاري .وم�ؤخر ًا ،حتولت �شركة �أمان للتطوير
واال�ستثمار العقاري �إلى ملكية فردية للبنك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  319ال�صادر بتاريخ 1430/9/17هـ (املوافق � 7سبتمرب 2009م) وموافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
بتاريخ 1431/5/20هـ (املوافق  4مايو 2010م) وقرار وزير التجارة وال�صناعة رقم (39ز) بتاريخ 1432/2/5هـ (املوافق  9يناير 2011م).
444 -4 4 -44 -4رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين �شركة م�ساهمة �سعودية ،متت املوافقة على ت�أ�سي�سها مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )137بتاريخ 1431/4/27هـ( .املوافق � 12أبريل 2010م).
ويف تاريخ هذه الن�شرة ،يبلغ ر�أ�س مال �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ثالث مائة وخم�سون مليون ( )350.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى خم�سة وثالثني مليون ()35.000.000
�سهم ًا عادي ًا بقيمة ا�سمية ع�شرة ( ) 10رياالت �سعودية لكل �سهم .وقد مت االنتهاء من الطرح العام الأويل لأ�سهم �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف جمادى الثاين 1434هـ (املوافق مايو
2013م) .وتبلغ ح�صة البنك (املبا�شرة وغري املبا�شرة) يف �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين  ،%35ميتلك البنك  %30ب�شكل مبا�شر بينما متتلك �شركة اجلزيرة كابيتال .%5
وتزاول �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين �أن�شطة الت�أمني يف قطاع احلماية واالدخار وفق ًا لنظام ﻣﺮاﻗﺒﺔ �شركات الت�أمني التعاوين ولوائحه التنفيذية .وقد ح�صلت �شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين على رخ�صة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف � 20صفر 1435هـ (املوافق  23دي�سمرب 2013م) وبد�أت �أعمالها ابتدا ًء من ربيع الأول 1435هـ (املوافق يناير 2014م).
ويعد بنك اجلزيرة الأول يف اململكة العربية ال�سعودية الذي بادر بتقدمي منتجات احلماية واالدخار يف عام 2001م كبديل متوافق مع �أحكام ال�شريعة عن منتجات الت�أمني على احلياة
التقليدية.
و�أثبتت �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين مكانتها ك�شركة رائدة يف �سوق الت�أمني على احلياة يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق باحلجم واالبتكار .وقد �شهدت �شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين منو ًا �سريع ًا من �أجل تلبية الطلب املتزايد على منتجات الت�أمني على احلياة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة يف اململكة.
تُ�صنف منتجات �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين �إلى فئتني (الأفراد واملجموعات) مع ملحقني �إ�ضافيني اختياريني متاحني عند احلاجة (مبا يف ذلك التنازل عن �أق�ساط و � /أو تغطية
�إ�ضافية للعجز الكلي الدائم والعجز اجلزئي الدائم واملر�ض اخلطري).
 األفراد

تنق�سم الأعمال التجارية للأفراد ب�شكل فرعي �إلى فئتني رئي�ستني:
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منتجات احلماية واالدخار وم�صممة لتلبية احتياجات امل�شرتكني من الأفراد يف برنامج الأفراد .وتهدف هذه املنتجات �إلى تقدمي مبلغ م�ستهدف معني يف امل�ستقبل وتقدم
احلماية �ضد الوفاة ال �سمح اهلل �أو كخيار �أي�ض ًا �ضد العجز �أو الإ�صابة مبر�ض معني ال �سمح اهلل.
منتجات احلماية وم�صممة فقط لتقدمي احلماية لل�شخ�ص امل�ؤمن له على احلياة .وال توجد �أي مزايا ا�ستحقاق م�ستحقة يف نهاية الفرتة املتعاقد عليها .كما ال يوجد مكون
ا�ستثمار/م�ساهمة من جانب امل�ؤمن على حياته؛ وبالتايل يتم ت�صنيف املنتجات كخطر فقط.

 املجموعات

ميكن يف منتجات �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين اجلمع بني �أكرث من �شخ�ص م�ؤمن له على احلياة يف عقد واحد .وتهدف هذه املنتجات عادة �إلى تقدمي تغطية ت�أمينية للوفاة والعجز الدائم
الكلي ال �سمح اهلل (والتي ت�شمل الأ�شخا�ص املهمة) للموظفني وال�شركات على �سبيل املثال ال احل�صر.
ويو�ضح اجلدول �أدناه الدخل ون�سبة دخل �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين من دخل البنك و�صايف دخلها (�أو �صايف خ�سارتها) و�إجمايل موجوداتها للأعوام 2014م و2015م و 2016م:

اجلدول  6-4الدخل ون�سبة دخل �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بالريال ال�سعودي
2014م مدققة

2015م مدققة

2016م مدققة

� 30سبتمرب 2017م غري مدققة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل دخل العمليات

22.217

21.338

20.211

14.543

ن�سبة الدخل من �إجمايل دخل البنك

%1.0

%0.73

%0.8

%0.7

�صايف الدخل (اخل�سارة)

()2.637

()12.753

()5.193

()1.532

6.860

11.459

4.544

55.251

�إجمايل املوجودات
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

444 -4 4 -44 -4رشكة أمان لوكالة التأمني

�أ�س�ست �شركة �أمان لوكالة الت�أمني ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مملوكة بالكامل للبنك .ويتمثل غر�ض ال�شركة يف القيام ب�أعمال وكالة الت�أمني مبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد رقم
 381000004468وتاريخ 1438/1/11هـ .وبتاريخ هذه الن�شرة يبلغ ر�أ�س مال �شركة �أمان لوكالة الت�أمني خم�سمائة �ألف ( )500.000ريال �سعودي مق�سم �إلى خم�سون �ألف ()50.000
�سهم ًا عادي ًا بقيمة ا�سمية ع�شرة ( ) 10رياالت �سعودية لكل �سهم.
444 -4 4 -44 -4رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة

ت�أ�س�ست �شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة مبوجب �أنظمة جزر الكاميان وذلك يف تاريخ 2017/4/24م .يبلغ ر�أ�س مال �شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة كما بتاريخ هذه
الن�شرة خم�سون �ألف ( )50.000دوالر (�أي مايعادل  187.500ريال �سعودي) مق�سم �إلى خم�سني �ألف (� )50.000سهم ًا عادي ًا بقيمة ا�سمية دوالر �أمريكي ( ) 1لكل �سهم. .ويتمثل
الغر�ض الأ�سا�سي لل�شركة يف دعم �أن�شطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل تنفيذ معامالت امل�شتقات املالية واتفاقيات �إعادة ال�شراء مع البنوك الدولية.
44 4 -44 -4أعامل وأنشطة البنك خارج اململكة

يوجد لدى البنك بع�ض النقد املودع لدى بنوك خارج اململكة وذلك لغر�ض تلبية طلبات العمالء .كما ميار�س البنك بع�ض الأن�شطة من خالل جمموعة اخلزينة مع جهات خارجية لعدة
�أغرا�ض من �ضمنها التحوط .وقد قام البنك -م�ؤخر ًا -بت�أ�سي�س �شركة يف جزر الكاميان (�شركة اجلزيرة للأوراق املالية املحدودة) بر�أ�س مال يبلغ ( )50.000دوالر �أمريكي .ويتمثل
الغر�ض الأ�سا�سي لل�شركة يف دعم �أن�شطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل تنفيذ معامالت امل�شتقات املالية واتفاقيات �إعادة ال�شراء مع البنوك الدولية .كما �أن لدى البنك تعر�ض
ائتماين حمدود يف بع�ض دول اخلليج ( مبا ال يتجاوز  %1من �إجمايل التعر�ضات االئتمانية للبنك) .وبخالف ذلك ،تقع �أعمال و�أ�صول البنك و�شركاته التابعة يف اململكة .ويبلغ �إجمايل
�أ�صول البنك و�شركاته التابعة داخل اململكة مبلغ وقدره ( )67.528.331.788,84ريال �سعودي.
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1.3إدارة البنك وحوكمته
11 3الهيكل اإلداري
يت�سكل الهيكل الإداري للبنك من جمل�س الإدارة وعدد من اللجان التابعة له وفريق الإدارة العليا .وتتمثل م�سوؤوليات جمل�س الإدارة الرئي�سية يف اعتماد اأهداف البنك الرئي�سية وخططه
الإ�سرتاتيجية والإ�سراف على تنفيذها ومراقبة اأداء البنك و�سري العمل فيه .ويوجد لدى البنك خم�س جلان تابعة ملجل�س الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ،وجلنة املراجعة ،وجلنة
الرت�سيحات واملكافاآت ،وجلنة اإدارة املخاطر ،اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة .وتقوم هذه اللجان مب�ساعدة جمل�س الإدارة يف اإدارة ومراقبة اأعمال البنك كل ح�سب
اخت�سا�سه( .وملزيد من التفا�سيل حول جلان جمل�س الإدارة الرجاء مراجعة الق�سم " 7-5جلان جمل�س الإدارة").
ويو�سح ال�سكل اأدناه الهيكل التنظيمي للبنك:

ال�سكل  1-5الهيكل التنظيمي للبنك
÷IQGOE’G ¢ù∏› ¿É

ájQGOE’G ¿Éé∏dG
÷Ωƒ°üÿGh ∫ƒ°UC’G áæ
÷ΩGõàdC’G áæ

›∏IQGOE’G ¢ù

÷ôWÉîŸG IQGOEG áæ

ájò«ØæàdG áæé∏dG

Iôjõ÷G ÒN èeÉfÈd É«∏©dG áæé∏dG

÷äCÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ

÷¥ƒ°ùdG ôWÉfl á°SÉ«°S áæ

÷á©LGôŸG áæ

÷á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG IQGOEG áæ
÷äGQÉ≤©dG áæ
÷á«æeC’G IQGOE’G áæ
á«æ≤àdG áæé∏dG
÷∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG IQGOEG áæ

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
»Ñ°ü≤dG ¥QÉW

ΩGõàd’G áYƒª› ¢ù«FQ
AÉë≤°ûdG ≈æe

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
¿É°Tƒ◊G π«Ñf

»∏NGódG ≥«bóàdG áYƒª› ¢ù«FQ
»HGô◊G º«gGôHEG

∫hC’G ‹ÉŸG ∫hDƒ°ùŸG
ÚeCG ógÉ°T

∫hC’G äÉ«dÉª©dG ∫hDƒ°ùe
ø°ù◊G óªMCG

ôWÉîŸG IQGOEG áYƒª› ¢ù«FQ
º«gGÈdG áeÉ°SCG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG áYƒª› ¢ù«FQ
»∏«Ñ°ûdG ¥QÉW

π«°ùZ áëaÉµe áYƒª› ¢ù«FQ
∞∏µŸG ÜÉgQE’G πjƒ“h ∫GƒeC’G
ó«°TQÉH ø°ùM

á°UÉÿG á«aô°üŸG äÉeóÿG ¢ù«FQ
»LÉé©dG óªM

äÉeóÿ …Qƒa áYƒª› ¢ù«FQ
–∫GƒeC’G πjƒ
»ëLGôdG »eÉ°S

á«dhDƒ°ùŸGh á«Yô°ûdG áYƒªéŸG ¢ù«FQ
á«YÉªàLE’G
¿É«∏©dG ó¡a

á«fƒfÉ≤dG áYƒªéŸG ¢ù«FQ
¿ô≤ŸG ódÉN

äÉeóÿG áYƒª› ¢ù«FQ
OGôaCÓd á«aô°üŸG
¿Éªã©dG ódÉN

áæjõÿG áYƒª› ¢ù«FQ
»ãjó◊G ô°SÉj

á«aô°üŸG äÉeóÿG áYƒª› ¢ù«FQ
á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°û∏d
»°SÉª°ûdG ˆGóÑY

تتبع للرئي�س التنفيذي من ناحية اإدارية فقط (حيث يتولى الرئي�س التنفيذي م�سوؤولية تنظيم عملهم مثل :حتديد مواعيد احل�سور والن�سراف وا�ستحقاقهم لالجازات
وغريها من امل�سوؤوليات الإدارية الأخرى).

12 3مجلس اإلدارة
ي�سرف على اإدارة البنك جمل�س اإدارة على قدر عال من الكفاءة واخلربة .ويتاألف جمل�س الإدارة من ت�سعة اأع�ساء وجميعهم من املواطنني ال�سعوديني .وقد مت تعيني جمل�س الإدارة
احلايل يف اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1437/3/17هـ (املوافق 2015/12/28م) والذي بداأ دورته بتاريخ 2016/01/01م ملدة ثالث �سنوات ،ويو�سح اجلدول اأدناه
اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اجلدول  1-5اأع�ساء جمل�س االإدارة
اال�سم

اجلن�سية

العمر

طارق بن عثمان
الق�سبي

�سعودي

69

عبد املجيد بن
اإبراهيم ال�سلطان

�سعودي

51

نبيل بن داود
احلو�سان

�سعودي

56

46

املن�سب

�سفة
الع�سوية

رئي�س جمل�س غري
تنفيذي/غري
الإدارة
م�ستقل
غري
نائب رئي�س
جمل�س الإدارة تنفيذي/
غري م�ستقل
تنفيذي/
الرئي�س
غري م�ستقل
التنفيذي
والع�سو
املنتدب

تاريخ التعيني يف اجلهة التي
ميثلها
جمل�س االإدارة

عدد االأ�سهم اململوكة
مبا�سر

غري مبا�سر*

اإجمايل

ن�سبة

2016/01/01م

-

15.913

ل يوجد

15.913

%0.00306

2016/01/01م

-

1.732

6.857.696

6.859.428

%1.31912

2016/01/01م

-

3.465

ل يوجد

3.465

%0.00067

اال�سم

اجلن�سية

�صفة
الع�ضوية

العمر

املن�صب

خليفة بن عبد
اللطيف امللحم

�سعودي

66

ع�ضو جمل�س
�إدارة

حممد بن عبد اهلل
احلقباين

�سعودي

36

ع�ضو جمل�س
�إدارة

عبد ال�سالم بن
عبدالرحمن العقيل

�سعودي

51

ع�ضو جمل�س
�إدارة

�سعيد بن �سعد
املرطان

�سعودي

73

ع�ضو جمل�س
�إدارة

�إبراهيم بن عبد
العزيز ال�شايع

�سعودي

35

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/غري
م�ستقل
غري
تنفيذي/غري
م�ستقل
غري
تنفيذي/
م�ستقل
غري
تنفيذي/
غري م�ستقل
غري
تنفيذي/
م�ستقل

عبد اهلل �صالح
الر�شيد

�سعودي

60

ع�ضو جمل�س
�إدارة

غري
تنفيذي/
م�ستقل

تاريخ التعيني يف اجلهة التي
ميثلها
جمل�س الإدارة

عدد الأ�سهم اململوكة
مبا�شر

غري مبا�شر*

�إجمايل

ن�سبة

2016/01/01م

-

2.707.468

41.275

2.748.743

%0.53

2016/01/01م

-

1.300

ال يوجد

1.300

%0.00025

2016/01/01م

-

1.300

ال يوجد

1.300

%0.00025

2016/01/01م

-

2.600

ال يوجد

2.600

%0.00050

2016/01/01م

امل�ؤ�س�سة
العامة
للت�أمينات
االجتماعية
-

ال يوجد

ال يوجد

0.00

0.00

1.300

ال يوجد

1.300

%0.00025

2016/01/01م

امل�صدر :البنك
* تعني الأ�سهم اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�شكل غري مبا�شر يف البنك من خالل ملكيتهم يف �شركات متلك �أ�سهم يف البنك �أو الأ�سهم اململوكة من قبل �أقرباء �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ملكيتهم يف
�شركات متلك �أ�سهم يف البنك.

555 -55 -5ملخص السري الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
طارق بن عثمان الق�صبي

العمر 69 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام
1976م

امل�ؤهل

املجال

اجلامعة

بكالوريو�س

هند�سة مدنية

جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

2008م 2013 -م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

1998م 2015 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2015م 2016 -م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

املناصب الحالية

الكيان القانوين

القطاع

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

1994م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�صناعة

�شركة م�ساهمة مدرجة

اال�ستثمار املتعدد

1995م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة دلة للخدمات ال�صحية القاب�ضة

�شركة م�ساهمة مدرجة

اخلدمات الطبية

2006م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة جامعة اململكة (مملكة البحرين)

�شركة م�ساهمة مقفلة

التعليم

2008م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة رزم القاب�ضة

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�ستثمار املتعدد

2010م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة عطاء التعليمية

�شركة م�ساهمة مقفلة

التعليم
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املن�صب

ال�شركة/اجلهة

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2012م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة �سرب لال�ستثمار العقاري

2013م

رئي�س جمل�س �إدارة

�آر زي �إم قايرميينكول �أنونيم �سريكيتاي

2013م

رئي�س جمل�س �إدارة

2016م

رئي�س جمل�س �إدارة

القطاع

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مقفلة

التطوير العقاري

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�ستثمار املتعدد

RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi

(تركيا)
�شركة م�ساهمة مقفلة

نيبا قايرميينكول ياتريميالري يف تاي�ساريت
�آي �إ�س

التطوير العقاري

NEBA Gayrimenkul
Yatirimlari VE Ticaret A.S

(تركيا)

بنك اجلزيرة

امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

نبيل داود احلو�شان

العمر 56 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب:الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب
املؤهالت العلمية واملهنية

العام

امل�ؤهل

املجال

اجلامعة

1984م

بكالوريو�س

حما�سبة

جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1984م 1998 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد باملنطقة الو�سطى

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1998م 2001 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد باملنطقة ال�شرقية

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2001م 2006 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد

البنك العربي الوطني

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2006م 2010 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة �ساب تكافل

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

2006م 2010 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م 2015 -م

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م 2015 -م

ع�ضو جلنة املخاطر

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
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املن�صب

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

2010م

الرئي�س التنفيذي

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م

ع�ضو اللجنة التنفيذية

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م

ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م

ع�ضو جلنة �إدارة املخاطر

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م

الع�ضو املنتدب

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

عبد املجيد �إبراهيم ال�سلطان

العمر 51 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :نائب رئي�س جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعة

العام

امل�ؤهل

املجال

1989م

بكالوريو�س

هند�سة البرتول

جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

ال يوجد
املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

1993م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة احتاد الإخوة للتنمية

�شركة م�ساهمة مقفلة

التطوير العقاري

1998م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة ا�سمنت الق�صيم

�شركة م�ساهمة مدرجة

اال�سمنت

2004م

ع�ضو جمل�س �إدارة (ونائب
لرئي�س جمل�س �إدارة البنك
منذ يناير )2018

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2009م

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة رويال �آند �صن للت�أمني (م�صر)

�شركة م�ساهمة مقفلة

الت�أمني

2013م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

خليفة بن عبد اللطيف امللحم

العمر 66 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام

امل�ؤهل

املجال

1978م

بكالوريو�س

�إدارة الأعمال

اجلامعة
جامعة كولورادو ،الواليات املتحدة الأمريكية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة
1985م 2002 -م
2009م 2011 -م
2007م 2012-م
2003م 2012 -م

املن�صب
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة
ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�شركة/اجلهة
البنك ال�سعودي الربيطاين
ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين (والء للت�أمني
�شركة ا�سمنت الريا�ض
�شركة مناء للكيماويات

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية
الت�أمني
اال�سمنت
ال�صناعات البرتوكيماوية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1995م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة اال�سمنت الأبي�ض ال�سعودي

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�سمنت

2004م

رئي�س جمل�س �إدارة

ال�شركة املتقدمة للبرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات البرتوكيماوية

2007م

ع�ضو جمل�س �إدارة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2007م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة �آي جي �آي (الأردن)

�شركة م�ساهمة مقفلة

الت�أمني

2012م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة االتفاق لل�صناعات احلديدية

�شركة م�ساهمة مقفلة

ال�صناعات احلديدية

2013م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة للخدمات امل�ساندة

�شركة م�ساهمة مقفلة

ا�ستقدام
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تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2014م

ع�ضو جمل�س �إدارة

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

م�ؤ�س�سة حكومية

احلكومي

2017م

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري

�شركة م�ساهمة مدرجة

الطاقة

حممد عبداهلل احلقباين

العمر 36 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام
2005م

امل�ؤهل

املجال

بكالوريو�س

اجلامعة
جامعة فريجينيا للتقنية ،فريجينيا  -الواليات املتحدة الأمريكية

مالية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2005م 2006 -م

مدير حمفظة

م�صرف الراجحي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2006م 2013 -م

ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية

�شركة بيت اال�ستثمار العاملي (الكويت)

�شركة م�ساهمة مدرجة

اال�ستثمار و�إدارة الأ�صول

2006م 2013 -م

مدير عام �إدارة �أبحاث
اال�ستثمار

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

م�ؤ�س�سة عامة حكومية

احلكومي

2008م 2013 -م

ع�ضو جلنة اال�ستثمار

�شركة التعاونية للت�أمني

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

2008م 2013 -م

ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية

�شركة �سريبريو�س الدولية لإدارة ر�أ�س املال (الواليات
املتحدة الأمريكية)

�شركة ت�ضامن

اال�ستثمار

2008م 2013 -م

ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية

�شركة �أبولو لإدارة ر�أ�س املال
(الواليات املتحدة الأمريكية)

�شركة ذات م�سئولية
حمدودة

اال�ستثمار

2008م 2013 -م

ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية

�شركة �أك�سا لإدارة اال�ستثمار (الواليات املتحدة
الأمريكية)

�شركة م�ساهمة مدرجة

اال�ستثمار

2009م 2013 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2010م 2013 -م

رئي�س جلنة املراجعة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2010م 2013 -م

رئي�س جلنة املراجعة

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات البرتوكيماوية

2010م 2013 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات البرتوكيماوية

2012م 2013 -م

ع�ضو جلنة اال�ستثمار

�شركة اجلزيرة للأوراق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

50

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

2016م

ع�ضو جمل�س �إدارة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2016م

رئي�س جلنة املراجعة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2010م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

2014م

الرئي�س التنفيذي

جمموعة �أ�سرتا ال�صناعية

�شركة م�ساهمة مدرجة

اال�ستثمار ال�صناعي

2014م

رئي�س جمل�س املديرين

�شركة �أ�سرتا للتعدين

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

التعدين

2016م

رئي�س جمل�س �إدارة

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

2017م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة هريف للخدمات الغذائية

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�سلع اال�ستهالكية الكمالية

عبدال�سالم بن عبدالرحمن العقيل

العمر 51 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

1990م

بكالوريو�س يف العلوم

الإدارة ال�صناعية

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية

1996م

دورة تدريبية يف CPE

الإدارة املالية

مكتب املن�ش�آت العائلية ،الواليات املتحدة الأمريكية،

1997م

�شهادة يف التمويل اال�سرتاتيجي

الإدارة املالية

جامعة هارفرد ،الواليات املتحدة الأمريكية،

2001م

�شهادة يف �إدارة الرثوات اخلا�صة

الإدارة املالية

برنامج وارتون التعليمي ،جامعة بين�سيلفانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية

2009م

�شهادة اجتياز اختبار CME

الأ�سواق املالية

املعهد امل�صريف بالريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2008م 2015 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة جرير القاب�ضة

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�ستثمار املتعدد

2009م 2013 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

2010م 2013 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة هريف خلدمات املواد الغذائية

�شركة م�ساهمة مدرجة

املواد الغذائية

2013م 2016 -م

ع�ضو اللجنة اال�ست�شارية

هيئة ال�سوق املالية

هيئة حكومية

حكومي

املناصب الحالية

املن�صب

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

2001م

رئي�س جلنة املراجعة

�شركة جرير للت�سويق

�شركة م�ساهمة مدرجة

التجزئة

2002م

رئي�س جمل�س املديرين

�شركة �سن�شري  21ال�سعودية

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات

2006م

املدير العام

�شركة �أ�سواق امل�ستقبل

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات

2007م

رئي�س جمل�س املديرين

�شركة الأ�سواق املتطورة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات

2008م

الع�ضو املنتدب ورئي�س جمل�س الإدارة

�شركة مدار�س ريا�ض جند الأهلية

�شركة م�ساهمة مقفلة

التعليم

2008م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

�شركة م�ساهمة مقفلة

التطوير العقاري

2010م

املدير العام

�شركة �أفرا�س العربية

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات واملقاوالت

2013م

ع�ضو جمل�س �إدارة

جمعية �إطعام اخلريية

جمعية خريية

الأعمال التطوعية

2013م

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة حرمة الوطنية

�شركة م�ساهمة مقفلة

العقارات

2013م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة وادي حرمة

�شركة م�ساهمة مقفلة

العقارات

2014م

ع�ضو جمل�س املديرين

�شركة خما�سية طيبة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات واملقاوالت

2014م

ع�ضو جمل�س املديرين

�شركة خما�سية طابة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات واملقاوالت

2014م

ع�ضو جمل�س املديرين

�شركة �صروح املراكز

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

العقارات

2014م

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة �أ�صالة القاب�ضة

�شركة م�ساهمة مقفلة

العقارات

2014م

ع�ضو جمل�س الإدارة

الهيئة العامة لال�ستثمار

هيئة حكومية

حكومي

2015م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة الأندل�س العقارية

�شركة م�ساهمة مدرجة

العقارات

2016م

الع�ضو املنتدب وع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة جرير لال�ستثمارات التجارية

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�ستثمار التجاري

2016م

الع�ضو املنتدب وع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة جرير للتطوير التجاري

�شركة م�ساهمة مقفلة

العقارات

2016م

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة امتياز العربية

�شركة م�ساهمة مقفلة

التجزئة

2017م

رئي�س جمل�س املديرين

�شركة اخليول العربية للتطوير العمراين

�شركة ذات م�سئولة حمدودة

تطوير عمراين

51

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب
رئي�س جمل�س املديرين

2016م

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين
�شركة ذات م�سئولة حمدودة

�شركة منازل امل�ستقبل للتطوير واال�ستثمار
العقاري

القطاع
تطوير وا�ستثمار
عقاري

�سعيد بن �سعد املرطان

العمر 73 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

1971م

بكالوريو�س

اقت�صاد وعلوم �سيا�سية

جامعة الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

1975م

ماج�ستري

اقت�صاد

جامعة �أيوا احلكومية ،الواليات املتحدة الأمريكية

1980م

دكتوراه

اقت�صاد

جامعة نربا�سكا ،لنكولن ،الواليات املتحدة الأمريكية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

52

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

1972م 1980 -م

معيد ومبتعث للدرا�سات العليا

جامعة الريا�ض

حكومي

التعليم

1980م1992-م

�أ�ستاذ م�ساعد  -ق�سم االقت�صاد

جامعة امللك �سعود

حكومي

التعليم

1984م 1987-م

وكيل وعميد بالنيابة

مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات -
جامعة امللك �سعود

حكومي

التعليم

1987م 1992-م

�أ�ستاذ م�شارك بق�سم االقت�صاد
ورئي�س ق�سم االقت�صاد

جامعة امللك �سعود

حكومي

التعليم

1992م 1998 -م

م�ساعد املدير العام ومدير �إدارة
اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية

البنك الأهلي التجاري

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1998م 1999 -م

م�ست�شار تنفيذي لرئي�س جلنة
الإدارة العامة

البنك الأهلي التجاري

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1999م 2000 -م

م�ست�شار تنفيذي لرئي�س جمل�س
الإدارة والع�ضو املنتدب

البنك الأهلي التجاري

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2000م 2004 -م

الرئي�س التنفيذي

م�صرف البحرين ال�شامل (البحرين)

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2000م 2004-م

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�صرف اليمن البحرين ال�شامل
(اليمن)

�شركة م�ساهمة مقفلة

امل�صارف واخلدمات املالية

2000م 2004 -م

ع�ضو جمل�س الإدارة

املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية

منظمة دولية

امل�صارف واخلدمات املالية

2000م 2005 -م

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك في�صل املحدود (باك�ستان)

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2000م 2005 -م

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ؤ�س�سة في�صل املالية
(�سوي�سرا)

�شركة م�ساهمة مقفلة

امل�صارف واخلدمات املالية

2001م 2004 -م

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية
(البحرين)

منظمة غري ربحية

امل�صارف واخلدمات املالية

2002م 2005 -م

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة �سوليدرتي للتكافل الإ�سالمي
(البحرين)

�شركة م�ساهمة مدرجة

تكافل وت�أمني

2004م 2005 -م

النائب التنفيذي للرئي�س

جمموعة دار املال الإ�سالمي
(�سوي�سرا)

�شركة م�ساهمة مقفلة

امل�صارف واخلدمات املالية الدولية

2005م 2006 -م

ع�ضو جمل�س املديرين

�صندوق الرائد الإ�سالمي (اململكة
املتحدة)

ذات م�سئولية حمدودة

امل�صارف واخلدمات املالية

2006م 2008 -م

الرئي�س التنفيذي

مركز ال�سراه لال�ست�شارات املالية
واالقت�صادية

مكتب ا�ست�شارات

خدمات ا�ست�شارية مالية

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2008م 2012 -م

رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة �أدمي املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

و�ساطة مالية و�إدارة �أ�صول

2009م 2015 -م

ع�ضو جمل�س مديرين ومدير عام

�شركة حلول الأعمال

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

الت�سويق

2016م 2017 -م

ع�ضو جمل�س املديرين واملدير
عام

�شركة قناديل الرثوة لال�ستثمار

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�ستثمار العام واال�ستثمار العقاري

2007م 2016 -م

رئي�س جمل�س املديرين

�شركة امل�ست�شارون اخلليجيون
لال�ست�شارات املالية

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�ست�شارات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2016م

ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املخاطر
وع�ضو جلنة املراجعة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2005م

رئي�س جمل�س املديرين

ال�شركة الريادية لتقنية املعلومات

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تقنية املعلومات

�إبراهيم بن عبدالعزيز ال�شايع

العمر 35 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

2004م

بكالوريو�س

املحا�سبة

جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

2008م

ماج�ستري

املحا�سبة املهنية املتقدمة

جامعة كوينزالند للتقنية ،ا�سرتاليا

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2002م 2004 -م

مدقق مايل

مكتب الرا�شد حما�سبون ومراجعون
وم�ست�شارون قانونيون

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

املحا�سبة واملراجعة

2008م 2009 -م

م�ست�شار غري متفرغ لتطوير العمل املايل
والإداري االلكرتوين

هيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون

هيئة حكومية

املحا�سبة واملراجعة

2010م 2013 -م

ع�ضو جلنة املراجعة

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

2011م 2015 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة ا�سمنت ال�صفوة

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�سمنت

2011م 2014 -م

مدير �إدارة امليزانية

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

م�ؤ�س�سة حكومية

الت�أمني االجتماعي

2013م 2015 -م

رئي�س جلنة املراجعة

�شركة ا�سمنت ال�صفوة

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�سمنت

2015م 2016 -م

ع�ضو جلنة املراجعة

�شركة ا�سمنت ال�صفوة

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�سمنت

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين

القطاع

2014م

مدير عام ال�ش�ؤون املالية

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

م�ؤ�س�سة حكومية

الت�أمني االجتماعي

2016م

ع�ضو اللجنة التنفيذية

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2016م

ع�ضو جلنة �إدارة املخاطر

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2016م

ع�ضو جمل�س �إدارة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

53

عبداهلل بن �صالح الر�شيد

العمر 60 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

امل�ؤهل

العام
1983م

املجال

بكالوريو�س

اجلامعة
جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

العلوم الإدارية  -تخ�ص�ص حما�سبة

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1983م 1984 -م

م�سئول املوازنات التقديرية
بال�ش�ؤون املالية

البنك العربي الوطني

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1984م 1988 -م

م�سئول ال�ش�ؤون املالية

املكتب الثقايف للمملكة العربية
ال�سعودية (كندا)

حكومي

التعليم

1988م 1992 -م

م�سئول ال�ش�ؤون املالية  -ح�سابات
املكتب الثقايف بالواليات املتحدة
الأمريكية

وزارة التعليم العايل

حكومي

التعليم

1992م 2001 -م

م�ساعد املدير العام

�شركة ال�شيكات ال�سياحية
ال�سعودية

�شركة م�ساهمة مقفلة

امل�صارف واخلدمات املالية

2001م 2005 -م

نائب الرئي�س التنفيذي لل�شئون
املالية والإدارية  -وع�ضو جمل�س
الإدارة

�شركة العثيم التجارية

�شركة م�ساهمة مدرجة

اال�ستثمار يف ن�شاط اجلملة والتجزئة

2006م 2008 -م

نائب الرئي�س التنفيذي لل�شئون
املالية  -ع�ضو جمل�س �إدارة
�شركة �أ�سواق عبداهلل العثيم

�شركة العثيم القاب�ضة

�شركة م�ساهمة مقفلة

اال�ستثمار التجاري

2008م 2014 -م

نائب الرئي�س التنفيذي

جمموعة خالد البلطان

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�ستثمار التجاري

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2015م

ال�شريك امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة �أدائي لال�ست�شارات
املالية والإدارية

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

الأعمال الإدارية واملالية

2017م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة مهارة للموارد الب�شرية

�شركة م�ساهمة مقفلة

ا�ست�شارات �إدارية

2017م

ع�ضو جلنة مراجعة

�شركة م�صنع �أ�سطوانات الغاز

�شركة م�ساهمة مقفلة

�صناعي

عنوان عمل كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س هو املقر الرئي�سي لبنك اجلزيرة� ،ص ب  ،6277حي النه�ضة ،جده  ،21442اململكة العربية ال�سعودية.
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خالد بن عمر املقرن

العمر 51 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س املجموعة القانونية و�سكرتري جمل�س �إدارة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام

54

املجال

امل�ؤهل

اجلامعة

1990م

بكالوريو�س

قانون

جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

1998م

ماج�ستري

قانون

اجلامعة الأمريكية يف وا�شنطن العا�صمة ،الواليات املتحدة الأمريكية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1994م 1995 -م

م�ساعد م�ست�شار قانوين

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

جهة حكومية

احلكومي

1995م 1999 -م

باحث ق�ضايا

ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الطاقة

1999م 2001 -م

م�ست�شار قانوين

ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الطاقة

2001م 2002 -م

مدير �أول

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2002م 2004 -م

مدير الإدارة القانونية بالإنابة

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2004م 2005 -م

م�ست�شار قانوين ومدير �إدارة حل اخلالفات

هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

هيئة حكومية

احلكومي

2005م 2010 -م

رئي�س املجموعة القانونية و�أمني عام جمل�س الإدارة

بنك البالد

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب

2010م

ال�شركة/اجلهة

رئي�س املجموعة القانونية و�سكرتري جمل�س �إدارة

بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

555 -5اإلدارة العليا
يتولى �إدارة ال�شركة فريق يتمتع باخلربات واملعرفة واملهارات الالزمة لإدارة عمليات البنك .ويو�ضح اجلدول �أدناه �أ�سماء �أع�ضاء فريق الإدارة العليا كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

اجلدول � 2-5أع�ضاء فريق الإدارة العليا
تاريخ
االن�ضمام
للبنك

مبا�شر

غري
مبا�شر*

�إجمايل

ن�سبة

نبيل بن داود
احلو�شان

56

�سعودي

الرئي�س التنفيذي والع�ضو
املنتدب

2010م

2010م

3.465

ال يوجد

3.465

%0.0006

يا�سر بن علي
احلديثي

46

�سعودي

رئي�س جمموعة اخلزينة

2010م

2010م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

طارق بن عبد
الرحمن ال�شبيلي

59

�سعودي

رئي�س جمموعة املوارد الب�شرية

2010م

2010م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

حمد بن عبد العزيز
العجاجي

63

�سعودي

رئي�س اخلدمات امل�صرفية
اخلا�صة

2012م

2012م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

خالد بن عثمان
العثمان

51

�سعودي

رئي�س جمموعة اخلدمات
امل�صرفية للأفراد

2010م

2010م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

عبد اهلل بن حممد
ال�شما�سي**

50

�سعودي

رئي�س جمموعة اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املالية

2012م

2012م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

�أحمد �سفيان
عبدالرزاق احل�سن

38

�سعودي

م�س�ؤول العمليات الأول

2017م

2011م

3900

ال يوجد

3900

%0.00008

�أ�سامة بن خ�ضر
الإبراهيم

46

�سعودي

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر

2017م

2006م

5.102

ال يوجد

5.102

%0.00098

�شاهد �أمني

51

بريطاين

امل�س�ؤول املايل الأول

2012م

2012م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

خالد بن عمر املقرن

51

�سعودي

رئي�س املجموعة القانونية
و�سكرتري جمل�س الإدارة

2010م

2010م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

د .فهد بن علي
العليان

49

�سعودي

رئي�س املجموعة ال�شرعية
وامل�س�ؤولية االجتماعية

2008م

2008م

8.665

ال يوجد

8.665

%0.0016

�إبراهيم بن حممد
احلرابي***

62

�سعودي

رئي�س جمموعة التدقيق
الداخلي

2008م

2008م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

رئي�س جمموعة مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب املكلف

2017م

2007م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

اال�سم

ح�سن علي �أحمد
بار�شيد

العمر

37

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب

تاريخ
التعيني يف
املن�صب

عدد الأ�سهم اململوكة

55

املن�صب

اال�سم

العمر

اجلن�سية

منى بنت عبدالرحمن
ال�شقحاء

45

�سعودية

رئي�سة جمموعة االلتزام

�سامي حمد نا�صر
الراجحي

46

�سعودي

رئي�س جمموعة خدمات فوري

عدد الأ�سهم اململوكة

تاريخ
التعيني يف
املن�صب

تاريخ
االن�ضمام
للبنك

مبا�شر

غري
مبا�شر*

�إجمايل

ن�سبة

2013م

2013م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

2013م

2013م

ال يوجد

ال يوجد

-

-

امل�صدر :البنك
* تعني الأ�سهم اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�شكل غري مبا�شر يف البنك من خالل ملكيتهم يف �شركات متلك �أ�سهم يف البنك �أو الأ�سهم اململوكة من قبل �أقرباء �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ملكيتهم يف
�شركات متلك �أ�سهم يف البنك.
** قدم الأ�ستاذ /عبد اهلل بن حممد ال�شما�سي ا�ستقالته من من�صبه احلايل يف البنك على �أن تنتهي خدمته يف البنك بتاريخ  31مار�س 2018م .وقد بد�أ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�شغل املن�صب.
*** �سيتقاعد الأ�ستاذ� /إبراهيم بن حممد احلرابي من من�صبه احلايل يف البنك على �أن تنتهي خدمته يف البنك بتاريخ  31مار�س 2018م .وقد بد�أ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�شغل املن�صب.
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وفيما يلي ملخ�ص موجز لل�سرية الذاتية لكل ع�ضو من �أع�ضاء فريق الإدارة العليا:
نبيل بن داود احلو�شان

املن�صب :الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب .وللإطالع على �سريته الذاتية ،الرجاء مراجعة الق�سم " 1-2-5ملخ�ص ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة".
يا�سر بن علي احلديثي

العمر 46 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة اخلزينة
املؤهالت العلمية

العام

امل�ؤهل

املجال

1994م

بكالوريو�س

حما�سبة

اجلامعة
جامعة امللك �سعود بالريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1994م 2001 -م

تقلد عدة منا�صب كان �آخرها رئي�س �إدارة املتاجرة

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2001م 2008 -م

رئي�س ق�سم التداول يف جمموعة اخلزينة

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2008م 2009 -م

رئي�س جمموعة اخلزينة

البنك العربي الوطني

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2009م 2010 -م

�إدارة �أعمال خا�صة

�شركة �إعمار لال�ستثمار

�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

اال�ستثمار

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2010م

املن�صب
رئي�س جمموعة اخلزينة

ال�شركة/اجلهة
بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

طارق بن عبد الرحمن ال�شبيلي

العمر 59 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :نائب �أول للرئي�س ورئي�س جمموعة املوارد الب�شرية
املؤهالت العلمية

العام
1981م

56

امل�ؤهل
بكالوريو�س

املجال
�إدارة �أعمال

اجلامعة
جامعة والية �أوهايو ،الواليات املتحدة الأمريكية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1982م 1994 -م

تقلد عدة منا�صب وكان �آخرها نائب رئي�س
ق�سم املالية والإدارة

�شركة �أرامكو

�شركة مملوكة حلكومة
اململكة

البرتول

1994م 1995 -م

نائب املدير العام للم�شاريع اخلا�صة

�شركة مدى للتجارة املحدودة-
اململكة املتحدة

�شركة ذات م�سئولية
حمدودة

التجارة

1996م 1997 -م

م�ساعد نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�شركة املوارد القاب�ضة

�شركة ذات م�سئولية
حمدودة

اال�ستثمار املتعدد

1997م 2008 -م

تقلد عدة منا�صب وكان �آخرها مدير عام
املوارد الب�شرية

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

مار�س 2009م � -سبتمرب 2009م

مدير عام املوارد الب�شرية

�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية
"تداول"

�شركة م�ساهمة

ال�سوق املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب

2010م

ال�شركة/اجلهة

نائب �أول للرئي�س ورئي�س جمموعة املوارد الب�شرية

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

بنك اجلزيرة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

حمد بن عبدالعزيز العجاجي

العمر 63 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام
1984م

املجال

بكالوريو�س

اجلامعة
كلية نوك�سفيل ،تيني�سي ،الواليات املتحدة الأمريكية

�إدارة �أعمال

املناصب السابقة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة اخلدمة

كبري التنفيذيني يف ق�سم البطاقات االئتمانية

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

كبري التنفيذيني يف ق�سم خدمات االئتمان للم�ستهلكني

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

كبري التنفيذيني يف ق�سم منتجات البطاقات االئتمانية

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2002م 2004 -م

كبري التنفيذيني يف ق�سم الربميري

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2004م 2011 -م

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1994م 2002 -م

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2012م

املن�صب
نائب �أول للرئي�س ورئي�س جمموعة
اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة

ال�شركة/اجلهة
بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

57

خالد بن عثمان العثمان

العمر 51 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد
املؤهالت العلمية

العام
2012م

امل�ؤهل

املجال

ماج�ستري

اجلامعة
كلية لندن للأعمال باململكة املتحدة

�إدارة �أعمال

املناصب السابقة

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين

القطاع

املن�صب

فرتة اخلدمة
2003م 2006 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف املنطقة الو�سطى

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2006م 2008 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف املنطقة الو�سطى

البنك الأهلي التجاري

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2008م 2010 -م

رئي�س �شبكة فروع اخلدمات امل�صرفية للأفراد

بنك البالد

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2010م 2011 -م

رئي�س �شبكة فروع اخلدمات امل�صرفية للأفراد

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2011م

ال�شركة/اجلهة

املن�صب
رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد

بنك اجلزيرة

القطاع

الكيان القانوين

امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

عبد اهلل بن حممد ال�شما�سي

العمر 50 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية (وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الأ�ستاذ /عبداهلل ال�شما�سي قد قدم ا�ستقالته من من�صبه كرئي�س جمموعة اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية يف البنك على �أن تنتهي خدمته بتاريخ  31مار�س 2018م ،وقد بد�أ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�شغل املن�صب).
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام
1992م

املجال
هند�سة البرتول

بكالوريو�س

اجلامعة
جامعة امللك �سعود ،يف اململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

املن�صب

فرتة اخلدمة

الكيان القانوين

ال�شركة/اجلهة

القطاع

1993م 2000 -م

تقلد عدة منا�صب كان �آخرها قائد فريق عمل يف
ق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات

البنك ال�سعودي الهولندي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2000م 2001 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات

بنك اخلليج الدويل -فرع اململكة
العربية ال�سعودية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2001م 2011 -م

تقلد عدة منا�صب كان �آخرها رئي�س جمموعة
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2012م
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املن�صب
رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية

ال�شركة/اجلهة
بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

�أحمد �سفيان عبدالرزاق احل�سن

العمر 38 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :م�س�ؤول العمليات الأول
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام
2002م

املجال

بكالوريو�س

اجلامعة
جامعة امللك �سعود

علوم حا�سب �آيل

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2002م 2005 -م

حملل نظم

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

هيئة حكومية

حكومي

2005م 2009-م

مدير تقنية املعلومات

نظام �سداد للمدفوعات

هيئة حكومية

حكومي

2009م 2011-م

مدير تطوير القنوات امل�صرفية

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

فرباير 2011م  -يونيو 2011م

رئي�س ق�سم التحول اللوج�ستي

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

يونيو 2011م 2017 -م

رئي�س ق�سم املعلومات التقنية

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2017م

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

بنك اجلزيرة

م�س�ؤول العمليات الأول

القطاع

الكيان القانوين

امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

�شاهد �أمني

العمر 51:عام ًا
اجلن�سية :بريطاين
املن�صب:امل�س�ؤول املايل الأول
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

1990م

بكالوريو�س

اقت�صاد

جامعة و�ست لندن

1997م

ع�ضو ()FCCA

املحا�سبة

جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين يف اململكة املتحدة

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1998م 2000 -م

م�ست�شار �أول

لورين كون�سلتنغ  -فرع لندن

�شركة م�ساهمة

اال�ست�شارات املالية

2000م 2002-م

م�ست�شار �أول

بيه �أيه كون�سلتنغ -فرع لندن

�شركة خا�صة

اال�ست�شارات املالية

2002م 2007 -م

رئي�س ق�سم �إدارة التكلفة ومن�سق متويل

جمموعة �أت�ش �أ�س بي �سي  -فرع
لندن ،متت �إعارته لفرع املجموعة
باململكة العربية ال�سعودية

�شركة م�ساهمة

امل�صارف واخلدمات املالية

2007م 2010 -م

رئي�س ق�سم تطوير املنتجات التمويلية

البنك ال�سعودي الربيطاين

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2010م 2012 -م

نائب الرئي�س التنفيذي للتمويل والتخطيط اال�سرتاتيجي

بنك الهالل

�شركة م�ساهمة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2012م

املن�صب
امل�س�ؤول املايل الأول

ال�شركة/اجلهة
بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية
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خالد بن عمر املقرن

املن�صب :رئي�س املجموعة القانونية و�سكرتري جمل�س الإدارة .وللإطالع على �سريته الذاتية ،الرجاء مراجعة الق�سم �" 3-5سكرتري جمل�س الإدارة".
د .فهد بن علي العليان

العمر49 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س املجموعة ال�شرعية وامل�س�ؤولية االجتماعية
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

1990م

بكالوريو�س

التعليم

كلية ال�شريعة  -جامعة الإمام

1995م

ماج�ستري

التعليم

علم اللغة التطبيقي  -جامعة الإمام

2001م

دكتوراه

التعليم

جامعة �أوهايو ،يف الواليات املتحدة الأمريكية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة
2003م

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

مدير امل�شروع الثقايف الوطني لتجديد ال�صلة بالكتاب

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

م�ؤ�س�سة خريية

خريي

2003م 2007 -م

م�ست�شار غري متفرغ

وزارة التعليم العايل

م�ؤ�س�سة حكومية

التعليم

2005م2008 -م

وكيل عمادة املركز اجلامعي خلدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
اململكة العربية ال�سعودية

م�ؤ�س�سة حكومية

التعليم

2005م 2014 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة نادي ال�شباب

الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب

م�ؤ�س�سة حكومية

الريا�ضة وال�شباب

املناصب الحالية

الكيان القانوين

القطاع

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

2008م

رئي�س جمموعة امل�س�ؤولية االجتماعية

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2001م

�أ�ستاذ املناهج وطرائق تدري�س اللغة

جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،اململكة العربية ال�سعودية

م�ؤ�س�سة حكومية

التعليم

�إبراهيم بن حممد احلرابي

العمر 62 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي (وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الأ�ستاذ� /إبراهيم احلرابي �سيتقاعد من من�صبه كرئي�س جمموعة التدقيق الداخلي للبنك على �أن تنتهي خدمته
بتاريخ  31مار�س 2018م ،وقد بد�أ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�شغل املن�صب).
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

1980م

بكالوري�س

ال�شريعة

جامعة الإمام حممد بن �سعود  -فرع الق�صيم

1982م

دبلوم عايل

الرقابة املالية

معهد الإدارة العامة ،باململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة
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املن�صب

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين

القطاع

1982م 1983 -م

مدقق داخلي يف ق�سم ال�شركات

الهيئة العامة للزكاة والدخل

جهة حكومية

احلكومي

1983م 1994 -م

تقلد عدة منا�صب كان �آخرها مدقق
تقنية املعلومات  -التدقيق الداخلي

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

م�ؤ�س�سة حكومية

احلكومي

1994م 1995 -م

مدقق تقنية املعلومات

�إرن�ست ويونغ ،لندن ،اململكة املتحدة (معار من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)

�شركة ت�ضامن

التدقيق املايل

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1995م 2000 -م

مدير �أمن ورقابة �أنظمة املعلومات -
التقنية البنكية

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

م�ؤ�س�سة حكومية

احلكومي

2000م 2002 -م

مدير �إدارة اخلزينة والإ�صدار

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

م�ؤ�س�سة حكومية

احلكومي

2002م 2008 -م

مدير عام ال�ش�ؤون املالية والإدارية

هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات

هيئة حكومية

حكومي

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب
رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي

2008م

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين

بنك اجلزيرة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

�أ�سامة بن خ�ضر الإبراهيم

العمر 46 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر
املؤهالت العلمية

العام
1994م

امل�ؤهل
بكالوري�س

اجلامعة

املجال
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

الإدارة ال�صناعية

املناصب السابقة

الكيان القانوين

القطاع

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

1996م 2006 -م

تقلد عدة منا�صب مبا فيها مدير عالقات العمالء ورئي�س
ق�سم عالقات العمالء

جمموعة �سامبا املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2006م 2008 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف املنطقة
الو�سطى

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2008م 2014 -م

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف اململكة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2017م

ال�شركة/اجلهة

املن�صب
رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر

الكيان القانوين

بنك اجلزيرة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

منى بنت عبدالرحمن ال�شقحاء

العمر 45 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودية
املن�صب :رئي�سة جمموعة االلتزام
املؤهالت العلمية

العام
1995م

امل�ؤهل
دبلوم يف العمليات امل�صرفية

املجال
امل�صارف

اجلامعة
معهد الإدارة العامة

املناصب السابقة

ال�شركة/اجلهة

فرتة اخلدمة

املن�صب

1996م 1998 -م

موظفة يف ق�سم امل�صرفية االلكرتونية يف قطاع
ال�شركات

البنك ال�سعودي الربيطاين

1998م 2006-م

تقلدت عدة منا�صب مبا فيها مديرة ق�سم
االلتزام يف �إدارة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات،
ومديرة منتجات يف �إدارة اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات GTS

جمموعة �سامبا املالية

الكيان القانوين

القطاع

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية
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فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2006م 2008 -م

م�س�ؤول �أولى يف ق�سم عمليات اخلزينة

�شركة العليان للتمويل

�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

التمويل

2008م 2012 -م

مدير �إدارة يف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

هيئة ال�سوق املالية

هيئة حكومية

الأوراق املالية

2012م 2013 -م

م�ست�شار يف الإدارة العامة للإ�شراف على
م�ؤ�س�سات ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املالية

هيئة حكومية

الأوراق املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2013م

ال�شركة/اجلهة

املن�صب
رئي�سة جمموعة االلتزام

الكيان القانوين

بنك اجلزيرة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

�شركة م�ساهمة مدرجة

ح�سن علي �أحمد بار�شيد

العمر 37 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املكلف
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام
2005م

املجال

بكالوريو�س

اجلامعة
جامعة كولورادو  -الواليات املتحدة الأمريكية

�إدارة مالية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2005م 2007-م

حملل مايل

مكتب املحا�سبة �أرن�ست �أند يونغ

�شركة مهنية

املحا�سبة

2007م 2009 -م

م�ساعد مدير يف جمموعة االلتزام

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2009م 2017-م

مدير �إدارة الإ�شراف الذاتي

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام
2017م

ال�شركة/اجلهة

املن�صب
رئي�س جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب (املكلف)

بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

�سامي بن حمد الراجحي

العمر 46 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال
املؤهالت العلمية

امل�ؤهل

العام

اجلامعة

املجال

2002م

دبلوم جتاري

امل�صرفية

معهد نربا�س الثانوي التجاري بالريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية

2003م

دبلوم م�صريف

امل�صرفية

الأكادميية العربية املالية للعلوم امل�صرفية واملالية ،باململكة الأردنية الها�شميه

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة
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املن�صب

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين

القطاع

1990م 1993 -م

م�شرف �إدارة العمليات

بنك الراجحي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1993م 1996 -م

م�شرف مركز حواالت

بنك الراجحي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

1996م 2006 -م

مدير مراكز احلواالت

بنك الراجحي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املن�صب

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين

القطاع

2006م 2007 -م

مدير �إدارة الو�ساطة

م�صرف الراجحي

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2007م2007-م

مدير �إدارة التحويل

البنك الأهلي التجاري

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2008م 2013 -م

مدير عام قطاع �إجناز

بنك البالد

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

املناصب الحالية

املن�صب

تاريخ التعيني/االن�ضمام

رئي�س جمموعة فوري

2013م

ال�شركة/اجلهة
بنك اجلزيرة

الكيان القانوين
�شركة م�ساهمة مدرجة

القطاع
امل�صارف واخلدمات املالية

555 -5الحوكمة
يحر�ص البنك على االلتزام التام بقواعد حوكمة ال�شركات التي حتقق التطبيق احلازم لأنظمة الرقابة الداخلية ال�شاملة و�سيا�سات الإف�صاح وال�شفافية وااللتزام مببادئ �إدارة املخاطر.
كما يقوم البنك بتحقيق التوافق ال�شامل لأعماله مع �أنظمة اململكة و �إدخال �أحدث معايري الأداء للم�صرفية العاملية يف �إ�شرافه على �أدائه امل�صريف مبا يف ذلك التوجيهات ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ووزارة التجارة واال�ستثمار وكافة املتطلبات والتو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل.
وحيث �صدرت الئحة حوكمة ال�شركات اجلديدة والتي ت�ضمنت فر�ض عدد من املتطلبات الإ�ضافية على ال�شركات املدرجة خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالإف�صاح واحلوكمة ،ف�إن البنك يعمل
حالي ًا على حتديث �سيا�ساته ولوائحه الداخلية مبا يتوافق مع املتطلبات اجلديدة( .وملزيد من املعلومات حول املخاطر املرتبطة بعدم االلتزام باملتطلبات التنظيمية يرجى مراجعة الق�سم
" 23-1-2املخاطر املرتبطة باملتطلبات التنظيمية").

555 -5مجلس اإلدارة
يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة (� )9أع�ضاء مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1437/03/17ه (املوافق 2015/12/28م) ،وي�ضم املجل�س ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني
وخم�سة �أع�ضاء غري تنفيذيني وع�ضو تنفيذي.
وتتمثل م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة الرئي�سية يف اعتماد �أهداف البنك الرئي�سية وخططه الإ�سرتاتيجية والإ�شراف على تنفيذها ومراقبة �أداء البنك و�سري العمل فيه عن طريق االجتماعات
الدورية التي يعقدها خالل العام ،كما يقوم جمل�س الإدارة ب�صورة دورية مبراجعة مدى فعالية الأنظمة املطبقة و�إجراءات الرقابة الداخلية  ،ويراقب قطاعات العمل الرئي�سة يف البنك
للت�أكد من تطبيق ال�سيا�سات العامة التي قام بو�ضعها ،وحتديد م�ستويات املخاطر والت�أكد من �إدارتها ب�صورة مقبولة.

555 -5اللجان
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،يوجد لدى البنك خم�س جلان� ،أربعة منها تابعة ملجل�س الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وجلنة �إدارة املخاطر ،واللجنة العليا
لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة ،بالإ�ضافة �إلى جلنة املراجعة والتي يتم ت�شكيلها من قبل اجلمعبة العامة للبنك .وتعمل جميع اللجان وفق ًا للوائح عمل وا�ضحة ومعتمدة حتدد
مهامها م�سئولياتها .وتعد هذه اللجان م�سئولة عن متابعة �أعمال ال�شركة كل ح�سب اخت�صا�صه والعمل على تقدمي التو�صيات واملقرتحات ورفعها �إلى جمل�س الإدارة.
555 -55 -5اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية للبنك من خم�سة �أع�ضاء يتم اختيارهم بوا�سطة جمل�س الإدارة وير�أ�سها يف دورتها احلالية رئي�س جمل�س الإدارة .ويحدد جمل�س الإدارة اخت�صا�صاتها
و�صالحياتها .ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفق ًا لل�صالحيات املفو�ضة لها مراقبة تطبيق الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات التي و�ضعها جمل�س الإدارة و �إدارة املخاطر ومراقبة �أداء البنك
والتو�صية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل �إ�ضاف ًة �إلى مراقبة كفاءة تنفيذ معايري و�سيا�سات الرقابة الداخلية.
وتت�ألف اللجنة التنفيذية من الأع�ضاء التاليني:

اجلدول � 3-5أع�ضاء اللجنة التنفيذية
املن�صب

اال�سم
طارق بن عثمان الق�صبي

رئي�س اللجنة

نبيل بن داود احلو�شان

ع�ضو

خليفة بن عبد اللطيف امللحم

ع�ضو

عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان

ع�ضو

�إبراهيم بن عبدالعزيز ال�شايع

ع�ضو
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555 -55 -5لجنة املراجعة

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة �أع�ضاء ،ويتمتع جميع �أع�ضاء اللجنة باخلربة الالزمة واملعرفة باملعايري املحا�سبية والأنظمة التجارية التي متكنهم من �أداء مهامهم على �أكمل وجه وت�شمل
م�س�ؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي:
 الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية ومراقبة مدى فاعليتها يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة �إليها.
 درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية و�إدارة املخاطر يف البنك.
 مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ االبنك الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 التو�صية ملجل�س الإدارة برت�شيح مراجعي احل�سابات وعزلهم وحتديد �أتعابهم وتقييم �أدائهم ،بعد التحقق من �إ�ستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد معهم.
 الإ�شراف على �أن�شطة مراجعي احل�سابات اخلارجيني واملوافقة على �أي ن�شاطات خارج نطاق العمل املتفق عليه.
 مراجعة خطة املراجعة مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني و�إبداء �أية مالحظات عليها.
 مراجعة مالحظات مراجعي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية والت�أكد من اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا اخل�صو�ص.
 مراجعة القوائم املالية الربع ال�سنوية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وتقدمي الآراء والتو�صيات املتعلقة ب�ش�أنها.
 مراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل البنك وتزويد املجل�س بالتو�صيات املتعلقة بها.
كما قام جمل�س �إدارة البنك بتاريخ 2017/06/04م باعتماد الئحة جلنة املراجعة املعدلة والتي تت�ضمن �إ�ضافة م�س�ؤوليات جديدة للجنة املراجعة ،و�سيتم عر�ض الالئحة املعدلة على
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال للموافقة عليها  .وتتمثل هذه املهام الإ�ضافية على النحو الآتي:
 مراجعة العقود والتعامالت املقرتحة مع الأطراف ذوي العالقة وتقدمي التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أن ذلك �إلى جمل�س �إدارة البنك.
 مراجعة التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة والت�أكد من ت�سجيلها والك�شف عنها ب�شكل منا�سب.
وتت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التاليني:

اجلدول � 4-5أع�ضاء جلنة املراجعة
املن�صب

اال�سم
حممد بن عبداهلل احلقباين

رئي�س اللجنة

فواز بن حممد الفواز

ع�ضو

طه حممد �أزهري

ع�ضو

فواز حممد الفواز

العمر 53 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جلنة املراجعة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام
1983م

امل�ؤهل
بكالوريو�س

اجلامعة

املجال

جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

حما�سبة ومالية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

املن�صب

1983م 1999 -م

تولى عدة منا�صب �آخرها م�ساعد نائب رئي�س ق�سم املالية

�شركة �سابك للت�سويق املحدودة

2000م 2004 -م

مدير عام اخلدمات امل�شرتكة  -ق�سم املحا�سبة

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك)

�شركة م�ساهمة مدرجة

2004م 2009 -م

مدير عام ق�سم املالية

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك)

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات
البرتوكيماوية

2007م 2015 -م

نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة

�شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (ين�ساب)

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات
البرتوكيماوية

2010م2015 -م

نائب رئي�س ق�سم املالية

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك)

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات
البرتوكيماوية
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القطاع

ال�شركة/اجلهة

الكيان القانوين
�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة

الت�سويق
ال�صناعات
البرتوكيماوية

املناصب الحالية

املن�صب

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

2012م

ع�ضو جلنة املراجعة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2013م

ع�ضو جلنة املراجعة

�شركة مالذ للت�أمني

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

2015م

امل�سئول املايل الأول

�شركة الت�صنيع الوطنية (ت�صنيع)

�شركة م�ساهمة مدرجة

ال�صناعات البرتوكيماوية

طه حممد �أزهري

العمر 46 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جلنة املراجعة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام
1993م

امل�ؤهل
بكالوريو�س

املجال
املحا�سبة

اجلامعة
جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة
1993م 1995 -م
1998م 1995 -م
1998م 2001 -م
1999م 2001 -م
2001م 2004 -م
2004م 2008 -م
2008م 2015-م
2013م 2016-م

املن�صب
مدقق مايل خارجي
مدقق مايل داخلي
م�س�ؤول االلتزام و�ضمان اجلودة
مدقق مايل داخلي  -ق�سم املالية
مدير التدقيق الداخلي و�إدارة املخاطر
مدير عام ق�سم املالية
تولى عدة منا�صب كان �آخرها امل�ست�شار
االقت�صادي للرئي�س التنفيذي
ع�ضو جلنة املراجعة

ال�شركة/اجلهة
�شركة �آرثر �أندر�سون ،الريا�ض
جمموعة �سامبا املالية
جمموعة �سامبا املالية
جمموعة �سامبا املالية ،فرع جنيف � -سوي�سرا
جمموعة العثيم التجارية
ال�شركة ال�سعودية للمتاجر ال�شاملة (كارفور)
�شركة املياه الوطنية

الكيان القانوين
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
�شركة م�ساهمة مدرجة
�شركة م�ساهمة مدرجة
�شركة م�ساهمة مدرجة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
�شركة م�ساهمة مقفلة

القطاع
التدقيق املايل
امل�صارف واخلدمات املالية
امل�صارف واخلدمات املالية
امل�صارف واخلدمات املالية
التجزئة
التجزئة
املياه

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأوراق املالية

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

2013م

ع�ضو جلنة املراجعة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2014م

ع�ضو جلنة املراجعة

�شركة الدرع العربي للت�أمني

�شركة م�ساهمة مدرجة

الت�أمني

2014م

رئي�س جلنة املراجعة

�شركة هنا لل�صناعات الغذائية

�شركة م�ساهمة مقفلة

�صناعات

2015م

كبري املدراء املاليني

�شركة الطريان املدين ال�سعودي القاب�ضة

�شركة ذات م�سئولية حمدودة

الطريان

2017م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة باتك للإعمال اللوج�ستية والإ�ستثمار

�شركة م�ساهمة مدرجة

نقل

2017م

ع�ضو جمل�س �إدارة

�شركة زهرة الواحة

�شركة م�ساهمة مدرجة

�صناعات

555 -55 -5لجنة الرتشيحات واملكافآت

تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء ،وت�شمل م�س�ؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي:







التو�صية برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع ال�سيا�سات واملعايري املعتمدة من قبل ال�شركة ،والـت�أكد من عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته ب�أي جرمية خملة
بال�شرف �أو الأمانة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
املراجعة ال�سنوية للمتطلبات واملهارات املطلوبة للت�أهل لع�ضوية جمل�س الإدارة وو�صف مهام الأع�ضاء والدرجات العلمية املطلوبة للع�ضوية وحتديد الوقت الذي يلزم �أن
يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال املجل�س.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات ب�ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،بالإ�ضافة �إلى �ضمان عدم وجود �أي تعار�ض م�صالح.
و�ضع �سيا�سات تعوي�ض ومكاف�آت وا�ضحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يف ذلك رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان.
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وتت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأع�ضاء التاليني:

اجلدول � 5-5أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
املن�صب

اال�سم
خليفة بن عبداللطيف امللحم

رئي�س اللجنة

عبدال�سالم بن عبدالرحمن العقيل

ع�ضو

عبداهلل بن �صالح الر�شيد

ع�ضو

555 -55 -5لجنة إدارة املخاطر

تتكون جلنة �إدارة املخاطر من ثالثة �أع�ضاء ،وتتمثل م�س�ؤوليات وواجبات هذه اللجنة يف الإ�شراف على املخاطر املرتبطة ب�أعمال البنك وعملياته ،حيث تقوم مبراجعة قابلية البنك
لإدارة وحتمل املخاطر بنا ًء على التحليل املقدم من �إدارة املخاطر و�صياغة ال�سيا�سات املنا�سبة لتطبيقها .كما تقوم �أي�ضا باعتماد نظام الت�صنيف املعمول به يف البنك و�سيا�سات املخاطر
املتعلقة ب�إدارة املوجودات واملطلوبات.
وتت�ألف جلنة �إدارة املخاطر من الأع�ضاء التاليني:

اجلدول � 6-5أع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر
املن�صب

اال�سم
�سعيد بن �سعد املرطان

رئي�س اللجنة

�إبراهيم بن عبدالعزيز ال�شايع

ع�ضو

عبداهلل بن �صالح الر�شيد

ع�ضو

555 -55 -5اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة

تتكون اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة من ثالثة �أع�ضاء تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف م�ساعدة جمل�س الإدارة مب�سئولياته االجتماعية املتعلقة بربنامج خري اجلزيرة
لأهل اجلزيرة حيث تتمثل م�سئوليات اللجنة يف ر�سم ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�أن�شطة وبرامج امل�سئولية االجتماعية ،واعتماد امليزانية ال�سنوية لربنامج خري اجلزيرة لأهل
اجلزيرة ،و�إقرار اخلطة ال�سنوية للربنامج ،ومراجعة �أهداف الربامج من خالل تفعيل و �إبراز دور البنك يف خدمة املجتمع.
كما ت�سهم اللجنة وت�شارك ب�شكل فاعل يف برامج امل�سئولية االجتماعية على م�ستوى اململكة ،ومد ج�سور التعاون والتوا�صل بني البنك واجلهات والهيئات املعنية بتلك الربامج ،و �إقامة
ال�شراكات النوعية مع اجلمعيات والهيئات اخلريية يف اململكة التي ت�سهم يف �إبراز دور القطاع اخلا�ص يف دفع م�سرية امل�سئولية االجتماعية .كما ت�سعى اللجنة بكل جد من �أجل �إيجاد
وتهيئة البيئة املنا�سبة ال�ستيعاب ال�شباب وت�أهيلهم ل�سوق العمل ،وتقدمي برامج مميزة موجهة لت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ورفع التقارير ملجل�س الإدارة ب�شكل �سنوي عن �أن�شطة
وبرامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة.
وتت�ألف اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة من الأع�ضاء التاليني:

اجلدول � 7-5أع�ضاءاللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة
املن�صب

اال�سم
عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان

رئي�س اللجنة

عبدالعزيز بن �إبراهيم الهدلق

ع�ضو

الدكتور /فهد بن علي العليان

ع�ضو

عبدالعزيز �إبراهيم الهدلق

العمر 54 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة
املؤهالت العلمية واملهنية

العام

66

املجال

امل�ؤهل

اجلامعة

1982م

بكالوريو�س

خدمة اجتماعية

جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

1984م

دبلوم

تنمية املجتمع

مركز التدريب والبحوث التطبيقية ،اململكة العربية ال�سعودية

1991م

دبلوم

التنمية الدولية

جامعة ميزوري ،كولومبيا  -الواليات املتحدة الأمريكية

1992م

ماج�ستري

تنمية املجتمع

جامعة ميزوري ،كولومبيا  -الواليات املتحدة الأمريكية

املناصب السابقة

فرتة اخلدمة

ال�شركة/اجلهة

املن�صب

القطاع

الكيان القانوين

1996م 1998 -م

م�ساعد مدير عام الإدارة العامة ل�ش�ؤون املنظمات الدولية

وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

1998م 2005 -م

مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية

وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

1996م 2005 -م

ع�ضو جمل�س �إدارة

منظمة العمل الدولية

منظمة غري ربحية

التنمية االجتماعية

2005م 2006 -م

امل�شرف العام على �إدارة العالقات العامة والإعالم االجتماعي

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

2005م 2007 -م

مدير عام التعاون الدويل

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
للتنمية االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

2007م 2011 -م

وكيل الوزارة امل�ساعد

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
للتنمية االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

2011م 2013 -م

وكيل وزارة

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
للتنمية االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

2013م 2017 -م

ع�ضو جمل�س

جمل�س ال�شورى

جهة حكومية

حكومي

املناصب الحالية

تاريخ التعيني/االن�ضمام

املن�صب

ال�شركة/اجلهة

القطاع

الكيان القانوين

2013م

ع�ضو اللجنة العليا لربنامج خري
اجلزيرة لأهل اجلزيرة

بنك اجلزيرة

�شركة م�ساهمة مدرجة

امل�صارف واخلدمات املالية

2017م

م�ست�شار وزير العمل والتنمية
االجتماعية

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جهة حكومية

حكومي

555 -5عقود الخدمة
مل يقم البنك ب�إبرام عقود خدمات �أو عمل مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة با�ستثناء الأ�ستاذ /نبيل بن داود احلو�شان ب�صفته الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب .ويو�ضح اجلدول التايل
ملخ�ص للعقود املربمة مع كل من الرئي�س التنفيذي وامل�سئول املايل الأول:
ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص لتلك العقود:

اجلدول  8-5عقود اخلدمة
املن�صب

الأ�سم

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

نبيل بن داود احلو�شان

الرئي�س تنفيذي

2010م

غري حمدد

�شاهد �أمني

امل�س�ؤول املايل الأول

2012م

�سنتان قابلة للتمديد

امل�صدر :ال�شركة

555 -5املكافآت والتعويضات واملزايا العينية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني
يو�ضح اجلدول �أدناه �إجمايل املكاف�آت والتعوي�ضات واملزايا العينية التي منحها البنك �أو �أي تابع له لأع�ضاء جمل�س الإدارة ب�صفتهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة البنك لل�سنوات املنتهية يف
 31دي�سمرب 2014م و2015م و 2016م:

اجلدول  9-5املكاف�آت والتعوي�ضات واملزايا العينية لأع�ضاء جمل�س الإدارة (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
�إجمايل املكاف�آت والتعوي�ضات واملزايا العينية

ال�سنة

5.664

2014م

3.459

2015م

5.058

2016م
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ويو�ضح اجلدول التايل جمموع املك�آف�آت واملزايا العينية التي منحها البنك �أو �أي تابع له خلم�سة من كبار التنفيذيني يف البنك ب�صفتهم من كبار التنفيذيني يف البنك (مبا فيهم الرئي�س
التنفيذي وامل�س�ؤول املايل الأول) ممن تلقوا �أعلى مكاف�آت يف �آخر ثالث �سنوات مالية:

اجلدول  10-5املكاف�آت ومزايا كبار التنفيذيني (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
2014م

2015م

2016م

اال�سم
الراتب والتعوي�ضات

13.910

14.197

14.197

البدالت

1.922

1.252

1.252

عالوات �سنوية ودورية

9.240

9.984

12.533

حوافز

-

-

0

تعوي�ضات �أو مزايا تدفع على �أ�سا�س �شهري �أو �سنوي

1.500

1.515

1.500

املجموع الكلي

26.572

26.948

29.482

55 5 -5املوظفون
555 -5 5 -5موظفو البنك ونسبة التوطني

يو�ضح اجلدول التايل عدد موظفي البنك بح�سب الإدارة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م والفرتة حتى � 30سبتمرب 2017م :

اجلدول  11-5موظفو بنك اجلزيرة موزعون ح�سب الإدارة
2015م

2014م

�سبتمرب 2017م

2016م

الإدارة

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ن�سبة التوطني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ن�سبة التوطني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ن�سبة التوطني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

الإجمايل

ن�سبة التوطني

الإدارة العليا *
مكتب الرئي�س
التنفيذي
جمموعة املوارد
الب�شرية **
�إدارة الأمن
وال�سالمة ***
جمموعة فوري
للخدمات امل�صرفية

14

3

17

%82.35

13

2

15

%86.67

13

2

15

%86.67

15

1

16

%93.75

2

2

4

%50

2

3

5

%40

2

3

5

%40

2

3

5

%40

56

7

63

%88.89

40

6

46

%86.96

67

6

73

%91.78

38

6

44

%86.36

18

0

18

%100

16

-

16

%100

19

0

19

%100

20

0

20

%100

72

6

78

%92.31

176

6

182

%96.70

221

7

228

%96.93

233

7

240

%97.08

ق�سم العالقات
العامة واالت�صاالت

4

0

4

%100

3

-

3

%100

3

0

3

%100

3

-

3

%100

جمموعة الت�سويق

6

0

6

%100

8

-

8

%100

8

0

8

%100

8

-

8

%100

جمموعة املالية

23

11

34

%67.65

40

13

53

%75.47

45

13

58

%77.59

45

11

56

%80.36

279

58

337

%82.79

254

53

307

%82.74

195

48

243

%80.25

195

57

252

%77.38

****

جمموعة امل�ساندة
جمموعة اخلدمات
امل�صرفية اخلا�صة
جمموعة اخلدمات
امل�صرفية للأفراد
جمموعة اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات املالية
جمموعة �إدارة
املخاطر

20

2

22

%90.91

21

2

23

%91.30

22

2

24

%91.67

25

2

27

%92.59

896

15

911

%98.35

961

14

975

%98.56

960

14

974

%98.56

985

14

999

%98.60

112

16

128

%87.50

130

24

154

%84.42

139

16

155

%89.68

146

15

161

%90.68

36

16

52

%69.23

48

19

67

%71.64

53

15

68

%77.94

54

20

74

%72.97

جمموعة اخلزينة

32

4

36

%88.89

33

3

36

%91.67

31

3

34

%91.18

34

3

37

%91.89

املجموعة القانونية

6

2

8

%75

6

2

8

%75

9

3

12

%75

9

2

11

%82

املجموعة ال�شرعية

8

2

10

%80

8

1

9

%88.89

9

1

10

%90

9

1

10

%90

21

2

23

%91.30

24

2

26

%92.31

22

2

24

%91.67

22

3

25

%88.00

15

1

16

%93.75

21

1

22

%95.45

25

1

26

%96.15

23

1

24

%95.83

5

0

5

%100

5

-

5

%100

4

0

4

%100

4

-

4

%100

جمموعة التدقيق
الداخلي
جمموعة مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب
جمموعة امل�س�ؤولية
االجتماعية
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2014م
ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ن�سبة التوطني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ن�سبة التوطني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ن�سبة التوطني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديون

الإجمايل

جمموعة االلتزام

2016م

ن�سبة التوطني

الإدارة

2015م

�سبتمرب 2017م

12

1

13

%92.31

13

1

14

%92.86

15

1

16

%93.75

15

1

16

%93.75

جمموعة
اال�سرتاتيجية
وتطوير الأعمال

36

4

40

%90

39

4

43

%91

1866

139

2005

%93.06

1889

150

2039

%92.64

*****

1623

املجموع

145

1768

1793

%91.80

1943

150

%92.28

امل�صدر :ال�شركة
* الإدارة العليا غري مدرجة يف املجموع ب�سبب احت�ساب كل رئي�س جمموعة مع جمموعتة.
** يت�ضمن �أعداد برامج التدريب املنتهي بالتوظيف.
*** �إدارة الأمن و ال�سالمة نقلت حتت جمموعة �إدارة املخاطريف عام  2015ولي�ست مدرجة يف املجموع .
**** مت ان�شاء وت�شكيل جمموعة فوري للخدمات امل�صرفية يف الربع الأخري من 2013م
***** يف عام 2016م مت ف�صل �إدارة جمموعة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأعمال عن جمموعة امل�ساندة كمجموعة م�ستقلة .ويف بداية عام 2018م مت �إعادة دجمها مع جمموعة امل�ساندة كمجموعة فرعية لها.

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �إجمايل عدد موظفي البنك قد ارتفع بعدد 271موظف يف � 30سبتمرب 2017م مقارنة بعام 2014م .وتعود الزيادة يف عدد املوظفني ب�شكل رئي�سي �إلى �إ�سرتاتيجية
النمو يف قطاع الأفراد ،حيث ارتفع عدد موظفي البنك يف جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد من  911موظف يف عام 2014م �إلى  999موظف يف �سبتمرب 2017م .ويذكر �أي�ض ًا �أن
جمموعة فوري للخدمات بد�أت �أعمالها يف الربع الأخري من عام 2013م وحيث ارتفع عدد موظفي البنك يف جمموعة فوري للخدمات من  78موظف يف عام 2014م �إلى  240موظف
يف � 30سبتمرب 2017م .
ويو�ضح اجلدول التايل عدد موظفي �شركة اجلزيرة كابيتال لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و 2016م والفرتة حتى �أكتوبر 2017م:

اجلدول  12-5موظفو �شركة اجلزيرة كابيتال لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م والفرتة حتى �أكتوبر 2017م
2015م

2014م

�أكتوبر 2017م

2016م

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

الإجمايل

ق�سم التوزيع وخدمة العمالء

98

4

102

102

2

104

98

2

100

90

2

92

ق�سم �إدارة الأ�صول

10

2

12

11

4

15

10

3

13

10

3

13

ق�سم اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية

2

4

6

3

4

7

2

4

6

2

3

5

ق�سم �إدارة التمويل الهام�شي

7

-

7

7

-

7

8

-

8

8

-

8

ق�سم مكتب الرئي�س التنفيذي

3

-

3

3

-

3

2

1

3

2

1

3

ق�سم الإدارة املالية

3

3

6

2

4

6

2

4

6

1

3

4

ق�سم الإدارة التقنية

8

16

24

8

15

23

8

16

24

7

16

23

ق�سم اال�سرتاتيجيات والتطوير امل�ؤ�س�سي

6

1

7

6

1

7
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الإدارة

وفيما يتعلق ب�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري فال يوجد لديها �أي موظفني وذلك بحكم �أن �أعمالها تقت�صر على ت�سجيل ال�ضمانات العقارية نيابة عن البنك .و�أما �شركة �أمان
لوكالة الت�أمني فيبلغ عدد موظفيها الإجمايل ثالثة ع�شر ( )13موظف ًا متت �إعارتهم من البنك نظر ًا لأنها قد ت�أ�س�ست حديث ًا .وفيما يخ�ص �شركة اجلزيرة للأوراق املالية فال يوجد
لديها �أي موظفني بعد كونها قد ت�أ�س�ست حديث ًا.
555 -5 5 -5برامج أسهم املوظفني

كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد لدى البنك �أي برامج �أ�سهم للموظفني �أو غريها من الرتتيبات التي ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال البنك.
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6.6املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة
666 -6املقدمة
مت �إعداد مناق�شة وحتليل الإدارة للنتائج املالية للمجموعة الواردة �أدناه مبعرفة الإدارة العليا ا�ستنادا �إلى �أ�سا�س موحد وي�ستند ذلك �إلى القوائم املالية لل�سنوات املنتهية يف 2014م
و2015م و2016م والقوائم املالية للفرتات املرحلية املنتهية يف 2016/09/30م و 2017/09/30م ("القوائم املالية") ،ويجب �أن تُقر�أ هذه املناق�شة والتحليالت باالقرتان مع تلك القوائم
املالية .ا�ستُمدت املعلومات املالية الواردة يف هذه املناق�شة من القوائم املالية ،ما مل يحدد خالف ذلك.
ال ميتلك مراجعو احل�سابات (ارن�ست و يونغ و �شركاهم و كي بي �أم جي الفوزان و ال�سدحان) وال �أي من �شركائهم �أو موظفيهم (�أو �أي �أقارب له�ؤالء ال�شركاء �أو املوظفني) �أي م�ساهمة
�أو م�صلحة من �أي نوع يف املجموعة .وقد قدم املراجعون موافقتهم اخلطية ومل يرتاجعوا عنها فيما يتعلق بالإ�شارة �إلى دورهم املذكور يف ن�شرة الإ�صدار ب�صفتهم مراجعي ح�سابات
املجموعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 2014/12/31م و 2015/12/31م و 2016/12/31م والفرتات املالية املرحلية املنتهية يف 2016/09/30م و 2017/09/30م.
يحتوي هذا الق�سم على بع�ض وجهات النظر والإفادات امل�ستقبلية املتعلقة بن�شرة االكتتاب امل�ستقبلية للمجموعة ا�ستنادا �إلى اخلطط والتوقعات احلالية للإدارة العليا فيما يتعلق بنمو
املجموعة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل .وبناء عليه ،ف�إن ق�سم املناق�شة والتحليل هذا ينطوي على عدد من املخاطر والبيانات غري امل�ؤكدة وقد تختلف النتائج الفعلية والأداء الفعلي
للمجموعة عما كان متوقعا �صراحة �أو �ضمنا من خالل وجهات النظر امل�ستقبلية كنتيجة لعدة عوامل و�أحداث م�ستقبلية ،مبا يف ذلك ما مت مناق�شته �أدناه ويف �أق�سام �أخرى من هذه
الن�شرة.
نرجو العلم ب�أن الأرقام الواردة يف هذه الن�شرة مت تقريبها �إلى �أقرب عدد �صحيح .ولهذا ف�إن جمموع تلك الأرقام رمبا يختلف عما هو وارد باجلداول .وت�ستند جميع الن�سب ال�سنوية
والهوام�ش والنفقات ال�سنوية ومعدّالت النمو ال�سنوي املركب على الأرقام املقربة.

666 -6ملخص ألهم السياسات الداخلية
يتم �إدارة خماطر االئتمان من خالل تطبيق �سيا�سات م�صاغة لإدارة خماطر االئتمان والتعرف عليها وو�ضع م�ستويات خماطر معينة ومراقبة هذه املخاطر ومدى مطابقة هذه امل�ستويات
وفقا لل�شروط والأحكام املتفق عليه ًا .يقوم البنك بدرا�سة تف�صيلية للعميل من خالل حتليل املعلومات الت�شغيلية واملالية ومن خالل �أدوات التقييم املعتمدة حيث يعك�س نظرة البنك
لإحتمالية عدم �سداد العميل .يتم مراجعة التقييم الداخلي للعميل ب�شكل �سنوي ،للأطراف امللتزمة بال�سداد .على هذا النحو ،يتم مراجعة هذا التقييم عند ظهور عالمات على زيادة
املخاطر .يتم تقييم املخاطر لذوي القرو�ض غري العاملة مرتني كل عام باحلد الأدنى.
عندما ال ي�سدد العميل م�ستحقاته ،يتم حتويل الديون املتعرثة �إلى ق�سم �إعادة هيكلة الديون ملحاولة و�ضع حد لإحتمالية اخل�سارة التي �سيتحملها البنك .تتم �إعادة هيكلة الديون عندما
يتم منح موافقة من قبل البنك وا�ضع ًا يف احل�سبان ال�ش�ؤون الإقت�صادية والقانونية املتعلقة بالعميل .يف حاالت �إعادة جدولة القرو�ض غري العاملة ،اليتم رفع ت�صنيف العميل ب�سبب وجود
موافقة لإعادة الهيكلة فقط ،يتم رفع ت�صنيف العميل فقط يف حاالت ما �إذا وجدت �أدلة خل�ضوع العميل للقواعد املت�ضمنة يف �إتفاقية �إعادة اجلدولة .يت�ضمن هذا وجود تاريخ اليقل عن
اثني ع�شر �شهرا من ال�سداد املنتظم للأتعاب والعموالت و�أ�صل ال�سلف املذكور يف �إتفاقية �إعادة اجلدولة.
تنخف�ض القرو�ض وال�سلف عند �سدادها من قبل العميل� ،أو يف حال بيعها لطرف ثالث �أو عند �شطب الديون املتعرثة من قبل البنك ،كذلك يتم �شطب خم�ص�صاتها لكل حالة على حدة.
كما يجب �شطب كل القرو�ض وال�سلف خالل مدة  720يوم ًا من تاريخ تخ�صي�ص كامل املبلغ اال بحال موافقة جمل�س الإداراة على عدم �شطبها.
يقوم البنك مبراجعة حمفظة القرو�ض وال�سلف لديه لتقييم خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املحدد والعام .يتم و�ضع خم�ص�ص لقر�ض حمدد عند عدم �سداد العميل للقرو�ض �أو الأرباح
الناجتة بطريقة مبا�شرة �أو من خالل ال�ضمانات .يتم احت�ساب املخ�ص�صات املحددة للقرو�ض غري العاملة والتي تخطت فرتة الت�سعني يوما توافقا مع تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .يتم ت�صنيف التقييمات الداخلية للمخاطر من � 1إلى  10وفق ًا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،فت�صنف الديون اجليدة من � 1إلى  6وت�صنف الديون بحاجة لعناية
خا�صة  ،7كما يتم ت�صنيف القرو�ض الغري العاملة  ،9 ،8و 10وتت�ضمن الفئات التالية دون امل�ستوى ،م�شكوك بتح�صيلها� ،أو خ�سائر ،على التوايل .تبعا لذلك ،يتم احت�ساب املخ�ص�ص
طبقا للر�صيد القائم بعد تطبيق حد ال�ضمانات املقدمة من خالل و�ضع خم�ص�ص بن�سبة  ،%50 ،%25و %100من �صايف قيمة القرو�ض وال�سلف ذات التقييم رقم  ،9 ،8و ،10على التوايل.
ويقوم البنك بتخ�صي�ص ن�سبة  %1من جمموع الت�سهيالت العاملة عندما يقوم باحت�ساب املخ�ص�ص العام ،وذلك ح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

666 -6إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم املالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن املعلومات املالية املقدمة يف هذه الن�شرة م�ستخل�صة بدون تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة و�أن تلك القوائم قد �أُعدت وفق املعايري املحا�سبية
للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ("�ساما") واملعايري الدولية لتقارير املالية.
يقر جمل�س االدارة بعدم وجود اي تغيري �سلبي وجوهري يف الو�ضع املايل للمجموعة (�أو البنك) خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 2014/12/31م و 2015/12/31م و 2016/12/31م
والفرتات املالية املرحلية املنتهية يف 2016/09/30م و 2017/09/30م بالإ�ضافة �إلى الفرتة املمتدة من 2017/10/01م و حتى تاريخ هذه الن�شرة.
يقر جمل�س االدارة ب�أن البنك ميتلك اموا ًال كافية للوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل للإثني ع�شر �شهر ًا التالية لتاريخ ن�شرة االِ�صدار هذه ،وان را�س مال البنك وال�شركات التابعة غري
خا�ضع لأي حق خيار.
يقر كل ع�ضو من اع�ضاء جمل�س ادارة البنك ب�أ ّنه  -و على حد علمه  -ال توجد اي رهونات او حقوق او اي تكليف على ممتلكات البنك كما يف تاريخ ن�شرة اال�صدار هذه ،با�ستثناء ما جرى
االف�صاح عنه يف هذا الق�سم ويف اق�سام اخرى من ن�شرة اال�صدار هذه.
كما يق ّر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن املجموعة ،مل متنح عموالت او خ�صومات او اتعاب و�ساطة او اي عو�ض غري نقدي من قبل البنك لأي من اع�ضاء جمل�س الأدارة� ،أو كبار املدراء
التنفيذيني ،او القائمني بعر�ض �أو طرح الأوراق املالية او اخلرباء فيما يتعلق با�صدار �أو طرح اي اوراق مالية خالل الأعوام الثالثة ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة.
يق ّر جمل�س االدارة بعدم وجود �أي انقطاع يف �أعمال امل�صدر �أو �أي �شركة من �شركاته التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل فرتة االثني ع�شر �شهرا
املا�ضية من تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.
كما يقر �أع�ضاء الإدارة بعدم وجود ممتلكات مبا يف ذلك الأوراق املالية التعاقدية �أو غريها من الأ�صول لدى املجموعة و التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من قيمتها
مما ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر يف تقييم املوقف املايل.
70

يتم مراقبة القطاع امل�صريف من خالل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي ت�ضع الأطر التنظيمية التي تنظم هذا القطاع بالكامل .اجلدير بالذكر �أن التغيري يف هذه الأطر والقواعد
التي ت�صدرها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�ؤثر بطريقة �إيجابية �أو �سلبية على �أداء البنك .فعلى �سبيل املثال ،فقد ت�أثر الدخل الناجت من الأتعاب والعموالت نتيجة ل�سيا�سة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي من خالل و�ضع �سقف �أعلى للقرو�ض املمنوحة �إلى الأفراد يف بع�ض احلاالت منذ 2014م( .وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الق�سم "( 2-5-5-7-6القرو�ض
العقارية")) من هذه الن�شرة.
يهدف البنك عند �إدارة ر�أ�س املال �إلى الإلتزام باملتطلبات املتعلقة بر�أ�س املال واملو�ضوعة من قبل بازل  3واملطبقة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .نتج عن هذه املتطلبات
تعديالت يف ح�ساب ر�أ�س املال وارتفاع �سقف متطلبات كفاية ر�أ�س املال يف �أوقات �سابقة .اجلدير بالذكر� ،أنّ زيادة ر�أ�س املال احلالية �ست�ساعد بنك اجلزيرة على الإلتزام بهذه املتطلبات
بحيث ت�ساعد على متطلبات النمو ما يتوافق مع جدول �أعمال الإدارة.

666 -6ملخص ألهم السياسات املحاسبية
مت �إعداد هذه القوائم املالية املوحدة طبقا للمعايري املحا�سبية للم�ؤ�س�سات املالية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و طبقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن
جمل�س املعايري املحا�سبية الدولية .كما يعد البنك قوائمه املالية املراجعة املوحدة لتتما�شى مع نظام مراقبة البنوك و �أحكام نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام
الأ�سا�سي للبنك.
666 -66 -6أساس توحيد القوائم املالية

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لكل من بنك اجلزيرة و�شركاته التابعة .يتم �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة عن �سنة مالية مماثلة لل�سنة املالية التي يتم عنها
�إعداد 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�شابهة والأن�شطة الأخرى يف ظروف مماثلة.
()1

الرشكات التابعة

ال�شركات التابعة هي املن�ش�آت اخلا�ضعة ل�سيطرة البنك .ي�سيطر البنك على من�ش�أة عندما يكون للبنك حقوق �أو عوائد متغرية ناجمة عن ارتباطه بهذه املن�ش�أة ولديه القدرة على الت�أثري
على تلك العوائد من خالل �سيطرته على املن�ش�أة .ولتحديد تعريف ال�سيطرة ،يجب �أن تتحقق املعايري الثالثة التالية:
�أ�	-أن يكون للبنك نفوذ على املن�ش�أة.
ب�	-أن يكون للبنك حقوق يف عوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه باملن�ش�أة.
ج�	-أن يكون للبنك القدرة على ا�ستخدام نفوذه على املن�ش�أة للت�أثري على حجم عوائدها.
يقوم البنك ب�إعادة تقييم مدى ا�ستمراره يف ال�سيطرة على املن�ش�أة امل�ستثمر فيها �إذا ما كانت احلقائق والظروف ت�شري �إلى �أن هناك تغريات يف واحد �أو �أكرث من معايري ال�سيطرة.
يتم توحيد ال�شركات التابعة اعتبار ًا من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة �إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة من البنك� .إن نتائج
ال�شركات التابعة امل�ستحوذ عليها �أو املباعة خالل ال�سنة  -ان وجدت  -يتم �إدراجها يف قائمة الدخل املوحدّة من تاريخ اال�ستحواذ �أو حتى تاريخ البيع ،ح�سبما يقت�ضي الأمر.
()2

الحصة غري املسيطرة

متثل احل�صة غري امل�سيطرة احل�صة من �صايف الدخل و�صايف موجودات ال�شركات التابعة التي ال ميلكها البنك ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �شركاته التابعة ،ويتم عر�ضها ب�شكل
منف�صل �ضمن قائمة الدخل املوحدة ،كما تُعر�ض �ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�شكل منف�صل عن احلقوق العائدة مل�ساهمي البنك .يتم حتميل اخل�سائر املتعلقة
باحل�صة غري امل�سيطرة يف من�ش�أة تابعة على احل�صة غري امل�سيطرة حتى لو �أن ذلك يت�سبب يف عجز ر�صيد احل�صة غري امل�سيطرة .يتم احت�ساب التغيريات يف ح�صة البنك يف �شركة
تابعة ـ ـ والتي ال ت�ؤدي �إلى فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة من جانب البنك ـ ـ كمعامالت حقوق ملكية.
()3

استبعاد العمليات عند التوحيد

يتم ا�ستبعاد الأر�صدة و�أي �إيرادات وم�صاريف غري حمققة (با�ستثناء الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التعامل بالعمالت الأجنبية) الناجتة عن التعامالت بني �أع�ضاء املجموعة عند
�إعداد القوائم املالية املوحدة .ويتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س الطريقة للأرباح غري املحققة فقط يف حالة �أنه ال يوجد دليل على انخفا�ض القيمة.
()4

االستثامر يف رشكات زميلة

ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي ميار�س عليها البنك نفوذ ًا جوهري ًا .يتم مبدئي ًا ت�سجيل اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة بالتكلفة وحتت�سب بعد ذلك وفق ًا لطريقة حقوق امللكية،
ويتم �إدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدّة بالقيمة املحت�سبة وفق ًا لطريقة حقوق امللكية �أو القيمة القابلة لال�سرتداد � -أيهما �أقل.
متثل القيمة املحت�سبة وفق ًا لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائد ًا تغيريات ما بعد اال�ستحواذ يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة (احل�صة من النتائج واالحتياطيات
واملكا�سب/اخل�سائر املرتاكمة على �أ�سا�س �آخر قوائم مالية متوفرة) ناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة ـ �إن وجد.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقرر املجموعة ما �إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل خ�سارة �إ�ضافية النخفا�ض القيمة على ا�ستثمارها يف ال�شركات الزميلة .وحتدد املجموعة يف كل تاريخ
من تواريخ �إعداد القوائم املالية ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي يدل على انخفا�ض قيمة اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة .يف هذه احلالة حتت�سب املجموعة قيمة االنخفا�ض على �أنه
الفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها من ال�شركة الزميلة والقيمة الدفرتية لال�ستثمار وتقوم ب�إظهار الفرق �ضمن "احل�صة يف الربح(/اخل�سارة) يف ال�شركة الزميلة" يف قائمة الدخل
املوحدة.
�إن خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املعرتف بها �سابق ًا فيما يتعلق باال�ستثمار يف �شركة زميلة ميكن عك�س قيدها من خالل قائمة الدخل املوحدّة بحيث تبقى القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف
قائمة املركز املايل املوحدّة بقيمتها املحت�سبة وفق ًا لطريقة حقوق امللكية (قبل تكوين خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة) �أو القيمة القابلة لال�سرتداد � -أيهما �أقل.
يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر الغري املحققة من التعامالت بني املجموعة و�شركاتها الزميلة بقدر ح�صة املجموعة يف تلك ال�شركات.
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بح�سب القوائم املالية الأولية املوحدة املوجزة للربع الثالث من العام 2017م ،قام البنك ب�إعادة ت�صنيف بع�ض بنود املوجودات و املطلوبات الأخرى يف قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة
املنتهية يف 2016/12/31م� ،إلى بنود �أخرى من امليزانية .وقد �أق ّر مراجعو احل�سابات �صحة �إعادة الت�صنيف.
�شملت عملية �إعادة الت�صنيف البنود املدرجة �أدناه وت�ضمنت:
�1-1إعادة ت�صنيف بنود القيمة العادلة للم�شتقات املالية كبند منف�صل
�2-2إعادة ت�صنيف ايراد/م�صاريف عموالت خا�صة م�ستحقة خارج املوجودات واملطلوبات االخرى و�إتباعها باملوجودات واملطلوبات املنتجة لها.

اجلدول � 1-6إعادة ت�صنيف املوجودات الأخرى يف 2016/12/31م
2016/12/31م

2016/12/31م

قبل �إعادة الت�صنيف

بعد �إعادة الت�صنيف

�أر�صدة م�ستحقة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

1.337

1.338

1

ا�ستثمارات

16.200

16.293

93

القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات

0

129

129

قرو�ض و�سلف� ،صايف

41.729

42.099

370

املوجودات الأخرى

963

371

()592

60.229

60.230

1

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل

الفرق

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

اجلدول � 2-6إعادة ت�صنيف املطلوبات الأخرى يف 2016/12/31م
2016/12/31م

2016/12/31م

قبل �إعادة الت�صنيف

بعد �إعادة الت�صنيف

�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

3.542

3.545

3

القيمة العادلة ال�سالبة للم�شتقات

0

334

334

ودائع العمالء

51.443

51.602

159

�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال

2.000

2.006

6

املطلوبات الأخرى

1.231

728

()503

58.216

58.215

()1

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل

الفرق

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة
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اجلدول  3-6م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية املتعلقة بقائمة الدخل املوحدة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى )2 + 1

%14.05

%15.83

%19.86

%20.34

ن�سبة املوجودات املنتجة للعموالت اخلا�صة �إلى �إجمايل املوجودات

%88.6

%89.0

%89.0

%91.2

ن�سبة املطلوبات اخلا�ضعة للعموالت اخلا�صة �إلى �إجمايل املطلوبات

%59.8

%51.0

%37.8

%37.6

ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع

%75.6

%83.6

%80.6

%79.9

وال�سلف
النمو يف القرو�ض ُ

%17.9

%2.3

()%0.2

()%2.8

النمو(/االنخفا�ض) يف ودائع العمالء

%13.5

()%8.8

%3.7

()%3.7

ارتفاع �إجمايل موجودات املجموعة بن�سبة  %1.5من �ستة و �ستون �ألف ًا و خم�سمائة و �أربعة و خم�سون ( )66.554مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �سبعة و �ستون �ألف ًا و
خم�سمائة و ثمانية و ع�شرون ( )67.528مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ،ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ما يلي:
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القرو�ض وال�سلف التي متثل نحو  %61.0من �إجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م .فقد انخف�ضت القرو�ض وال�سلف بواقع ثالثمائة و ت�سعة ع�شر ( )319مليون
ريال �سعودي خالل الفرتة املمتدة بني 2014/12/31م وحتى 2017/09/30م ،حيث نتج هذا االنخفا�ض ب�شكل ا�سا�سي عن انخفا�ض حمفظة القرو�ض اخلا�صة مبجموعة
اخلدمات امل�صرفية لل�شركات و امل�ؤ�س�سات (بواقع ثالثة �آالف و �سبعمائة و اثنان و ع�شرون ( )3.722مليون ريال �سعودي)� ،إ�ضافة �إلى منو حمفظة جمموعة قرو�ض
اخلدمات امل�صرفية للأفراد (بواقع �ألفان و ت�سعمائة و واحد ( )2.901مليون ريال �سعودي).

 اال�ستثمارات التي متثل  %30.2من �إجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م .فقد ت�ألفت هذه اال�ستثمارات ب�شكل �أ�سا�سي من ال�صكوك املحلية الطويلة الأمد بواقع
ع�شرون �ألف ًا و مائة و ثالثة و ثالثون ( )20.133مليون ريال �سعودي م�شكلة ما ن�سبته حوايل  %98.7من �إجمايل اال�ستثمارات .وقد انخف�ضت اال�ستثمارات بواقع ثالثة
و �ستون ( )63مليون ريال �سعودي خالل عامي 2014م و2015م ،نتيجة بيع و�إ�ستحقاق بع�ض ال�صكوك يف 2014م ب�شكل رئي�سي ،وبيع جزء �أخر خالل عام 2015م .و
قد ارتفعت اال�ستثمارات بواقع خم�سة �آالف و ع�شرون ( )5.020مليون ريال �سعودي خالل عامي 2015م و 2016م ،نتيجة اال�ستثمار يف العديد من ال�صكوك .و يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،ارتفعت الإ�ستثمارات بقيمة �أربعة �آالف و مائة و ثمانية ( )4.108مليون ريال �سعودي نتيجة اال�ستثمار يف �صكوك طويلة االمد.
 النقد والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ميثل %5.7من �إجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م .فقد انخف�ض ر�صيد النقد والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي من �ستة �آالف و خم�سمائة و اثنان و خم�سون ( )6.552مليون ريال �سعودي كما يف 2014/12/31م �إلى ثالثة �آالف و ثمامنائة و اثنان و �أربعون
( )3.842مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م بواقع �ألفان و �سبعمائة و ع�شرة ()2.710مليون ريال �سعودي� .إن هذا االنخفا�ض ناجت ب�شكل كبري عن انخفا�ض
الإقرا�ض النقدي حيث مت ا�ستخدام ال�سيولة يف متويل ودائع العمالء امل�سحوبة خالل الفرتة ،ال �سيما خالل العام 2015م و 2017م.
 �أر�صدة لدى البنوك و امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،والتي متثل  %0.7من �إجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م بواقع �أربعمائة و �أربعة و �سبعون ( )474مليون ريال
�سعودي يف 2017/09/30م .يت�ضمن هذا البند ب�شكل �أ�سا�سي ما يلي )1( :ايداعات ا�سواق املال بواقع مئتان و ثالثون ( )230مليون ريال �سعودي و( )2ح�سابات جارية
بواقع مئتان و �أربعة و �أربعون ( )244مليون ريال �سعودي.
كما انخف�ض �إجمايل مطلوبات املجموعة بن�سبة %2.4من �ستون �ألف ًا و ثالثمائة و �ستة و ت�سعون ( )60.396مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثمانية و خم�سون �ألف ًا و ت�سعمائة
و واحد و ع�شرون( )58.921مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ما يلي:




انخفا�ض ودائع العمالء لدى البنك بن�سبة  ،%9.0من �أربعة و خم�سون �ألف ًا و خم�سمائة و ت�سعة و �ستون( )54.569مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ت�سعة و
�أربعون �ألف ًا و �ستمائة و �ستة و �سبعون ( )49.676مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م .ويعود هذا االنخفا�ض ب�أكمله �إلى الودائع لأجل والتي انخف�ضت قيمتها من
�سبعة و ع�شرون �ألف ًا و مائة و ثالثون( )27.130مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى اثنان و ع�شرون �ألف ًا و �أربعمائة و ت�سعون ()22.490مليون ريال �سعودي
يف 2017/09/30م نظر ًا لتدين ال�سيولة يف اال�سواق ال�سعودية� .أما الودائع حتت الطلب فقد انخف�ضت من �ستة و ع�شرون �ألف ًا و �أربعمائة و �سبعة و ثالثون ()26.437
مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ستة و ع�شرون �ألف ًا و �سبعون ()26.070مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ،وهي تعود ب�شكل �أ�سا�سي �إلى عمالء جمموعة
اخلدمات امل�صرفية للأفراد.
يف 2017/09/30م ،بلغت ن�سبة كفاية جمموع امل�ستوى الأول والثاين من ر�أ�س مال (ر�أ�س املال الأ�سا�سي  -الركيزة االولى  -امل�ستوى  )2 + 1املجموعة  %20.34وهو ما يزيد
عن ن�سبة الـ  %8.0املطلوبة وفق بازل  .3اما ن�سبة كفاية امل�ستوى الأول من ر�أ�س مال (الركيزة االولى  -امل�ستوى  )1فقد بلغت .%15.95
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اجلدول  4-6م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية املتعلقة بقائمة الدخل املوحدة
2014م

2015م

2016م

فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية �سبتمرب 2016م

فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية �سبتمرب 2017م

ن�سبة العائد على متو�سط املوجودات

%0.9

%1.1

%1.0

%1.1

%1.3

ن�سبة العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

%9.6

%10.5

%8.5

%8.6

%10.6

ن�سبة �إجمايل م�صاريف العمليات على �إجمايل دخل العمليات

%74.5

%56.1

%65.7

%63.0

%66.8

70

76

80

78

79

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

عدد فروع البنك

ارتفع �صايف دخل البنك مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %23.5على مدار الفرتة املمتدة بني عام 2014م و عام 2016م من خم�سمائة و اثنتان و �سبعون ( )572مليون ريال �سعودي لل�سنة
املالية املنتهية يف 2014م �إلى ثمامنائة و اثنان و �سبعون ( )872مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 2016م .حتققت هذه الزيادة نتيجة ملا يلي:
 زيادة مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %4.1يف �صايف دخل العموالت اخلا�صة خالل الفرتة ،من �ألف و �أربعمائة و خم�سة و �أربعون ( )1.445مليون ريال �سعودي �إلى �ألف و
خم�سمائة و �ستة و خم�سون( )1.566مليون ريال �سعودي� .إن هذه الزيادة ناجتة �إلى حد كبري عن الرتكيز اال�سرتاتيجي على القرو�ض ذات العائد املرتفع.
 نق�ص يف الدخل من ر�سوم اخلدمات البنكية مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %1.2نتيجة النق�ص يف ر�سوم الو�ساطة على عمليات التداول يف �شركة اجلزيرة كابيتال من
مئتان و�إحدى وثالثون ( )231مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و�ستة ( )106مليون ريال �سعودي يف عام 2016م �إ�ضافة �إلى االنخفا�ض يف حجم العمليات
املتداولة.
 ارتفع �صايف دخل البنك خالل الفرتة املمتدة بني عام 2014م و عام 2015م ،من �أرباح بيع عقارات �أخرى بن�سبة  %1.810.0من ثالثون ( )30مليون ريال �سعودي يف
2014م �إلى خم�سمائة و ثالثة و �سبعون ( )573مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة بيع قطعة �أر�ض بقيمة الف ومائة وت�سع وثمانني ( )1.189مليون ريال �سعودي،
حيث كانت تبلغ قيمتها الدفرتية �ستمائة و�ستة ع�شر ( )616مليون ريال �سعودي .مت ادراج الربح الناجت عن البيع بقيمة خم�سمائة و ثالثة و �سبعون ( )573مليون ريال
�سعودي �ضمن بند "�أرباح من بيع عقارات اخرى".
 انخف�ض �صايف الدخل للمجموعة من �أرباح بيع عقارات �أخرى خالل الفرتة املمتدة بني عام 2015م و عام 2016م ,بن�سبة  %63.2من خم�سمائة و ثالثة و �سبعون ()573
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م الى مئتان و �إحدى ع�شرة ( )211مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الإنخفا�ض يف الأرباح من بيع عقارات
اخرى بحيث بلغ الربح من عمليات البيع مئتان و ت�سعة ( )209مليون ريال �سعودي نتيجة بيع البنك �أر�ض ًا بقيمة مئتان و ثمانية ع�شر ( )218مليون ريال �سعودي بحيث بلغت
قيمتها الدفرتية ت�سعة ( )9ماليني ريال �سعودي يف فرباير 2016م.
�إنخف�ض �صايف دخل املجموعة بن�سبة  %7.8من �سبعمائة و ع�شرون ( )720مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ستمائة و �أربعة و �ستون()664
مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من العام 2017م .وقد جاء هذا االنخفا�ض نتيجة ما يلي:


ارتفاع بن�سبة  %16.9يف �صايف دخل العموالت اخلا�صة بني فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،من �ألف و مائة
و اثنان و �ستون ( )1.162مليون ريال �سعودي �إلى �ألف و ثالثمائة و ثمانية و خم�سون( )1.358مليون ريال �سعودي .ويعود �سبب هذا الإرتفاع �إلى الزيادة يف دخل العموالت
اخلا�صة بن�سبة  %8.3نتيجة الرتكيز اال�سرتاتيجي على القرو�ض ذات العائد املرتفع.
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�إنخفا�ض ارباح من بيع عقارات اخرى من مئتان و �أحد ع�شر ( )211مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ( )1مليون ريال �سعودي
يف نف�س الفرتة من العام 2017م ،نتيجة بيع البنك لقطعة �أر�ض يف العام 2016م ،فقد مت بيع �أر�ض بقيمة مئتان و ثمانية ع�شر ( )218مليون ريال �سعودي حيث بلغت
قيمتها الدفرتية ت�سعة ( )9ماليني ريال �سعودي وكانت م�صنفة حتت بند ”�أ�صول عقارية اخرى� ،صايف” .و مل حتدث عمليات متماثلة يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م.
ارتفاع خم�ص�ص خل�سائر االئتمان بن�سبة  %123.0بني الفرتة املنتهية 2016/09/30م و 2017/09/30م من �سبعة و ثمانون ( )87مليون ريال �سعودي �إلى مئة و اربعة و
ت�سعون ( )194مليون ريال �سعودي وذلك نتيجة اعادة ت�صنيف عدد من الديون �إلى قرو�ض غري عاملة يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م.
ارتفاع دخل حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف بن�سبة  %35.4بني فرتة الت�سعة �أ�شهراملنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة �أ�شهراملنتهية يف 2017/09/30م من ت�سع و
�سبعون ( )79مليون ريال �سعودي �إلى مائة و �سبع ( )107مليون ريال �سعودي ويعود ذلك �إلى ا�سرتاجتية البنك بالرتكيز على هذه اخلدمات والإ�ستفادة من تو�سع �شبكة
فروع البنك التي توفر خدمة ”فوري”.
ارتفاع دخل �أتعاب وعموالت بن�سبة  %5.3بني فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة �أ�شهراملنتهية يف 2017/09/30م من �أربعمائة و اثنتان و �سبعون
( )472مليون ريال �سعودي �إلى �أربعمائة و �سبع و ت�سعون ( )497مليون ريال �سعودي وذاك يعود �إلى ارتفاع دخل اتعاب و عموالت من برنامج “دينار” لتمويل ال�شركات من
واحد و �أربعون ( )41مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م ،الى اثنان و ثمانون ( )82مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف 2017/09/30م� ،أي بن�سبة ( )%100نتيجة �سداد �أحد القرو�ض الكبرية خالل الفرتة مما �أدى �إلى حتميل كافة العموالت التي تتعلق بهذا القر�ض الى قائمة الدخل.
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اجلدول  ٥-6قائمة الدخل املوحدة

2014م
مدققة

ماليني الرياالت ال�سعودية

2016م
مدققة

2015م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري
مدققة
1.716

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري
مدققة
1.858

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب 2014م
2016 -م

%9.2

%24.4

%8.3

%16.56

%4.7

%103.9

()%9.7

%46.13

()%2.2

%16.9

%4.1

%5.3

()%1.2
%34.4

دخل العموالت اخلا�صة

1.955

2.135

2.656

م�صاريف العموالت اخلا�صة

()510

()534

()554( )1.089

()500

�صايف دخل العموالت اخلا�صة

1.445

1.601

1.567

1.162

1.358

%10.8

دخل �أتعاب وعموالت

648

630

632

472

497

()%2.8

%0.3

دخل حتويل عمالت �أجنبية� ،صايف

57

90

103

79

107

%57.9

%14.4

%35.4

دخل املتاجرة� ،صايف

30

11

5

4

9

()%63.3

()%54.5

%125.0

()%59.2

دخل من توزيعات �أرباح

3

2

0

0

0

()%33.3

%100.0

ال تنطبق

ال تنطبق

مكا�سب �إ�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة،
�صايف
ارباح من بيع عقارات اخرى

4

0

-

-

-

ال ينطبق

ال تنطبق

ال تنطبق

ال تنطبق

30

573

211

211

1

%1.810.0

()%63.2

()%99.5

%165.2

دخل العمليات الأخرى

9

15

1

1

1

%66.7

()%93.3

()%0.0

()%66.7

�إجمايل دخل العمليات

2.226

2.922

2.519

1.929

1.973

%31.3

()%13.8

%2.3

%6.4

رواتب وم�صاريف موظفني

()722

()909

()894

()663

()644

%25.9

()%1.7

()%2.9

%11.28

�إيجار وم�صاريف مباين

()113

()136

()137

()98

()103

%20.4

%0.7

%5.1

%10.11

ا�ستهالك

()79

()79

()81

()61

()64

%0.0

%2.5

%4.9

%1.26

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى

()356

()458

()417

()305

()311

%28.7

()%9.0

%2

%8.23

خم�ص�ص خل�سائر االئتمان� ،صايف

()383

()53

()125

()87

()194

()%86.2

%135.8

%123

()%42.9

م�صاريف العمليات �أخرى

()5

()3

()1

()1

()1

()%40.0

()%66.7

%0.0

()%55.3

�إجمايل م�صاريف العمليات

()1.215( )1.655( )1.638( )1.658

()1.317

()%1.2

%1.0

%8.5

()%0.1

الدخل من �أن�شطة العمليات

568

1.284

864

714

656

%126.1

()%32.7

()%8.3

%23.3

احل�صة من �صايف ربح  /خ�سارة �شركة زميلة

4

3

8

6

8

()%25.0

%166.7

%33.3

%41.42

572

1.287

872

720

664

%125.0

()%32.2

()%7.8

%23.5

�صايف الدخل للفرتة
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يلخ�ص هذا الق�سم النتائج املالية الرئي�سية على م�ستوى املجموعة ،حيث متت مناق�شة جميع املكونات الأ�سا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 2014/12/31م و2015م و2016م وفرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م و2017/09/30م.
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666 -66 -66 -6دخل العموالت الخاصة حسب الرشكة األم والرشكات التابعة

اجلدول  6-6دخل العموالت اخلا�صة بح�سب املن�ش�أة  -بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري
مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

بنك اجلزيرة

1.955

2.135

2.656

1.716

1.819

%9.2

%24.4

اجلزيرة كابيتال

8

8

12

9

45

%0.0

%50.0

%400

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

1.963

2.143

2.668

1.725

1.864

%9.2

%24.5

%8.1

%16.58

تعديالت التوحيد

()8

()8

()12

()9

()6

%0.0

%50.0

()%33.3

%22.47

الإجمايل بعد التوحيد

1.955

2.135

2.656

1.716

1.858

%9.2

%24.4

%8.3

%16.56

ماليني الرياالت ال�سعودية

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل
النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

%6

%16.56
%22.47

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

ارتفع دخل العموالت اخلا�صة للمجموعة يف الفرتة بني عامي 2014م وحتى 2016م مبعدّل منو �سنوي مركب يعادل  %16.6من �ألف و ت�سعمائة و خم�سة و خم�سون ()1.955مليون ريال
�سعودي �إلى �ألفان و �ستمائة و �ستة و خم�سون ()2.656مليون ريال �سعودي .ويعود هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف دخل العموالت اخلا�صة لدى بنك اجلزيرة حيث ي�شكل هذا
البند كامل جمموع دخل العموالت اخلا�صة املوحدة املف�صلة �أدناه.
ارتفع دخل العموالت اخلا�صة للبنك بن�سبة  %8.3من �ألف و �سبعمائة و �ستة ع�شر ( )1.716مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ألف و ثمامنائة و
ثمانية و خم�سون ( )1.858مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،وذلك نتيجة زيادة دخل العموالت اخلا�صة الناجتة عن الإقرا�ض لدى بنك اجلزيرة
من �ألف و �سبعمائة و �ستة ع�شر ( )1.716مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ألف و ثمامنائة و ت�سعة ع�شر ( )1.819مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م.
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اجلدول  7-6دخل العموالت اخلا�صة ح�سب الطبيعة  -بنك اجلزيرة
فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري
مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل
النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

774

%4.1

%22.6

()%3.5

%13.0

%19.7

٪13.7

%5.7

%16.6

()%42.1

%64.7

()%19.6

%1.25

٪13.8
%15.5

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

قرو�ض ال�شركات

878

914

1.121

802

قرو�ض الأفراد

610

730

830

619

654

البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

34

38

22

17

28

%11.8

�إجمايل دخل العموالت اخلا�صة الناجتة
عن الإقرا�ض

1.522

1.682

1.973

1.438

1.456

%10.5

٪17.2

الدخل من اال�ستثمارات

314

291

419

299

365

()%7.3

٪44.0

%22.1

الدخل من مبادلة الربح

119

162

264

()21

()2

%36.1

٪63.0

%90.5

%48.9

�إجمايل دخل العموالت اخلا�صة

1.955

2.135

2.656

1.716

1.819

%9.2

٪24.4

%6

٪16.6

ماليني الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

ب�شكل عام ،ا�ستمر دخل العموالت اخلا�صة الناجتة عن الإقرا�ض بالنمو �سنوي ًا ليحقق معدّل منو �سنوي مركب قدره  %13.8خالل الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م على
خلفية التو�سع يف حمفظة القرو�ض خالل الفرتة ذاتها.
ارتفع دخل العموالت اخلا�صة الناجت عن الإقرا�ض بن�سبة  %10.5يف عام 2015م من �ألف و خم�سمائة و اثنان و ع�شرون ( )1.522مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �ألف و �ستمائة
و اثنان و ثمانون ( )1.682مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع الدخل الناجت عن قرو�ض الأفراد بقيمة مائة و ع�شرون ( )120مليون ريال �سعودي نتيجة مبادرات التو�سع بفروع البنك،
والرتكيز على الإقرا�ض ال�شخ�صي ملوظفي ال�شركات التابعة للحكومة و الزيادة يف حجم حمفظة التمويل العقاري ،يف حني ارتفع دخل العموالت اخلا�صة الناجت من قرو�ض ال�شركات
ب�صورة �أقل ن�سبي ًا ،بقيمة �ستة و ثالثون ( )36مليون ريال �سعودي نتيجة للرتكيز اال�سرتاتيجي على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
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�إرتفع دخل العموالت اخلا�صة الناجتة عن الإقرا�ض بن�سبة  %17.2خالل الفرتة املمتدة من عام 2015م وحتى عام 2016م من �ألف و �ستمائة و اثنان و ثمانون ( )1.682مليون ريال
�سعودي �إلى �ألف و ت�سعمائة و ثالثة و �سبعون ( )1.973مليون ريال �سعودي .وقد حتقق ذلك ب�شكل رئي�سي نتيجة منو دخل العموالت اخلا�صة العائدة لقرو�ض ال�شركات بواقع ،%22.6
من ت�سعمائة و �أربعة ع�شر ( )914مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �ألف و مائة و واحد و ع�شرون ( )1.121مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،مت�أثر ًا ب�شكل رئي�سي بنمو دخل
العموالت اخلا�صة من قرو�ض برنامج ”دينار” لتمويل ال�شركات .كما حقق دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بقرو�ض الأفراد منو ًا بنحو  %13.7من �سبعمائة و ثالثون ( )730مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م �إلى ثمامنائة و ثالثون ( )830مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة منو دخل العموالت اخلا�صة من القرو�ض العقارية ،ال �سيما اال�ستثمارية منها.
�إرتفع دخل العموالت اخلا�صة الناجتة عن الإقرا�ض بن�سبة  %1.3يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 2016م من �ألف و �أربعمائة و ثمانية
و ثالثون ( )1.438مليون ريال �سعودي �إلى �ألف و �أربعمائة و �ستة و خم�سون ( )1.456مليون ريال �سعودي .وقد حتقق ذلك نتيجة منو دخل العموالت اخلا�صة العائدة لقرو�ض الأفراد
بواقع  ،%5.7من �ستمائة و ت�سعة ع�شر ( )619مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ستمائة و �أربعة و خم�سون ( )654مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م نتيجة منو دخل العموالت اخلا�صة من القرو�ض العقارية� .أ ّما دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بقرو�ض ال�شركات فتقل�ص بنحو  %3.5من
ثمامنائة و اثنان ( )802مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �سبعمائة و �أربعة و �سبعون ( )774مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف 2017/09/30م نتيجة �إعادة ت�صنيف دخل العموالت اخلا�صة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م من برنامج دينار من قائمة الدخل اخلا�صة ببنك اجلزيرة �إلى قائمة
الدخل اخلا�صة ب�شركة اجلزيرة كابيتال فيما كان ت�صنيفها �ضمن قائمة الدخل اخلا�صة ببنك اجلزيرة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
ميثل دخل العموالت اخلا�صة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية دخال من �إيداعات �أ�سواق املال .ارتفع دخل العموالت اخلا�صة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف عام 2015م من �أربعة وثالثون
( )34مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثمانية و ثالثون ( )38مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%11.8نتيجة منو معدّل حجم الإيداعات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية و
الأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،حيث ارتفع معدّل ر�صيد الإيداعات من �ستة �آالف و �سبعمائة و �ستة و ت�سعون ( )6.796مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �سبعة �آالف
و �ستمائة و اثنان و �أربعون ( )7.642مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
باملقابل� ،إنخف�ض دخل العموالت اخلا�صة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف عام 2016م من ثمانية و ثالثون ( )38مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى اثنان و ع�شرون ( )22مليون
ريال �سعودي (بن�سبة انخفا�ض بلغت )%42.1ب�سبب �إنخفا�ض قيمة الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية نتيجة �إنخفا�ض معدّل ر�صيد �إيداعات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من
�سبعة �آالف و �ستمائة و اثنان و �أربعون ( )7.642مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى خم�سمائة و ثمانية و ت�سعون ( )598مليون ريال �سعودي يف عام 2016م.
و قد ارتفع دخل العموالت اخلا�صة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2016م ،من �سبعة ع�شر ()17
مليون ريال �سعودي �إلى ثمانية و ع�شرون ( )28مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة  %64.7نتيجة منو قيمة الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية نتيجة ارتفاع معدّل ر�صيد �إيداعات م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي من �أربعمائة و ثالثة و ع�شرون ( )423مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ألف و �أربعمائة و ع�شرون ( )1.420مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م وذلك نتيجة �إدارة ال�سيولة الق�صرية املدى للبنك.
ت�صنف مبعظمها كمقتناة بالتكلفة املطف�أة .ارتفع دخل العموالت
يتحقق الدخل من اال�ستثمارات عن طريق دخل حمفظة الأوراق املالية ذات الدخل الثابت (مثل ال�صكوك) والتي ّ
اخلا�صة الناجتة عن اال�ستثمار مبعدّل منو �سنوي مركب بلغ  %15.5على مدار الفرتة التي تبد�أ من عام 2014م وحتى عام 2016م.
يف عام 2015م �إنخف�ض دخل اال�ستثمار من �أوراق مالية من ثالثمائة و �أربعة ع�شر ( )314مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مئتان و واحد و ت�سعون ( )291مليون ريال �سعودي
(بن�سبة �إنخفا�ض بلغت )%7.3وذلك نتيجة �إنخفا�ض معدّل اال�ستثمارات من اثنا ع�شر �ألف ًا و ت�سعة ( )12.009مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ع�شرة �آالف و ثمامنائة و ثالثة
و ثمانون ( )10.883مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة لإ�ستحقاق بع�ض ال�صكوك قبل نهاية العام 2014م و �إ�ستثمار فائ�ض ال�سيولة الناجت عن ذلك �ضمن حمفظة ال�سلف.
�إرتفع دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة باال�ستثمارات بن�سبة  %44من مئتان و واحد و ت�سعون ( )291مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �أربعمائة و ت�سعة ع�شر ( )419مليون ريال
�سعودي يف عام 2016م نتيجة ارتفاع معدل �إ�ستثمارات ال�صكوك من ع�شرة �آالف و ثمامنائة و ثالثة و ثمانون ( )10.883مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �أربعة ع�شر �ألف ًا و
خم�سمائة و اثنان و خم�سون ( )14.552مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة �إ�ستثمارات البنك اجلديدة حيث زاد البنك حمفظة ال�صكوك مبقدار خم�سة �آالف و مئتان و �سبعة و
�ستون ( )5.267مليون ريال �سعودي يف عام 2016م.
�إرتفع دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة باال�ستثمارات بن�سبة  %22من مئتان و ت�سعة و ت�سعون ( )299مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثالثمائة
و خم�سة و �ستون ( )365مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع معدل �إ�ستثمارات ال�صكوك من �أربعة ع�شر �ألف ًا و ثمامنائة و اثنان و ثالثون
( )14.832مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و �ستمائة و �أحد ع�شر ( )17.611مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر
املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة �إ�ستثمارات البنك اجلديدة حيث زاد البنك حمفظة ال�صكوك مبقدار �أربعة �آالف و �أربعة و ثالثون ( )4.034مليون ريال �سعودي بني 2016/09/30م
و 2017/09/30م.
وميثل الدخل من مبادلة الربح ،دخل عائد الربح املتغري املتح�صل عليه من امل�شتقات املالية التي قام البنك ب�شرائها مما يزيد من خماطر عوائد الدخل املتغري .مت ت�سجيل م�صروف
العائد الثابت ذي العالقة واملدفوع من قبل البنك �ضمن م�صروف العموالت اخلا�صة .ارتفع الدخل من مبادلة الربح بقيمة ثالثة و �أربعون ( )43مليون ريال �سعودي عام 2015م (بن�سبة
منو بلغت  )%36.1من مائة و ت�سعة ع�شر ( )119مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و اثنان و �ستون ( )162مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة معدّل العائد ما بني البنوك يف
اململكة العربية ال�سعودية (”�سايبور”) يف نهاية عام 2015م.
كما ارتفع الدخل من مبادلة الربح بقيمة مائة و اثنان ( )102مليون ريال �سعودي عام 2016م (بن�سبة منو بلغت  )%63.0من مائة و اثنان و �ستون ( )162مليون ريال �سعودي يف عام
2015م �إلى مئتان و �أربعة و �ستون ( )264مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة امللحوظة يف معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية (”�سايبور”) ملدة � 3أ�شهر� ،إ�ضافة �إلى
الزيادة يف �أدوات مبادلة الربح امل�ستعملة للتحوط من التدفقات النقدية مما �أدى �إلى �إنخفا�ض �صايف اخل�سائر من مبادلة الربح.
�إنخف�ضت اخل�سائر من مبادلة الربح بقيمة ت�سعة ع�شر ( )19مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،باملقارنة مع فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
2016/09/30م (بن�سبة انخفا�ض بلغت )%90.5من واحد و ع�شرون ( )21مليون ريال �سعودي �إلى اثنان ( )2مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع معدالت الربح الغري ثابتة يف عام 2017م
مقارنة بعام 2016م .يذكر ان هذا االنخفا�ض كان نتيجة لإعادة ت�صنيف بند اخل�سارة من مبادلة الربح يف القوائم املالية يف تلك الفرتات ودجمها مع بند الدخل من مبادلة الربح ،حيث
كانت تلك البنود تظهر ب�شكل منف�صل يف القوائم املالية للفرتات ال�سابقة .جتدر الإ�شارة �إلى �أن الربح من مبادلة الربح (قبل �إعادة الت�صنيف) قد بلغ مائة و �سبع و ثمانون ( )187مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م و مئتان و ثالث ( )203مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م.
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فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

628

%9.3

٪31.7

()%6.3

()%37.8

()%94.9

٪28.2

()%10.3

٪27.7

%8.2

٪13.3
()%65.7

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل
النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

٪6.3

٪20.0
()%23.7

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات

581

635

836

591

برنامج " ّ
متام"

127

119

74

59

3

التمويل التجاري

81

103

132

97

87

%27.2

التمويل املتخ�ص�ص  -اجارة

53

50

67

49

53

()%5.7

٪36.0

التمويل املتخ�ص�ص  -مرابحة

34

6

4

3

3

()%82.4

()%33.3

()%0.0

�أخرى

2

1

8

3

0

()%50.0

٪300.0

()%100.0

٪41.4

�إجمايل دخل العموالت اخلا�صة

878

914

1.121

802

774

%4.1

٪22.5

()%3.5

٪12.9

ماليني الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

منا دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %12.9على مدار الفرتة املمتدة من عام ٢٠١٤م وحتى عام
2016م .فقد ارتفع دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات بن�سبة  %4.1عام ٢٠١٥م من ثمامنائة و ثمانية و �سبعون ( )878مليون ريال
�سعودي يف عام ٢٠١٤م �إلى ت�سعمائة و �أربعة ع�شر( )914مليون ريال �سعودي يف عام ٢٠١٥م .وتعود الزيادة خالل هذه الفرتة ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف دخل العموالت اخلا�صة من
قرو�ض برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات خالل الفرتة نف�سها.
كما �إرتفع دخل العموالت من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات بن�سبة  %22.5يف عام 2016م ،من ت�سعمائة و �أربعة ع�شر( )914مليون ريال �سعودي يف عام
٢٠١٥م �إلى �ألف و مائة و واحد و ع�شرون ( )1.121مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات
وبرنامج التمويل التجاري خالل الفرتة نف�سها.
�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م� ،إنخف�ض دخل العموالت من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات بن�سبة  %3.5من ثمامنائة و اثنان ()802
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �سبعمائة و �أربعة و �سبعون ( )774مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،نتيجة
�إعادة ت�صنيف دخل العموالت اخلا�صة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م من برنامج دينار من قائمة الدخل اخلا�صة ببنك اجلزيرة �إلى قائمة الدخل اخلا�صة ب�شركة
اجلزيرة كابيتال فيما كان ت�صنيفها �ضمن قائمة الدخل اخلا�صة ببنك اجلزيرة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
ارتفع دخل العموالت اخلا�صة لربنامج "دينار" لتمويل ال�شركات بقيمة �أربع وخم�سون ( )54مليون ريال �سعودي من خم�سمائة و واحد و ثمانون ( )581مليون ريال �سعودي يف عام 2014م
�إلى �ستمائة و خم�سة و ثالثون ( )635مليون ريال �سعودي يف عام 2015م (بن�سبة منو بلغت )%9.3نتيجة منو معدّل حمفظة برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات يف عام 2015م على �أثر
جناح ا�سرتاتيجية جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات بالرتكيز على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
�أما يف عام 2016م ا�ستمر دخل العموالت اخلا�صة لربنامج "دينار" لتمويل ال�شركات بالنمو حيث �إرتفع بقيمة مئتان وواحد ( )201مليون ريال �سعودي من �ستمائة و خم�سة و ثالثون
( )635مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى ثمامنائة و �ستة و ثالثون ( )836مليون ريال �سعودي �أي ن�سبة منو بلغت ( .)%31.7يعود ذلك النمو ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،إلى الزيادة يف م ّعدل
الهام�ش من  %3.7يف عام 2015م �إلى  %4.7يف عام 2016م ،من جراء الزيادة يف معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية ("�سايبور") وكلفة التمويل لدى البنك .كما
ارتفع معدل حمفظة القرو�ض �ضمن برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات من �سبعة ع�شر �ألف ًا و واحد و ت�سعون ( )17.091مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و �ستمائة
و ع�شرة ( )17.610مليون ريال �سعودي يف عام 2016م (بن�سبة منو بلغت  ،)%3.0وذلك بعد ا�ستمرار ا�سرتاتيجية جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات بتطبيق �سيا�سة
انتقائية ترتكز على �إ�صدار القرو�ض التي حتقق �أعلى ن�سبة عوائد ممكنة.
كما �إرتفع دخل العموالت اخلا�صة لربنامج "دينار" لتمويل ال�شركات بقيمة �سبعة و ثالثون ( )37مليون ريال �سعودي من خم�سمائة و واحد و ت�سعون ( )591مليون ريال �سعودي يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف ٢٠١٦/09/30م �إلى �ستمائة و ثمانية و ع�شرون ( )628مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م (منو بن�سبة  )%6.3نتيجة الزيادة
يف م ّعدل الهام�ش من  %3.4يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى  %3.9يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م بالرغم من االنخفا�ض يف معدل حمفظة
القرو�ض �ضمن برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات من �سبعة ع�شر �ألف ًا و خم�سمائة و اثنان و �سبعون (� )17.572إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و �أربعة و ثالثون ( )16.034خالل الفرتة نف�سها.
ميثل دخل برنامج " ّمتام" دخل العموالت اخلا�صة التي مت حتقيقها على هام�ش ت�سهيالت التداول املقدّمة من بنك اجلزيرة �إلى عمالء �شركة اجلزيرة كابيتال .وقد انخف�ضت عموالت
برنامج " ّمتام" اخلا�صة بن�سبة  %41.7على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م .
يف عام 2015م ،انخف�ض دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بربنامج " ّمتام" بن�سبة  %6.3من مائة و�سبعة وع�شرون ( )127مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و ت�سعة ع�شر ()119
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�ض يف معدّل حمفظة القرو�ض برنامج " ّمتام" حيث بلغت عام 2015م �ألفان و ت�سعمائة و �أربعة و ت�سعون ( )2.994مليون ريال �سعودي و
يعود هذا الإنخفا�ض �إلى تراجع م�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي ال�سعودي خالل العام ما �أدّى ببع�ض العمالء �إلى ت�صفية حمافظ �أ�سهمهم.
اما يف عام 2016م ،فقد انخف�ض دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بربنامج " ّمتام" بن�سبة  %37.8من مائة و ت�سعة ع�شر ( )119مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �أربعة و �سبعون
( )74مليون ريال �سعودي .و يعود هذا الإنخفا�ض �إلى التدين يف معدل حمفظة قرو�ض برنامج " ّمتام" من �ألفان و ت�سعمائة و خم�سة و ت�سعون ( )2.995مليون ريال �سعودي يف عام
2015م �إلى �ألف و ثمامنائة و �ستة و ثمانون ( )1.886مليون ريال �سعودي يف عام 2016م (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%37.0نتيجة الرتاجع اال�ضايف مل�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي ال�سعودي خالل
مما �أدى �إلى �إنخفا�ض طلب ال�سوق على برنامج " ّمتام".
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كما انخف�ض دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بربنامج " ّمتام" يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م بن�سبة  %95من ت�سعة وخم�سون ( )59مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثالثة ( )3مليون ريال �سعودي ،نتيجة �إعادة ت�صنيف دخل العموالت اخلا�صة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م من برنامج دينار
من قائمة الدخل اخلا�صة ببنك اجلزيرة �إلى قائمة الدخل اخلا�صة ل�شركة اجلزيرة كابيتال فيما كان ت�صنيفها �ضمن قائمة الدخل اخلا�صة لبنك اجلزيرة يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف 2016/09/30م .فقد بلغ دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بربنامج " ّمتام" يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ت�سعة و ثالثون ( )39مليون ريال �سعودي مقارنة بت�سعة
و خم�سني ( )59مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م (بن�سبة انخفا�ض بلغت .)%33.9
و قد ارتفع دخل العموالت اخلا�صة لقطاع التمويل التجاري مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %27.7من واحد و ثمانون ( )81مليون ريال �سعودي يف عام 2014م الى مائة و اثنان و ثالثون
( )132مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة للتح�سن يف خدمة العمالء مما ادى �إلى املزيد من البيع املتبادل " "cross sellingعلى خلفية �إعادة هيكلة هذا الق�سم خالل العام
2015م ،عرب العمل مببد�أ الالمركزية.
ارتفع دخل العموالت اخلا�صة لقطاع التمويل التجاري مببلغ اثنان و ع�شرون ( )22مليون ريال �سعودي يف عام 2015م (بن�سبة منو بلغت  )%27.2من واحد و ثمانني ( )81مليون ريال
�سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و ثالثة ( )103مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف معدّل حمفظة التمويل التجاري من �ألفني و خم�سني ( )2.050مليون ريال �سعودي يف عام 2014م
للتح�سن يف خدمة العمالء على �أثر �إعادة هيكلة ق�سم التمويل التجاري
�إلى �ألفان و �ستمائة و �أربعة و �سبعون ( )2.674مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وقد جاء هذا النمو نتيجة
ّ
وفق ًا ملبد�أ الالمركزية.
اما يف عام 2016م ،ارتفع دخل العموالت اخلا�صة لقطاع التمويل التجاري مببلغ ت�سعة و ع�شرون ( )29مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%28.2من مائة و ثالثة ( )103مليون
ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى مائة و اثنان و ثالثون ( )132مليون ريال �سعودي نتيجة �إرتفاع هام�ش العائد من � %3.9إلى  .%4.9كما ازداد معدّل حمفظة التمويل التجاري من �ألفان
و �ستمائة و اثنان و �سبعون ( )2.672مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �ألفان و �سبعمائة و ع�شرون ( )2.720مليون ريال �سعودي يف عام 2016م (بن�سبة منو بلغت  ،)%1.8وذلك
بعد اجلهود التي بذلت لتح�سني خدمة العمالء مما ادى �إلى املزيد من عمليات البيع املتبادل.
انخف�ض دخل العموالت اخلا�صة لقطاع التمويل التجاري مببلغ ع�شرة ( )10مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%10.3حيث
بلغ �سبعة و ثمانون ( )87مليون ريال �سعودي مقارن ًة ب�سبعة و ت�سعون ( )97مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م نتيجة انخفا�ض معدّل حمفظة التمويل
التجاري من �ألفان و �سبعمائة و ثالثة و خم�سون ( )2.753مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ألفان و مئتان و ثالثة ( )2.203مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م.
يف عام 2015م ،انخف�ض دخل العموالت اخلا�صة للتمويل املتخ�ص�ص  -اجارة بقيمة ثالثة ( )3مليون ريال �سعودي (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%5.7من ثالثة و خم�سون ( )53مليون
ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى خم�سون ( )50مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب انخفا�ض حجم القرو�ض حيث انخف�ض معدّل حمفظة التمويل املتخ�ص�ص  -اجارة من �ألفان
و ثمامنائة و �سبعة ع�شر ( )2.817مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �ألفان و خم�سمائة و ثمانية و ت�سعون ( )2.598مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
اما يف عام 2016م� ،إرتفع دخل العموالت اخلا�صة للتمويل املتخ�ص�ص  -اجارة بقيمة ثمانية ع�شر ( )18مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت )%36.0من خم�سون ( )50مليون ريال
�سعودي يف عام 2015م �إلى ثمانية و �ستون ( )68مليون ريال �سعودي نتيجة �إرتفاع هام�ش العائد من � %1.9إلى .%2.7
ارتفع دخل العموالت اخلا�صة للتمويل املتخ�ص�ص (اجارة) بقيمة �أربعة ( )4ماليني ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%8.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة
بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م من ت�سعة و �أربعون ( )49مليون ريال �سعودي �إلى ثالثة وخم�سون ( )53مليون ريال �سعودي نتيجة �إرتفاع هام�ش العائد من � %2.7إلى
.%3.0
يف عام 2015م ،انخف�ض دخل العموالت اخلا�صة للتمويل املتخ�ص�ص (مرابحة) من �أربعة و ثالثون ( )34مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �ستة ( )6مليون ريال �سعودي (بن�سبة
انخفا�ض بلغت  )%82.4نتيجة ت�سديد بع�ض قرو�ض املرابحة امل�شرتكة وعدم ا�شرتاك البنك بعمليات مماثلة جديدة ،حيث انخف�ض معدّل حجم املحفظة من �سبعمائة و �أربعة و �ستون
( )764مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و �ستة و ت�سعون ( )196مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
اما يف عام 2016م ،ا�ستمر الإنخفا�ض يف دخل العموالت اخلا�صة للتمويل املتخ�ص�ص (مرابحة) حيث بلغ �أربعة ( )4مليون ريال �سعودي (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%33.3ب�سبب عدم
ا�شرتاك البنك بعمليات مماثلة جديدة.
�إ�ستقر الإنخفا�ض يف دخل العموالت اخلا�صة للتمويل املتخ�ص�ص  -يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016م  ،على ثالث ( )3مليون ريال
�سعودي ،ب�سبب عدم ا�شرتاك البنك بعمليات مماثلة جديدة.
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القرو�ض العقارية

321

392

463

342

375

%22.1

٪18.0

٪9.6

٪20.0

برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي

258

280

292

220

221

%8.5

٪4.3

٪0.5

٪6.4

بطاقات االئتمان

27

52

69

49
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%92.6

٪32.7

٪18.4

٪59.9

�أخرى

4

6

6

8

0

%50.0

()%16.7

()%100.0

٪11.8

�إجمايل دخل العموالت اخلا�صة

610
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619
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%19.7

٪13.7

٪5.7

٪16.6
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منا دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع ( %16.6بزيادة قدرها مئتان و ع�شرون ( )220مليون ريال �سعودي) على
مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م ,ويعود ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى منو دخل العموالت اخلا�صة على القرو�ض العقارية من ثالث مائة وواحد وع�شرون( )321مليون
ريال �سعودي يف 2014م �إلى �أربع مائة وثالث و�ستون ( )463مليون ريال �سعودي يف 2016م نتيجة زيادة البنك لهذا النوع من القرو�ض و ا�ستفادته من ا�سعار العموالت اخلا�صة املرتفعة.
فقد ارتفعت العموالت اخلا�صة من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بن�سبة  %19.7عام 2015م من �ستمائة و ع�شرة ( )610مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �سبعمائة
وثالثون ( )730مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وقد ا�ستمر دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بالنمو يف عام 2016م ،حيث بلغ ثمامنائة
وثالثون ( )830مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت .)%13.7
كما ارتفع دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد بن�سبة  %5.7يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م من �ستمائة و ت�سعة ع�شر()619
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �ستمائة و �أربعة و خم�سون ( )654مليون ريال �سعودي ,ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف دخل العموالت
اخلا�صة من القرو�ض العقارية (بقيمة ثالثة و ثالثون ( )33مليون ريال �سعودي) نتيجة جهود البنك على تنمية حمفظة القرو�ض العقارية نظر ًا لأهميتها يف ال�سوق.
ارتفع دخل العموالت اخلا�صة من القرو�ض العقارية مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %20.1على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى 2016م .فقد ارتفع هذا الدخل بن�سبة %22.1
عام 2015م من ثالثمائة وواحد وع�شرون ( )321مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثالثمائة و اثنان و ت�سعون( )392مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة الزيادة يف معدّل
حمفظة القرو�ض العقارية من خم�سة �آالف و �ستمائة و �ستة و خم�سون ( )5.656مليون ريال �سعودي عام 2014م �إلى �ستة �آالف و �سبعمائة و �ستة و ع�شرون ( )6.726مليون ريال �سعودي
عام 2015م وذلك ب�سبب تركيز البنك على حمفظة التمويل العقاري الإ�ستثماري التي تنتج ا�سعار عموالت خا�صة مرتفعة.
اما يف عام 2016م ،فقد ا�ستمر االرتفاع يف دخل العموالت اخلا�صة من القرو�ض العقارية حيث بلغ �أربعمائة و ثالثة و �ستون ( ،)463بن�سبة منو بلغت ( )%18.1من ثالثمائة و اثنان و
ت�سعون ( )392مليون ريال يف 2015م .يعود ذلك �إلى تركيز البنك على حمفظة التمويل العقاري الإ�ستثماري التي تنتج ا�سعار عموالت خا�صة مرتفعة.
كذلك ارتفع دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة بالقرو�ض العقارية بقيمة ثالثة و ثالثون ( )33مليون ريال �سعودي من ثالثمائة و اثنان و �أربعون ( )342مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثالثمائة و خم�سة و �سبعون ( )375مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م (ماميثل �إرتفاع ًا بن�سبة  )%9.6نتيجة
جهود البنك احلثيثة على تنمية حمفظة القرو�ض العقارية نظر ًا لأهميتها يف ال�سوق.
�إرتفع دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %6.4على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى 2016م .فقد ارتفع
دخل برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي عام 2015م بواقع  %8.5من مئتان و ثمانية و خم�سون ( )258مليون ريال �سعودي عام 2014م �إلى مئتان و ثمانون ( )280مليون ريال �سعودي
عام 2015م حيث ارتفع معدّل �أحجام قرو�ض برنامج دينار للتمويل ال�شخ�صي ال�سنوية بواقع  %12حتى بلغ ثمانية �آالف و �سبعمائة و واحد و ع�شرون ( )8.721مليون ريال �سعودي وقد
حت�سن يف ا�سعار العموالت اخلا�صة باملقارنة مع م�ستويات العام 2014م.
�صاحب هذه الزيادة ّ
�أما يف عام 2016م فقد ا�ستمر الإرتفاع يف دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي  ،بن�سبة ()%4.3حتى �أ�صبح مئتان و اثنان و ت�سعون ( )292مليون ريال
�سعودي و ذلك ب�سبب زيادة �أحجام قرو�ض برنامج دينار للتمويل ال�شخ�صي ال�سنوية بواقع  %4.4حتى بلغ ثمانية �آالف و ت�سعمائة و �ستون ( )8.960مليون ريال �سعودي.
هذا و قد ارتفع دخل العموالت اخلا�صة من قرو�ض برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي من مئتان و ع�شرون ( )220مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م
�إلى مئتان و واحد و ع�شرون ( )221مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م (بن�سبة ارتفاع بلغت  )%0.5و يعود ذلك �إلى املحافظة على م�ستويات قرو�ض
برنامج دينار للتمويل ال�شخ�صي بني 2016/09/30م و 2017/09/30م.
منا دخل العموالت اخلا�صة من بطاقات االئتمان مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %59.9على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى 2016م  .فقد ارتفع دخل العموالت اخلا�صة
من بطاقات االئتمان يف عام 2015م بن�سبة  %92.6من �سبعة وع�شرون ( )27مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى اثنان و خم�سون ( )52مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب
الزيادة يف حجم حمفظة بطاقات االئتمان و الزيادة يف عدد البطاقات امل�صدرة نتيجة برامج بطاقات االئتمان اجلديدة من 122.665بطاقة يف عام 2014م �إلى  134.447بطاقة يف
عام 2015م.
اما يف عام 2016م�،إ�ستمر هذا االرتفاع مببلغ �سبعة ع�شر( )17مليون ريال �سعودي حيث بلغ ت�سعة و �ستون( )69مليون ريال �سعودي ،بن�سبة منو بلغت ( )%32.7ذلك نتيجة الزيادة يف
حجم حمفظة بطاقات االئتمان حيث ارتفعت من ثالثمائة و ثمانية و �ستون ( )368مليون ريال �إلى �أربعمائة و �سبعة و �سبعون ( )477مليون ريال.
�إرتفع دخل العموالت اخلا�صة املتعلقة ببطاقات االئتمان بنحو ت�سعة ( )9ماليني ريال �سعودي من ت�سعة و �أربعون ( )49مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
2016/09/30م �إلى ثمانية و خم�سون ( )58مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م (بن�سبة ارتفاع بلغت  .)%18.4وذلك ب�سبب الزيادة يف حجم حمفظة
بطاقات االئتمان بني 2016/09/30م و 2017/09/30م.
666 -66 -6مصاريف العموالت الخاصة
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اجلدول  ١٠-6م�صاريف العموالت اخلا�صة بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي املركب
2014م-
2016م

بنك اجلزيرة

518

543

1.089

563

500

%4.8

٪100.6

()%11.2

٪45.0

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

518

543

1.101

563

506

%4.8

٪102.8

()%10.1

٪45.8

تعديالت التوحيد

()8

()9

()12

()9

()6

%12.5

٪33.3

()%33.3

٪22.5

الإجمايل بعد التوحيد

510

534

1.089

554

500

%4.7

٪103.9

()%9.7

٪46.1

ماليني الرياالت ال�سعودية
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متثل م�صاريف العموالت اخلا�صة ب�شكل �أ�سا�سي الدفعات املقدمة للعمالء �أ�صحاب الودائع لأجل عند البنك ومقاي�ضات معدّل الربح.
666 -66 -66 -6مصاريف العموالت الخاصة حسب الطبيعة  -بنك الجزيزة

اجلدول  ١١-6م�صاريف العموالت اخلا�صة ح�سب الطبيعة  -بنك اجلزيرة

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري
مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

ودائع لأجل

289

270

643

448

369

()%6.6

٪138.1

�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال

27

26

56

35

62

()%3.7

٪115.4

٪77.1

البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

24

24

98

79

69

%0.0

٪308.3

()%12.7

%102.1

الإجمايل

340

320

797

562

500

()%5.9

٪149.1

()%11.0

%53.1

م�صاريف �أدوات مقاي�ضة عائد الربح

172

213

291

-

-

%23.8

٪36.6

ال تنطبق

%30.1

�أخرى

6

10

1

1

0

%66.7

()%90.0

()%100.0

()%59.2

�إجمايل م�صاريف العموالت اخلا�صة

518

543

1.089

563

500

%4.8

٪100.6

()%11.2

%45.0

ماليني الرياالت ال�سعودية

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

()%17.6

٪49.2
%44.0

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة
*مت خ�صم م�صاريف ادوات مقاي�ضة عائد الربح من دخل العموالت اخلا�صة

ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة لبنك اجلزيرة مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع ( %45بزيادة قدرها خم�سمائة و واحد و �سبعني ( )571مليون ريال �سعودي) على مدار الفرتة املمتدة
من عام 2014م وحتى عام 2016م و تعود هذه الزيادة ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف م�صاريف �أدوات مقاي�ضة عائد الربح (بقيمة مائة و ت�سعة ع�شر ( )119مليون ريال �سعودي) �إثر
ا�ستمرار �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و�إرتفاع معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية ("�سايبور").
فقد ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة بن�سبة  %4.8عام 2015م من خم�سمائة و ثمانية ع�شر ( )518مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى خم�سمائة و ثالثة و �أربعني ( )543مليون
ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة البنك لأدوات مقاي�ضة عائد الربح لديه لتحويط ن�سبة اكرب من حمفظة ال�صكوك.
وقد ا�ستمرت م�صاريف العموالت اخلا�صة بالنمو يف عام 2016م ،حيث بلغت �ألف و ت�سعة و ثمانون ( )1.089مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%.100.6نتيجة ارتفاع معدل تكلفة
الودائع لأجل وذلك �إثر ا�ستمرار �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و�إرتفاع معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية ("�سايبور").
ولكن انخف�ضت م�صاريف العموالت اخلا�صة بن�سبة  %11.2يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م من خم�سمائة و ثالثة و�ستون ( )563مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى خم�سمائة ( )500مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�ض ودائع �أ�سواق املال للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
يف عام 2015م ،انخف�ضت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لأجل بن�سبة  %6.6من مئتني وت�سعة وثمانني ( )289مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مئتني و �سبعني ()270
مليون ريال �سعودي ،نتيجة لإنخفا�ض �أحجام الودائع لأجل من �سبعة و ع�شرين �ألف ًا و مائة و ثالثني ( )27.130مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثة و ع�شرين �ألف ًا و
خم�سمائة و �سبع و ثمانني ( )23.587مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م .و يعود هذا الإنخفا�ض �إلى �سحوبات بع�ض العمالء �سعي ًا خلف عائد اف�ضل.
�أما يف عام 2016م ،ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لأجل ب�شكل ملحوظ من مئتني و �سبعني ( )270مليون ريال �سعودي �إلى �ستمائة و ثالثة و �أربعني ( )643مليون ريال
�سعودي ،بن�سبة ارتفاع قدرها ( )%138.1جاء ذلك نتيجة ارتفاع معدل تكلفة الودائع لأجل وذلك �إثر ا�ستمرار �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و�إرتفاع معدّل العائد ما بني البنوك يف
اململكة العربية ال�سعودية ("�سايبور").
�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،فقد انخف�ضت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لأجل  ،بن�سبة  %17.6من �أربعمائة و ثمانية و �أربعني ( )448مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثالثمائة و ت�سعة و �ستني ( )369مليون ريال �سعودي  .جاء ذلك نتيجة �إنخفا�ض معدل تكلفة الودائع لأجل من %2.2يف
فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى  %1.8يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م وذلك �إثر حت�سن �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و �إنخفا�ض معدّل العائد
ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية ("�سابيور") ملدة�سنة يف الفرتة ذاتها.
وتتم ّثل م�صاريف العموالت اخلا�صة بال�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال فى العموالت اخلا�صة املدفوعة على ال�صكوك امل�صدرة من قبل بنك اجلزيرة يف عام 2011م والتي بلغت قيمتها �ألف
( )1.000مليون ريال �سعودي على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2015م .يف عام 2015م �إنخف�ضت م�صاريف العموالت اخلا�صة بال�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال من �سبعة
وع�شرين ( )27مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �ستة وع�شرين ( )26مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�ض ا�سعار العموالت اخلا�صة بالتما�شي مع معدل العائد ما
بني م�صارف اململكة العربية ال�سعودية ("�سابيور") خالل عام 2015م.
اما يف عام 2016م ،ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة بال�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال من �ستة وع�شرين ( )26مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �ستة و خم�سني ( )56مليون ريال
�سعودي ،بن�سبة ارتفاع قدرها ( )%115.4وذلك نتيجة ممار�سة البنك خليار ا�ستدعاء ال�صكوك يف 2016/03/29م بنا ًء على ا�ستيفاء �شروط حمددة ح�سب الأحكام الواردة يف ن�شرة
الإ�صدار املتعلقة بها و�إ�صدار �صكوك جديدة بقيمة ملياري ريال �سعودي يف يونيو 2016م .كما تغري هام�ش التكلفة من ("�سايبور") �ستة �أ�شهر � )%1.70( +إلى ("�سايبور") �ستة �أ�شهر
 )%1.90( +ما �أدى �إلى ارتفاع معدل تكلفة ال�صكوك ال�سنوي من � %2.6إلى .%3.8
ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة بال�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال من خم�سة و ثالثون ( )35مليون ريال �سعودي �إلى اثنان و �ستون ( )62مليون ريال �سعودي بني فرتة الت�سعة �أ�شهر
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املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م� ،أي بن�سبة ارتفاع قدرها  %77.1جاء ذلك نتيجة تغري هام�ش التكلفة من ("�سايبور") �ستة �أ�شهر +
(� )%1.70إلى ("�سايبور") �ستة �أ�شهر  )%1.90( +ما �أدى �إلى ارتفاع معدل تكلفة ال�صكوك.
ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %102.1من �أربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي يف عام 2014م
�إلى ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي يف 2016م يعود ذلك �إلى الزيادة الكبرية يف معدل االر�صدة الدائنة للبنوك �إ�ضافة �إلى �إرتفاع يف متو�سط تكلفة التمويل نظر ًا لإرتفاع معدل
العائد ما بني م�صارف اململكة العربية ال�سعودية ("�سابيور") خالل الفرتة.
يف عام 2015م ،ا�ستقرت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية على اربعة وع�شرون ( )24مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�ض معدّل الودائع لدى
البنوك من �أربعة �آالف و خم�سمائة و ثالثة ع�شر( )4.513مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثالثة �آالف و ت�سعمائة و ثمانية و ع�شرين ( )3.928مليون ريال �سعودي يف عام 2015م
مقابل ارتفاع يف متو�سط تكلفة التمويل من  %0.53يف عام 2014م �إلى  %0.61يف عام 2015م.
�أما يف عام 2016م ،ارتفعت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ب�شكل ملحوظ من �أربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى
ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي� ،أي بن�سبة ارتفاع قدرها ( .)%308.3يعود ذلك �إلى الزيادة الكبرية يف معدل االر�صدة الدائنة للبنوك �إ�ضافة �إلى �إرتفاع يف متو�سط تكلفة
التمويل ،نظر ًا لإرتفاع معدل العائد ما بني م�صارف اململكة العربية ال�سعودية ("�سابيور") خالل الفرتة.
�أ ّما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،فقد انخف�ضت م�صاريف العموالت اخلا�صة على الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية من ت�سعة و �سبعني ( )79مليون ريال
�سعودي فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ت�سعة و �ستني ( )69مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة انخفا�ض بلغت ( .)%12.7يعود ذلك �إلى �إنخفا�ض معدل تكلفة الودائع لأجل
من  %1.9يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى  %1.5يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م وذلك �إثر حت�سن �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و �إنخفا�ض
معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية ("�سابيور") ملدة�سنة يف الفرتة ذاتها.
وترتبط م�صاريف �أدوات مقاي�ضة عائد الربح بالعائد الثابت الذي يدفعه بنك اجلزيرة على امل�شتقات املالية املحتفظ بها ،وفقا ملا مت تو�ضيحه �أعاله يف بند دخل العموالت اخلا�صة.
فقد ارتفعت م�صاريف مبادلة الأرباح مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %30.1من مائة و اثنان و �سبعني ( )172مليون ريال �سعودي عام 2014م �إلى مئتني و واحد و ت�سعني ( )291مليون
ريال �سعودي عام 2016م نتيجة زيادة البنك لأدوات مقاي�ضة عائد الربح لديه للتحوط بن�سبة اكرب من حمفظة ال�صكوك.
يف عام 2015م ،ارتفعت م�صاريف �أدوات مقاي�ضة عائد الربح بالعائد الثابت بن�سبة  %23.8من مائة و اثنني و �سبعني ( )172مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مئتني و ثالثة ع�شر
( )213مليون ريال �سعودي عام 2015م نتيجة الزيادة يف حمفظة امل�شتقات املالية يف عام 2015م.
و يف عام 2016م� ،إ�ستمر الإرتفاع من مئتني و ثالثة ع�شر ( )213مليون ريال �سعودي عام 2015م �إلى مئتني و واحد و ت�سعني ( )291مليون ريال �سعودي�،أي بن�سبة ارتفاع قدرها
( )%36.6ب�سبب قيام البنك ب�إعادة ت�صنيف بند اخل�سارة من مبادلة الربح يف القوائم املالية �إلى الدخل من مبادلة الربح لتظهر ب�شكل �صايف� ،ضمن بند دخل العموالت اخلا�صة.
اما يف الفرتة بني الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م فقد قام البنك ب�إعادة ت�صنيف بند اخل�سارة من مبادلة الربح يف القوائم املالية �إلى الدخل من مبادلة الربح لتظهر ب�شكل
�صايف� ،ضمن بند دخل العموالت اخلا�صة.
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اجلدول  ١٢-6دخل اتعاب وعموالت  -بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

بنك اجلزيرة

332

367

454

342

408

%10.5

٪23.7

اجلزيرة كابيتال

316

263

178

130

89

()%16.8

()%32.3

()%31.5

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

648

630

632

472

497

()%2.8

٪0.3

%5.3

()%1.2

-

-

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

648

630

632

472

497

()%2.8

٪0.3

%5.3

()%1.2

ماليني الرياالت ال�سعودية

تعديالت التوحيد
الإجمايل بعد التوحيد

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

%19.3

٪16.9
()%24.9

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

يت�ضمن دخل االتعاب و العموالت من بنك اجلزيرة ،الر�سوم التي يدفعها العمالء و التي تتعلق بالتمويل داخل قائمة املركز املايل (الر�سوم الإدارية ب�شكل �أ�سا�سي على القرو�ض والر�سوم
ال�سنوية لبطاقات االئتمان) ،وخارج قائمة املركز املايل (خطابات االعتماد وال�ضمان).
ويتكون دخل اتعاب و عموالت من �شركة اجلزيرة كابيتال ب�شكل رئي�سي من ر�سوم الو�ساطة � .شكلت قيمة هذه الر�سوم معدّل  %92.9من دخل �شركة اجلزيرة كابيتال على مدار الفرتة
التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م.
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اجلدول  ١٣-6دخل اتعاب وعموالت  -بنك اجلزيرة

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري
مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي

129

93

102

84

66

()%27.9

%9.7

برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات

79

78

83

58

82

()%1.3

%6.4

%41.4

بطاقات االئتمان وال�صرافات االلية

63

111

139

105

111

%76.2

%25.2

%5.7

%48.5

التمويل التجاري

49

56

54

41

40

%14.3

()%3.6

()%2.4

%5.0

تكافل

22

21

20

15

14

()%4.5

()%4.8

()%6.7

()%4.7

()44

()52

()32

()24

()3

%18.2

()%38.5

()%87.5

()%14.7

�أخرى

34

61

90

64

98

%79.4

%47.5

%53.1

%62.7

�إجمايل دخل اتعاب وعموالت

332

367

454

342

408

%10.5

%23.7

%19.3

%16.9

ماليني الرياالت ال�سعودية

برنامج " ّ
متام"

التغري
ال�سنوي
2015م
2016-م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

()%21.4

()%11.1
%2.5

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

ميثل �صايف دخل الأتعاب و العموالت م�صدر ًا م�ستق ًال عن دخل العموالت اخلا�صة .وقد ارتفع دخل االتعاب و العموالت مبعدّل منو �سنوي مركب قدره  %16.9على مدار الفرتة املمتدة من
2014/01/01م �إلى 2016/12/31م من ثالثمائة و اثنني و ثالثني( )332مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �أربعمائة و �أربعة و خم�سني ( )454مليون ريال �سعودي يف عام 2016م
ويعود هذا النمو ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة �أن�شطة بنك اجلزيرة داخل وخارج قائمة املركز املايل.
يف عام 2015م� ،إرتفع دخل اتعاب و عموالت من ثالثمائة و اثنني و ثالثني ( )332مليون ريال �سعودي يف عام2014م �إلى ثالثمائة و �سبعة و �ستني ( )367مليون ريال �سعودي�،أي بن�سبة
ارتفاع قدرها ( .)%10.5و يف عام 2016م ،كذلك �إرتفع دخل اتعاب و عموالت حيث بلغ �أربعمائة و �أربعة و خم�سني ( )454مليون ريال �سعودي� ،أي بن�سبة ارتفاع قدرها (.)%23.7
ويعود هذا النمو ب�شكل رئي�سي �إلى ن�شاط حمفظة م�صرفية الأفراد.
ا�ستمر دخل االتعاب و العموالت بالنمو بن�سبة  %19.3ليبلغ �أربعمائة و ثمانية ( )408مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارن ًة بثالثمائة و اثنني و
�أربعني ( )342مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م ،ويعود هذا النمو ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة �أن�شطة بنك اجلزيرة داخل وخارج قائمة املركز املايل.
�شكل برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي �أكرب م�صادر الدخل من اتعاب و عموالت لدى بنك اجلزيرة وميثل ب�شكل �أ�سا�سي ر�سوم املعاجلة التي ت�سجل على عمليات التمويل اجلديدة،
ور�سوم �إعادة التمويل امل�سجلة على القرو�ض احلالية املعاد متويلها ور�سوم الت�سوية املبكرة .انخف�ضت ر�سوم برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع %11.1
على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م.
يف عام 2015م ،انخف�ض دخل االتعاب و العموالت املتعلقة بربنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي بن�سبة  %43.4من مائة و ت�سعة و ع�شرون ( )129مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى
ثالثة و �سبعون ( )73مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة التعليمات اجلديدة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول حتديد ر�سوم املعاجلة و ال�سداد املبكر.
و قد عاد دخل االتعاب و العموالت املتعلقة بربنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي لالرتفاع يف عام 2016م �إلى مائة و اثنني ( )102مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة ارتفاع قدرها (،)%39.7
نتيجة تغيري معدالت الربح عند البنك لإجتذاب عدد �أكرب من الزبائن.
�أما فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارن ًة بنف�س الفرتة من عام 2016م ،فقد انخف�ض دخل االتعاب و العموالت املتعلقة بربنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي بن�سبة
( )%25.0من �أربعة و ثمانني ( )84مليون ريال �سعودي �إلى ثالثة و �ستني ( )63مليون ريال �سعودي ب�سبب �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
ين�ش�أ معظم دخل اتعاب و عموالت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�شركات لدى بنك اجلزيرة من ر�سوم التمويل و الإقرا�ض والتي متثل ب�شكل �أ�سا�سي الر�سوم الإدارية التي يدفعها العمالء
عند ح�صولهم على قرو�ض لتمويل ال�شركات .منت ر�سوم دخل اتعاب و عموالت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�شركات مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %2.5على مدار الفرتة املمتدة من
عام 2014م وحتى عام 2016م ويعود هذا النمو ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة ال�سنوية للقرو�ض وال�سلف ال�صادرة حديث ًا.
يف عام 2015م ،ارتفع دخل اتعاب و عموالت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�شركات بن�سبة  %2.5من ت�سعة و �سبعني ( )79مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى واحد و ثمانني ()81
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة منو معدّل حمفظة برنامج “دينار“ لتمويل ال�شركات يف عام 2015م من �سبعة �آالف و ثمامنائة و خم�سة ع�شر ( )7.815مليون ريال �سعودي يف
عام 2014م �إلى ثمانية �آالف و �سبعمائة و واحد و ع�شرين ( )8.721مليون ريال �سعودي يف عام 2015م.
وكذلك االمر يف عام 2016م ،ارتفع بن�سبة  %2.5من واحد و ثمانني ( )81مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى ثالثة و ثمانني( )83مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ب�سبب �إ�ستمرار
�أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك قد ارتفع دخل اتعاب و عموالت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�شركات يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م من واحد و �أربعني ( )41مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م� ،إلى اثنني و ثمانني ( )82مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م� ،أي بن�سبة  %100وذلك نتيجة �سداد
�أحد القرو�ض الكبرية خالل الفرتة مما �أدى �إلى حتميل كافة العموالت التي تتعلق بهذا القر�ض �إلى قائمة الدخل.
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تت�ألف ر�سوم بطاقات االئتمان يف املقام الأول من الر�سوم ال�سنوية التي يدفعها العمالء لتجديد بطاقات االئتمان اخلا�صة بهم بحيث تختلف القيمة باختالف نوع البطاقة .ومتثل ر�سوم
ال�سلف النقدية فئات دخل الر�سوم الأخرى لبطاقات االئتمان .انخف�ضت ر�سوم دخل بطاقات االئتمان و ال�صرافات االلية مبعدّل منو �سنوي مركب
القيام مبعامالت على البطاقة ور�سوم ُ
بواقع  %6.6على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م ب�سبب �إ�ستمرار �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
يف عام 2015م ،ارتفع دخل اتعاب و عموالت لبطاقات االئتمان و ال�صرافات الآلية بن�سبة  %76.2بقيمة ثمانية و �أربعني ( )48مليون ريال �سعودي من ثالثة و �ستون ( )63مليون ريال
�سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و �أحد ع�شر ( )111مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب زيادة عدد البطاقات الإئتمانية امل�صدرة �إلى مائة و خم�سة و ثالثني ( )135الف بطاقة
يف عام 2015/12/31م بالإ�ضافة �إلى ارتفاع عدد العمليات املتعلقة بالعمالء و �إلى الزيادة يف عدد نقاط البيع يف اململكة ،والزيادة يف عدد ال�صرافات الآلية من خم�سمائة و �أحد ع�شر
(� )511إلى �ستمائة و �أحد ع�شر (.)611
و يف عام 2016م� ،إنخف�ض دخل �أتعاب وعموالت بطاقات االئتمان وال�صرافات الآلية ب�شكل ملحوظ من مائة و �أحد ع�شر ( )111مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى خم�سة و
خم�سني( )55مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة  %50.5ب�سبب �إ�ستمرار �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
وكذلك فقد �إنخف�ض دخل الأتعاب و العموالت املتعلق ببطاقات الإئتمان وال�صرافات الآلية بقيمة ثالثة و �ستني ( )63مليون ريال �سعودي من مائة و خم�سة ( )105مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى اثنان و �أربعني ( )42مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م �أي بن�سبة  %60وذلك ب�سبب �إ�ستمرار
�أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
يتمثل التمويل التجاري فى الر�سوم املكت�سبة من االلتزامات وخم�ص�صات الطوارئ املتعلقة باالئتمان والتي تت�ألف ب�شكل �أ�سا�سي من خطابات االعتماد وال�ضمانات و�إقرارات القبول
وااللتزامات بتقدمي االئتمان .و قد ارتفع دخل الأتعاب و العموالت للتمويل التجاري مبعدّل منو �سنوي مركب قدره  %64.1على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م
ويعود هذا النمو ب�شكل رئي�سي �إلى النمو يف عمليات التمويل التجاري.
ارتفع دخل الأتعاب و العموالت للتمويل التجاري يف عام 2015م بن�سبة  %14.3من ت�سعة و �أربعني ( )49مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �ستة و خم�سني ( )56مليون ريال �سعودي
يف عام 2015م نتيجة التح�سينات يف ادارة التمويل التجاري التي �أدت �إلى املزيد من عمليات البيع املتبادل ،ال�سيما يف الربع الثاين من العام 2015م.
كذلك االمر يف عام 2016م وب�شكل ملحوظ فقد ارتفع دخل الأتعاب و العموالت للتمويل التجاري بن�سبة  %135.7من �ستة و خم�سني ( )56مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى مائة
و اثنني و ثالثني ( )132مليون ريال �سعودي متا�شي ًا مع ا�سرتاجتية البنك التي ترتكز على حت�سني خدمات امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة احلجم.
وارتفع �أي�ض ًا دخل الأتعاب و العموالت للتمويل التجاري يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام 2016م ،بن�سبة  %112.2من واحد و �أربعني ()41
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �سبعة و ثمانني ( )87مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة التح�سينات
يف ادارة التمويل التجاري التي �أدت �إلى املزيد من عمليات البيع املتبادل بالإ�ضافة �إلى تراجع �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
ميثل دخل الأتعاب و العموالت لربنامج تكافل الر�سوم املكت�سبة من ادارة البنك ملحفظة التكافل .فقد ا�ستقر دخل اتعاب و عموالت برنامج تكافل على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م
وحتى عام 2016م� .إذ انخف�ض دخل الأتعاب و العموالت لربنامج تكافل يف عام 2015م ب�شكل طفيف بن�سبة  %4.5من اثنني و ع�شرين ( )22مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى
واحد و ع�شرين ( )21مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و كذلك الأمر يف عام 2016م حيث بلغ ع�شرون( )20مليون ريال �سعودي ،بن�سبة انخفا�ض قدرها  %4.8وذلك ب�سبب حت�سن
�إدارة و ا�ستثمار املوارد مقابل �أزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،انخف�ض دخل اتعاب و عموالت برنامج تكافل بن�سبة  %6.7من خم�سة ع�شر ( )15مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام
2016م �إلى �أربعة ع�شر ( )14مليون ريال �سعودي نتيجة �إنخفا�ض عدد امل�ستفيدين من برنامج تكافل التعاوين.
وتعك�س ر�سوم برنامج “ ّمتام“ الإيراد من الرتتيب املتبادل بني بنك اجلزيرة و�شركة اجلزيرة كابيتال فيما يتعلق بدخل العموالت اخلا�صة املكت�سب من ت�سهيالت منتج “ ّمتام“ املقدّمة من
بنك اجلزيرة �إلى عمالء �شركة اجلزيرة كابيتال .وعلى �أ�سا�س موحد ،ف�إن املبلغ املدفوع من قبل بنك اجلزيرة يتم خ�صمه مقابل دخل الر�سوم الذي ت�سجله �شركة اجلزيرة كابيتال.
ويت�ضمن دخل و اتعاب وعموالت اخرى الر�سوم املفرو�ضة على عمليات حتويل النقود .فقد ارتفع الدخل و االتعاب والعموالت االخرى خالل الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام
2016م مبعدل منو �سنوي مركب قدره  %23.7من �أربعة و ثالثني ( )34مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى اثنان و خم�سني ( )52مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة زيادة
عمليات التحويالت املت�أثرة بزيادة فروع البنك خالل الفرتة .ويف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،ارتفع دخل و اتعاب وعموالت اخرى بن�سبة  %48.8من ثمانني ()80
مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2016م �إلى مائة و ت�سعة ع�شر ( )119مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف عمليات التحويل خالل الفرتة ذاتها.
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اجلدول  ١٤-6دخل اتعاب وعموالت -اجلزيرة كابيتال
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل
النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

ر�سوم الو�ساطة

231

165

106

82

53

()%28.6

()%35.8

()%35.4

()%32.3

برنامج " ّ
متام"

44

52

41

30

4

%18.2

()%21.2

()%86.7

()%3.5

ر�سوم �إدارة �صناديق اال�ستثمار

33

35

24

16

28

%6.1

()%31.4

%75.0

()%14.7

�أخرى

8

11

7

2

3

%37.5

()%36.4

%50.0

()%6.5

316

263

178

130

89

()%16.8

()%32.3

()%31.5

()%24.9

ماليني الرياالت ال�سعودية

�إجمايل دخل اتعاب وعموالت
امل�صدر :ادارة اجلزيرة كابيتال
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�إنخف�ض دخل االتعاب و العموالت لدى �شركة اجلزيرة كابيتال مبعدّل منو �سنوي مركب قدره  %24.9على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م �إلى 2016/12/31م من ثالثمائة و
�ستة ع�شر ( )316مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و ثمانية و �سبعني ( )178مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ،ويعود هذا الإنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إلى تقلبات �سوق املال
و انخفا�ض حجم التداول يف اململكة والتي �أثرت على ر�سوم الو�ساطة و ر�سوم برنامج ” ّمتام”.
ر�سوم الو�ساطة ،هي ر�سوم تفر�ض على كل �صفقات اجلزيرة كابيتال املنفذة نيابة عن العمالء ،ومتثل ن�سبة مئوية ثابتة من قيمة كل معاملة ،و هي امل�صدر الرئي�سي للإيرادات لدى
�شركة اجلزيرة كابيتال .فقد انخف�ضت ر�سوم الو�ساطة مبعدّل منو �سنوي مركب قدره  %32.3على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م �إلى 2016/12/31م نتيجة انخفا�ض يف
�أحجام عمليات التداول من قبل العمالء.
خالل عام 2015م ،انخف�ضت ر�سوم الو�ساطة لدى �شركة اجلزيرة كابيتال بواقع  %28.6من مئتني و واحد و ثالثني ( )231مليون ريال �سعودي عام 2014م �إلى مائة و خم�سة و �ستني
( )165مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�ض حجم عمليات التداول لدى �شركة اجلزيرة كابيتال من �سبعمائة و�إثنني واربعني ( )742مليار ريال �سعودي يف عام 2014م
�إلى خم�سمائة و ت�سعة و ثالثني ( )539مليار ريال �سعودي يف عام 2015م .يجدر الذكر �أنّ هذا الإنخفا�ض ميثل االجتاه العام لل�سوق وال تنفرد به �شركة اجلزيرة كابيتال ب�شكل خا�ص.
�أما يف عام 2016م ،انخف�ضت ر�سوم الو�ساطة لدى �شركة اجلزيرة كابيتال بواقع  %35.8من مائة و خم�سة و �ستني ( )165مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى مائة و �ستة ()106
مليون ريال �سعودي يف عام2016م حيث يعود ذلك الإنخفا�ض �إلى تقل�ص حجم عمليات التداول.
انخف�ضت ر�سوم الو�ساطة لدى �شركة اجلزيرة كابيتال بن�سبة  ،%35.4من اثنني و ثمانني ( )82مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثالثة و
خم�سني ( )53مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2017م .ويعود هذا الإنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إلى تقلبات �سوق املال و انخفا�ض حجم التداول يف اململكة .يجدر الذكر �أنّ هذا
الإنخفا�ض ميثل االجتاه العام لل�سوق وال تنفرد به �شركة اجلزيرة كابيتال ب�شكل خا�ص.
ميثل دخل الأتعاب لربنامج ” ّمتام” ر�سوم عمولة اجلزيرة كابيتال من حمفظة برنامج ” ّمتام” املمنوحة من بنك اجلزيرة ،حيث انخف�ض هذا الدخل مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع %3.5
على مدار الفرتة التي تبد�أ يف 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م نتيجة انخفا�ض حمفظة ” ّمتام” خالل الفرتة نف�سها.
يف عام 2015م ،ارتفع دخل الأتعاب لربنامج ” ّمتام” بن�سبة  %18.2من �أربعة و �أربعني ( )44مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى اثنان و خم�سني ( )52مليون ريال �سعودي يف عام
2015م نتيجة التغيري يف الت�سعري التحويلي للأموال من قبل بنك اجلزيرة.
�أما يف عام 2016م ،انخف�ض دخل الأتعاب لربنامج ” ّمتام” بن�سبة  %21.2من اثنان و خم�سني ( )52مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى واحد و �أربعني ( )41مليون ريال �سعودي
نتيجة ا�ستمرار تراجع م�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة.
وكذلك ،انخف�ض دخل الأتعاب لربنامج ” ّمتام” بن�سبة  %86.7من ثالثني ( )30مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �أربعة ( )4مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م .يعود ذلك الإنخفا�ض �إلى التدين يف معدل حمفظة برنامج ” ّمتام” نتيجة نقل حمفظة ”متام” من البنك �إلى �شركة اجلزيرة كابيتال.
يتم ت�سجيل ر�سوم �إدارة �صناديق اال�ستثمار من قبل �شركة اجلزيرة كابيتال �ضمن موجودات خا�ضعة للإدارة .وقد تقل�صت هذه الر�سوم مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %14.7على مدار
الفرتة املمتدة من 2014/01/01م �إلى 2016/12/31م.
يف عام 2015م ،ارتفعت ر�سوم �إدارة �صناديق اال�ستثمار بن�سبة  %6.1من ثالثة و ثالثني ( )33مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى خم�سة و ثالثني ( )35مليون ريال �سعودي .ويعود
ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع ر�سوم �إدارة ال�صناديق مقابل انخفا�ض طفيف مبعدّل املوجودات اخلا�ضعة للإدارة من ثالثة �آالف و ت�سعمائة و �أربعة و �سبعني ( )3.974مليون ريال �سعودي
�إلى ثالثة �آالف و ت�سعمائة و ثالثني ( )3.930مليون ريال �سعودي عام 2015م.
�أما يف عام 2016م ،فقد انخف�ضت ر�سوم �إدارة �صناديق اال�ستثمار بن�سبة  %31.4من خم�سة و ثالثني ( )35مليون ريال �سعودي �إلى �أربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي ويعود هذا
الإنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إلى عدم حتقيق ر�سوم الأداء يف عام 2016م مقارنة بنحو  3.2مليون ريال مت حتقيقها يف عام 2015م.
هذا و قد �شهدت ر�سوم �إدارة �صناديق اال�ستثمار �إرتفاع من �ستة ع�شرة ( )16مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثمانية و ع�شرون ( )28مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م (بن�سبة ارتفاع قدرها  )%75ويعود هذا الإرتفاع ب�شكل رئي�سي �إلى الزيادة يف معدّل املوجودات اخلا�ضعة للإدارة.
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تت�ألف عنا�صر الدخل الأخرى ب�شكل �أ�سا�سي من دخل حتويل عمالت �أجنبية و�صفقات حتويل العمالت التابعة للخزينة .فقد ارتفع الدخل من معامالت التحويل اخلارجية مبعدّل منو
�سنوي مركب بواقع  %34.4على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م �إلى 2016/12/31م .اما يف عام 2015م ،فقد �إرتفع الدخل من حتويل عمالت �أجنبية بن�سبة  %58.0مقارنة
بعام 2014م من �سبعة و خم�سني ( )57مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ت�سعني ( )90مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ا�سرتاجتية البنك بالرتكيز على هذه اخلدمات و
الإ�ستفادة من تو�سع �شبكة فروع البنك التي توفر خدمة "فوري" �إلى  30فرع ًا كما يف 2015/12/31م.
�أما يف عام 2016م� ،إرتفع الدخل من حتويل عمالت �أجنبية بن�سبة  %14.4من ت�سعني ( )90مليون ريال �سعودي �إلى مائة و ثالثة ( )103مليون ريال �سعودي نتيجةالإ�ستفادة من تو�سع
�شبكة فروع البنك من  76فرع �إلى  80فرع يف 2016م.
و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،فقد �إرتفع الدخل من حتويل عمالت �أجنبية بن�سبة  %35.4مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2015م من ت�سعة و �سبعني ( )79مليون
ريال �سعودي �إلى مائة و �سبعة ( )107مليون ريال �سعودي نتيجة ا�سرتاجتية البنك بالرتكيز على هذه اخلدمات.
كما تت�ضمن عنا�صر الدخل الأخرى دخل املتاجرة وهو الدخل الناجت عن اال�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل والعالوات امل�ستلمة عند بيع خيارات العمالت الأجنبية.
فقد انخف�ض دخل املتاجرة مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %59.2على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/1/1م وحتى 2016/12/31م.
يف عام 2015م ،تراجع دخل املتاجرة بن�سبة  %63.3من ثالثني ( )30مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �أحد ع�شر ( )11مليون ريال �سعودي نتيجة تراجع املتاجرة يف اال�ستثمارات
امل�صنفة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل خالل ال�سنة.
�أما يف عام 2016م ،تراجع دخل املتاجرة بن�سبة  %54.5من �أحد ع�شر ( )11مليون ريال �سعودي �إلى خم�سة ( )5مليون ريال �سعودي نتيجة ا�ستمرار تراجع املتاجرة يف اال�ستثمارات
امل�صنفة بالقيمة العادلة خالل الفرتة.
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اما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،فقد �سجل دخل املتاجرة زيادة بن�سبة � %125إلى ت�سعة ( )9ماليني ريال �سعودي مقارن ًة ب�أربعة ( )4مليون ريال �سعودي يف نف�س
الفرتة من العام 2016م ،نتيجة زيادة املتاجرة يف اال�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة خالل الفرتة.
كما تت�ضمن عنا�صر الدخل الأخرى دخل من توزيعات �أرباح وهو الدخل املحقق من الأ�سهم امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر .فقد انخف�ض دخل عوائد اال�سهم
ب�شكل تدريجي حتى �أ�صبح �صفر ( )0ريال �سعودي على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/1/1م وحتى 2016/12/31م .وانخف�ض الدخل يف عام 2015م بن�سبة  %33.3من ثالثة ()3
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى اثنني ( )2مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�ض ا�ستثمارات اجلزيرة كابيتال .ومل ي�سجل �أي دخل من توزيعات الأرباح يف عام
2016م و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،حيث مل يتم توزيع �أية �أرباح من قبل اال�ستثمارات املوجودة يف اجلزيرة
كابيتال.
كما تت�ضمن عنا�صر الدخل الأخرى مكا�سب �إ�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة بال�صايف وهي الأرباح من اال�ستثمارات غري املرتبطة باملتاجرة و الدخل املتحقق من اال�ستثمارات امل�صنفة
بالتكلفة املطف�أة .وتعود التقلبات يف �أرباح اال�ستثمارات غري املرتبطة باملتاجرة على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م ب�شكل رئي�سي �إلى توقيت وحجم
حيازات ال�صكوك التي يتم ت�صفية اال�ستثمار بها.
انخف�ض الدخل يف عام 2015م من �أربعة ( )4مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �صفر( )0ريال �سعودي نتيجة الإنخفا�ض يف حجم ت�صفية ال�صكوك يف عام 2015م .وبقي الدخل
�صفر ( )0ريال �سعودي من فرتة 2015م حتى فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م.
كما تت�ضمن عنا�صر الدخل الأخرى ارباح من بيع عقارات اخرى وهي متثل الأرباح من مبيعات اال�صول العقارية .فقد ارتفعت ارباح من بيع عقارات اخرى على مدار الفرتة التي تبد�أ
من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع .%165.2
ويف عام 2015م ،ارتفع دخل عمليات �أخرى بن�سبة  %1.407.1من ت�سعة و ثالثني ( )39مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى خم�سمائة و ثمانية و ثمانني ( )588مليون ريال �سعودي
يف عام 2015م نتيجة بيع البنك �أر�ض ًا يف منطقة �أبحر بقيمة الف ومائة وت�سع وثمانني ( )1.189مليون ريال �سعودي بحيث بلغت قيمتها الدفرتية �ستمائة و�ستة ع�شر ( )616مليون
ريال �سعودي يف 2014/12/31م وكانت م�صنفة حتت بند "�أ�صول عقارية اخرى� ،صايف" .بلغت قيمة الربح من عمليات البيع خم�سمائة وثالثة و�سبعني ( )573مليون ريال �سعودي.
�أما يف عام 2016م �إنخف�ض دخل عمليات �أخرى من خم�سمائة و ثمانية و ثمانني ( )588مليون ريال �سعودي �إلى مئتني و اثنا ع�شر ( )212مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة  .%64نتيجة بيع
البنك �أر�ض ًا بقيمة مئتني و ثمانية ع�شر ( )218مليون ريال �سعودي بحيث بلغت قيمة االر�ض الدفرتية ت�سعة ( )9مليون ريال �سعودي يف فرباير 2016م وكانت م�صنفة حتت بند "�أ�صول
عقارية اخرى� ،صايف" .اما قيمة الربح من عمليات البيع ،فقد بلغت مئتان و ت�سعة ( )209مليون ريال �سعودي .باملقابل كان دخل العمليات الأخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
2016/09/30م يت�ضمن الربح من بيع �أر�ض �أبحر امل�شار اليها �أعاله.
اما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،فقد انخف�ض دخل عمليات �أخرى من مئتني و اثنا ع�شر ( )212مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2016م �إلى ثالثة
( )3مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة  %98.6و ذلك لعدم بيع البنك لأية عقارات خالل هذه الفرتة.
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اجلدول  ١٥-6رواتب وم�صاريف موظفني بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة

2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

بنك اجلزيرة

629

806

804

594

581

%28.1

()%0.2

اجلزيرة كابيتال

93

103

90

69

63

%10.8

()%12.6

()%8.7

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

722

909

894

663

644

%25.9

()%1.7

()%2.9

%11.3

-

-

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

722

909

894

663

644

%25.9

()%1.7

()%2.9

%11.3

ماليني الرياالت ال�سعودية

تعديالت التوحيد
الإجمايل بعد التوحيد

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

()%2.2

%13.1
()%1.6

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

ارتفع �إجمايل رواتب وم�صاريف موظفني مبعدّل منو �سنوي مر ّكب بواقع  %11.3من �سبعمائة و اثنني و ع�شرين ( )722مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثمامنائة و �أربعة و
ت�سعني ( )894مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م  ،حيث �أدت الزيادة يف �أعداد املوظفني من  1.971موظفا يف عام 2014م �إلى  2.214موظفا يف عام 2016م �إلى زيادة الرواتب
وم�صاريف املوظفني لدى البنك و�شركاته التابعة.
هذا و قد ا�ستقر �إجمايل الرواتب وم�صاريف املوظفني ن�سبي ًا حيث �إنخف�ض بن�سبة  %2.9من �ستمائة و ثالثة و �ستني ( )663مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
2016/09/30م �إلى �ستمائة و �أربعة و �أربعني ( )644يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م بالرغم من الزيادة يف عدد املوظفني من  2.767موظفا يف 2016/09/30م
�إلى  2.841موظفا يف 2017/09/30م نتيجة االنخفا�ض يف معدل الرواتب والناجت عن عملية ا�ستبدال املوظفني ذوي الرواتب العالية يف بع�ض املناطق مبوظفني ذوي رواتب منخف�ضة.
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اجلدول  ١٦-6رواتب وم�صاريف موظفني بح�سب الطبيعة  -بنك اجلزيرة
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

املنافع الأ�سا�سية

358

430

451

339

343

%20.1

%4.9

%1.2

%12.2

مكاف�آت

82

98

88

66

45

%19.5

()%10.2

()%31.8

%3.6

املنافع الأخرى

128

190

167

117

126

%48.4

()%12.1

%7.7

%14.2

تكلفة املوظفني

568

718

706

522

514

%26.4

()%1.7

()%1.5

%11.5

اال�ستعانة بخدمات خارجية

61

88

98

72

67

%44.3

%11.4

()%6.9

%26.8

629

806

804

594

581

%28.1

()%0.2

()%2.2

%13.1

ماليني الرياالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

تت�ألف الرواتب وم�صاريف املوظفني من )1 :املنافع الأ�سا�سية املقدّمة للعاملني يف بنك اجلزيرة بدوام كامل ،والتي تتكون من الرواتب الأ�سا�سية وبع�ض البدالت الأخرى؛  )2العالوات
التي ت�ستند �إلى �أداء املوظفني وترتبط ب�أهداف انتاجية و�أداء الإدارة؛  )3منافع �أخرى مثل التعليم واملوا�صالت وغريها؛ و  )4تكاليف اال�ستعانة بخدمات خارجية فيما يتعلق بالقوى
العاملة التي ي�ستعني بها بنك اجلزيرة من م�صادر خارجية.
ارتفع �إجمايل الرواتب وم�صاريف املوظفني مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %13.1على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م من �ستمائة و ت�سعة و ع�شرين
( )629مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثمامنائة و �ستة ( )806مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و �إلى ثمامنائة و �أربعة ( )804مليون ريال �سعودي يف عام 2016م وذلك ب�شكل
رئي�سي نتيجة للزيادة يف املنافع الأ�سا�سية والعالوات واملنافع املرتبطة بها حيث قام البنك بزيادة عدد موظفيه من  1.768موظفا يف عام 2014م �إلى  2.005موظف ًا يف عام 2016م.
وهذه الزيادة تعود ب�شكل �أ�سا�سي �إلى التو�سع يف عمليات البنك �ضمن الإدارات التي تتعامل مبا�شرة مع العمالء و�إدارات دعم العمليات الداخلية.
�إرتفعت املنافع الأ�سا�سية مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %12.2على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م ،فقد �إرتفعت املنافع الأ�سا�سية
بن�سبة  %20.1من ثالثمائة و ثمانية و خم�سني ( )358مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى �أربعمائة و ثالثني ( )430مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ت�أثري مدة عام كامل
( )full year effectمن العالوات على الرواتب و الأرتفاع يف عدد املوظفني يف �أواخر عام 2015م �إلى .1.943
�أما يف عام 2016م �إرتفعت بن�سبة  %4.9من �أربعمائة و ثالثني ( )430مليون ريال �سعودي �إلى �أربعمائة و واحد و خم�سني ( )451مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة يف اعداد املوظفني
من  1.943موظفا يف 2015/12/31م �إلى  2.005موظفا يف 2016/12/31م بالإ�ضافة �إلى ت�أثري مدة عام كامل ( )full year effectوالناجت عن اعادة هيكلة الرواتب الأ�سا�سية واملنافع
ملوظفي البنك والتي متت يف �شهر مايو من �سنة 2015م.
هذا و قد �شهدت املنافع الأ�سا�سية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ارتفاع ًا باملنافع الأ�سا�سية بن�سبة  %1.2حيث ارتفعت من ثالثمائة و ت�سعة و ثالثني ( )339مليون ريال
�سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى ثالثمائة و ثالثة و �أربعني ( )343مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف عدد املوظفني يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م والتي مت
تخفي�ض �أثرها جزئيا نتيجة الإنخفا�ض يف معدل الرواتب والناجت عن عملية ا�ستبدال املوظفني ذوي الرواتب العالية يف بع�ض املناطق مبوظفني ذوي رواتب منخف�ضة.
�إرتفعت املكاف�آت مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %3.6على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م ،فقد �إرتفعت املكاف�آت بن�سبة  %19.5من
اثنني و ثمانني ( )82مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة مكاف�آت املوظفني املرتبطة باملنافع الأ�سا�سية والناجتة
عن �إعادة هيكلة الرواتب والتي متت يف �شهر مايو من �سنة 2015م.
ولكنها انخف�ضت ن�سب ًّيا يف 2016م من ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي �إلى ثمانية و ثمانني ( )88مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة انخفا�ض بلغت  %10.2نتيجة تخفي�ض قيمة
مكاف�آت املوظفني والتي هي قيد املوافقة من قبل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بالإ�ضافة �إلى �إنخفا�ض يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،من �ستة و �ستني ( )66مليون
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى خم�سة و �أربعني ( )45مليون ريال �سعودي (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%31.8و ذلك ب�سبب تخ�صي�ص مبلغ يف 2016م
والذي مل يتم ا�ستغالله بالكامل وبالتايل مت ترحيله للفرتة 2017/09/30م مما �أدى �إلى االنخفا�ض يف م�صروف الفرتة.
�إرتفعت املنافع الأخرى مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %14.2على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م ،فقد �إرتفعت املنافع الأخرى بن�سبة
 %48.4من مائة و ثمانية و ع�شرين ( )128مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مائة و ت�سعني ( )190مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ت�أثري العالوات على الرواتب على
خم�ص�صات نهاية اخلدمة �إ�ضافة �إلى مكاف�أة خادم احلرمني ال�شريفني خالل عام 2015م.
ولكنها انخف�ضت يف عام 2016م من مائة و ت�سعني ( )190مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى مائة و �سبعة و �ستني ( )167مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة %12.1ب�سبب عدم �صرف
مكاف�أة خادم احلرمني ال�شريفني كما يف 2015م مما �أدى �إلى انخفا�ض املنافع الأخرى مببلغ ثالثة وع�شرين ( )23مليون ريال �سعودي ،مت تخفي�ض �أثره جزئيا نتيجة الزيادة بحوافز
موظفي املبيعات يف العام 2016م.
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،ارتفعت املنافع الأخرى بن�سبة  ،%7.7مقارنة بذات الفرتة من العام 2016م ،من مائة و �سبعة ع�شر ( )117مليون ريال �سعودي �إلى
مائة و�ستة وع�شرين ( )126مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة الإجمالية يف منافع املوظفني مبا يف ذلك م�صروف نهاية اخلدمة وحوافز برنامج "دينار" وبدل م�صاريف التعليم نتيجة
الزيادة يف عدد املوظفني.
�إرتفعت م�صاريف اال�ستعانة بخدمات خارجية مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %26.8على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م� ،إذ ارتفعت
التكلفة بن�سبة  %44.3من واحد و �ستني ( )61مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثمانية و ثمانني ( )88مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب �صعوبة ا�صدار اقامات للعمال
االجانب و ا�ستبدالهم بخدمات خارجية.
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�إ�ستمر الإرتفاع يف عام 2016م من ثمانية و ثمانني ( )88مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي �أي بن�سبة ارتفاع قدرها  %11.4ب�سبب الزيادة
يف عدد موظفي اخلدمات اخلارجية يف مراكز التحويل اجلديدة بالإ�ضافة �إلى الزيادة بعدد العمال الأجانب ل�صعوبة ا�صدار الإقامات وت�صاريح العمل.
ولكن �شهدت فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية 2017/09/30م �إنخفا�ض ًا مب�صاريف اال�ستعانة بخدمات خارجية بن�سبة  %6.9حيث انخف�ضت من اثنني و �سبعني ( )72مليون ريال �سعودي
يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �سبعة و �ستني ( )67مليون ريال �سعودي نتيجة حتويل عدد من املوظفني واال�ستعانة بخدمات خارجية يف مراكز فوري وت�صنيفهم
�ضمن موظفي البنك (�أي �ضمن م�صروف املنافع الأ�سا�سية).
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اجلدول  ١٧-6خم�ص�ص خل�سائر االئتمان� ،صايف بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية

2014م
مدققة
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مدققة

2016م
مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
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غري مدققة

فرتة
الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
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ال�سنوي
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383

53

125
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194

()%86.2

٪135.8
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-

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

383

53
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()%86.2

%135.8
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()%42.9

-

-

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

383

53

125

87

194

()%86.2

%135.8

%123.0

()%42.9

بنك اجلزيرة
اجلزيرة كابيتال
الإجمايل قبل تعديالت التوحيد
تعديالت التوحيد
الإجمايل بعد التوحيد

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

%123.0

()%42.9
ال ينطبق

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

ميثل خم�ص�ص خ�سائر االئتمان امل�سجلة يف قائمة الدخل خم�ص�صات �إ�ضافية للت�سهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة ناق�صا ا�سرتدادات املبالغ التي مت ح�سمها �سابقا .فقد انخف�ض
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %42.9على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/1/1م وحتى 2016/12/31م.
يف عام 2015م ،فقد انخف�ض خم�ص�ص خ�سائر االئتمان بن�سبة  %86.2مقارنة بعام 2014م ،من ثالثمائة و ثالثة و ثمانني ( )383مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى ثالثة و خم�سني
( )53مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .يعود ذلك �إلى �إنخفا�ض املخ�ص�صات املقيدة بالبنك حيث مت قيد مائة و �سبعة و �أربعني ( )147مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة
ب�أربعمائة و �سبعة و خم�سني ( )457مليون ريال �سعودي يف العام 2014م �إذ مت ا�سرتجاع مبالغ م�سرتدة قد �سبق تكوين خم�ص�ص لها و ديون مت �شطبها يف ال�سابق بقيمة خم�سة و �أربعني
( )45مليون ريال �سعودي و ت�سعة و �أربعني ( )49مليون ريال �سعودي ،يف عامي 2015م و2014م على التوايل.
�أما يف عام 2016م ،فقد �إرتفع خم�ص�ص خ�سائر االئتمان بن�سبة  %135.8مقارنة بعام 2015م ،من ثالثة و خم�سني ( )53مليون ريال �سعودي �إلى مائة و خم�سة و ع�شرين ( )125مليون
ريال �سعودي يف عام 2016م .يعود ذلك �إلى زيادة املخ�ص�صات املقيدة بالبنك حيث مت قيد مئتني و اثنني و ثالثني ( )233مليون ريال �سعودي يف عام 2016م مقارنة مبائة و �سبعة و
�أربعني ( )147مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إذ مت ا�سرتجاع مبالغ م�سرتدة قد �سبق تكوين خم�ص�ص لها و ديون مت �شطبها يف ال�سابق بقيمة ثالثني ( )30مليون ريال �سعودي و
ت�سعة و �ستني ( )69مليون ريال �سعودي ،يف عامي 2016م و2015م على التوايل.
و يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،ارتفعت خم�ص�صات خ�سائر االئتمان بن�سبة  %0.123مقارنة بذات الفرتة من عام 2016م من �سبعة و ثمانني ( )87مليون ريال
�سعودي �إلى مائة و �أربعة و ت�سعني ( )194مليون ريال �سعودي .يعود ذلك �إلى زيادة املخ�ص�صات املقيدة بالبنك حيث مت قيد مئتني و اربعة و اربعني ( )244مليون ريال �سعودي يف الفرتة
املنتهية 2017/09/30م �إذ مت ا�سرتجاع مبالغ م�سرتدة قد �سبق تكوين خم�ص�ص لها و ديون مت �شطبها يف ال�سابق بقيمة �ستة و ثالثني ( )36مليون ريال �سعودي و اربعة ع�شر ()14
مليون ريال �سعودي ،يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ونف�س الفرتة من عام 2016م على التوايل.
666 -66 -6مصاريف أخرى بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة

اجلدول  ١٨-6م�صروفات �أخرى بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل
النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

بنك اجلزيرة

500

621

576

426

438

%24.2

()%7.2

%2.8

%7.3

اجلزيرة كابيتال

58

59

64

42

44

%1.7

%8.5

%4.8

%5.0

الإجمايل قبل تعديالت
التوحيد

558

680

640

468

482

%21.9

()%5.9

%3

%7.1

تعديالت التوحيد

()5

()4

()4

()3

()3

()%20.0

%0.0

%0.0

()%10.6

الإجمايل بعد التوحيد

553

676

636

465

479

%22.2

%5.9

%3

%7.2

ماليني الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة
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تت�ضمن بنود امل�صاريف الأخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م؛ الإيجارات (�ستة و ت�سعون ( )96مليون ريال �سعودي) ،واال�ستهالكات (ت�سعة و خم�سون ( )59مليون
ريال �سعودي) ،م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى (ت�سعة و ثمانون ( )89مليون ريال �سعودي) وم�صاريف عمليات �أخرى مئة و خم�سة و ت�سعون ( )195مليون ريال �سعودي) .يف فرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،متثل بنود امل�صاريف الأخرى التابعة لبنك اجلزيرة ن�سبة  %90.9من �إجمايل (قبل تعديالت التوحيد القوائم املالية) بنود امل�صاريف االخرى
التابعة للمجموعة.
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اجلدول  ١٩-6م�صروفات �أخرى ح�سب الطبيعة  -البنك اجلزيرة
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية
�سبتمرب
2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة
�أ�شهر
املنتهية
�سبتمرب
2017م
غري مدققة

التغري
ال�سنوي
2014م -
2015م

�إيجارات

103

127

127

91

96

%23.3

%0.0

�إ�ستهالكات

72

72

74

55

59

%0.0

%2.8

%7.3

م�صاريف معدات

50

58

61

41

40

%16.0

%5.2

()%2.4

%10.5

نفقات الت�سويق

38

45

14

13

13

%18.4

()%68.9

%0.0

()%39.3

م�صاريف االت�صاالت

37

50

51

35

36

%35.1

%2.0

%2.9

%17.4

م�صروفات �أخرى

200

269

250

191

195

%34.5

()%7.1

%2.1

%11.8

500

621

576

426

438

%24.2

()%7.2

%3.1

%7.4

ماليني الرياالت ال�سعودية

الإجمايل

التغري
ال�سنوي
2015م -
2016م

التغري
ال�سنوي
�سبتمرب
2016م -
�سبتمرب
2017م

معدّل النمو
ال�سنوي
املركب
2014م-
2016م

%5.5

%11.0
%1.4

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

�شهدت الإيجارات �إرتفاع ًا مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %11.0على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م ،ارتفعت الإيجارات بن�سبة
 %23.3من مائة و ثالثة ( )103مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى مائة و �سبعة و ع�شرون ( )127مليون ريال �سعودي يف 2015م نتيجة الزيادة يف عدد فروع اخلدمات امل�صرفية للأفراد
من �سبعني ( )70فرع عام 2014م �إلى �ستة و �سبعون ( )76فرع يف عام 2015م بالإ�ضافة �إلى زيادة فروع حتويل الأموال "فوري" من ع�شرة ( )10فروع يف نهاية العام 2014م �إلى ثالثني
( )30فرع ًا يف نهاية العام 2015م و الزيادة يف عدد ال�صرافات الآلية.
مل ت�شهد �سنة 2016م متغريات على م�صاريف الإيجار و بقيت م�صاريف الإيجار م�ستقرة عند مائة و �سبعة و ع�شرين ( )127مليون ريال �سعودي .و على الرغم من زيادة عدد الفروع
�إال �أنه كان هناك انخفا�ض يف م�صاريف الأن�شطة الت�شغيلية الرئي�سية.
كما ارتفعت م�صاريف الإيجار يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة مع ذات الفرتة من العام 2016م بن�سبة  %5.5من واحد وت�سعني ( )91مليون ريال �سعودي
�إلى �ستة و ت�سعني ( )96مليون ريال �سعودي  .ب�سبب الزيادة مب�صروف الإيجارات مببلغ مليون و ت�سعمائة �ألف ( )١٫٩00.000ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف م�صاريف �صيانة
وت�صليح املواقع مببلغ ثالث ماليني ومئة �ألف ( )3.100.000ريال �سعودي.
ارتفعت الإ�ستهالكات مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %1.4على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .فقد ا�ستقر حجم الإ�ستهالكات على اثنني و�سبعني
( )72مليون ريال �سعودي يف 2015م كما يف 2014م عام نتيجة تركيز ٍال�ضافات على اعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ خالل عام 2015م.
�أما يف عام 2016م فقد ارتفعت الإ�ستهالكات بن�سبة  %2.8من اثنني و�سبعني ( )72مليون ريال �سعودي يف 2015م �إلى اربعة و �سبعني ( )74مليون ريال �سعودي ب�سبب الإ�ستهالكات على
الإ�ضافات على املمتلكات واملعدات والبالغة مائة وخم�سة ( )105مليون ريال �سعودي والتي تعود ب�شكل �أ�سا�سي على �أجهزة احلا�سوب واملكاتب و التح�سينات على العقارات امل�ست�أجرة.
كما �إ�ستمر الإرتفاع يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م بن�سبة  %16.4من خم�س و خم�سون ( )55مليون ريال �سعودي يف 2016/09/30م �إلى ت�سعة و خم�سني ( )59مليون
ريال �سعودي ب�سبب الإ�ستهالكات على الإ�ضافات على املمتلكات واملعدات والبالغة مائة وثمانية وثالثون ( )138مليون ريال �سعودي والتي تعود ب�شكل �أ�سا�سي على ا�ستثمارات يف �أجهزة
تكنولوجيا املعلومات لدعم �أنظمة وبرامج البنك.
كما ارتفعت م�صاريف املعدات مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %10.5على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .ويف عام 2015م ،فقد ارتفعت م�صاريف
املعدات بن�سبة  %16.0من خم�سني ( )50مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى ثمانية و خم�سني ( )58مليون ريال �سعودي يف 2015م وذلك نتيجة زيادة فروع البنك خالل العام.
�أما يف عام 2016م فقد ارتفعت م�صاريف املعدات بن�سبة  %5.2من ثمانية و خم�سني ( )58مليون ريال �سعودي يف 2015م �إلى واحد و �ستني ( )61مليون ريال �سعودي ب�سبب االرتفاع
يف نفقات الأر�شفة الإلكرتونية.
كما انخف�ضت م�صاريف املعدات بن�سبة  ،%2.4من واحد و �أربعني ( )41مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م �إلى �أربعني ( )40مليون ريال �سعودي يف
الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة التوفري يف التكاليف.
انخف�ضت نفقات الت�سويق مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %39.3على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م� ،إذ ارتفعت نفقات الت�سويق
بن�سبة  %18.4من ثمانية و ثالثني ( )38مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى خم�سة و �أربعني ( )45مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة حملة البنك لت�سويق فروع فوري و قيام
البنك بطرح بطاقات االئتمان اجلديدة "�أجواء".
باملقابل ،انخف�ضت نفقات الت�سويق من خم�سة و �أربعني ( )45مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �أربعة ع�شر ( )14مليون ريال �سعودي يف عام 2016م بن�سبة  %68.9ب�سبب
االنخفا�ض يف م�صاريف الدعاية والت�سويق املتعلقة باعادة �صياغة العالمة التجارية للفروع والتي تتوافق مع مبادرة البنك بتخفي�ض امل�صاريف ب�شكل عام.
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�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م فقد ا�ستقرت نفقات الت�سويق على ثالثة ع�شر ( )13مليون ريال �سعودي ب�سبب
عدم االنخراط يف عقود ت�سويقية جديدة.
ارتفعت م�صاريف االت�صاالت مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %17.4على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م� ،إذ ارتفعت م�صاريف
االت�صاالت بن�سبة  %35.1من ( )37مليون ريال �سعودي يف 2014م �إلى خم�سني ( )50مليون ريال �سعودي يف 2015م متا�شيا مع الزيادة العامة يف عمليات البنك وفروعه.
وكذلك االمر يف عام 2016م حيث ارتفعت م�صاريف االت�صاالت بن�سبة  %2.0من خم�سني ( )50مليون ريال �سعودي �إلى واحد و خم�سون ( )51مليون ريال �سعودي ,ب�سبب التو�سع يف
خدمات الر�سائل الق�صرية.
�أ ّما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية 2017/09/30م ،فقد ارتفعت م�صاريف االت�صاالت بن�سبة  %2.9مقارن ًة بفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية 2016/09/30م ،من خم�سة و ثالثني ()35
مليون ريال �سعودي �إلى �ستة و ثالثني ( )36مليون ريال �سعودي نتيجة التو�سع يف خدمات الر�سائل الق�صرية.
ارتفعت امل�صروفات الأخرى مبعدّل منو �سنوي مركب بواقع  %11.8على مدار الفرتة التي تبد�أ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م .يف عام 2015م ،فقد ارتفعت امل�صروفات
الأخرى بن�سبة  %34.5من مئتي ( )200مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى مئتني و ت�سعة و �ستني ( )269مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك نتيجة �إرتفاع امل�صاريف املتعلقة
ببطاقات الإئتمان و الزيادة يف عدد بطاقات الإئتمان ،بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف التكاليف الفنية املتعلقة بتكاليف الرخ�ص الفنية الالزمة لدعم البنية التحتية والأنظمة اجلديدة.
يف عام 2016م انخف�ضت امل�صروفات الأخرى بن�سبة  %7.1من مئتني و ت�سعة و �ستني ( )269مليون ريال �سعودي �إلى مئتني و خم�سني ( )250مليون ريال �سعودي ب�سبب االنخفا�ض يف
ر�سوم املحامني ,يعود االنخفا�ض اي�ضا �إلى انخفا�ض امل�صاريف املتعلقة بال�سفر و تدريب املوظفني مببلغ �سبعة ع�شر ( )17مليون ريال �سعودي.
�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية 2017/09/30م ،فقد ارتفعت امل�صروفات الأخرى �إلى مئة و خم�سة و ت�سعني ( )195مليون ريال �سعودي باملقارنة مع مائة و واحد و ت�سعني ()191
مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2016م �أي بن�سبة  .%2.1ويعود ذلك �إلى االرتفاع يف ر�سوم البلدية ،ر�سوم املحاماة و م�صاربف ال�ضيافة و التنظيف.
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اجلدول  ٢٠-6قائمة املركز املايل املوحدة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

6.552

3.728

5.197

3.842

�أر�صدة م�ستحقة من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

4.909

4.704

1.338

474

ا�ستثمارات

11.335

11.273

16.293

20.401

القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات

-

198

129

114

قرو�ض و�سلف� .صايف

41.245

42.174

42.099

40.926

ا�ستثمار يف �شركة زميلة

126

128

130

132

عقارات �أخرى� ،صايف

660

44

61

445

ممتلكات ومعدات� ،صايف

599

679

702

775

موجودات �أخرى

1.128

336

370

419

�إجمايل املوجودات

66.554

63.264

66.319

67.528

�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

3.736

4.057

3.545

6.217

القيمة العادلة ال�سالبة للم�شتقات

-

372

334

268

ودائع العمالء

54.569

49.765

51.602

49.676

�صكوك لتعزيز ر�أ�س املال

1.000

1.007

2.006

2.026

مطلوبات �أخرى

1.091

650

728

735

�إجمايل املطلوبات

60.396

55.851

58.215

58.921

ر�أ�س املال

4.000

4.000

4.000

5.200

احتياطي نظامي

1.406

1.727

1.945

1.945

احتياطي عام

68

68

68

68

احتياطيات �أخرى

()142

()173

()212

()154

�أرباح مبقاة

826

1.791

2.302

1.548

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

6.158

7.413

8.104

8.607

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

66.554

63.264

66.319

67.528

ماليني الريـاالت ال�سعودية

89

ماليني الريـاالت ال�سعودية

2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
ن�سبة املوجودات املنتجة للعموالت اخلا�صة �إلى �إجمايل املوجودات

%88.6

%89.0

%89.0

%91.2

ن�سبة املطلوبات اخلا�ضعة للعموالت اخلا�صة �إلى �إجمايل املطلوبات

%59.8

%51.0

%37.8

%37.6

ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع

%75.6

%83.6

%80.6

%79.9

وال�سلف
النمو يف القرو�ض ُ

%17.9

%2.3

()%0.2

()%2.8

%13.5

()%8.8

%3.7

()%3.7

النمو(/االنخفا�ض) يف ودائع العمالء
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يلخ�ص هذا الق�سم اجتاهات املراكز املالية ال�سابقة الرئي�سية على م�ستوى املجموعة املوحدة ،حيث يرد �أدناه مناق�شة مف�صلة جلميع املكونات الأ�سا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف
2014/12/31م و2015/12/31م و2016/12/31م و2017/09/30م.
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اجلدول  ٢١-6نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

6.550

3.723

5.197

3.842

416

430

612

118

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

6.966

4.153

5.809

3.960

تعديالت التوحيد

()414

()425

()612

()118

الإجمايل بعد التوحيد

6.552

3.728

5.197

3.842

ماليني الريـاالت ال�سعودية
بنك اجلزيرة
اجلزيرة كابيتال

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة
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اجلدول  2٢-6نقدية و�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بح�سب الطبيعة
ماليني الريـاالت ال�سعودية
نقد يف ال�صندوق

2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

729

963

927

1.026

�أر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
وديعة نظامية

2.863

2.750

2.738

2.816

قرو�ض نقدية

2.960

15

1.532

-

6.552

3.728

5.197

3.842

الإجمايل
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

ي�شمل النقد والأر�صدة املودعة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�صة ببنك اجلزيرة )1( :النقد يف ال�صندوق الذي ميثل الأموال النقدية لدى فروع البنك املختلفة واخلزائن
وماكينات ال�صراف الآيل )2( ،الودائع النظامية وهي االحتياطيات الإلزامية املتوجب �إيداعها لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وغري املتوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية (وفقا
للمادة  7من قانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ينبغي �أن ميثل هذا الر�صيد  %7من �إجمايل الودائع حتت الطلب و %4من الودائع االدخارية
والآجلة) ،و( )3الإقرا�ض النقدي الذي ميثل �إيداعات املرابحة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املدعومة من �سندات احلكومة ال�سعودية وال�سندات �شبه احلكومية (�أي ال�صكوك
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سات تابعة للدولة).
انخف�ض النقد والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م بواقع �ألفني و ثمامنائة و �أربعة و ع�شرين ( )2.824مليون ريال �سعودي من �ستة �آالف و خم�سمائة و اثنني
و خم�سني ( )6.552مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثة �آالف و �سبعمائة و ثمانية و ع�شرين ( )3.728مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة �إنخفا�ض الإقرا�ض
النقدي بواقع �ألفني وت�سعمائة وخم�سة و�أربعني ( )2.945مليون ريال �سعودي من �ألفني وت�سعمائة و�ستني ( )2.960مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى خم�سة ع�شر ( )15مليون
ريال �سعودي يف 2015/12/31م .نتج هذا الإنخفا�ض عن �سحب هذه الأر�صدة لتغطية بع�ض ال�سحوبات �ضمن الودائع لأجل ،قرابة نهاية العام 2015م.
كما ارتفع ر�صيد النقد يف ال�صندوق يف عام 2015م بواقع مئتني و�أربعة وثالثني ( )234مليون ريال �سعودي من �سبعمائة وت�سعة وع�شرين ( )729مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م
�إلى ت�سعمائة وثالثة و�ستني ( )963مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ادارة البنك ل�سيولة فروعه.
باملقابل يف عام 2015م ،انخف�ض ر�صيد الوديعة النظامية يف عام 2015م بواقع مائة وثالثة ع�شر ( )113مليون ريال �سعودي من �ألفني وثمامنائة وثالثة و�ستني ( )2.863مليون ريال
�سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألفني و�سبعمائة وخم�سني ( )2.750مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة التزام البنك بقانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي وانخفا�ض ودائع العمالء.
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ارتفع ر�صيد النقد والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بواقع �ألف و�أربعمائة وت�سعة و�ستني ( )1.469مليون ريال �سعودي من ثالثة �آالف و�سبعمائة وثمانية وع�شرين ()3.728
مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى خم�سة �آالف و مائة و �سبعة وت�سعني ( )5.197مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م وكان ذلك نتيجة ارتفاع الإقرا�ض النقدي بواقع �ألف
وخم�سمائة و�سبعة ع�شر ( )1.517مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ،من خم�سة ع�شر ( )15مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألف وخم�سمائة واثنني وثالثني ( )1.532مليون
ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب ا�صدار اتفاقية اعادة �شراء يف نهاية 2016م.
باملقابل ،انخف�ض ر�صيد النقد يف ال�صندوق يف عام 2016م بواقع �ستة وثالثني ( )36مليون ريال �سعودي من ت�سعمائة وثالثة و�ستني ( )963مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى
ت�سعمائة و�سبعة وع�شرين ( )927مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ادارة البنك ل�سيولة فروعه.
كما انخف�ض ر�صيد الوديعة النظامية بواقع اثني ع�شر ( )12مليون ريال �سعودي من �ألفني و �سبعمائة و خم�سني ( )2.750مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألفني و �سبعمائة
و ثمانية و ثالثني ( )2.738مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة التزام البنك بقانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من عام 2017م ،انخف�ض النقد والأر�صدة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بواقع �ألف وثالثمائة وخم�سة وخم�سني ( )1.355مليون ريال �سعودي من خم�سة
�آالف و مائة و �سبعة وت�سعني ( )5.197مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ثالثة �آالف وثمامنائة و اثنني و�أربعني ( )3.842مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م وكان ذلك
نتيجة انخفا�ض الإقرا�ض النقدي بواقع �ألف وخم�سمائة واثنني وثالثني ( )1.532مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ،من �ألف وخم�سمائة واثنني وثالثني ( )1.532مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م �إلى �صفر( )0مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ب�سبب ا�ستحقاق اتفاقية اعادة �شراء والتي مت ا�صدارها يف نهاية 2016م.
باملقابل ،ارتفع ر�صيد النقد يف ال�صندوق يف الت�سعة �أ�شهر الأولى من عام 2017م بواقع ت�سعة وت�سعني ( )99مليون ريال �سعودي من ت�سعمائة و�سبعة وع�شرين ( )927مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م �إلى �ألف و �ستة وع�شرين ( )1.026مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ادارة البنك ل�سيولة فروعه.
كما ارتفع ر�صيد الوديعة النظامية بواقع ثمانية و�سبعني ( )78مليون ريال �سعودي من �ألفني و �سبعمائة و ثمانية و ثالثني ( )2.738مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ألفان و
ثمامنائة و�ستة ع�شر ( )2.816مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة التزام البنك بقانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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اجلدول � ٢٣-6أر�صدة م�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
ماليني الريـاالت ال�سعودية
بنك اجلزيرة
اجلزيرة كابيتال
الإجمايل قبل تعديالت التوحيد
تعديالت التوحيد
الإجمايل بعد التوحيد

2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

4.909

4.704

1.338

1.129

-

-

-

-

4.909

4.704

1.338

1.129

-

-

-

()655

4.909

4.704

1.338

474

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة
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اجلدول � ٢٤-6أر�صدة م�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ح�سب الطبيعة
ماليني الريـاالت ال�سعودية
ح�سابات جارية
ايداعات �أ�سواق املال
الإجمايل

2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

809

736

225

244

4.100

3.968

1.113

230

4.909

4.704

1.338

474

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

تت�ألف �أر�صدة م�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات الأخرى من ( )1ح�سابات جارية متثل الودائع التي ال تنتج �أي عموالت خا�صة من البنوك و (� )2إيداعات �أ�سواق املال التي متثل التمويل
ق�صري الأجل املقدم للبنوك ال�سعودية املحلية وبنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي والبنوك الدولية على �أ�سا�س املرابحة املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .وتعود التقلبات يف هذا
الر�صيد ب�شكل رئي�سي �إلى فائ�ض ال�سيولة لدى البنك يف فرتة زمنية معينة.
يف عام 2015م ،انخف�ضت الأر�صدة امل�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى مبئتني و خم�سة ( )205مليون ريال �سعودي ،من �أربعة �آالف وت�سعمائة وت�سعة ( )4.909مليون
ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �أربعة �آالف و �سبعمائة و �أربعة ( )4.704مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ،ب�سبب الإنخفا�ض يف �إيداعات �أ�سواق املال بواقع مائة و اثنني و
ثالثني ( )132مليون ريال �سعودي من �أربعة �آالف ومائة ( )4.100مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثة �آالف و ت�سعمائة و ثمان و �ستني ( )3.968مليون ريال �سعودي يف
2015/12/31م بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض ر�صيد احل�سابات اجلارية بواقع ثالث و �سبعني ( )73مليون ريال �سعودي من ثمامنائة و ت�سعة ( )809مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م
�إلى �سبعمائة و �ستة و ثالثني ( )736مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ادارة ال�سيولة الق�صرية الأمد للبنك يف 2015/12/31م.
كما �إنخف�ضت الأر�صدة امل�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى مبقدار ثالثة �آالف و ثالثمائة و �ستة و �ستني ( )3.366مليون ريال �سعودي؛ من �أربعة �آالف و �سبعمائة و �أربعة
( )4.704مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى الف و ثالثمائة و ثمانية و ثالثني ( )1.338مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب الإنخفا�ض يف �إيداعات �أ�سواق املال من
ثالثة �آالف و ت�سعمائة و ثمانية و �ستني ( )3.968مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألف و مائة و ثالثة ع�شر ( )1.113مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ادارة
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ال�سيولة الق�صرية الأمد للبنك كما يف 2016/12/31م .كما انخف�ض ر�صيد احل�سابات اجلارية بواقع خم�سمائة و �أحد ع�شر ( )511مليون ريال �سعودي من �سبعمائة و �ستة و ثالثني
( )736مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى مئتني و خم�سة و ع�شرين ( )225مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ادارة �سيولة البنك.
�إنخف�ضت الأر�صدة امل�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى مبقدار ثمامنائة و �أربعة و �ستني ( )864مليون ريال �سعودي من الف و ثالثمائة و ثمانية و ثالثني ()1.338
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �أربعمائة و �أربعة و �سبعني ( )474مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ب�سبب الإنخفا�ض يف �إيداعات �أ�سواق املال من �ألف و مائة و
ثالثة ع�شر ( )1.113مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى مئتني و ثالثني ( )230مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ادارة ال�سيولة الق�صرية الأمد للبنك كما يف
2017/09/30م .كما ارتفعت ر�صيد احل�سابات اجلارية بواقع ت�سعة ع�شر ( )19مليون ريال �سعودي من مئتني و خم�سة و ع�شرين ( )225مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى
مئتني و �أربعة و �أربعني ( )244مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ادارة �سيولة البنك.
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اجلدول  ٢٥-6ا�ستثمارات بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بنك اجلزيرة

11.066

11.037

16.706

20.807

اجلزيرة كابيتال

269

236

88

95

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

11.335

11.273

16.794

20.902

تعديالت التوحيد

-

-

()501

()501

الإجمايل بعد التوحيد

11.335

11.273

16.293

20.401

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

يف عام 2015م ،انخف�ضت حمفظة اال�ستثمارات بقيمة اثنني و �ستني ( )62مليون ريال �سعودي من �أحد ع�شر �ألف ًا وثالثمائة وخم�سة وثالثني ( )11.335مليون ريال �سعودي يف
2014/12/31م �إلى �أحد ع�شر �ألف ًا و مئتني و ثالثة و �سبعني ( )11.273مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة بيع ا�ستثمارات بقيمة مائة ( )100مليون ريال �سعودي من حمفظة
ال�صكوك قبل ا�ستحقاقها ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستحقاق جزء من حمفظة ال�صكوك يف عام 2015م.
و يف عام 2016م ،ارتفعت حمفظة اال�ستثمارات بقيمة خم�سة �آالف و ع�شرين ( )5.020مليون ريال �سعودي من �أحد ع�شر �ألف ًا و مئتني و ثالثة و �سبعني ( )11.273مليون ريال �سعودي
يف 2015/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و مئتني و ثالثة و ت�سعني ( )16.293مليون ريال �سعودي .يعود ذلك ب�شكل ا�سا�سي �إلى �شراء ا�ستثمارات �صكوك جديدة ذات معدل عائم (�صادرة
عن �صندوق النقد العربي ال�سعودي "�ساما") بقيمة �أربعة �آالف و ت�سعمائة ( )4.900مليون ريال �سعودي.
ويف الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م ,ارتفعت حمفظة اال�ستثمارات بقيمة �أربعة �آالف و مائة و ثمانية ( )4.108مليون ريال �سعودي من �ستة ع�شر �ألف ًا و مئتني و ثالثة و ت�سعني
( )16.293مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ع�شرين �ألف ًا و �أربعمائة و واحد ( )20.401مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م يعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى �شراء ا�ستثمارات
يف �صكوك وزارة املالية بقيمة اربعة �آالف وثالثمائة و اثني ع�شر ( )4.312مليون ريال �سعودي .
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اجلدول  ٢٦-6ا�ستثمارات بح�سب نوع املنتج
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

ا�ستثمارات �صكوك

10.926

10.829

16.096

20.133

�صناديق ا�ستثمار

330

322

92

100

ا�سهم

79

52

12

15

ا�ستثمارات مرابحة

-

-

-

-

دخل عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة

-

70

93

153

11.335

11.273

16.293

20.401

ماليني الريـاالت ال�سعودية

�إجمايل اال�ستثمارات
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م ،انخف�ضت قيمة ا�ستثمارات ال�صكوك بن�سبة  %0.9من ع�شرة �آالف و ت�سعمائة و �ستة و ع�شرين ( )10.926مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ع�شرة �آالف و ثمامنائة
و ت�سعة و ع�شرين ( )10.829مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بعد بيع بع�ض اال�ستثمارات من حمفظة ال�صكوك ،وقد بلغ قيمتها اال�سمية مائة ( )100مليون ريال �سعودي.
يف 2016/12/31م ارتفعت ا�ستثمارات ال�صكوك بن�سبة  %48.7من ع�شرة �آالف و ثمامنائة و ت�سعة و ع�شرين ( )10.829مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا
و�ستة وت�سعني ( )16.096مليون ريال �سعودي يف 2016/12/30م ،ب�شكل ا�سا�سي ،نتيجة �شراء ا�ستثمارات �صكوك جديدة ذات معدل عائم (�صادرة عن �صندوق النقد العربي ال�سعودي
"�ساما") بقيمة �أربعة �آالف و ت�سعمائة ( )4.900مليون ريال �سعودي.
يف 2017/09/30م ,ارتفعت ا�ستثمارات ال�صكوك بن�سبة  %25.1من �ستة ع�شر �ألف ًا و ت�سعة و �ستني ( )16.096مليون ريال �سعودي يف 2016/12/30م �إلى ع�شرين �ألف ًا و مائة و ثالثة و
ثالثني ( )20.133مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م و ذلك نتيجة �شراء ا�ستثمارات يف �صكوك وزارة املالية بقيمة اربعة �آالف وثالثمائة و اثني ع�شر ( )4.312مليون ريال �سعودي.
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يف عام 2015م ،فقد انخف�ضت قيمة �صناديق الإ�ستثمار بن�سبة  %2.4من ثالثمائة و ثالثني ( )330مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثمائة و اثنني و ع�شرين ( )322مليون
ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة تراجع م�ؤ�شر ال�سوق ال�سعودي.
ويف 2016/12/31م� ،إنخف�ضت قيمة �صناديق الإ�ستثمار بن�سبة  %71.4من ثالثمائة و اثنني و ع�شرين ( )322مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى اثنني و ت�سعني ( )92مليون
ريال �سعودي يف 2016/12/31م على اثر بع�ض اال�ستثمارات من �صناديق الإ�ستثمار و حمفظة الأ�سهم  ،منها بيع اال�ستثمار يف �صندوق القوافل للمتاجرة يف الب�ضائع والذي تديره �شركة
اجلزيرة كابيتال بقيمة مائة واثنني ( )102مليون ريال �سعودي.
يف 2017/09/30م ,ارتفعت قيمة �صناديق الإ�ستثمار بن�سبة  %8.7من اثنني و ت�سعني ( )92مليون ريال �سعودي يف 2016/09/31م �إلى مائة ( )100مليون ريال �سعودي يف
2017/09/30م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة لال�ستثمارات.
ويف عام 2015م ،انخف�ضت قيمة حمفظة الأ�سهم بن�سبة  %34.2من ت�سعة و �سبعني ( )79مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى اثنني و خم�سني ( )52مليون ريال �سعودي يف
2015/12/31م وفق ًا لنتائج املتاجرة.
ويف 2016/12/31م� ،إنخف�ضت حمفظة الأ�سهم بن�سبة  %77.0من اثنني و خم�سني ( )52مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى اثني ع�شر ( )12مليون ريال �سعودي يف
2016/09/31م على اثر بيع جزء من املحفظة.
ويف 2017/09/30م ,ارتفعت حمفظة الأ�سهم بن�سبة  %25من اثني ع�شر ( )12مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى خم�سة ع�شر ( )15مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م.
ويف 2016/12/31م ،ارتفع دخل عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة بن�سبة  %32.9من �سبعني ( )70مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثالثة و ت�سعني ( )93مليون ريال �سعودي
يف 2016/09/31م نتيجة ارتفاع معدل العائد.
يف 2017/09/30م ,ارتفع دخل عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة بن�سبة  %64.5من ثالثة و ت�سعني ( )93مليون ريال �سعودي يف 2016/09/31م �إلى مائة و ثالثة و خم�سني ( )153مليون
ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع يف معدل العائد وحجم املحفظة الإ�ستثمارية.
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اجلدول  ٢٧-6ا�ستثمارات بح�سب الت�صنيف املحا�سبي
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

ا�ستثمارات بالتكلفة املطف�أة

10.926

10.900

16.188

20.286

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

398

361

93

100

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر

11

12

12

15

11.335

11.273

16.293

20.401

ماليني الريـاالت ال�سعودية

ا�ستثمارات ،بال�صايف
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م �إنخف�ضت قيمة الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة بن�سبة  %0.2بقيمة �ستة و ع�شرين ( )26مليون ريال �سعودي ،بعد بيع بع�ض اال�ستثمارات من حمفظة ال�صكوك،
وقد بلغت قيمتها اال�سمية مائة ( )100مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .ويف 2016/12/31م ،ارتفعت حمفظة الإ�ستثمارات بالتكلفة املطف�أة بقيمة خم�سة �آالف و مئتني و ثمانية و
ثمانني ( )5.288مليون ريال �سعودي من ع�شرة �آالف و ت�سعمائة ( )10.900مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و مائة و ثمانية و ثمانني ( )16.188مليون ريال
�سعودي يف 2016/12/31م ،ب�شكل ا�سا�سي ،نتيجة �شراء ا�ستثمارات �صكوك جديدة ذات معدل عائم (�صادرة عن �صندوق النقد العربي ال�سعودي "�ساما") بقيمة �أربعة �آالف و ت�سعمائة
( )4.900مليون ريال �سعودي .ويف 2017/09/30م ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطف�أة بن�سبة  %25.3من �ستة ع�شر �ألف ًا و مائة و ثمانية و ثمانني ( )16.188مليون
ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ع�شرين �ألف ًا و مئتني و �ستة و ثمانني ( )20.286مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى �شراء ا�ستثمارات يف �صكوك
وزارة املالية بقيمة اربعة �آالف وثالثمائة و اثني ع�شر ( )4.312مليون ريال �سعودي.
يف عام 2015م انخف�ضت قيمة الإ�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بن�سبة  %9.3من ثالثمائة و ثمانية و ت�سعني ( )398مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م
�إلى ثالثمائة و واحد و �ستني ( )361مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م وذلك بعد �إنخفا�ض قيمة حمفظة الأ�سهم املقتناة بالقيمة العادلة بقيمة ثمانية و ع�شرين ( )28مليون ريال
�سعودي .ويف 2016/12/31م انخف�ضت قيمة الإ�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بن�سبة  %74.2من ثالثمائة و واحد و �ستني ( )361مليون ريال �سعودي يف
2015/12/31م �إلى ثالثة و ت�سعني ( )93مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة بيع بع�ض اال�ستثمارات من �صناديق الإ�ستثمار و حمفظة الأ�سهم خالل فرتة االثني ع�شر �أ�شهر
املنتهية يف 2016/12/31م والتي �شملت بيع اال�ستثمار يف �صندوق القوافل للمتاجرة يف الب�ضائع والذي تديره �شركة اجلزيرة كابيتال بقيمة مائة واثنني ( )102مليون ريال �سعودي.
ويف 2017/09/30م ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بن�سبة  %7.5من ثالثة و ت�سعني ( )93مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى مائة
( )100مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة لال�ستثمارات.
يف عام 2015م ،ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الأخر بن�سبة  %9.1من �أحد ع�شر ( )11مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى اثني
ع�شر ( )12مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م� .أما يف 2016/12/31م ،فقد بقيت الإ�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل م�ستقرة عند اثني ع�شر ()12
مليون ريال �سعودي .ويف 2017/09/30م ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الأخر بن�سبة  %25من اثنا ع�شر ( )12مليون ريال �سعودي يف
2016/12/31م �إلى خم�سة ع�شر( )15مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ب�سبب ارتفاع القيمة العادلة لال�ستثمارات.
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اجلدول  ٢٨-6ا�ستثمارات املجموعة بح�سب التوزيع اجلغرايف
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

اململكة العربية ال�سعودية

11.173

11.110

16.254

20.390

دويل

162

163

39

11

11.335

11.273

16.293

20.401

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م ،انخف�ضت الإ�ستثمارات داخل اململكة بن�سبة  %0.6من �أحد ع�شر �ألف ًا و مائة و ثالثة و �سبعني ( )11.173مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �أحد ع�شر �ألف ًا و
مائة و ع�شرة ( )11.110مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بعد بيع �صكوك بقيمة مائة ( )100مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .فيما �شهدت الإ�ستثمارات خارج اململكة منو ًا
طفيف ًا بن�سبة  %0.6من مائة و اثنني و �ستني ( )162مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى مائة و ثالثة و �ستني ( )163مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م.
ويف 2016/12/31م ،ارتفعت الإ�ستثمارات داخل اململكة بن�سبة  %46.3من �أحد ع�شر �ألف ًا و مائة و ع�شرة ( )11.110مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و مئتني
و �أربعة و خم�سني ( )16.254مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م بعد �شراء ا�ستثمارات �صكوك جديدة ذات معدل عائم (�صادرة عن �صندوق النقد العربي ال�سعودي "�ساما") بقيمة
�أربعة �آالف و ت�سعمائة ( )4.900مليون ريال �سعودي فيما انخف�ضت الإ�ستثمارات خارج اململكة بن�سبة  %76من مائة و ثالثة و �ستني ( )163مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى
ت�سعة و ثالثني ( )39ماليني ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب قرار الإدارة يف ت�صفية بع�ض اال�ستثمارات الدولية لتجنب التقلبات يف تلك الأ�سواق وباملقابل زيادة اال�ستثمار يف
ال�سوق املحلي.
ويف 2017/09/30م ارتفعت الإ�ستثمارات داخل اململكة بن�سبة  %25.4من �ستة ع�شر �ألف ًا و مئتني و �أربعة و خم�سني ( )16.254مليون ريال �سعودي �إلى ع�شرين �ألف ًا وثالثمائة وت�سعني
( )20.390مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى �شراء ا�ستثمارات يف �صكوك وزارة املالية بقيمة اربعة �آالف وثالثمائة و اثني ع�شر ( )4.312مليون ريال �سعودي .ويف
2017/09/30م انخف�ضت الإ�ستثمارات خارج اململكة بن�سبة  %71.8من ت�سعة و ثالثني ( )39مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �أحد ع�شر ( )11مليون ريال �سعودي يف
2017/09/30م توافقا مع قرار الإدارة يف تخفيف�ض �أر�صدة اال�ستثمارات الدولية.
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اجلدول  ٢٩-6القيمة العادلة للم�شتقات
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات

-

198

129

114

القيمة العادلة ال�سالبة للم�شتقات

-

()372

()334

()268

القيمة العادلة للم�شتقات

-

()174

()205

()154

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

يف عام 2016م ،قام البنك ب�إعادة ت�صنيف القيمة العادلة املوجبة وال�سالبة للم�شتقات املالية من موجودات ومطلوبات �أخرى� .إذ انخف�ضت القيمة العادلة للم�شتقات بن�سبة  %15.1من
مائة و �أربعة و �سبعني ( )174مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى مئتني و خم�سة ( )205مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م و ذلك ب�سبب حركات غري م�ؤاتية يف منحنى
العائد الطويل املدى ذي ال�سعر املتغري.
متثل القيمة العادلة للم�شتقات القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة يف مرحلة الدفع جلميع امل�شتقات املحتفظ بها .وتعود الزيادة ال�سلبية يف هذا الر�صيد �إلى مراكز
�أدوات مقاي�ضة الأرباح ببنك اجلزيرة� .إذ ازدادت هذه الفجوة ال�سلبية يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ،ب�سبب حركات م�ؤاتية يف منحنى العائد الطويل املدى ذي
ال�سعر املتغري.
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و�سلف بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
اجلدول  ٣٠-6قرو�ض ُ
ماليني الريـاالت ال�سعودية
بنك اجلزيرة
اجلزيرة كابيتال
الإجمايل قبل تعديالت التوحيد
تعديالت التوحيد
الإجمايل بعد التوحيد
امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

94

2014/12/31م
مدققة
41.245
41.245
41.245

2015/12/31م
مدققة
42.174
42.174
42.174

2016/12/31م
مدققة
42.099
42.099
42.099

2017/09/30م
غري مدققة
39.763
1.163
40.926
40.926
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وال�سلف بح�سب قطاع الأعمال
اجلدول  ٣١-6القرو�ض ُ
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

جمموعة م�صرفية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات

26.224

25.586

23.971

22.502

جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد

14.736

15.927

17.367

17.637

�أخرى

285

351

391

417

دخل عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة

-

310

370

370

وال�سلف
�صايف القرو�ض ُ

41.245

42.174

42.099

40.926

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

خالل الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى عام 2016م� ،شهدت حمفظة قرو�ض بنك اجلزيرة زيادة بواقع ثمامنائة و �أربعة و خم�سني ( )854مليون ريال �سعودي ،ما مي ّثل معدّل من ّو
�سنويّ مر ّكب بلغ  %1.0نتيجة مبادرات التو�سع بفروع البنك والرتكيز اال�سرتاتيجي على القرو�ض العقارية .فقد ارتفعت حمفظة القرو�ض و ال�سلف من واحد و �أربعني �ألف ًا و مئتني و
خم�سة و �أربعني ( )41.245مليون ريال �سعودي يف عام 2014م �إلى اثنني و �أربعني �ألف ًا و ت�سعة و ت�سعني ( )42.099مليون ريال �سعودي يف عام 2016م (بن�سبة منو بلغت  .)%2.1و
يعود هذا النمو �إلى جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد التي ارتفعت بواقع �ألفني و �ستمائة و واحد و ثالثني ( )2.631مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  ،)%17.9فيما �سجلت
جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات انخفا�ض بواقع �ألفني و مئتني و ثالثة و خم�سني ( )2.253مليون ريال �سعودي (بن�سبة انخفا�ض بلغت .)%8.6
يف عام 2015م ،ارتفعت حمفظة القرو�ض و ال�سلف من واحد واربعني الف ًا ومئتني وخم�سة واربعني ( )41.245مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2014م �إلى اثنني و �أربعني �ألف ًا و مائة و
�أربعة و �سبعني ( )42.174مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م (بن�سبة منو بلغت  )%2.3و يعود هذا النمو �إلى جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد التي ارتفعت بواقع �ألف و مائة
و واحد و ت�سعني ( )1.191مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%8.1مقابل انخفا�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بواقع �ستمائة و ثمانية و ثالثني ( )638مليون ريال
�سعودي نتيجة تركيز البنك على جودة القرو�ض املعطاة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي كما يف 2015/12/31م.
ويف عام 2016م ،فقد انخف�ضت حمفظة القرو�ض و ال�سلف من اثنني و �أربعني �ألف ًا و مائة و �أربعة و �سبعني ( )42.174مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م �إلى اثنني و �أربعني �ألف ًا و
ت�سعة و ت�سعني ( )42.099مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2016م (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%0.2و يعود هذا االتقل�ص �إلى انخفا�ض قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
بواقع �ألف و �ستمائة و خم�سة ع�شر ( )1.615مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها نتيجة تراجع الطلب على قرو�ض برنامج “متام“ ما �أدى �إلى انخفا�ض ر�صيد قرو�ض الربنامج خالل
الفرتة .فيما ارتفعت حمفظة جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد بواقع �ألف و �أربعمائة و �أربعني ( )1.440مليون ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%9.0نتيجة تركيز جهود البنك
على مبيعات القرو�ض العقارية الإ�ستثمارية و برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي خالل الفرتة.
اما يف 2017/09/30م ،فقد انخف�ضت حمفظة القرو�ض و ال�سلف من اثنني و �أربعني �ألف ًا و ت�سعة و ت�سعني ( )42.099مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2016م �إلى �أربعني �ألف ًا و ت�سعمائة
و �ستة و ع�شرين ( )40.926مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م (بن�سبة انخفا�ض بلغت  )%2.8و يعود هذا الإنخفا�ض �إلى تراجع حمفظة جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
بواقع �ألف و �أربعمائة و ت�سعة و �ستني ( )1.469مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها نتيجة �سيا�سة الإدارة املرتكزة على ا�ستقرار نوعية القرو�ض يف ظل الظروف االقت�صادية املتدهورة
املحيطة باململكة ،بالإ�ضافة لرتاجع الطلب على قرو�ض برنامج “متام“ خالل الفرتة .باملقابل ارتفعت حمفظة جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد بواقع مئتني و �سبعني ( )270مليون
ريال �سعودي (بن�سبة منو بلغت  )%1.6نتيجة تركيز جهود البنك على مبيعات القرو�ض العقارية الإ�ستثمارية خالل الفرتة.
تندرج �ضمن القرو�ض وال�سلف املقدّمة للعمالء و البالغ قيمتها �أربعني �ألف ًا و ت�سعمائة و �ستة و ع�شرين ( )40.926مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م؛ ( )1قرو�ض جمموعة
م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بواقع اثنني و ع�شرين �ألف ًا و خم�سمائة و اثنني ( )22.502مليون ريال �سعودي (ما يقارب  %55.0من �صايف القرو�ض وال�سلف) )2(،قرو�ض جمموعة
اخلدمات امل�صرف ّية للأفراد بواقع �سبعة ع�شر �ألف ًا و �ستمائة و �سبعة و ثالثني ( )17.637مليون ريال �سعودي (ما يقارب  %43.1من �صايف القرو�ض وال�سلف) و( )3قرو�ض �أخرى
بلغت قيمتها �أربعمائة و �سبعة ع�شر ( )417مليون ريال �سعودي (مت ّثل ب�شكل رئي�سي قرو�ض و�سلف َّ
للموظفني) بالإ�ضافة �إلى دخل عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة بواقع ثالثمائة و �سبعني
( )370مليون ريال �سعودي.
تغي مزيج التوزيع يف قرو�ض بنك اجلزيرة ب�شكل ملحوظ بني 2014/12/31م و2016/09/30م ،وذلك نظر ًا للنمو يف حمفظة جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد .يف 2017/09/30م،
ّ
حيث كانت قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد مت ّثل ما يقارب  %43.1من �إجمايل املحفظة ،وذلك مقارن ًة مبا يقارب  %35.7يف 2014/12/31م .وكانت قرو�ض جمموعة
التغي يف املزيج عن
م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات مت ّثل ما يقارب  %55.0من �إجمايل املحفظة يف 2017/09/30م ،وذلك مقارن ًة مبا يقارب  %63.6يف 2014/12/31م .وقد نتج ّ
ا�سرتاتيج ّية بنك اجلزيرة التي تركزت على تو�سعة العمليات املتعلقة مبجموعة اخلدمات امل�صرف ّية للأفراد و على الزيادة يف احل�صة ال�سوق ّية من خالل تو�سعة �شبكة فروعه خالل الفرتة
ذاتها من �سبعني ( )70فرع ًا يف 2014م �إلى ت�سعة و �سبعني ( )79فرع ًا يف 2017/09/30م ،بالإ�ضافة �إلى زيادة الإقبال على خمتلف منتجات متويل الأفراد .ويف نف�س الوقت ،حافظ
بنك اجلزيرة على حمفظة ال�شركات من خالل الرتكيز على عمالء ال�شركات املتو�سطة والعمالء التجاريني ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،وذلك بهدف زيادة العائدات وتنويع
قاعدة العمالء فيما ي�ستمر البنك ب�إدارة قاعدة عمالئه احلال ّية من ال�شركات الرائدة والكبرية.
وقد رافق الزيادة الكبرية يف القرو�ض وال�سلف من ّو متوا�ضع يف ودائع العمالء ،مما �أدّى �إلى الزيادة يف ن�سبة القرو�ض �إلى الودائع من ما يقارب  %79.9يف 2017/09/30م مقارن ًة مبا
يقارب  %75.6يف 2014/12/31م.
تخ�ضع خدمات االقرتا�ض التي يقدمها بنك اجلزيرة لأحكام ال�شريعة الإ�سالم ّية وتتم مراقبة امتثال خدمات االقرتا�ض ملبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية من قبل هيئة رقابة �شرعية م�ستقلة.
تتك ّون هذه الهيئة من عددٍ من العلماء املتخ�ص�صني يف اخلدمات امل�صرف ّية الإ�سالم ّية ،ملراقبة واعتماد عمليات البنك.
وقد انخف�ضت مدة ا�ستحقاق حمفظة قرو�ض بنك اجلزيرة ،حيث من املتوقع ان ي�ستحق ما يقارب  %39.8من املحفظة خالل �أقل من عام واحدابتداءا من 2017/09/30م ،مقارن ًة بـ
 %53.3 ،%50.1و %52.0يف 2016/12/31م2015 ،م و2014م ،على التوايل.
وترت ّكز حمفظة القرو�ض ب�أكملها تقريب ًا على امل�ستوى املحلي ،حيث �أنّ ما يقارب  %99.9من القرو�ض ممنوحة لعمالء داخل اململكة العرب ّية ال�سعود ّية يف 2017/09/30م .وقد كان هناك
تع ّر ٌ�ض ٌ
ب�سيط ملخاطر الإئتمان يف دول جمل�س التعاون اخلليجي (�أقل من 0)%1
95

تنوعت حمفظة قرو�ض بنك اجلزيرة يف 2017/09/30م ،حيث ت�ضمنت العديد من القطاعات ،ف�ش ّكلت قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد ما يقارب  %43.7من �إجمايل
املحفظة ،بينما توزعت باقي املحفظة على قطاع ال�صناعة ( %13.6من �إجمايل القرو�ض) ،قطاع البيع باجلملة والبيع بالتجزئة ( %12.6من �إجمايل القرو�ض) ،وقطاع جتارة العقارات
 ،%9.7وقطاع البناء والإن�شاءات ( )%2.7و غريها من القطاعات .%17.7
بلغت قيمة التعر�ض للقطاعات املذكورة اعاله �سبعة ع�شر �ألف ًا و ثمامنائة و �ستة و �ستني ( )17.866مليون ريال �سعودي من �إجمايل التعر�ض لقرو�ض الأفراد وبطاقات االئتمان ،وخم�سة
�آالف و خم�سمائة و ثالثة و �سبعني ( )5.573مليون ريال �سعودي من �إجمايل التعر�ض لقطاع ال�صناعة وخم�سة �آالف و مائة و ثالثة و خم�سني ( )5.153مليون ريال �سعودي من �إجمايل
التعر�ض لقطاع البيع باجلملة والبيع بالتجزئة يف 2017/09/30م .كما �إلتزم البنك باحلدود املو�ضوعة �ضمن �سيا�سته الداخلية ،حيث مل تتخطى ن�سبة التع ّر�ض لأي من القطاعات
(ب�شكل منفرد) حاجز ال  %25من �إجمايل حمفظة القرو�ض.
ويف 2017/09/30م ،بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات �ستة ع�شر �ألف ًا وت�سعمائة وت�سعة وخم�سني ( )16.959مليون ريال �سعودي ،مقارن ًة ب�سبعة ع�شر �ألف ًا و مئتني وت�سعة وت�سعني
( )17.299مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ،نتيجة الإنخفا�ض يف حمفظة جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات خالل الفرتة عينها .هذا وقد �ش ّكلت ال�ضمانات ما ن�سبته
 %41.4و %41.0من �إجمايل القرو�ض العاملة يف 2017/09/30م و2015/12/31م ،على التوايل.
وبلغت ن�سبة تغطية ال�ضمانات ل�صايف القرو�ض غري العاملة ما ن�سبته  %51.1يف 2017/09/30م ،مقارن ًة بـ  %49.5يف 2015/12/31م.
وفق ًا ل�سيا�سة ائتمان بنك اجلزيرة ،يجب تقييم ال�ضمانات من قبل ثالثة مق ِّيمني مهن ّيني م�ستقلني ومعتمدين .تق ّيم القرو�ض وال�سلف غري العاملة �سنويا ،ا ّما القرو�ض وال�سلف العاملة
فتق ّيم ك ّل �سنتني .وتتطلب �سيا�سة بنك اجلزيرة فيما يتعلق بال�ضمانات العقارية ان يتم املوافقة على ال�ضمان املرهون من قبل ثالثة مق ِّيمني خارج ّيني ،لأي تقييم جديد ،حيث يتم
اعتماد القيمة الأدنى.
قدّمت جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ما ن�سبته  %55.7من القرو�ض على �أ�سا�س غري مغطى يف 2017/09/30م ،حيث متت تغطية  %34.4ب�ضمانات عقار ّية و %4.7ب�أ�سهم
و�أموال و %1.1بهوام�ش نقد ّية و ودائع لأجل .وتو�ضح الإدارة �أنّ هذا الإقرا�ض غري ّ
املغطى ب�ضمانات ُي ّعد ممار�س ًة معتادة يف �سوق متويل ال�شركات يف اململكة ،حيث ت�ؤدي مطالبة كبار
العمالء ،ذات الثقل االقت�صادي ،بال�ضمانات �إلى تزايد خماطر خ�سارتهم ل�صالح البنوك املناف�سة.
ال تغطي ال�ضمانات العينية ن�سبة كبرية من خماطر االئتمان ملحفظة جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد املعتمدة ب�شكل ا�سا�سي على حتويل الرواتب .وقد م ّثل برنامج “دينار“ الأفراد
ما ن�سبته  %48.4من حمفظة املجموعة يف 2017/09/30م وكان يف معظمه متم ّث ًال يف الإقرا�ض القائم على حتويل الرواتب للأفراد العاملني لدى احلكومة ،بالإ�ضافة �إلى القطاع
اخلا�ص .ويكون الإقرا�ض القائم على الرواتب مدعوم ًا بتحويل الرواتب للبنك ،بحيث ميلك بنك اجلزيرة �صالح ّية اخل�صم املبا�شر من هذه احل�سابات ل�سداد الأق�ساط عند حتويل
الرواتب .وال ميكن حتويل الراتب �إلى بنك �آخر دون احل�صول على موافقة خط ّية من بنك اجلزيرة.
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اجلدول  ٣٢-6جودة ائتمان القرو�ض وال�سلف
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

قرو�ض و�سلف عاملة

39.742

37.666

36.076

34.918

قرو�ض و�سلف بحاجة لعناية خا�صة

1.506

1.792

3.648

3.755

جمموع القرو�ض العاملة

41.248

39.458

39.724

38.673

ماليني الريـاالت ال�سعودية

م�ستحقة وغري منخف�ضة القيمة
اقل من  30يوم

208

2.466

2.041

1.139

من � 30إلى  60يوم

14

163

335

414

من � 60إلى  90يوم

13

134

104

156

اكرث من  90يوم

30

213

167

777

اجمايل القرو�ض العاملة

41.513

42.434

42.371

41.159

ناق�ص :خم�ص�ص املحفظة

()415

()451

()470

()467

�صايف القرو�ض العاملة

41.098

41.983

41.901

40.692

قرو�ض غري العاملة
اجمايل القرو�ض غري العاملة

370

355

484

509

ناق�ص :خم�ص�ص خ�سائر حمدد

()223

()164

()286

()274

�صايف القرو�ض غري العاملة

147

191

198

235

�صايف القرو�ض وال�سلف

41.245

42.174

42.099

40.926

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

ارتفع �صايف القرو�ض العاملة بحوايل ثمامنائة و خم�سة و ثمانني ( )885مليون ريال �سعودي يف الفرتة املمتدة من 2014/12/31م و حتى 2015/12/31م من واحد و �أربعني �ألف ًا و ثمانية
و ت�سعني ( )41.098مليون ريال �سعودي �إلى واحد و �أربعني �ألف ًا و ت�سعمائة و ثالث و ثمانني ( )41.983مليون ريال �سعودي .كما ارتفعت خم�ص�صات املحفظة مببلغ �ستة و ثالثني ()36
مليون ريال �سعودي من �أربعمائة و خم�سة ع�شر ( )415مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �أربعمائة و واحد و خم�سني ( )451مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م� .أدّى ذلك
�إلى ارتفاع ن�سبة خم�ص�صات املحفظة من اٍجمايل القرو�ض ب�شكل طفيف من  %1.0يف 2014/12/31م �إلى  %1.1يف 2015/12/31م متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك و نظام خم�ص�صات
املحفظة وفقا لقانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ي�ضع احل ّد الأدنى ملخ�ص�ص املحفظة عند ن�سبة  %1.0من القرو�ض العاملة.
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انخف�ضت القرو�ض غري العاملة مببلغ خم�سة ع�شر ( )15مليون ريال �سعودي من ثالثمائة و �سبعني ( )370مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثمائة و خم�سة و خم�سني
( )355مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ل�شطب ار�صدة كبرية من جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد بقيمة مائة و �ستة و ع�شرين ( )126مليون ريال �سعودي ،مما �أدّى
�إلى �إنخفا�ض يف ن�سب القرو�ض غري العاملة من � %0.9إلى  %0.8خالل الفرتة ذاتها ،كما انخف�ضت املخ�ص�صات املحددة يف العام 2015م من مئتني و ثالثة و ع�شرين ( )223مليون
ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى مائة و �أربعة و �ستني ( )164مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ،وذلك �أي�ضا نتيجة �شطب �أر�صدة كبرية من جمموعة اخلدمات امل�صرفية
لالفراد .وقد حافظت االدارة على نف�س معدّل التغطية ملخ�ص�صات القرو�ض غري العاملة بواقع  %173يف 2014/12/31م و يف 2015/12/31م.
ويف عام 2016م ,ارتفع �صايف القرو�ض العاملة بحوايل �ألف و مئتني و �ستة و خم�سني ( )1.256مليون ريال �سعودي يف الفرتة املمتدة من 2015/12/31م و حتى 2016/12/31م من
واحد و �أربعني �ألف ًا و ت�سعمائة و ثالث و ثمانني ( )41.983مليون ريال �سعودي �إلى ثالثة و �أربعني �ألف ًا و مئتني و ت�سعة و ثالثني ( )43.239مليون ريال �سعودي .كما ارتفعت خم�ص�صات
املحفظة مببلغ ت�سعة ع�شر ( )19مليون ريال �سعودي من �أربعمائة و واحد و خم�سني ( )451مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعمائة و �سبعني ( )470مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م .مما ادى �إلى ا�ستقرار ن�سبة خم�ص�صات املحفظة من �إجمايل القرو�ض على ن�سبة  %1.1يف 2015/12/31م و 2016/12/31م .متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك و نظام
خم�ص�صات املحفظة وفقا لقانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ي�ضع احل ّد الأدنى ملخ�ص�ص املحفظة عند ن�سبة  %1.0من القرو�ض العاملة.
�إرتفعت القرو�ض غري العاملة مببلغ مائة و ت�سعة و ع�شرين ( )129مليون ريال �سعودي من ثالثمائة وخم�سة وخم�سني ( )355مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعمائة و
�أربعة و ثمانني ( )484مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة االرتفاع يف القرو�ض غري العاملة ملجموعة م�صرفية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بقيمة مئتني و �أربعة و ع�شرين ()224
مليون ريال �سعودي نتيجة �إعادة ت�صنيف بع�ض القرو�ض امل�شطوبة �سابق ًا ،مقابل انخفا�ض يف حمفظة اخلدمات امل�صرفية لالفراد بقيمة �ستة و ت�سعني ( )96مليون ريال �سعودي نتيجة
�شطب بع�ض الديون الغري العاملة .وقد �أدّى ذلك �إلى ارتفاع ن�سبة القرو�ض غري العاملة من  %0.8يف 2015/12/31م �إلى  %1.1يف 2016/12/31م .ارتفعت املخ�ص�صات املحددة يف
الفرتة املمتدة من 2015/12/31م و حتى 2016/12/31م من مائة و �أربعة و �ستني ( )164مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى مئتني و �ستة و ثمانني ( )286مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م نتيجة �إعادة ت�صنيف بع�ض الديون (ذات م�ؤونات بقيمة �ستة و �سبعون ( )76مليون ريال �سعودي) امل�شطوبة �سابق ًا �إلى قرو�ض غري عاملة يف جمموعة م�صرفية
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ب�شكل ا�سا�سي� ،إ�ضاف ًة �إلى تكوين خم�ص�صات �إ�ضافية مقابل بع�ض الديون االخرى ،مقابل �شطب بع�ض الديون غري العاملة يف جمموعة اخلدمات امل�صرفية
لالفراد .وقد �إنخف�ض معدّل التغطية ملخ�ص�صات القرو�ض غري العاملة من  %173.2يف 2015/12/31م �إلى  %156.2يف 2016/12/31م.
�أما يف 2017/09/30م ،فقد انخف�ض �صايف القرو�ض العاملة بحوايل �ألفني و خم�سمائة و �سبعة و �أربعني ( )2.547مليون ريال �سعودي يف الفرتة املمتدة من 2016/12/31م و حتى
2017/09/30م من ثالثة و �أربعني �ألف ًا و مئتني و ت�سعة و ثالثني ( )43.239مليون ريال �سعودي �إلى �أربعني �ألف ًا و �ستمائة و اثنني و ت�سعني ( )40.692مليون ريال �سعودي .وقد انخف�ضت
خم�ص�صات املحفظة من �أربعمائة و �سبعني ( )470مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �أربعمائة و �سبعة و �ستني ( )467مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ،مما ادى �إلى
ا�ستقرار ن�سبة خم�ص�صات املحفظة من اٍجمايل القرو�ض على ن�سبة  %1.1يف 2015/12/31م و 2016/09/30م .التزال الن�سبة احلالية تتما�شى مع �سيا�سة البنك و نظام خم�ص�صات
املحفظة وفقا لقانون و�أنظمة مراقبة البنوك ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ي�ضع احل ّد الأدنى ملخ�ص�ص املحفظة عند ن�سبة  %1.0من القرو�ض العاملة.
ارتفعت القرو�ض غري العاملة مببلغ خم�سة و ع�شرين ( )25مليون ريال �سعودي من �أربعمائة و �أربعة و ثمانني ( )484مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى خم�سمائة و ت�سعة
( )509مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة االرتفاع يف القرو�ض غري العاملة ملجموعة م�صرفية الأفراد بقيمة ثالثني ( )30مليون ريال �سعودي ،مقابل انخفا�ض القرو�ض غري
العاملة يف حمفظة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات بقيمة �ستة ( )6مليون ريال �سعودي نتيجة �شطب بع�ض الديون الغري العاملة .وقد �أدّى ذلك �إلى ارتفاع ن�سبة القرو�ض غري
العاملة من  %1.1يف 2016/12/31م �إلى  %1.2يف 2017/09/30م .كما انخف�ضت املخ�ص�صات املحددة يف الفرتة املمتدة من 2016/12/31م و حتى 2017/09/30م من مئتني و
�ستة و ثمانني ( )286مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى مئتني و �أربعة و �سبعني ( )274مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة �شطب بع�ض الديون يف جمموعة م�صرفية
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ب�شكل ا�سا�سي و جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد .وقد �إنخف�ض معدّل الغطاء املتعلق مبخ�ص�صات القرو�ض غري العاملة من  %156.2يف 2015/12/31م
�إلى  %145.6يف 2017/09/30م.
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اجلدول  33-6جمموعة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات

16.901

17.154

16.553

16.087

التمويل املتخ�ص�ص

3.570

2.578

2.449

2.273

التمويل التجاري

2.329

2.876

2.459

2.003

برنامج " ّ
متام"

3.406

2.588

1.133

1.135

اخرى

301

697

1.873

1.516

اجمايل قرو�ض جمموعة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية

26.507

25.893

24.467

23.014

خم�ص�صات خ�سائر االئتمان

()283

()307

()496

()512

�صايف قرو�ض جمموعة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية

26.224

25.586

23.971

22.502

ماليني الريـاالت ال�سعودية

 ٪من اجمايل قرو�ض جمموعة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية
برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات

%63.8

%66.2

%67.7

%69.9

التمويل املتخ�ص�ص

%13.5

%10.0

%10.0

%9.9

التمويل التجاري

%8.8

%11.1

%10.1

%8.7

برنامج " ّ
متام"

%12.8

%10.0

%4.6

%4.9

%1.1

%2.7

%7.7

%6.6

اخرى
امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة
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ت�ستهدف قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �أربعة قطاعات من العمالء ،وتتم ّثل هذه القطاعات بال�شركات الكبرية احلجم (يزيد دخلها ال�سنوي عن مليار ( )1ريال
�سعودي) ،ال�شركات املتو�سطة احلجم (يرتاوح دخلها ال�سنوي بني مئت َْي ( )200مليون ريال �سعودي و مليار ( )1ريال �سعودي) ،ال�شركات التجار ّية (يرتاوح دخلها ال�سنوي بني ثالثني
( )30مليون ريال �سعودي ومئت َْي ( )200مليون ريال �سعودي) وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة (يقل دخلها ال�سنوي عن ثالثني ( )30مليون ريال �سعودي) .ويهدف البنك �إلى الرتكيز
على �إقرا�ض ال�شركات املتو�سطة ،بالإ�ضافة �إلى اال�ستمرار يف تركيزه على ال�شركات التجار ّية�ُ .ص ِّم َمت هذه اال�سرتاتيج ّية لتح�سني العائدات وتنويع حمفظة القرو�ض وال�سلف من خالل
خف�ض الرتكيز احلايل بينما ي�ستمر بنك اجلزيرة يف �إدارة قاعدة عمالئه احلال ّية من ال�شركات الرائدة والكبرية.
انخف�ض �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بواقع �ألفني و �أربعني ( )2.040مليون ريال �سعودي من 2014/12/31م �إلى 2016/12/31م .يف عام 2015م ،فقد انخف�ض
�إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بقيمة �ستمائة و �أربع ع�شرة ( )614مليون ريال �سعودي من �ستة و ع�شرين �ألف ًا و خم�سمائة و �سبعة ( )26.507مليون ريال �سعودي �إلى
خم�سة و ع�شرين �ألف ًا و ثمامنائة و ثالثة و ت�سعني ( )25.893مليون ريال �سعودي (بن�سبة انخفا�ض بلغت  .)%2.3وقد كان ذلك نتيجة �إنخفا�ض النمو يف حمفظة برنامج “ ّمتام“ بقيمة ثمامنائة
و ثمانية ع�شر ( )818مليون ريال �سعودي (ن�سبة  )%24.0من ثالثة �آالف و �أربعمائة و �ستة ( )3.406مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألفني و خم�سمائة و ثمانية و ثمانني ()2.588
مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بالإ�ضافة ب�سبب انخفا�ض حمفظة برنامج التمويل املتخ�ص�ص بقيمة ت�سعمائة و اثنان و ت�سعني (( )992ن�سبة  )%27.8من ثالثة �آالف و خم�سمائة و
�سبعني ( )3.570مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألفني و خم�سمائة و ثمانية و �سبعني ( )2.578مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م.
انخف�ض �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بواقع �ألف و �أربعمائة و �ستة و ع�شرين ( )1.426مليون ريال �سعودي بني 2015/12/31م و 2016/12/31م ،من
خم�سة و ع�شرين �ألف ًا و ثمامنائة و ثالثة و ت�سعني ( )25.893مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعة و ع�شرين �ألف ًا و �أربعمائة و �سبعة و �ستني ( )24.467مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م (ما مي ّثل انخفا�ض مبعدّل  %5.5تقريب ًا) .وقد كان ذلك نتيجة �إنخفا�ض النمو يف حمفظة برنامج “ ّمتام“ مبعدّل  %56.2من �ألفني و خم�سمائة و ثمانية و ثمانني
( )2.588مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألف و مائة و ثالثة و ثالثني ( )1.133مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة لرتاجع م�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة
خالل العام ،ما ادى ببع�ض العمالء �إلى ت�صفية حمافظ ا�سهمهم.
انخف�ض �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بواقع �ألف و �أربعمائة و ثالثة و خم�سني ( )1.453مليون ريال �سعودي بني 2016/12/31م و 2017/09/30م ،من �أربعة و
ع�شرين �ألف ًا و �أربعمائة و �سبعة و �ستني ( )24.467مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ثالثة و ع�شرين �ألف ًا و �أربعة ع�شر ( )23.014مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م (ما مي ّثل
انخفا�ض مبعدّل  %5.9تقريب ًا) .وقد كان ذلك نتيجة تركيز البنك على جودة القرو�ض املعطاة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.
تنوعت تركيبة القرو�ض ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف 2017/09/30م ،حيث �إرتفعت قرو�ض برنامج “دينار“ لتمويل ال�شركات من � %63.8إلى  %69.9من اجمايل قرو�ض
املجموعة خالل نف�س الفرتة ،بالتوافق مع �إ�سرتاتيجة البنك التي ترتكز على �إمناء قطاع ال�شركات املتو�سطة .يف املقابل ،انخف�ضت ن�سبة التمويل املتخ�ص�ص من  %13.5من اجمايل
قرو�ض املجموعة يف 2014/12/31م �إلى  %9.9من اجمايل قرو�ض املجموعة يف 2017/09/30م.
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برنامج "دينار" لتمويل ال�شركات هو منتج ميتثل ملبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية ،حيث �أ ّنه م�ص َّم ٌم كعقد "تو ّرق" ،ي�شرتي البنك مبوجبه �سلع ًا�/أ�سهم ًا طبقا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية ويبيعها
ربح ثابتة �أو متغرية وفق ًا ملتطلبات
ربح متفق عليه م�سبق ًا عند توقيع العقد .ويقدّم البنك هذا الربنامج بالريال ال�سعودي �أو �أي عملة �أخرى قابلة للتحويل �إما مبعدّالت ٍ
للعميل مقابل ٍ
العميل وا�ستناد ًا �إلى هيكل ال�شريعة املختار .وتكون معظم هذه الت�سهيالت التي يقدّمها البنك للعمالء من ال�شركات ت�سهيالت غري م�ؤمنة .اما عندما ي�سعى البنك للح�صول على �ضمانات
�ضمانات بنك ّي ٍة �أو عقارات �أو �أ�سهم �أو معدات.
يف �سياق �إقرا�ض ال�شركات ،ف�إنه ميكن �أن ت�ؤ َّمن الت�سهيالت مقابل ودائع نقد ّية �أو
ٍ
يف عام 2015م ،ازدادت القرو�ض التابعة لربنامج "دينار" لتمويل ال�شركات بن�سبة  %1.5بواقع مئتني و ثالثة و خم�سني ( )253مليون ريال �سعودي بني 2014/12/31م و 2015/12/31م
من �ستة ع�شر �ألف ًا و ت�سعمائة و واحد ( )16.901مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و مائة و �أربعة و خم�سني ( )17.154مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م
نتيجة الرتكيز اال�سرتاتيجي على امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بالن�سبة لقرو�ض ال�شركات يف ظل حماولة البنك املحافظة على نوعية املحفظة .كما ارتفعت ن�سبة قرو�ض الربنامج من
�إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إلى  %66.2يف 2015/12/31م مقارنة بـ  %63.8يف 2014/12/31م.
ويف عام 2016م ،انخف�ضت القرو�ض التابعة لربنامج "دينار" لتمويل ال�شركات بن�سبة  %3.5بواقع �ستمائة و واحد ( )601مليون ريال �سعودي بني 2015/12/31م و 2016/12/31م
من �سبعة ع�شر �ألف ًا و مائة و �أربعة و خم�سني ( )17.154مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و خم�سمائة و ثالثة و خم�سني ( )16.553مليون ريال �سعودي يف
2016/12/31م يف حني ارتفعت ن�سبة قرو�ض الربنامج من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات حيث بلغت  %67.7يف 2016/12/31م مقارنة بـ %66.2
يف 2015/12/31م .ويعود الإنخفا�ض يف قرو�ض برنامج "دينار" �إلى �إتّباع البنك ل�سيا�سة منو متحفّظة ،بحث ًا عن القرو�ض اجلديدة ذات العائد الأعلى ،نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق
املحلي و�إرتفاع ن�سبة القرو�ض للودائع.
كما انخف�ضت القرو�ض التابعة لربنامج "دينار" لتمويل ال�شركات بواقع �أربعمائة و �ستة و �ستني ( )466مليون ريال �سعودي بني 2016/12/31م و 2017/09/30م ،من �ستة ع�شر �ألف ًا
و خم�سمائة و ثالثة و خم�سني ( )16.553مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و �سبعة و ثمانني ( )16.087مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما مي ّثل
انخفا�ض مبقدار  %2.8تقريب ًا يف حني ارتفعت ن�سبة قرو�ض الربنامج من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات حيث بلغت  %69.9يف 2017/09/30م مقارنة
بـ  %67.7يف 2016/12/31م .ويعود الإنخفا�ض يف قرو�ض برنامج "دينار" �إلى �إتّباع البنك ل�سيا�سة منو متحفّظة ،نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق املحلي و�إرتفاع ن�سبة القرو�ض للودائع.
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يقدّم البنك قرو�ض �إجارة ومرابحة م�شرتكة مبا يتما�شى مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية حتت ق�سم التمويل املتخ�ص�ص اخلا�ص به حيث ي�شارك يف القرو�ض امل�شرتكة املتعلقة بال�شركات
ال�سعود ّية الكبرية .ويهدف البنك لأن يكون طرف ًا نا�شط ًا يف �سوق القرو�ض امل�شرتكة ومتويل امل�شاريع ،و�أن تكون لديه عالقات قوية مع البنوك الإ�سالم ّية الإقليم ّية والعامل ّية ،و�أن يكون
قادر ًا على �إبرام وهيكلة و�إدارة املعامالت ،بالعمل مع عمالء البنك ب�شكل ب ّناء ومبتكر ،يف تطوير منتجات مال ّية متطابقة مع ال�شريعة الإ�سالم ّية ُ�ص ِّم َمت خ�صي�ص ًا لتقدمي املبادرات
التي تركز على حاجات العمالء.
وقد م ّثلت الت�سهيالت امل�شرتكة ما يقارب  %10.0من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف 2015/12/31م ،حيث انخف�ضت من  %13.5يف
2014/12/31م .وقد �إنخف�ض ر�صيد التمويل املتخ�ص�ص بن�سبة  %27.8من ثالثة �آالف و خم�سمائة و �سبعني ( )3.570مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألفني و خم�سمائة
و ثمانية و �سبعني ( )2.578مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م على �أثر االنخفا�ض يف قرو�ض املرابحة و الإجارة امل�شرتكة نتيجة لت�سوية مبكرة لبع�ض القرو�ض الكبرية املمنوحة.
يف عام 2016م ,فقد حافظ �إجمايل قرو�ض التمويل املتخ�ص�ص من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات على  %10.0يف 2016/12/31م � .إنخف�ض ر�صيد
التمويل املتخ�ص�ص بن�سبة  %5.0من �ألفني و خم�سمائة و ثمانية و �سبعني ( )2.578مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألفني و �أربعمائة و ت�سعة و �أربعني ( )2.449مليون ريال
�سعودي يف 2016/12/31م على �أثر االنخفا�ض يف قرو�ض املرابحة و الإجارة امل�شرتكة نتيجة �إتّباع البنك ل�سيا�سة منو متحفّظة ،بحث ًا عن القرو�ض اجلديدة ذات العائد الأعلى ،نظر ًا
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لتدين ال�سيولة يف ال�سوق املحلي و�إرتفاع ن�سبة القرو�ض للودائع.
اما يف 2017/09/30م ،فقد انخف�ضت حمفظة التمويل املتخ�ص�ص �إلى ن�سبة  %9.9من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات مقارن ًة �إلى ن�سبة  %10.0يف
2016/12/31م ،حيث �إنخف�ض ر�صيد التمويل املتخ�ص�ص ب�شكل طفيف من �ألفني و �أربعمائة و ت�سعة و �أربعني ( )2.449مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ألفني و مئتني و
ثالثة و �سبعني ( )2.273مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما مي ّثل �إنخفا�ض ًا بن�سبة  ،%7.2وقد جاء هذا االنخفا�ض نتيجة الإنخفا�ض يف قرو�ض التمويل املتخ�ص�ص �إلى �إتّباع
البنك ل�سيا�سة منو متحفّظة ،نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق املحلي و�إرتفاع ن�سبة القرو�ض للودائع.
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تقدّم خدمة “ ّمتام“ متويل هام�ش املرابحة للعمالء للمتاجرة بالأ�سهم املمتثلة ملبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية .وقد ُ�ص ِّمم هذا املنتج ب�شكلٍ خا�ص لت�سهيل املتاجرة بالأ�سهم لعمالء �شركة
اجلزيرة كابيتال .وبينما تكون املوجودات والت�سهيالت حمجوز ًة با�سم بنك اجلزيرة (ما قبل 2017/03/31م) ،تُدار الت�سهيالت من �شركة اجلزيرة كابيتال .و حتدد الت�سهيالت
املمنوحة للعمالء على �أ�سا�س ن�سبة (�أو هام�ش) من ال�ضمانات املقبولة من اال�سهم؛ ما ي�صل �إلى قيمة الأ�سهم املحل ّية و %100للأ�سهم العامل ّية من قيمة اال�ستثمار الأويل للعميل .واجلدير
ذكره قيام البنك ب�إعادة ت�صنيف حمفظة الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “ ّمتام“ يف 2017/03/31م من قائمة املركز املايل لبنك اجلزيرة �إلى قائمة املركز املايل ل�شركة اجلزيرة كابيتال.
يف عام 2015م� ،إنخف�ضت الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “ ّمتام“ بن�سبة  %24.0من ثالثة �آالف و �أربعمائة و �ستة ( )3.406مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألفني و خم�سمائة
و ثمانية و ثمانني ( )2.588مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة تراجع م�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة خالل العام ،ما ادى ببع�ض العمالء �إلى ت�صفية حمفظة ا�سهمهم.
بالتايل فقد انخف�ضت ن�سبة ت�سهيالت الربنامج من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات من  %12.8يف 2014/12/31م �إلى  %10.0يف 2015/12/31م.
يف عام 2016م� ,إنخف�ضت الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “ ّمتام“ بن�سبة  %56.2من �ألفان و خم�سمائة و ثمانية و ثمانني ( )2.588مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألف و مائة
و ثالثة و ثالثني ( )1.133مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م يعود الإنخفا�ض يف قرو�ض برنامج “ ّمتام“ �إلى �إتّباع البنك ل�سيا�سة منو متحفّظة ،نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق
املحلي و�إرتفاع ن�سبة القرو�ض للودائع.
انخف�ضت الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “ ّمتام“ بني 2016/12/31م و 2017/09/30م بن�سبة  %0.2من �ألف و مائة و ثالثة و ثالثني ( )1.133مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م
�إلى �ألف و مائة و خم�سة و ثالثني ( )1.135مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ا�ستمرار تراجع م�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة خالل عام 2017م ،مما �أدى �إلى �إنخفا�ض
ن�سبة ت�سهيالت الربنامج من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
وفق ًا لتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يجب �أال يتجاوز �إجمايل الإقرا�ض بالهام�ش (من اال�ستثمارات)  %10من حمفظة �إقرا�ض البنك الإجمالية .ويف 2017/09/30م ،كانت
ت�سهيالت “ ّمتام“ القائمة لدى البنك متثل  %4.9من �إجمايل حمفظة االئتمان.
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يقدّم البنك نطاق ًا وا�سع ًا من املنتجات للخدمات التمويل ّية التجار ّية املحل ّية والدول ّية للعمالء من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات .وي�شمل هذا الربنامج خطابات ائتمان الت�صدير وخطابات ائتمان
اال�سترياد وخطابات ال�ضمان والتي ت�شمل جمموعة متنوعة من �إ�صدار �أو �إعادة �إ�صدار املنتجات (مثل خطابات �ضمان العطاءات و خطابات �ضمان الأداء و خطابات �ضمان الدفعة املقدّمة و
خطابات �ضمان الدفعة امل�ستبقاة) و�ضمانات ال�شحن وخطابات االئتمان امل�ستند ّية والفواتري التي �سيتم حت�صيلها وحلول متويل اال�سترياد والربامج الأخرى لتمويل ما بعد ال�شحن مبا يتوافق مع
ال�شريعة الإ�سالم ّية .ومي ّثل ر�صيد التمويل التجاري اخلا�ص بقرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات خطابات االئتمان املعاد متويلها لعمالء التمويل التجاري.
يف عام 2015م ،ازدادت قرو�ض التمويل التجاري بن�سبة  %23.5بواقع خم�سمائة و �سبعة و �أربعني ( )547مليون ريال �سعودي من �ألفني و ثالثمائة و ت�سعة و ع�شرين ( )2.329مليون
ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألفني و ثمامنائة و �ستة و �سبعني ( )2.876مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م .كما ازدادت ن�سبة قرو�ض التمويل التجاري من �إجمايل جمموع
قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف 2015/12/31م �إلى  %11.0مقارنة بـ  %8.8يف 2014/12/31م .نتج هذا الإرتفاع ب�شكل رئي�سي عن مبادرة الإدارة الهادفة �إلى
�إمناء هذا القطاع من خالل حت�سني اخلدمة عرب الرتكيز على البيع املتبادل و تطبيق �سيا�سة الالمركزية.
يف عام 2016م ،انخف�ضت قرو�ض التمويل التجاري بن�سبة  %14.5بواقع �أربعمائة و �سبعة ع�شر ( )417مليون ريال �سعودي من �ألفني و ثمامنائة و �ستة و �سبعني ( )2.876مليون ريال
�سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألفني و �أربعمائة و ت�سعة و خم�سني ( )2.459مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م .كما انخف�ضت ن�سبة قرو�ض التمويل التجاري من �إجمايل جمموع
قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف 2016/12/31م �إلى  %10.1مقارنة بـ  %11.1يف 2015/12/31م .نتج هذا االنخفا�ض نتيجة ا�ستمرار تراجع م�ؤ�شر ال�سوق الرئي�سي
يف اململكة خالل عام 2017م ،مما �أدى �إلى �إنخفا�ض ن�سبة ت�سهيالت التمويل التجاري من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
انخف�ضت قرو�ض التمويل التجاري بواقع �أربعمائة و �ستة و خم�سني ( )456مليون ريال �سعودي بني 2016/12/31م و 2017/09/30م ،من �ألفني و �أربعمائة و ت�سعة و خم�سني ()2.459
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ألفني و ثالثة ( )2.003مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما مي ّثل �إنخفا�ضا يقارب  ،%18.5يف ال�سياق ذاته� ،إنخف�ضت ن�سبة قرو�ض
التمويل التجاري من �إجمايل جمموع قرو�ض جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إلى  %8.7يف 2017/09/30م مقارنة بـ %10.1يف 2016/12/31م حيث نتج هذا الإنخفا�ض
ب�شكل رئي�سي عن تراجع عمليات التمويل التجاري.
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تت�ضمن القرو�ض االخرى التابعة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �سحوبات على املك�شوف (من خالل برنامج "دينار") ب�شكل ا�سا�سي .فقد ارتفعت القرو�ض االخرى من ثالثمائة
و واحد ( )301مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م� ،إلى �ألف و خم�سمائة و �ستة ع�شر ( )1.516مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة النمو يف قرو�ض و�/أو م�سحوبات بنكية
على املك�شوف .جاء هذا الإرتفاع نتيجة لت�أخري بع�ض العمالء عن �سداد التزاماتهم كما يف 2017/09/30م.
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و�سلف ال�شركات
اجلدول  34-6اجلودة االئتمانية لقرو�ض ُ
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

قرو�ض و�سلف عاملة

26.360

25.694

24.044

22.597

قرو�ض و�سلف غري عاملة

147

199

423

417

�إجمايل القرو�ض وال�سلف

26.507

25.893

24.467

23.014

خم�ص�ص خ�سائر املحفظة

()233

()241

()234

()274

خم�ص�ص خ�سائر حمدد

()50

()66

()262

()238

خم�ص�صات خ�سائر االئتمان

()283

()307

()496

()512

26.224

25.586

23.971

22.502

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م ،انخف�ضت القرو�ض العاملة من �ستة وع�شرين �ألف وثالثمائة و�ستني ( )26.360مليون ريال �سعودي يف2014/12/31م �إلى خم�سة و ع�شرين �ألف ًا و �ستمائة و �أربعة و
ت�سعني ( )25.694مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة االنخفا�ض يف قرو�ض التمويل املتخ�ص�ص و برنامج “ ّمتام“ .فيما �إرتفعت القرو�ض غري العاملة خالل نف�س الفرتة من
مائة و�سبعة و�أربعني ( )147مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى مائة و ت�سعة و ت�سعني ( )199مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ت�صنيف ثمانية عمالء خالل هذه
و�سلف ال�شركات من  %0.6يف 2014/12/31م �إلى  %0.7يف 2015/12/31م.
ال�سنة .و بالتايل فقد ارتفعت ن�سبة القرو�ض غري العاملة من اجمايل حمفظة القرو�ض ُ
يف 2015/12/31م� ،إرتفع �إجمايل خم�ص�صات جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بنحو اربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي من مائتني وثالثة وثمانني ( )283مليون ريال
�سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثمائة و �سبعة ( )307مليون ريال �سعودي نتيج ًة لالرتفاع يف املخ�ص�صات املحددة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات خالل الفرتة مبقدار
�ستة ع�شرة ( )16مليون ريال �سعودي بالإ�ضافة �إلى خم�ص�ص خ�سائر حمفظة مببلغ ثمانية ( )8مليون ريال �سعودي .وبنا ًء على ذلك ،ا�ستق ّرت ن�سبة خم�ص�صات حمفظة جمموعة
م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إلى القرو�ض العاملة يف 2015/12/31م على ن�سبة  %0.9فيما انخف�ضت ن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري العاملة من  %192.5يف
2014/12/31م �إلى  %154.3يف 2015/12/31م.
يف 2016/12/31م ،انخف�ضت القرو�ض العاملة من خم�سة و ع�شرين �ألف ًا و �ستمائة و �أربعة و ت�سعني ( )25.694مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعة و ع�شرين �ألف ًا و �أربعة
و �أربعني ( )24.044مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة االنخفا�ض يف قرو�ض التمويل املتخ�ص�ص و برنامج “ ّمتام“ .فيما �إرتفعت القرو�ض غري العاملة خالل نف�س الفرتة من
مائة و ت�سعة و ت�سعني ( )199مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعمائة و ثالثة و ع�شرين ( )423مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب �إعادة ت�صنيف بع�ض الديون
امل�شطوبة �سابق ًا ،و نتيجة ذلك ،فقد ارتفعت ن�سبة القرو�ض غري العاملة من  %0.8يف 2015/12/31م �إلى  %1.7يف 2016/12/31م.
يف 2016/12/31م� ،إرتفع �إجمايل خم�ص�صات جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بنحو مائة و ت�سعة و ثمانني ( )189مليون ريال �سعودي من ثالثمائة و �سبعة ( )307مليون ريال
�سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعمائة و �ستة و ت�سعني ( )496مليون ريال �سعودي نتيجة االرتفاع يف املخ�ص�صات املحددة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات خالل هذه الفرتة
مبقدار مائة و �ستة و ت�سعني ( )196مليون ريال �سعودي ب�سبب �إعادة ت�صنيف بع�ض الديون امل�شطوبة �سابق ًا ،وقد بلغت م�ؤوناتها �ستة و �سبعني ( )76مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى
تكوين خم�ص�صات اٍ�ضافية لبع�ض العمالء .باملقابل انخف�ض خم�ص�ص خ�سائر حمفظة مببلغ �سبعة ( )7ماليني ريال �سعودي .وبالتايل� ،إرتفعت ن�سبة خم�ص�صات حمفظة جمموعة
م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إلى القرو�ض العاملة من  %0.9يف 2015/12/31م �إلى  %1.0يف 2016/12/31م ،فيما �إنخف�ضت ن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري
العاملة من  %154.3يف 2015/12/31م �إلى  %117.3يف 2016/12/31م.
ويف 2017/09/30م� ،إنخف�ضت القرو�ض العاملة من �أربعة و ع�شرين �ألف ًا و �أربعة و �أربعني ( )24.044مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى اثنان و ع�شرين �ألف ًا و خم�سمائة و
�سبعة و ت�سعني ( )22.597مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة تركيز البنك على جودة القرو�ض املعطاة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات نظر ًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق
و�سلف ال�شركات خالل نف�س الفرتة من �أربعمائة و ثالثة و ع�شرين ( )423مليون ريال �سعودي �إلى �أربعمائة
ال�سعودي .كما انخف�ضت القرو�ض غري العاملة من اجمايل حمفظة القرو�ض ُ
و �سبعة ع�شر ( )417مليون ريال �سعودي وذلك نتيجة عمليات �شطب التي بلغت قيمتها مائة و ت�سعة و خم�سني ( )159مليون ريال �سعودي مقابل تخ�صي�ص مائة و �ستة و ثالثني ()136
مليون ريال �سعودي ب�سبب ت�صنيف بع�ض الديون .ونتيجة ذلك ،فقد ارتفعت ن�سبة القرو�ض غري العاملة من  %1.7يف 2016/12/31م �إلى  %1.8يف 2017/09/30م.
يف 2017/09/30م �إرتفع �إجمايل خم�ص�صات جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات بنحو �ستة ع�شر( )16مليون ريال �سعودي من �أربعمائة و �ستة و ت�سعني ( )496مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م �إلى خم�سمائة و اثني ع�شر ( )512مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة زيادة خم�ص�ص خ�سائر حمفظة مببلغ �أربعني ( )40مليون ريال �سعودي ،مقابل
االنخفا�ض يف املخ�ص�صات املحددة ملجموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات خالل هذه الفرتة مبقدار �أربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي نتيجة عمليات ال�شطب خالل الفرتة.
وبالتايل� ،إرتفعت ن�سبة خم�ص�صات حمفظة جمموعة م�صرف ّية ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إلى القرو�ض العاملة من  %1.0يف 2016/12/31م �إلى  %1.2يف 2017/09/30م ،فيما �إرتفعت
ن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري العاملة من  %117.3يف 2015/12/31م �إلى  %122.8يف 2017/09/30م.
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اجلدول  35-6جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي

8.514

8.584

8.960

8.655

القرو�ض العقارية

6.250

7.171

8.105

8.638

ماليني الريـاالت ال�سعودية

100

2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بطاقات االئتمان

257

368

477

508

اخرى

71

112

86

65

اجمايل قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد

15.092

16.235

17.628

17.866

خم�ص�صات خ�سائر االئتمان

()356

()308

()261

()229

�صايف قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد

14.736

15.927

17.367

17.637

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

ارتفع �إجمايل قرو�ض جمموعة اخلدمات امل�صرف ّية للأفراد بواقع �ألف و مائة و ثالثة و �أربعني ( )1.143مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ،من خم�سة ع�شر �ألف ًا و اثنني و ت�سعني
( )15.092مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا و مئتني و خم�سة و ثالثني ( )16.235مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ما مي ّثل من ِّو يبلغ  %7.6تقريب ًا.
وكانت هذه الزيادة متوافق ًة مع ا�سرتاتيج ّية بنك اجلزيرة املتمثلة يف الرتكيز على تطوير �أعمال الأفراد املدعومة بزيادة فروع البنك من  70فرع ًا يف 2014/12/31م �إلى  76فرع ًا يف
2015/12/31م .وقد حتقق املزيد من النمو نتيج ًة للمنتجات املختلفة واملبادرات الت�سويق ّية ،كتجديد منتجات الأفراد لدى البنك مبا يتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية ،كاال�ستثمار
العقاري والتمويل ال�شخ�صي وتقدمي منتجات جديدة �ضمن حمفظة بطاقات االئتمان خالل عام 2015م.
يف عام 2016م ,ارتفع �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد بواقع �ألف و ثالثمائة و ثالثة و ت�سعني ( )1.393مليون ريال �سعودي من �ستة ع�شر �ألف ًا و مئتني و خم�سة و ثالثني
( )16.235مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و �ستمائة و ثمانية و ع�شرين ( )17.628مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ,ما مي ّثل من ِّو يبلغ  %8.6تقريب ًا.
وكانت هذه الزيادة متوافق ًة مع ا�سرتاتيج ّية بنك اجلزيرة املتمثلة يف الرتكيز على تطوير �أعمال الأفراد.
ارتفع �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد بواقع  %1.4خالل الفرتة ما بني 2016/12/31م و2017/09/30م من �سبعة ع�شر �ألف ًا و �ستمائة و ثمانية و ع�شرين ( )17.628مليون
ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و ثمامنائة و �ستة و �ستني ( )17.866مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م .وكانت هذه الزيادة متوافق ًة مع ا�سرتاتيج ّية بنك
اجلزيرة املرتكزة على مبيعات القرو�ض العقارية الإ�ستثمارية خالل الفرتة.
تغي مزيج توزيع املنتجات �ضمن جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد خالل الفرتة املمتدة من 2014/12/31م �إلى 2017/09/30م .ويف 2014/12/31م ،كان برنامج ”دينار”
وقد ّ

للتمويل ال�شخ�صي مي ّثل ما يقارب  %56.4من حمفظة الأفراد ،بينما يف 2017/09/30م ،كان مي ّثل ما يقارب  %48.4منها .و ُيعزى التغيري يف مزيج املنتجات �إلى جناح البنك يف تطوير
حمفظة التمويل العقاري خالل الفرتة نف�سها فقد ازداد هذا الإقرا�ض العقاري واال�ستثماري ،من  %41.4من �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد يف 2014/12/31م �إلى %48.3
يف 2017/09/30م ،بينما ازدادت بطاقات االئتمان خالل الفرتة نف�سها من � %1.7إلى  ،%2.8على التوايل.
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برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي هو متويل �شخ�صي عادي ،حيث ي�شرتي البنك �سلعة ويبيع حلول متويلية على هيئة تو ّرق مبا يتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية .وتتم هذه العملية
مقابل حتويل الراتب بعد �إعداد طلب ائتمان وفق معايري قبول املخاطر الداخل ّية.
يف عام 2015م �إ�ستقرت حمفظة قرو�ض التمويل ال�شخ�صي ن�سبي ًا حيث �شهدت ارتفاع ًا ب�سيط ًا يف ر�صيد برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي بن�سبة  %0.8بنحو �سبعني ( )70مليون ريال
�سعودي من ثمانية �آالف وخم�سمائة و�أربعة ع�شر ( )8.514مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثمانية �آالف و خم�سمائة و �أربعة و ثمانني ( )8.584مليون ريال �سعودي يف
2015/12/31م .هذا االرتفاع املحدود جاء نتيجة للزيادة يف عدد عمالء ح�سابات الرواتب مقابل �شطب عدد كبري من ديون املحفظة وقد بلغ ر�صيدها مائة و اثنا ع�شر ( )112مليون
ريال �سعودي يف عام 2015م .بناءا عليه ،انخف�ضت ح�صة برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي من �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد من ن�سبة � %56.4إلى  %52.9خالل الفرتة
ذاتها.
يف عام 2016م ,ارتفعت حمفظة قرو�ض التمويل ال�شخ�صي ن�سبي ًا بن�سبة  %4.4بنحو ثالثمائة و �ستة و �سبعني ( )376مليون ريال �سعودي من ثمانية �آالف و خم�سمائة و �أربعة و ثمانني
( )8.584مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثمانية �آالف و ت�سعمائة و �ستني ( )8.960مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م .وقد نتجت هذه الزيادة عن مبادرات التو�سع
مدعومة بتحويل الرواتب
بفروع البنك خالل الفرتة ،باال�ضافة لل�سعي احلثيث نحو جذب العمالء الذين مت حتويل رواتبهم �إلى البنك� .إن ت�سهيالت برنامج دينار للتمويل ال�شخ�صي ّ
خ�صم مبا�شر من ح�ساب راتب العميل عند ا�ستحقاق الأق�ساط ،فور حتويل الراتب .مع ذلك ،فقد انخف�ضت ح�صة برنامج
ال�شهر ّية للأفراد يف بنك اجلزيرة مت ّكن البنك من �إجراء
ٍ
"دينار" للتمويل ال�شخ�صي من �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد من ن�سبة � %52.9إلى  %50.8خالل الفرتة ذاتها.
وقد عادت و انخف�ضت حمفظة قرو�ض التمويل ال�شخ�صي يف 2017/09/30م بنحو ثالثمائة و خم�سة ( )305مليون ريال �سعودي من ثمانية �آالف و ت�سعمائة و �ستني ( )8.960مليون
ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ثمانية �آالف و �ستمائة و خم�سة و خم�سني ( )8.655مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما ميثل �إنخفا�ض بنحو  %3.4نتيجة تركيز جهود البنك
على مبيعات القرو�ض العقارية الإ�ستثمارية �سعي ًا خلف عائد اف�ضل .كما �إنخف�ضت ح�صة برنامج "دينار" للتمويل ال�شخ�صي من �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد من %50.8
يف 2016/09/30م �إلى  %48.4يف 2017/09/30م.
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أغرا�ض خمتلفة مثل ( )1العقارات ال�سكن ّية ،للأفراد الذين يرغبون باقتناء منزلهم اخلا�ص �أو �أر�ضهم اخلا�صة لال�ستخدام ال�شخ�صي )2( ،العقارات
ُيقدَّم التمويل العقاري ل ٍ
اال�ستثمار ّية ،للأفراد الذين يرغبون بامتالك عقار (�سكني �أو جتاري) بغر�ض جني عوائد �إيجار ّية ور�أ�سمال ّية .وميتثل التمويل ملبادئ ال�شريعة الإ�سالم ّية من خالل مبادئ املرابحة
�أو الإجارة .وميتثل البنك لأنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي حتدّد احلد الأق�صى لن�سبة مبلغ التمويل �إلى قيمة امل�سكن بـ ـ  %85للبنوك وذلك فيما يتعلق بامل�سكن الأول فقط
للعميل ذي ال�صلة.
ارتفع التمويل العقاري ب�شكل كبري يف عام 2015م بن�سبة  %14.7بواقع ت�سعمائة و واحد و ع�شرين ( )921مليون ريال �سعودي ،من �ستة �آالف و مئتني و خم�سني ( )6.250مليون ريال
�سعودي يف 2014/12/31م �إلى �سبعة �آالف و مائة و واحد و �سبعني ( )7.171مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ،نتيجة ارتفاع قرو�ض العقارات الأ�ستثمارية ب�سبعمائة و اثنني و
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ت�سعني ( )792مليون ريال �سعودي .يعود هذا االرتفاع ،ب�شكل رئي�سي� ،إلى ت�سويق العقارات اال�ستثمار ّية بغر�ض جني عائدات �إيجار ّية ور�أ�سمال ّية وذلك ب�سبب الزيادة يف الطلب ،باال�ضافة
�إلى الرتكيز املتزايد على هذا املنتج من قبل بنك اجلزيرة� .ش ّكلت قرو�ض العقارات اال�سكن ّية  %68.8من �إجمايل قرو�ض العقارات كما يف 2015/12/31م ،منخف�ض ًة من  %76.9يف
2014/12/31م .كما ارتفعت ح�صة التمويل العقاري من �إجمايل قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد من � %41.4إلى  %44.2خالل الفرتة نف�سها.
يف عام 2016م ,حققت القرو�ض العقارية منوا مبقدار  %13بواقع ت�سعمائة و �أربعة و ثالثني ( )934مليون ريال �سعودي ,من �سبعة �آالف و مائة و واحد و �سبعني ( )7.171مليون ريال
�سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثمانية �آالف و مائة و خم�سة ( )8.105مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ارتفاع قرو�ض العقارات اال�ستثمار ّية بقيمة ثمامنائة و �أربعة و
خم�سني ( )854مليون ريال �سعودي بينما ارتفعت قرو�ض العقارات ال�سكن ّية بقيمة مائة و ثمانية و �ستني ( )168مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة .يعود هذا االرتفاع ،ب�شكل رئي�سي،
�إلى الرتكيز املتزايد على هذا املنتج �إ�ضافة �إلى اال�ستقرار يف ت�سويق العقارات اال�ستثمار ّية بغر�ض جني عوائد �إيجار ّية ور�أ�سمال ّية.
يف 2017/09/30م ،حققت القرو�ض العقارية منوا مبقدار  %6.6من ثمانية �آالف و مائة و خم�سة ( )8.105مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ثمانية �آالف و �ستمائة و ثمانية
و ثالثني ( )8.638مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع قرو�ض العقارات اال�ستثمار ّية بقيمة مئتني و �سبعة ع�شر ( )217مليون ريال �سعودي بينما ارتفعت قرو�ض
العقارات ال�سكن ّية بقيمة مئتني و ثمانية و ع�شرين ( )228مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة .يعود هذا االرتفاع ،ب�شكل رئي�سي� ،إلى الرتكيز املتزايد على هذا املنتج �إ�ضافة �إلى اال�ستقرار
يف ت�سويق العقارات اال�ستثمار ّية �سعي ًا خلف عائدها االف�ضل مقارن ًة بباقي برامج املجموعة.
666 66 -66 -66 -6بطاقات االئتامن

يقدّم بنك اجلزيرة بطاقات ائتمان خمتلفة ت�ستهدف جميع الفئات ،وتختلف هذه البطاقات يف املنافع واالمتيازات واملكاف�آت .وت�ش ّكل بطاقات االئتمان ن�سب ًة �صغري ًة من �إجمايل حمفظة
قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد.
يف عام 2015م ،حقق قطاع بطاقات االئتمان منو ًا بن�سبة  %43.2من مئتان و �سبعة و خم�سني ( )257مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م ( %1.7من �إجمايل حمفظة قرو�ض
جمموعة م�صرف ّية الأفراد) �إلى ثالثمائة و ثمانية و �ستني ( )368مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ( %2.3من �إجمايل حمفظة قرو�ض جمموعة م�صرف ّية الأفراد) ب�سبب ازدياد
عدد بطاقات الإئتمان امل�صدرة من  122.7الف ًا يف 2014/12/31م �إلى 134.4الف ًا يف 2015/12/31م .ويعود الإرتفاع املذكور �إلى �إرتفاع مبيعات بطاقات الإئتمان من خالل عمليات
الت�سويق والزيادة يف عدد فروع البنك.
خالل عام 2016م ,حقق قطاع بطاقات االئتمان منو ًا بن�سبة  %29.6من ثالثمائة و ثمانية و �ستني ( )368مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعمائة و �سبعة و �سبعني ()477
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م .ويعود هذا الإرتفاع املذكور �إلى �سيا�سة البنك بالرتكيز على هذه القناة من خالل عمليات الت�سويق و�إ�صدار بطاقات ائتمانية متنوعة والزيادة
يف عدد فروع البنك.
يف 2016/09/30م ،حققت حمفظة بطاقات االئتمان منو ًا من خالل عدد بطاقات الإئتمان امل�صدرة .فقد ارتفع ر�صيد قرو�ض بطاقات االئتمان من �أربعمائة و �سبعة و �سبعني ()477
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى خم�سمائة و ثمانية ()508مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما يعادل �إرتفاع ًا مبقدار  %6.5عن 2016/12/31م .ويعود هذا الإرتفاع
املذكور �إلى �سيا�سة البنك بالرتكيز على هذه القناة من خالل عمليات الت�سويق و �إرتفاع مبيعات بطاقات الإئتمان.
وسلف األفراد
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و�سلف الأفراد
اجلدول  36-6اجلودة االئتمانية لقرو�ض ُ
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

قرو�ض و�سلف عاملة

14.869

16.078

17.567

17.775

قرو�ض و�سلف غري عاملة

223

157

61

91

�إجمايل القرو�ض وال�سلف

15.092

16.235

17.628

17.866

خم�ص�ص خ�سائر حمفظة

()183

()210

()237

()193

خم�ص�ص خ�سائر حمدد

()173

()98

()24

()36

خم�ص�صات خ�سائر االئتمان

()356

()308

()261

()229

14.736

15.927

17.367

17.637

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م ،ارتفعت القرو�ض العاملة ملجموعة م�صرفية الأفراد من �أربعة ع�شر �ألفا وثمامنائة وت�سعة و�ستني ( )14.869مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ستة ع�شر �ألف ًا
و ثمانية و �سبعني ( )16.078مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة النمو يف حمفظة جمموعة م�صرفية الأفراد .يف املقابل ،انخف�ض �إجمايل القرو�ض غري العاملة من مائتني
وثالثة وع�شرين ( )223مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى مائة و �سبعة و خم�سني ( )157مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة عمليات ال�شطب الر�صدة كبرية من
جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالفراد وقد بلغت قيمتها مائة و �ستة و ع�شرين ( )126مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .وقد ادى ذلك �إلى انخفا�ض ن�سبة القرو�ض غري العاملة �إلى
اجمايل حمفظة جمموعة م�صرفية الأفراد من  %1.5يف 2014/12/31م �إلى  %1.0يف 2015/12/31م.
باملقابل ،ارتفع خم�ص�ص خ�سائر حمفظة جمموعة م�صرفية الأفراد يف عام 2015م من مائة و ثالثة و ثمانني ( )183مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى مئتني و ع�شرة ()210
مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك ومع نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�ضع حد �أدنى ملخ�ص�ص املحفظة
بن�سبة  %1من اجمايل القرو�ض العاملة حيث بلغت ن�سبة خم�ص�صات حمفظة جمموعة م�صرف ّية الأفراد �إلى القرو�ض العاملة  %1.3يف 2015/12/31م مما يظهر حت�سن ًا بن�سبة %1.2
يف 2014/12/31م .من جهة اخرى� ،أدّت عمليات ال�شطب امل�شار �إليها �أعاله �إلى انخفا�ض خم�ص�صات اخل�سائر املحددة ملجموعة م�صرفية الأفراد من مائة و ثالثة و �سبعني ()173
مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م .وقد ادى ذلك �إلى ارتفاع ن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض
غري العاملة من  %159.6يف 2014/12/31م �إلى  %196.2يف 2015/12/31م متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك والأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�ضع حد �أدنى لن�سبة
�إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري العاملة تفوق .%150.0
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�أما يف عام 2016م ,فقد �إرتفع �إجمايل القرو�ض العاملة من �ستة ع�شر �ألف ًا و ثمانية و �سبعني ( )16.078مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و خم�سمائة و �سبعة
و �ستني ( )17.567مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م فيما �إنخف�ض �إجمايل القرو�ض غري العاملة من مائة و �سبعة و خم�سني ( )157مليون ريال �سعودي �إلى واحد و �ستني ()61
مليون ريال �سعودي نتيجة �شطب ديون عمالء �ضمن برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي وقرو�ض بطاقات االئتمان .بالتايل فقد �إنخف�ضت ن�سبة القرو�ض غري العاملة �إلى اجمايل حمفظة
جمموعة م�صرفية الأفراد من  %1.0يف 2015/12/31م �إلى  %0.3يف 2016/12/31م.
باملقابل ،ارتفع خم�ص�ص خ�سائر حمفظة جمموعة م�صرفية الأفراد يف عام 2016م من مئتني و ع�شرة ( )210مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى مئتني و �سبعة و ثالثني
( )237مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك ومع نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�ضع حد �أدنى ملخ�ص�ص
املحفظة بن�سبة  %1من اجمايل القرو�ض العاملة حيث بلغت ن�سبة خم�ص�صات حمفظة جمموعة م�صرف ّية الأفراد �إلى القرو�ض العاملة  %1.3يف 2016/12/31م .من جهة اخرى� ،أدّت
عمليات ال�شطب امل�شار �إليها �أعاله �إلى انخفا�ض خم�ص�صات اخل�سائر املحددة ملجموعة م�صرفية الأفراد من ثمانية و ت�سعني ( )98مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعة
و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م .وقد ادى ذلك �إلى ارتفاع ن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري العاملة من  %196.2يف 2015/12/31م �إلى
 %427.9يف 2016/12/31م متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك والأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�ضع حد �أدنى لن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري
العاملة تفوق .%150
خالل الفرتة مابني 2016/12/31م و 2017/09/30م� ،إرتفع �إجمايل القرو�ض العاملة من �سبعة ع�شر �ألف ًا و خم�سمائة و �سبعة و �ستني ( )17.567مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م
�إلى �سبعة ع�شر �ألف ًا و �سبعمائة و خم�سة و �سبعني ( )17.775مليون ريال �سعودي و ارتفع �إجمايل القرو�ض غري العاملة من واحد و �ستني ( )61مليون ريال �سعودي �إلى واحد و ت�سعني
( )91مليون ريال �سعودي نتيجة ت�صنيف ديون عمالء �ضمن برنامج “دينار“ للتمويل ال�شخ�صي وقرو�ض بطاقات االئتمان .بالتايل فقد ارتفعت ن�سبة القرو�ض غري العاملة من %0.3
يف 2016/12/31م �إلى  %0.5يف 2017/09/30م .كما ارتفعت املخ�ص�صات املحددة من �أربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ستة و ثالثني ( )36مليون
ريال �سعودي يف 2017/09/30م .وقد انخف�ضت خم�ص�صات املحفظة من مئتني و �سبعة و ثالثني ( )237مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى مائة و ثالثة و ت�سعني ()193
مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م .ونتيجة التغيريات يف املخ�ص�صات باملقارنة مع الزيادة يف قيمة القرو�ض العاملة ،فقد �إنخف�ضت ن�سبة خم�ص�صات حمفظة جمموعة م�صرف ّية
الأفراد �إلى القرو�ض العاملة من  %1.3يف 2016/12/31م �إلى  %1.1يف 2017/09/30م ،كما �إنخف�ضت ن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى �إجمايل القرو�ض غري العاملة من %427.9
يف 2016/12/31م �إلى  %251.6يف 2017/09/30م متا�شي ًا مع �سيا�سة البنك والأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�ضع حد �أدنى لن�سبة �إجمايل املخ�ص�صات �إلى
�إجمايل القرو�ض غري العاملة تفوق 0%150.0
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اجلدول  37-6ممتلكات ومعدات بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بنك اجلزيرة

555

631

650

726

اجلزيرة كابيتال

44

48

52

49

الإجمايل بعد التوحيد

599

679

702

775

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

يف 2014/12/31م� ،شكلت املمتلكات واملعدات اخلا�صة ببنك اجلزيرة خم�سمائة و خم�سة و خم�سني ( )555مليون ريال �سعودي من �إجمايل املمتلكات واملعدات التي بلغت خم�سمائة و
ت�سعة و ت�سعني ( )599مليون ريال �سعودي.
كما �شكلت املمتلكات واملعدات اخلا�صة ببنك اجلزيرة �ستمائة و واحد و ثالثني ( )631مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م من �إجمايل املمتلكات واملعدات التي بلغت �ستمائة و ت�سعة
و �سبعني ( )679مليون ريال �سعودي.
كما �شكلت املمتلكات واملعدات اخلا�صة ببنك اجلزيرة �ستمائة و خم�سني ( )650مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م مقارنة بعام 2015م من �إجمايل املمتلكات واملعدات التي بلغت
�سبعمائة و اثنني ( )702مليون ريال �سعودي.
�أما يف 2017/09/30م ،فقد �ش ّكلت املمتلكات واملعدات اخلا�صة ببنك اجلزيرة �سبعمائة و �ستة و ع�شرين ( )726مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م من �إجمايل املمتلكات واملعدات
التي بلغت �سبعمائة و خم�سة و �سبعني ( )775مليون ريال �سعودي.
666 -66 -66 -6ممتلكات ومعدات بحسب الطبيعة

اجلدول  38-6ممتلكات ومعدات املجموعة بح�سب الطبيعة
ماليني الريـاالت ال�سعودية

ارا�ضي ومباين

حت�سينات
على العقارات
امل�ست�أجرة

�أثاث ومعدات
و�سيارات

اعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

االجمايل

التكلفة
الر�صيد يف بداية عام 2015م

161

390

563

139

1.253

�إ�ضافات

-

8

26

129

163

حتويالت

-

49

55

()104

-

103

حت�سينات
على العقارات
امل�ست�أجرة

�أثاث ومعدات
و�سيارات

اعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

االجمايل

ا�ستبعادات

()4

-

()7

()0

()11

التكلفة يف نهاية عام 2015م

157

447

637

164

1.405

�إ�ضافات

-

2

14

89

105

حتويالت

-

45

23

()68

-

ا�ستبعادات

-

-

()11

()1

()12

التكلفة يف نهاية عام 2016م

157

494

663

184

1498

�إ�ضافات

84

-

9

45

138

حتويالت

-

35

85

()120

-

ا�ستبعادات

-

-

()6

-

()6

التكلفة يف الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م

241

529

751

109

1630

ماليني الريـاالت ال�سعودية

ارا�ضي ومباين

اال�ستهالك
الر�صيد يف بداية عام 2015م

5

221

428

-

654

املحمل خالل عام 2015م
ّ

-

24

54

-

78

ا�ستبعادات

-

-

()6

-

()6

اال�ستهالك يف نهاية عام 2015م

5

245

476

-

726

املحمل خالل عام 2016م
ّ

-

22

58

-

80

ا�ستبعادات

-

-

()10

-

()10

اال�ستهالك يف نهاية عام 2016م

5

267

524

-

796

املحمل خالل عام 2017م
ّ

-

19

45

-

64

ا�ستبعادات

-

-

()5

-

()5

اال�ستهالك يف الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م

5

286

564

-

855

�صايف القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2014م

156

169

135

139

599

�صايف القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2015م

152

202

161

164

679

�صايف القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2016م

152

227

139

184

702

�صايف القيمة الدفرتية يف � 30سبتمرب 2017م

236

243

187

109

775

امل�صدر :القوائم املالية وادارة بنك اجلزيرة

يظهر اجلدول �أعاله ممتلكات ومعدات املجموعة .تتكون املمتلكات واملعدات ب�شكل رئي�سي من الأرا�ضي واملباين والتح�سينات على املباين امل�ست�أجرة حيث يحتفظ بنك اجلزيرة بجزء
كبري منها بينما يتكون الباقي من الأثاث واملعدات واملركبات .ويتم ت�سجيل جميع موجودات املجموعة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا م�صاريف اال�ستهالك واالنخفا�ض يف القيمة.
يتم ا�ستهالك جميع املوجودات الثابتة (با�ستثناء الأرا�ضي) على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات .يتفاوت متو�سط الأعمار املفرت�ضة
للموجودات الرئي�سية كالتايل ،املباين� :أكرث من � 33سنة ،التح�سينات على مبان م�ست�أجرة :فرتة الإيجار �أو � 10سنوات (�أيهما �أق�صر) ،الأثاث واملعدات واملركبات :من � 4إلى � 10سنوات.
هذا ويقر جمل�س الإدارة ب�أنه لي�س هنالك �أي تغيريات مرتقبة ل�سيا�سة اال�ستهالك كما يف 2017/09/30م.
يف عام 2015م� ،إرتفع ر�صيد املمتلكات واملعدات بقيمة ثمانني ( )80مليون ريال �سعودي من خم�سمائة و ت�سعة و ت�سعني ( )599مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ستمائة و
ت�سعة و �سبعني ( )679مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م مايعادل �إرتفاع ًا مبقدار  %13.4عن 2014/12/31م نتيجة منو �شبكة فروع بنك اجلزيرة �إلى  76فرع ًا يف عام 2015م.
يف عام 2016م� ,إرتفع ر�صيد املمتلكات واملعدات بقيمة ثالثة و ع�شرين ( )23مليون ريال �سعودي من �ستمائة و ت�سعة و �سبعني ( )679مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى
�سبعمائة و اثنني ( )702مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م مايعادل �إرتفاع ًا مبقدار  %3.4عن 2015/12/31م نتيجة ا�ستثمارات يف فروع البنك وتكنولوجيا املعلومات لدعم
الأنظمة الداخلية.
كما �إرتفع ر�صيد املمتلكات واملعدات بقيمة ثالثة و �سبعني ( )73مليون ريال �سعودي خالل الفرتة مابني 2016/12/31م و 2017/09/30م نتيجة �شراء �أر�ض تقع على طريق امللك
�سلمان لبناء مبنى �إداري.
يقر جمل�س االدارة ان لي�س هنالك �أيّ رهونات �أو حقوق و�أعباء على ممتلكاته و�شركاته التابعة يف 2017/09/30م.
يقر جمل�س االدارة انه لي�س هنالك �أي ا�صول ثابتة م ّهمة مزمع �شرا�ؤها او ا�ستئجارها يف 2017/09/30م ب�إ�ستثناء تلك امل�شار اليها الحق ًا حتت "التعهدات وااللتزامات املحتملة
للمجموعة املتعلقة باالئتمان".
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اجلدول  39-6موجودات �أخرى بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بنك اجلزيرة

1.095

303

378

402

اجلزيرة كابيتال

66

50

17

35

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

1.161

353

395

437

تعديالت التوحيد

()33

()17

()25

()16

الإجمايل بعد تعديالت التوحيد

1.128

336

370

419

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

يف 2017/09/30م ،بلغت ح�صة بنك اجلزيرة �أربعمائة و اثنني( )402مليون ريال �سعودي من �إجمايل املوجودات الأخرى للمجموعة والتي بلغت قيمتها �أربعمائة و ت�سعة ع�شر ()419
مليون ريال �سعودي .يعود تعديل التوحيد �إلى عوائد الأرباح امل�ستحقة على ودائع �شركة اجلزيرة كابيتال املحتفظ بها لدى بنك اجلزيرة ،ا�ضافة �إلى الأتعاب وامل�صاريف الأخرى بني
�شركات املجموعة.
666 -66 -66 -6موجودات أخرى حسب الطبيعة

اجلدول  40-6موجودات �أخرى بح�سب الطبيعة  -بنك اجلزيرة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

دخل عموالت خا�صة م�ستحقة مدينة

402

-

-

-

ت�أمينات مالية مقابل امل�شتقات

249

153

159

180

القيمة العادلة االيجابية للم�شتقات

239

-

-

-

�أخرى

205

150

219

222

1.095

303

378

402

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر :ادارة بنك اجلزيرة

بلغت املوجودات الأخرى ثالثمائة و ثالثة ( )303مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م بعد ان قام البنك ب�إعادة ت�صنيف القيمة العادلة االيجابية للم�شتقات املالية و دخل عموالت
خا�صة م�ستحقة �إلى بنود اخرى من مطلوبات البنك .راجع فقرة التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية.
وخالل العام 2015م ،انخف�ضت ت�أمينات مالية مقابل امل�شتقات (�إنخفا�ض بقيمة �ستة وت�سعني ( )96مليون ريال �سعودي كما انخف�ضت املطلوبات الأخرى بقيمة خم�سة و خم�سني ()55
مليون ريال �سعودي.
يف عام 2016م ,بلغت املوجودات الأخرى ثالثمائة و ثمانية و �سبعني ( )378مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة الزيادة يف م�صروفات ال�صيانة وامل�صروفات الأخرى املدفوعة
م�سبقا.
وخالل العام 2016م ،ارتفعت ت�أمينات مالية مقابل امل�شتقات (ارتفاع بقيمة �ستة ( )6مليون ريال �سعودي) .كما ارتفعت املوجودات الأخرى بقيمة ت�سعة و�ستني ( )69مليون ريال �سعودي.
�إرتفعت املوجودات الأخرى �إلى �أربعمائة و اثنني ( )402مليون ريـال �سعودي يف 2017/09/30م (�إرتفاع بقيمة �أربعة و ع�شرين ( )24مليون ريال �سعودي) وتعود نتيجة الإرتفاع ب�شكل
رئي�سي �إلى ارتفاع الت�أمينات املالية مقابل امل�شتقات (ارتفاع بقيمة واحد و ع�شرين ( )21مليون ريال �سعودي) ,كما ارتفعت املطلوبات الأخرى بقيمة ثالثة ( )3مليون ريال �سعودي.
تتكون الت�أمينات املالية املتعلقة بامل�شتقات من �ضمانات املودعة من قبل بنك اجلزيرة لغرف املقا�صة مقابل هوام�ش نقدية مت ا�ستالمها عند تغري القيمة العادلة للم�شتقات واتفاقيات
ال�شراء .متثل القيمة العادلة املوجبة للم�شتقات القيمة العادلة ملرحلة اال�ستالم لكافة �أدوات اال�شتقاق املحتفظ بها مبا فيها �أدوات مقاي�ضة الأرباح و مراكز التتابع املحتفظ بها مقابل
مراكز العمالء .يتم �إدراج القيمة العادلة جلانب الدفع امل�ستحق عن هذه املراكز والتي تتجاوز القيمة العادلة املوجبة احلالية �ضمن بند القيمة العادلة للم�شتقات.
ت�شتمل املوجودات الأخرى ب�شكل رئي�سي على الدفعات املقدّمة املرتبطة بالت�أمني واملكاتب والفروع وعقود �إيجار �أجهزة ال�صراف الآيل والأر�صدة املدينة الأخرى.
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اجلدول � 41-6أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بنك اجلزيرة

3.736

4.057

3.545

6.217

اجلزيرة كابيتال

-

-

-

655

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

3.736

4.057

3.545

6.872

تعديالت التوحيد

-

-

-

655

الإجمايل بعد التوحيد

3.736

4.057

3.545

6.217

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

تعود كافة الأر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى �إلى بنك اجلزيرة.
666 -66 -66 -6أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بحسب الطبيعة

اجلدول � 42-6أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بح�سب الطبيعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

ح�سابات جارية

63

36

98

187

ودائع �أ�سواق املال

3.673

3.321

3.447

6.030

اقرتا�ضات نقدية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

-

700

-

-

3.736

4.057

3.545

6.217

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

تتكون هذه الأر�صدة من ( )1ح�سابات جارية والتي متثل ودائع جارية من دون عائد مع بنوك �أخرى و ( )2ودائع �أ�سواق املال والتي متثل �أموا ًال مودعة على �أ�سا�س مرابحة تتوافق مع
ال�شريعة الإ�سالمية وهي غالب ًا ما تكون مع بنوك �سعودية و ( )3اقرتا�ضات نقدية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ت�ستعمل عند احلاجة .تعود التقلبات يف هذا الر�صيد ب�شكل رئي�سي
�إلى متطلبات التمويل ق�صري الأمد لدى بنك اجلزيرة خالل وقت معني.
يف عام 2015م ارتفعت قيمة الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بن�سبة  %8.6من ثالثة �آالف و �سبعمائة و �ستة و ثالثني ( )3.736مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �أربعة
�آالف و �سبعة وخم�سني ( )4.057مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ،و ذلك نتيجة اقرتا�ضات نقدية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م متثل اتفاقيات �إعادة ال�شراء بقيمة
�سبعمائة ( )700مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .من جهة اخرى� ،إنخف�ضت ودائع �أ�سواق املال بن�سبة  ،%9.6من ثالثة �آالف و �ستمائة و ثالثة و �سبعني ( )3.673مليون ريال �سعودي يف
2014/12/31م �إلى ثالثة �آالف و ثالثمائة و واحد و ع�شرين ( )3.321مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة متطلبات التمويل الق�صري الأمد لدى بنك اجلزيرة.
يف عام 2016م ،انخف�ضت الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بن�سبة  %12.6من �أربعة �آالف و �سبعة وخم�سني ( )4.057مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثالثة �آالف
و خم�سمائة و خم�سة و �أربعني ( )3.545مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ,و ذلك نتيجة ت�سوية �إتفاق �إعادة ال�شراء بقيمة �سبع مئة ( )٧٠٠مليون ريال �سعودي من جهة اخرى،
ارتفعت ودائع �أ�سواق املال بن�سبة  ،%3.8من ثالثة �آالف و ثالثمائة و واحد و ع�شرين ( )3.321مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثالثة �آالف و �أربعمائة و �سبعة و �أربعني
( )3.447مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م .
ويف 2017/09/30م ،ارتفعت الأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى من ثالثة �آالف و خم�سمائة و خم�سة و �أربعني ( )3.545مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ستة �آالف و
مئتان و �سبعة ع�شر( )6.217مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة لإرتفاع الودائع املتعلقة ب�أ�سواق املال مببلغ �ألفان و خم�سمائة و ثالثة و ثمانني ( )2.583مليون ريال �سعودي
من ثالثة �آالف و �أربعمائة و �سبعة و �أربعني ( )3.447مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ستة �آالف و ثالثني ( )6.030مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م .يعود ال�سبب يف
الإرتفاع املذكور �إلى �إنخفا�ض ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و�إ�ضطرار البنك بالإ�ستعانة بالبنوك الأجنبية .
666 -66 -6ودائع العمالء
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اجلدول  43-6ودائع العمالء بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بنك اجلزيرة

54.983

50.191

52.227

49.795

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

54.983

50.191

52.227

49.795

ماليني الريـاالت ال�سعودية
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2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

تعديالت التوحيد

()414

()426

()625

()119

الإجمايل بعد التوحيد

54.569

49.765

51.602

49.676

امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

يف 2017/09/30م ،كانت جميع ودائع العمالء عائدة �إلى بنك اجلزيرة .يتعلق تعديل التوحيد بودائع ال�شركات اخلا�صة ب�شركة اجلزيرة كابيتال املحتفظ بها لدى بنك اجلزيرة.
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اجلدول  44-6ودائع العمالء بح�سب الطبيعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

حتت الطلب

26.437

24.945

25.522

26.070

لأجل

27.130

23.587

25.167

22.490

�أخرى

1.002

1.233

913

1.116

54.569

49.765

51.602

49.676

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة

يتكون ر�صيد ودائع عمالء بنك اجلزيرة من ( )1ودائع حتت الطلب (وهي متثل احل�سابات اجلارية) و ( )2ودائع لأجل والتي مت ا�ستالمها على �أ�سا�س املرابحة و ( )3ودائع �أخرى
(وت�شمل الهوام�ش املحتفظ بها للمطلوبات املحتملة وااللتزامات غري القابلة للنقد).
خالل عام 2015م� ،إنخف�ض اجمايل الودائع بن�سبة  %8.8من �أربعة و خم�سني �ألف ًا و خم�سمائة و ت�سعة و �ستني ( )54.569مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ت�سعة و �أربعني
�ألف ًا و �سبعمائة و خم�سة و �ستني ( )49.765مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م .يعود هذا الإنخفا�ض �إلى التدين يف قيمة الودائع حتت الطلب بقيمة �ألف و �أربعمائة و اثنني و ت�سعني
( )1.492مليون ريال �سعودي والودائع لأجل بقيمة ثالثة �آالف و خم�سمائة و ثالثة و �أربعني ( )3.543مليون ريال �سعودي ،فيما ارتفعت الودائع الأخرى بقيمة مئتان و واحد و ثالثني
( )231مليون ريال �سعودي.
يف عام 2015م ،فقد انخف�ضت قيمة الودائع حتت الطلب بن�سبة  %5.6من �ستة و ع�شرين �ألف ًا و �أربعمائة و �سبعة و ثالثني ( )26.437مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �أربعة
و ع�شرين �ألف ًا و ت�سعمائة و خم�سة و �أربعني ( )24.945مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بعد �سحب ودائع بقيمة �ألف و �أربعمائة ( )1.400مليون ريال �سعودي من �ضمنها تلك
املتعلقة بالت�سوية املبكرة لبع�ض قرو�ض التمويل املتخ�ص�ص.
خالل عام 2016م ,ارتفع اجمايل الودائع بن�سبة  %3.7من ت�سعة و �أربعني �ألف ًا و �سبعمائة و خم�سة و �ستني ( )49.765مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى واحد و خم�سني �ألف ًا
و �ستمائة و اثنني ( )51.602مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ,يعود هذا االرتفاع �إلى زيادة يف قيمة الودائع لأجل بقيمة �ألف وخم�سمائة وثمانني ( )1.580مليون ريال �سعودي
والودائع حتت الطلب بقيمة خم�سمائة و�سبعة و�سبعني ( )577مليون ريال �سعودي .فيما ارتفعت الودائع الأخرى بقيمة ثالثمائة وع�شرين ( )320مليون ريال �سعودي.
يف عام 2016م ,فقد ارتفعت قيمة الودائع حتت الطلب بن�سبة  %2.3من �أربعة و ع�شرين �ألف ًا و ت�سعمائة و خم�سة و �أربعني ( )24.945مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى خم�سة و
ع�شرين �ألف ًا و خم�سمائة و اثنني و ع�شرين ( )25.522مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م متا�شيا مع زيادة تركيز البنك على ا�ستقطاب ودائع حتت الطلب كنوع من التمويل ذو تكلفة �أقل.
ويف 2017/09/30م ،انخف�ض اجمايل الودائع بن�سبة  %3.7من واحد و خم�سني �ألف ًا و �ستمائة و اثنني ( )51.602مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ت�سعة و �أربعني �ألف ًا و
�ستمائة و �ستة و �سبعني ( )49.676مليون ريال �سعودي يف 2017/09/31م ,يعود هذا التقل�ص �إلى انخفا�ض يف قيمة الودائع لأجل بقيمة �ألفني و�ستمائة و�سبعة و�سبعني ( )2.677مليون
ريال �سعودي .فيما �شهدت الودائع حتت الطلب زيادة بقيمة خم�سمائة وثمانية و�أربعني ( )548مليون ريال �سعودي والودائع الأخرى بقيمة مئتني وثالثة ( )203مليون ريال �سعودي.
ويف 2017/09/30م ،ارتفع ر�صيد الودائع حتت الطلب بن�سبة  %2.1من خم�سة و ع�شرون �ألف ًا و خم�سمائة و اثنان و ع�شرين ( )25.522مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى
�ستة و ع�شرين �ألف ًا و �سبعني ( )26.070مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ا�ستمرار البنك يف الرتكيز على ا�ستقطاب ودائع حتت الطلب كنوع من التمويل ذو تكلفة �أقل.
يف عام 2015م ،فقد �إنخف�ضت قيمة الودائع لأجل بن�سبة  %13.1من �سبعة و ع�شرين �ألف ًا و مائة و ثالثني ( )27.130مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثالثة و ع�شرين �ألف ًا و
خم�سمائة و �سبع و ثمانني ( )23.587مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م وذلك بعد �سحب عدد من الودائع الكبرية بقيمة �ألفني و مائة ( )2.100مليون ريال �سعودي يف عام 2015م
ب�سبب تقل�ص ال�سيولة يف اال�سواق ال�سعودية ومطالبة ه�ؤالء املودعني بعوائد �أعلى.
يف عام 2016م ,فقد ارتفعت قيمة الودائع لأجل بن�سبة  %6.7من �ألف و خم�سمائة و �سبع و ثمانني ( )23.587مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى خم�سة و ع�شرين �ألف ًا و مائة
و �سبعة و �ستني ( )25.167مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م وذلك بعد حت�سن �أداء ودائع جمموعة اخلدمات امل�صرفية للأفراد مما �أدى �إلى ا�ستقطاب املزيد من الودائع.
ويف 2017/09/30م ،انخف�ض ر�صيد الودائع لأجل بن�سبة  %10.6من خم�سة و ع�شرين �ألف ًا و مائة و �سبعة و �ستني ( )25.167مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى اثنني و ع�شرين
�ألف ًا و �أربعمائة و ت�سعني ( )22.490مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م متا�شي ًا مع �إ�سرتاتيجية البنك يف زيادة الرتكيز يف �إ�ستقطاب ودائع حتت الطلب لإدارة ال�سيولة ومتويل النمو
يف �أ�صول املجموعة وتقليل كلفة االقرتا�ض.
يف عام 2015م ،فارتفعت قيمة الودائع الأخرى بن�سبة  %23.1من �ألف و اثنني ( )1.002مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ألف و مئتني و ثالثة و ثالثني ( )1.233مليون ريال
�سعودي يف 2015/12/31م ،وتعود هذه الزيادة �إلى ا�ستمرار جناح �إ�سرتاتيجية اال�ستحواذ على الودائع.
يف عام 2016م ,انخف�ضت قيمة الودائع الأخرى بن�سبة  %26.0من �ألف و مئتني و ثالثة و ثالثني ( )1.233مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ت�سعمائة و ثالثة ع�شر ()913
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ,و يعود هذا االنخفا�ض �إلى انخفا�ض قيمة ال�شيكات امل�صرفية املعلقة.
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يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م ،ارتفعت قيمة الودائع الأخرى بن�سبة %22.2من ت�سعمائة و ثالثة ع�شر ( )913مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ألف و مائة و �ستة ع�شر
( )1.116مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع قيمة ال�شيكات امل�صرفية املعلقة والإيداعات املعلقة.
66 6 -66 -6مطلوبات أخرى
666 -6 6 -66 -6مطلوبات أخرى بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة

اجلدول  45-6مطلوبات �أخرى بح�سب ال�شركة الأم وال�شركات التابعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

بنك اجلزيرة

1.031

581

652

643

اجلزيرة كابيتال

91

85

99

98

الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

1.122

666

751

741

تعديالت التوحيد

()31

()16

()23

()6

الإجمايل بعد تعديالت التوحيد

1.091

650

728

735

ماليني الريـاالت ال�سعودية

امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

يف 2017/09/30م ،يعود مبلغ �ستمائة و ثالثة و �أربعني ( )643مليون ريال �سعودي� ،ضمن �إجمايل املطلوبات الأخرى البالغة �سبعمائة و واحد و �أربعني ( )741مليون ريال �سعودي� ،إلى بنك
اجلزيرة .يتعلق تعديل التجميع بالعموالت اخلا�صة امل�ستحقة على ودائع �شركة اجلزيرة كابيتال املحتفظ بها يف دفاتر بنك اجلزيرة والأتعاب وامل�صاريف الأخرى بني �شركات املجموعة.
666 -6 6 -66 -6املطلوبات األخرى بحسب الطبيعة  -بنك الجزيرة

اجلدول  46-6املطلوبات الأخرى بح�سب الطبيعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

قيمة عادلة �سلبية للم�شتقات

379

-

-

-

م�صاريف عموالت خا�صة م�ستحقة

151

-

-

-

برنامج خري اجلزيرة الهل اجلزيرة

49

45

34

36

توزيعات ارباح م�ستحقة

27

27

27

28

�أخرى

425

509

591

579

1.031

581

652

643

ماليني الريـاالت ال�سعودية

الإجمايل
امل�صدر� :إدارة بنك اجلزيرة

يف عام 2015م ،بلغت املطلوبات الأخرى خم�سمائة و �إحدى و ثمانني ( )581مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م بعد ان قام البنك ب�إعادة ت�صنيف القيمة العادلة ال�سلبية للم�شتقات
املالية و م�صاريف عموالت خا�صة م�ستحقة �إلى بنود اخرى من مطلوبات البنك .راجع فقرة التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية .تت�ضمن املطلوبات الأخرى يف 2016/09/30م مطلوبات
برنامج خري اجلزيرة الهل اجلزيرة ،توزيعات ارباح م�ستحقة ا�ضافة �إلى مطلوبات اخرى.
�أما يف عام 2016م ,فقد ارتفعت املطلوبات الأخرى بن�سبة  %12.2من خم�سمائة و واحد و ثمانني ( )581مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ستمائة و اثنني و خم�سني ()652
مليون ريـال �سعودي يف 2016/12/31م و يعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة يف املطلوبات االخرى التي قابلها جزئيا انخفا�ض يف برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة.
انخف�ضت املطلوبات الأخرى بن�سبة  %1.4من �ستمائة و اثنني و خم�سني ( )652مليون ريـال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ستمائة و ثالثة و �أربعني ( )643مليون ريـال �سعودي يف
2017/09/30م نتيجة انخفا�ض طفيف يف املطلوبات االخرى.
متثل القيمة العادلة ال�سلبية للم�شتقات القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة يف مرحلة الدفع جلميع امل�شتقات املحتفظ بها .تتعلق الزيادة يف هذا الر�صيد فوق القيمة
العادلة املوجبة للم�شتقات �إلى مراكز �أدوات مقاي�ضة الأرباح ببنك اجلزيرة.
تت�ألف م�ستحقات العموالت اخلا�صة الدائنة من الربح امل�ستحق للعمولة التي مت احل�صول عليها منذ �آخر دفعة لودائع و�أر�صدة م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى .ازدادت هذه
الأر�صدة بني 2014/12/31م و 2016/12/31م من مائة و ع�شرين ( )120مليون ريـال �سعودي �إلى مائة و واحد و خم�سني ( )151مليون ريـال �سعودي ،بالتزامن مع تراكم �أر�صدة
الودائع لأجل خالل الفرتة.
مت �إطالق برنامج اجلزيرة اخلريي عم ًال ب�سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية للبنك حيث متت امل�ساهمة مبدئي ًا مببلغ  100مليون ريال �سعودي يف عام 2006م .يتم ال�سحب من هذا املبلغ عند
احلاجة لتمويل خمتلف الأن�شطة اخلريية اخلا�صة ببنك اجلزيرة.
تتعلق التوزيعات الدائنة بالتوزيعات واملبالغ التي مل يطالب بها امل�ساهمون من قبل عام  2011ب�شكل رئي�سي و لكن مع مبالغ �صغرية يف جميع ال�سنوات.
ميثل بند "�أخرى" ب�شكل �أ�سا�سي املكاف�آت وم�ستحقات املوظفني الأخرى واملبالغ امل�ستحقة �إلى موردي املرافق وامل�صروفات املتنوعة الأخرى� .إن هذه املبالغ بطبيعتها ق�صرية الأجل .يف
عام 2015م ،ازدادت قيمة املطلوبات الأخرى بن�سبة  %19.8من �أربعمائة و خم�سة و ع�شرين ( )425مليون ريـال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى خم�سمائة و ت�سعة ( )509مليون ريـال
�سعودي يف 2015/12/31م ،وذلك مع الزيادة يف رواتب وم�صاريف املوظفني بن�سبة  %28.1يف عام 2015م.
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يف عام 2016م ,ارتفعت قيمة املطلوبات الأخرى بن�سبة  %16.1من خم�سمائة و ت�سعة ( )509مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى خم�سمائة و واحد و ت�سعني ( )591مليون ريـال
�سعودي يف 2016/12/31م ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة خم�ص�صات �ضريبة الدخل ،ومكاف�آت نهاية اخلدمة ،ودائنني متنوعني ،وم�صروفات م�ستحقة �أخرى.
ويف 2017/09/30م انخف�ض ر�صيد املطلوبات الأخرى بن�سبة  %2.0من خم�سمائة و واحد و ت�سعني ( )591مليون ريـال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى خم�سمائة و ت�سعة و �سبعني
( )579مليون ريـال �سعودي نتيجة انخفا�ض املكافئات امل�ستحقة و خم�ص�ص �ضريبة الدخل ،الذي قابله جزئيا زيادة يف خم�ص�ص الزكاة ومكاف�أة نهاية اخلدمة.
66 6 -66 -6تشتمل مكونات امليزانية العمومية األخرى عىل ما ييل:
666 -6 6 -66 -6استثمــار يف رشكات زميلة

ميثل هذا اال�ستثمار ح�صة املجموعة البالغة  %35يف �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين.
توفر �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين منتجات احلماية واالدخار املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .ووفق ًا ملتطلبات نظام الت�أمني ال�سعودي� ،أن�ش�أت �شركة الت�أمني هذه كمن�ش�أة قانونية م�ستقلة
مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي (تداول)ُ .منحت �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين رخ�صة الت�أمني من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف2013/12/31م.
666 -6 6 -66 -6العقارات األخرى

تعود كافة الأر�صدة امل�صنفة كـ"عقارات �أخرى" لبنك اجلزيرة و�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري ("�أمان").
حت�صل املجموعة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،على بع�ض العقارات مقابل �سداد قرو�ض و�سلف م�ستحقة .تعترب هذه العقارات موجودات مقتناة للبيع ،وتظهر مبدئي ًا ب�صايف القيمة
املمكن حتقيقها للقرو�ض وال�سلف امل�ستحقة والقيمة العادلة احلالية للعقارات املعنية �إن وجدت� ،أيهما �أقل ،ناق�ص ًا تكاليف البيع �إذا كانت مادية .بعد الت�سجيل املبدئي بالدفاتر ،يتم
�إعادة تقييم هذه العقارات ب�شكل دوري وال يتم احت�ساب �أي ا�ستهالك عليها.
انخف�ض بند العقارات الأخرى ب�شكل كبري يف عام 2015م حيث بلغ اربعة و اربعني ( )44مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى بيع ارا�ض بقيمة دفرتية
بلغت �ستمائة و�ستة ع�شر ( )616مليون ريال �سعودي� .أدى بيع االر�ض ب�سعر بلغ الف ومائة وت�سع وثمانني ( )1.189مليون ريال �سعودي يف احل�صول عن ربح بقيمة خم�سمائة وثالثة
و�سبعني ( )573مليون ريال �سعودي مت قيده �ضمن بند "دخل عمليات �أخرى بال�صايف ".
يف عام 2016م ,ارتفع بند العقارات الأخرى بن�سبة  %40.9من اربعة و اربعني ( )44مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى اثنني و �ستني ( )62مليون ريـال �سعودي يف
2016/12/31م نتيجة ح�صول املجموعة على عقارات بقيمة ثماين وع�شرين ( )28مليون ريال �سعودي .باملقابل ،مت تخفي�ض هذه الزيادة بقيمة ع�شرة ( )10ماليني ريال �سعودي اثر
بيع عقار بهذه القيمة.
كما وا�صل بند العقارات الأخرى يف االرتفاع لي�صل �إلى �أربعمائة وخم�سة و�أربعني ( )445مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ويعود ذلك ب�شكل
رئي�سي �إلى ح�صول املجموعة على ثالث �أرا�ضي بقيمة ثالثمائة وثالثة وثمانني ( )383مليون ريال �سعودي مقابل تعرث �سداد قرو�ض و�سلف م�ستحقة.
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بحكم طبيعة العمل امل�صريف وم�صادر التمويل املعتمدة ،تنح�صر مديونيات البنك ب�شكل �أ�سا�سي يف ودائع العمالء ،والأر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،و�سندات الدين امل�صدرة
و �أدوات الدين الثانوية (على �شكل �صكوك) ،ا�ضافة �إلى ا�ستخدام البنك لأدوات �إئتمان من خالل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كما البنوك الأخرى ب�شكل ت�سهيالت مرابحة ووكالة
لإدارة ال�سيولة لديه.
بخالف ما �سبق �أعاله ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه لي�س لدى البنك �أ ّية مبالغ دائنة �أو �سحوبات على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية �أو �أ ّية التزامات �شراء متويل ت�أجريي �أو �أ ّية
ديون م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي ،م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن ،كما لي�س لدى البنك �أية مبالغ ذات طبيعة متويلية لأطراف اخرى.
يف مار�س 2011م� ،أ�صدر بنك اجلزيرة � 1.000صك ثانوي بقيمة مليون ريال �سعودي لكل منها ،مع ن�سبة توزيع �أرباح مبنية على �أ�سا�س معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية
ال�سعودية ("�سايبور") ملدة � 6أ�شهرُ ،يعاد حتديدها مقدم ًا كل ن�صف �سنة ،بالإ�ضافة �إلى هام�ش يبلغ  170نقطة �أ�سا�س �سنوي ًا ،وتدفع ن�صف �سنوي ًا عن الفرتة ال�سابقة .يتم دفع الأرباح
يف  29مار�س و � 29سبتمرب من كل عام حتى  29مار�س 2021م وهو تاريخ ا�ستحقاق ال�صكوك.
مت ا�ستخدام متح�صالت ال�صكوك من قبل البنك لتعزيز هيكل ر�أ�سماله حيث تتكون ال�صكوك من ال�شريحة الثانية من ر�أ�س املال للأغرا�ض التنظيمية يف اململكة العربية ال�سعودية.
لدى البنك خيار �شراء ال�صكوك من حامليها ميكن اال�ستفادة منه بعد 2016/03/29م وعند ا�ستيفاء �شروط معينة وفق ًا للأحكام املذكورة يف ن�شرة االكتتاب بتاريخ 2011/03/28م.
يف 2016/03/29م ،قام البنك مبمار�سة خيار ا�سرتجاع ال�صكوك امل�صدرة لتعزيز ر�أ�س املال ،بناءا على ا�ستيفاء �شروط حمددة ح�سب الأحكام الواردة يف ن�شرة الإ�صدار املتعلقة بها.
يف يونيو 2016م� ،أ�صدر البنك �ألفني (� )2.000صك ثانوي بقيمة �ألفني ( )٢٫٠٠٠مليون ريال �سعودي ،مع ن�سبة توزيع �أرباح مبنية على �أ�سا�س معدّل العائد ما بني البنوك يف اململكة
العربية ال�سعودية ("�سايبور") ملدة � 6أ�شهرُ ،يعاد حتديدها مقدم ًا كل ن�صف �سنة ،بالإ�ضافة �إلى هام�ش يبلغ  190نقطة �أ�سا�س �سنوي ًا ،وتدفع ن�صف �سنوي ًا عن الفرتة ال�سابقة.
لدى البنك خيار �شراء ال�صكوك من حامليها ميكن اال�ستفادة منه بعد 2021/06/02م وعند ا�ستيفاء �شروط معينة وفق ًا للأحكام املذكورة يف ن�شرة اال�صدار.
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اجلدول  ٤٧-6اجمايل حقوق امل�ساهمني
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

ر�أ�س املال

4.000

4.000

4.000

5.200

احتياطي نظامي

1.406

1.727

1.945

1.945
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2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

احتياطي عام

68

68

68

68

احتياطيات �أخرى

()142

()173

()211

()154

�أرباح مبقاة

826

1.791

2.302

1.548

6.158

7.413

8.104

8.607
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�إجمايل حقوق امل�ساهمني
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يف2017/09/30م ،بلغ �إجمايل حقوق ملكية املجموعة ثمانية �آالف و �ستمائة و �سبعة ( )8.607مليون ريال �سعودي تتكون ب�شكل رئي�سي مما يلي:


ر�أ�س مال بقيمة خم�سة �آالف و مائتي ( )5.200مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م .وافق امل�ساهمون يف البنك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 10
�أبريل 2017م على زيادة ر�أ�سمال البنك من مبلغ  4مليار ريال �سعودي �إلى  5.2مليار ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم منحة للم�ساهمني يف البنك (ثالثة �أ�سهم لكل
ع�شرة �أ�سهم مملوكة) .اكتملت الإجراءات النظامية التي تتعلق بزيادة ر�أ�س املال خالل الربع الثاين من ال�سنة .وبالتايل يكون ر�أ�سمال البنك امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع
بالكامل هو  520مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم.
متثل االحتياطيات النظامية املتطلبات املعتمدة وفق ًا للمادة  7من نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،حيث يتعني على جميع
البنوك حتويل  %25.0من �صايف الربح ال�سنوي كحد �أدنى �إلى االحتياطي النظامي حتى ي�ساوي االحتياطي ر�أ�س املال املدفوع .ازداد هذا الر�صيد خالل فرتة الـ � 3سنوات
نتيجة ل�صايف ربح املجموعة .علم ًا ب�أن هذه االحتياطيات غري متاحة للتوزيع.



متثل االحتياطيات الأخرى (مائة و �أربعة و خم�سني ( )154مليون ريال �سعودي) كما يف2017/09/30م ومئتني و�أحد ع�شر ( )211مليون ريال �سعودي كما يف
2016/12/31م؛ �صايف �أرباح وخ�سائر �إعادة التقييم غري املحققة للجزء الفعال من حتوطات التدفقات النقدية للبنك .و هذه االحتياطيات غري متاحة للتوزيع.



ازدادت الأرباح املبقاة من �ألف و �سبعمائة و واحد و ت�سعني ( )1.791مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �ألفني و ثالثمائة و اثنني ( )2.302مليون ريال �سعودي
يف 2016/12/31م متا�شي ًا مع �صايف ربح املجموعة .كما انخف�ضت الأرباح املبقاة من �ألفني و ثالثمائة و اثنني ( )2.302مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى �ألف
و خم�سمائة و ثمانية و �أربعني ( )1.548مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م متا�شي ًا مع ا�صدار اال�سهم يف 2017م.



يجدر الذكر �أن قرار �إ�صدار الأ�سهم الإ�ضافية يحتاج �إلى موافقة اجلهات احلكومية ذات العالقة واجلمعية العمومية غري العادية.
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اجلدول  48-6كفاية ر�أ�سمال املجموعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

خماطر االئتمان

48.210

49.807

48.372

49.054

خماطر العمليات

3.482

3.952

4.750

4.944

خماطر ال�سوق

1.751

1.215

1.129

873

اجمايل الركن  - 1موجودات مرجحة املخاطر

53.443

54.974

54.252

54.872

ر�أ�س املال الأ�سا�سي (امل�ستوى )1

6.299

7.579

8.304

8.753

ر�أ�س املال امل�ساند (امل�ستوى )2

1.209

1.121

2.470

2.408

ر�أ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند ()2+1

7.508

8.700

10.774

11.161

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى )2 + 1

%14.05

%15.83

%19.86

%20.34

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى )1

%11.79

%13.79

%15.31

%15.95

احلد الأدنى بح�سب متطلبات بازل )%( 3

%8.0

%8.0
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امل�صدر :القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يتكون ر�أ�س املال القانوين للمجموعة ب�شكل رئي�سي من ر�أ�س املال واالحتياطي القانوين واالحتياطيات الأخرى والأرباح املبقاة وال�صكوك الثانوية واخل�صومات املحددة الأخرى.
يف عام 2015م ،ازدادت املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى من ثالثة و خم�سني �ألف ًا و �أربعمائة و ثالثة و �أربعني ( )53.443مليون ريال �سعودي يف
2014/12/31م �إلى �أربعة و خم�سني �ألف ًا و ت�سعمائة و �أربعة و �سبعني ( )54.974مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ب�سبب الزيادة يف القرو�ض وال�سلف .حيث ازدادت املوجودات
املرجحة مبخاطر االئتمان التي مثلت  %90.6من جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى يف 2015/12/31م (مقابل  %90.2يف 2014/12/31م) من
ثمانية و �أربعني �ألف ًا و مئتني و ع�شرة ( )48.210مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ت�سعة و �أربعون �ألف ًا و ثمامنائة و �سبعة ( )49.807مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م.
ازداد ر�أ�س املال النظامي للمجموعة من �سبعة �آالف و خم�سمائة و ثمانية ( )7.508مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى ثمانية �آالف و �سبعمائة ( )8.700مليون ريال �سعودي
يف 2015/12/31م ب�شكل رئي�سي ب�سبب زيادة �أرباح املجموعة املبقاة مقابل انخفا�ض ن�سبة ال�صكوك امل�ؤهلة لبنك اجلزيرة مببلغ  100مليون ريال �سعودي �سنوي ًا ب�سبب اخليار املتوفر
للبنك با�ستدعاء هذه ال�صكوك يف 2016م.
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وقد ارتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى  )2 + 1يف املجموعة من  %14.05يف 2014/12/31م �إلى  %15.83يف 2015/12/31م وهي ن�سبة �أعلى من احلد الأدنى
املطلوب مبوجب معيار بازل  3والبالغ � .%8إن ارتفاع ن�سبة كفاية ر�أ�س مال خالل الفرتة يعود ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة �أرباح املجموعة املبقاة .وعلى الرغم من �أن ر�أ�س املال القانوين لبنك
اجلزيرة �أعلى من ن�سبة  %8املتطلبة مبوجب معيار بازل  3و لكنه مل ي�ستويف احلد الأدنى من متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي البالغ  %14.5كما يف نهاية عام 2015م و عليه
ا�ستح�صل البنك على مهلة �إ�ضافية للإلتزام بهذه الن�سبة على خلفية العمل اجلاري حول �إ�صدار اكتتاب خا�ص.
ارتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى  )1يف املجموعة من  %11.79يف 2014/12/31م �إلى  %13.79يف 2015/12/31م وهي ن�سب �أعلى من احلد الأدنى املطلوب
مبوجب معيار بازل  3والبالغ  %8نتيجة زيادة �أرباح املجموعة املبقاة.
يف عام 2016م ,انخف�ضت املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى من �أربعة و خم�سني �ألف ًا و ت�سعمائة و �أربعة و �سبعني ( )54.974مليون ريال �سعودي يف
2015/12/31م �إلى �أربعة و خم�سني �ألف ًا و مئتني و اثنني و خم�سني ( )54.252مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة الزيادة يف القرو�ض وال�سلف .حيث انخف�ضت املوجودات
املرجحة مبخاطر االئتمان التي مثلت  %89.2من جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى يف 2016/12/31م (مقابل  %90.6يف 2015/12/31م)
ت�سعة و �أربعني �ألف ًا و ثمامنائة و �سبعة ( )49.807مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثمانية و �أربعني �ألف ًا و ثالثمائة و اثنني و �سبعني ( )48.372مليون ريال �سعودي يف
2016/12/31م.
ازداد ر�أ�س املال النظامي للمجموعة من ثمانية �آالف و �سبعمائة ( )8.700مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ع�شرة �آالف و �سبعمائة و �أربعة و �سبعني ( )10.774مليون ريال
�سعودي يف 2016/12/31م نتيجة زيادة �أرباح املجموعة املبقاة بالإ�ضافة �إلى ا�صدار �صكوك لتعزيز ر�أ�س املال والبالغة اثنني ( )2مليار يف 2016/12/31م (مقابل �سبعمائة ()700
مليون يف 2015/12/31م).
وقد ارتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى  )2 + 1يف املجموعة من  %15.83يف 2015/12/31م �إلى  %19.86يف 2016/12/31م وهي ن�سبة �أعلى من احلد الأدنى
املطلوب مبوجب معيار بازل  3والبالغ � ،%8.0إن ارتفاع ن�سبة كفاية ر�أ�س املال خالل الفرتة يعود ب�شكل رئي�سي �إلى زيادة �أرباح املجموعة املبقاة بالإ�ضافة �إلى ا�صدار �صكوك لتعزيز ر�أ�س
املال والتي يتم ت�صنيفها �ضمن املركزية الأولى  -امل�ستوى الثاين.
ازدادت املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى �إلى �أربعة و خم�سني �ألف ًا و ثمامنائة و اثنني و �سبعني ( )54.872مليون ريال �سعودي كما يف 2017/09/30م ب�سبب
الزيادة يف القرو�ض وال�سلف وحمفظة اال�ستثمارات .كما ارتفعت املوجودات املرجحة مبخاطر االئتمان �إلى ن�سبة  %89.4من اجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر يف 2017/09/30م
(مقابل  %89.2يف 2016/12/31م).
ازداد ر�أ�س املال النظامي للمجموعة بن�سبة  %3.6لي�صبح �أحد ع�شر �ألف ًا و مائة و واحد و �ستني ( )11.161مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ،وذلك نتيجة الزيادة يف ر�أ�س
املال الأ�سا�سي بن�سبة  %5.4من ثمانية �آالف و ثالثمائة و �أربعة ( )8.304مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ثمانية �آالف و �سبعمائة و ثالثة و خم�سني ( )8.753مليون ريال
�سعودي يف 2017/09/30م.
ازدادت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال (الركيزة الأولى  -امل�ستوى  )2 + 1يف املجموعة من  %19.86يف 2016/12/31م �إلى  %20.34يف 2017/09/30م جراء الزيادة يف ر�أ�س املال الأ�سا�سي،
وتبقى هذه الن�سبة �أعلى من احلد الأدنى املطلوب مبوجب معيار بازل  3والبالغ .%8.0
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اجلدول  49-6التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان يف املجموعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

خطابات �ضمان

3.685

4.685

4.144

4.215

اعتمادات م�ستندية

1.054

740

973

820

التزامات غري قابلة للنق�ض لتمديد االئتمان

186

150

150

150

قبوالت

331

447

612

540

5.256

6.022

5.879

5.725

ماليني الريـاالت ال�سعودية
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متثل خطابات ال�ضمان تعهد ًا بالدفع مبلغ من املال مل�صلحة امل�ستفيد يف حال التخلف عن ال�سداد .ت�شتمل ال�ضمانات ب�شكل �أ�سا�سي على ال�ضمانات املالية و�ضمانات ح�سن التنفيذ .ازداد
هذا الر�صيد من ثالثة �آالف و �ستمائة و خم�سة و ثمانني ( )3.685مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م� ،إلى �أربعة �آالف و �ستمائة و خم�سة و ثمانني ( )4.685مليون ريال �سعودي يف
2015/12/31م نتيجة الزيادة يف حجم املعامالت يف هذه الت�سهيالت نتيجة تركيز البنك على حت�سني خدمة العمالء عرب العمل مببد�أ الالمركزية مما �أدى �إلى املزيد من البيع املتبادل.
يف 2016م ,تقل�ص هذا الر�صيد من �أربعة �آالف و �ستمائة و خم�سة و ثمانني ( )4.685مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أربعة �آالف و مائة و �أربعة و �أربعني ( )4.144مليون
ريال �سعودي يف 2015/12/31م ب�سبب الركود يف �سوق املقاوالت يف اململكة.
�أما يف 2017/09/30م ،فقد ارتفعت قيمة خطابات ال�ضمان بن�سبة  %1.7لت�صبح �أربعة �آالف و مئتني و خم�سة ع�شر ( )4.215مليون ريال �سعودي ،وذلك ب�سبب حت�سن االقت�صاد
ال�سعودي ،وزيادة الإنفاق احلكومي واال�ستقرار يف �سوق النفط.
يتم �إ�صدار اعتمادات م�ستندية ب�شكل رئي�سي من قبل البنك لدعم عمالئه يف معامالتهم التجارية ل�ضمان ال�سداد لبائع الب�ضائع و�/أو مقدم اخلدمات .تعتمد العموالت املحققة من
خطابات اعتماد ب�شكل رئي�سي على �أحجام خطابات االعتماد التي تعامل معها البنك بالإ�ضافة �إلى مدة ومبلغ و�ضمان خطابات االعتماد .انخف�ض هذا الر�صيد من �ألف و �أربعة و خم�سني
( )1.054مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �سبعمائة و �أربعني ( )740مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اثر بع�ض الإ�ستحقاقات.
يف عام 2016م ,ارتفعت االعتمادات م�ستندية بن�سبة  %31.5من �سبعمائة و �أربعون ( )740مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ت�سعمائة و ثالثة و �سبعون ( )973مليون ريال
�سعودي يف 2016/12/31م وذلك نتيجة زيادة الأعمال التجارية والتطورات االقت�صادية يف اململكة بالإ�ضافة ايل زيادة الإنفاق احلكومي وحت�سن �أ�سعار النفط.
�أما يف 2017/09/30م ،فقد تقل�صت قيمة االعتمادات امل�ستندية بن�سبة  %15.7لت�صبح ثمامنائة و ع�شرين ( )820مليون ريال �سعودي ،وذلك ب�سبب تباط�ؤ االقت�صاد الوطني والعاملي.
111

تت�ضمن التعهدات وااللتزامات التزامات ملنح ائتمان (غري قابلة للنق�ض) وعدد العمليات التابعة للبنك ح�صرا وهي متثل يف املقام الأول الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة وغري امل�سحوبة .
�إن التغري يف االلتزامات غري القابلة للنق�ض لتقدمي الإئتمان بني 2014/12/31م و 2015/12/31م يعود �إلى �إلغاء �أو ا�ستخدام هذه الت�سهيالت من قبل بع�ض العمالء .هذا ومل يطر�أ �أي
تغيري على االلتزامات غري القابلة للنق�ض لتمديد االئتمان �إذ بقيت ثابتة عند م�ستوى مائة و خم�سني ( )150مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م و 2016/12/31م و 2017/09/30م
نتيجة الطلب لهذه الت�سهيالت من قبل بع�ض العمالء.
�إنّ الأوراق املقبولة هي �أوراق دفع مت التعهد ب�سدادها يف امل�ستقبل �أو �سندات �آجلة يقبلها وي�ضمنها بنك اجلزيرة وت�سحب على �إحدى الودائع ببنك اجلزيرة .مثلت الأوراق املقبولة %6.3
من �إجمايل التعهدات وااللتزامات يف 2014/12/31م و  %7.4من �إجمايل التعهدات وااللتزامات يف 2015/12/31م و  %10.4يف 2016/12/31م و %9.4يف 2017/09/30م ولها
�أجل ا�ستحقاق يقل عن � 3أ�شهر.

اجلدول  50-6االلتزامات الر�أ�سمالية يف املجموعة
2014/12/31م

2015/12/31م

2016/12/31م

2017/09/30م

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

م�شاريع تكنولوجيا املعلومات

78

80

70

83

م�شاريع بناء فروع

22

16

11

18

�أخرى

5

4

5

6

105

123

86

107
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بلغت االلتزامات الر�أ�سمالية للمجموعة يف 2017/09/30م ويف 2016/12/31م ويف 2015/12/31م ويف 2014/12/31م مائة و �سبعة ( )107مليون ريال �سعودي� ،ستة و ثمانني ()86
مليون ريال �سعودي ,مائة و ثالثة و ع�شرين ( )123مليون ريال �سعودي و مائة و خم�سة ( )105مليون ريال �سعودي على التوايل .تعود هذه االلتزامات �إلى بناء فروع وم�شاريع تكنولوجيا
املعلومات.
فقد ارتفعت االلتزامات الر�أ�سمالية املتعلقة مب�شاريع تكنولوجيا املعلومات يف املجموعة بن�سبة  %2.6من ثمانية و �سبعني ( )78مليون ريال �سعودي يف 2014/12/30م �إلى ثمانني ()80
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م .
يف عام 2016م ,انخف�ضت االلتزامات الر�أ�سمالية للمجموعة بن�سبة  %12.5من ثمانني ( )80مليون ريال �سعودي يف عام 2015م �إلى �سبعني ( )70مليون ريال �سعودي يف عام 2016م
ب�سبب �إنهاء جزء من امل�شاريع املعلوماتية.
�أما يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م .فقد ارتفعت االلتزامات الر�أ�سمالية املتعلقة مب�شاريع تكنولوجيا املعلومات بن�سبة  %18.6من �سبعني ( )70مليون ريال �سعودي يف
عام 2016م �إلى ثالثة و ثمانني ( )83مليون ريال �سعودي ب�سبب �إنهاء جزء من امل�شاريع املعلوماتية.
كما انخف�ضت االلتزامات الر�أ�سمالية املتعلقة مب�شاريع بناء فروع بن�سبة  %27.3من اثنني و ع�شرين ( )22مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م �إلى �ستة ع�شر ( )16مليون ريال
�سعودي يف 2015/12/31م نتيجة انخفا�ض االلتزامات الر�أ�سمالية للم�شاريع املتعلقة ب�إن�شاء فروع جديدة ،بالإ�ضافة �إلى جتديد بع�ض الفروع.
يف عام 2016م ,انخف�ضت االلتزامات الر�أ�سمالية املتعلقة مب�شاريع بناء فروع بن�سبة  %31.3من �ستة ع�شر ( )16مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى �أحد ع�شر ( )11مليون ريال
�سعودي يف 2016/12/31م نتيجة انخفا�ض االلتزامات الر�أ�سمالية للم�شاريع املتعلقة ب�إن�شاء فروع جديدة ،بالإ�ضافة �إلى جتديد بع�ض الفروع.
اما يف 2017/09/30م ارتفعت االلتزامات الر�أ�سمالية املتعلقة مب�شاريع بناء فروع بن�سبة  %63.6من �أحد ع�شر ( )11مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م �إلى ثمانية ع�شر ()18
مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع االلتزامات الر�أ�سمالية للم�شاريع املتعلقة ب�إن�شاء فروع جديدة ،بالإ�ضافة �إلى جتديد بع�ض الفروع.

666 -6قامئة التدفقات النقدية املوحدة
اجلدول  51-6قائمة التدفقات النقدية املوحدة
فرتة الت�سعة

فرتة الت�سعة

�أ�شهر املنتهية يف
2016/09/30م غري
مدققة

�أ�شهر املنتهية يف
2017/09/30م غري
مدققة

�صايف الدخل للفرتة

572

1.287

872

720

664

�صايف التعديالت لبنود التدفقات غري النقدية

423

112

195

141

240

وديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

()447

114

12

52

()78

�أر�صدة م�ستحقة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية

()919

900

769

769

()166

ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()31

48

273

129

2

القيمة العادلة املوجبة مل�شتقات مالية

-

-

69

75

15

و�سلف
قرو�ض ُ

()6.633

()671

()50

()1.108

978

عقارات اخرى� ،صايف

12

616

()18

8

()383

موجودات �أخرى

()337

198

()118

()184

()48
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2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة

فرتة الت�سعة

2016م
مدققة

�أ�شهر املنتهية يف
2016/09/30م غري
مدققة

�أ�شهر املنتهية يف
2017/09/30م غري
مدققة

()512

555

2.672

570

()1.926
()66
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2014م
مدققة

�أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

()622

318

ودائع العمالء

6.487

()4.896

1.837

قيمة عادلة �سالبة مل�شتقات مالية

-

-

()38

148

مطلوبات �أخرى

55

3

30

()195

61

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

()2.435

()3.370

2.255

819

1.061

�صايف النقدية (امل�ستخدم يف) من الأن�شطة الت�شغيلية

()1.440

()1.971

3.321

1.679

1.965

متح�صالت �إ�ستحقاق وبيع ا�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة

3.407

440

8

137

525

�شراء ا�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة

()2.084

()344

()5.297

()5.464

()4.626

�إ�ستثمارات يف �شركة زميلة

-

-

6

7

6

�شراء ممتلكات ومعدات

()171

()163

()105

()80

()138

متح�صالت بيع ممتلكات ومعدات

-

8

-

-

-

متح�صالت �أرباح م�ستلمة

3

2

-

-

-

�صايف النقدية (امل�ستخدم يف) من الأن�شطة اال�ستثمارية

1.155

()57

()5.388

()5.400

()4.233

ا�صدار �صكوك لتعزيز ر�أ�س املال

-

-

2.006

2.028

19

دفع �صكوك لتعزيز ر�أ�س املال

-

-

()1.007

()1.007

-

توزيعات �أرباح مدفوعة

-

-

-

-

()190

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

-

-

()50

()47

()25

�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية

-

-

949

974

()196

�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية

()285

()2.028

()1.118

()2.747

()2.464

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة

7.213

6.928

4.914

4.914

3.797

6.928

4.900

3.797

2.167

1.333

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة

2015م
مدققة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يف عام 2015م ,فقد ارتفع �صايف دخل املجموعة بن�سبة  %125.0نتيجة بيع قطعة ار�ض بقيمة الف ومائة وت�سعة وثمانني ( )1.189مليون ريال �سعودي ،حيث كانت تبلغ قيمتها الدفرتية
�ستمائة و�ستة ع�شر ( )616مليون ريال �سعودي مت قيدها �ضمن بند "�أ�صول عقارية اخرى� ،صايف".
يف عام 2016م ,فقد انخف�ض �صايف دخل املجموعة بن�سبة  %32.2من �ألف و مئتني و �سبعة و ثمانني ( )1.287مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م �إلى ثمامنائة و اثنني و �سبعني
( )872مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ويعزى ذلك �إلى انخفا�ض الربح الناجت عن بيع عقارات من مائتني و �أحد ع�شر ( )211مليون ريال �سعودي يف عام 2016م مقارنة مع
خم�سة مئة و ثالثة و �سبعني مليون ( )573ريال �سعودي يف عام 2015م.
و يف 2017/09/30م ,فقد انخف�ض �صايف دخل املجموعة مببلغ �ستة و خم�سني ( )56مليون ريال �سعودي �إلى �ستمائة و �أربعة و �ستني ( )664مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م
نتيجة عدم وجود �أرباح ناجتة عن بيع عقارات.
تتعلق تعديالت البنود غري النقدية ب�شكل رئي�سي بعك�س تكاليف انخفا�ض القيمة غري النقدية للقرو�ض واال�ستثمارات و بعك�س الأ�ستهالك.
�أثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية ب�شكل ايجابي على �صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية خالل ال�سنة املالية 2016م (ارتفع بواقع خم�سة �آالف و �ستمائة و �أربعة
و ع�شرين ( )5.624مليون ريال �سعودي) ,وقد نتج ذلك ب�شكل �أ�سا�سي عن:





ارتفاع مببلغ �سبعمائة و ت�سعة و �ستني ( )769مليون ريال �سعودي يف الإيداعات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى يف عام 2016م ,و ارتفاع مببلغ ت�سعمائة ()900
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ,مقابل انخفا�ض بلغ ت�سعمائة وت�سعة ع�شر ( )919مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
انخفا�ض مببلغ خم�سني ( )50مليون ريال �سعودي يف القرو�ض و الت�سهيالت يف عام 2016م ,و ب�ستمائة و واحد و �سبعني ( )671مليون ريال �سعودي يف 2015م ,و ب�ستة
�آالف و �ستمائة و ثالثة و ثالثني ( )6.633مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
انخفا�ض مببلغ ثمانية ع�شر ( )18مليون ريال �سعودي يف العقارات الأخرى يف عام 2016م ,و ارتفاع مببلغ �ستمائة و �ستة ع�شر ( )616مليون ريال �سعودي يف عام 2015م,
و ارتفاع باثني ع�شر ( )12مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
ارتفاع مببلغ �ألف و ثمامنائة و �سبعة و ثالثني ( )1.837مليون ريال �سعودي يف ودائع العمالء يف عام 2016م ,و انخفا�ض مببلغ �أربعة �آالف و ثمامنائة و �ستة و ت�سعني
( )4.896مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ,مقابل ارتفاع ب�ستة �آالف و �أربعمائة و �سبعة و ثمانني ( )6.487مليون ريال �سعودي و �سبعة �آالف و �أربعمائة ()٧٫٤٠٠
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
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وقد �أثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات اال�ستثمارية ب�شكل �سلبي على �صايف التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية خالل ال�سنة املالية 2016م و 2015م (ا�ستخدام نقدي بواقع
خم�سة �آالف و ثالثمئة و ثمانية و ثمانني ( )5.388و �سبعة و خم�سني ( )57مليون ريال �سعودي على التوايل) ،مقابل ت�أثري ايجابي يف عام 2014م بلغ �ألف و مائة و خم�سة و خم�سني
( )1.155مليون ريال �سعودي وقد نتج ذلك ب�شكل �أ�سا�سي عن:
 متح�صالت من بيع ا�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة مببلغ ثمانية ( )8مليون ريال �سعودي يف عام 2016م و �أربعمائة و �أربعني ( )440مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و
ثالثة �آالف و �أربعمائة و �سبعة ( )3.407مليون ريال �سعودي يف عام 2014م؛ مقابل �شراء ا�ستثمارات بالكلفة املطف�أة مببلغ خم�سة �آالف و مئتني و �سبعة و ت�سعني ()5.297
مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ,و ثالثمائة و �أربعة و �أربعون ( )344مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و �ألفني و �أربعة و ثمانني ( )2.084مليون ريال �سعودي يف عام
2014م.
تتعلق تعديالت البنود غري النقدية ب�شكل رئي�سي بعك�س تكاليف انخفا�ض القيمة غري النقدية للقرو�ض واال�ستثمارات و بعك�س الأ�ستهالك.
�أثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية ب�شكل ايجابي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م البالغة �ألف و �ستون ( )1.060مليون ريال �سعودي .وقد نتج ذلك
ب�شكل �أ�سا�سي عن:
 ارتفاع مببلغ ت�سعمائة و ثمانية و �سبعني ( )978مليون ريال �سعودي يف القرو�ض والت�سهيالت يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ,و انخفا�ض مببلغ �ألف ومائة
وثمانية ( )1.108مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
 انخفا�ض مببلغ مائة و �ستة و �ستني ( )166مليون ريال �سعودي يف �أر�صدة م�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م و
ارتفاع مببلغ �سبعمائة وت�سعة و�ستني ( )769مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
 ارتفاع مببلغ �ألفني و �ستمائة و اثنني و �سبعني ( )2.672مليون ريال �سعودي يف الإيداعات لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف
2017/09/30م ,و ارتفاع مببلغ خم�سمائة وخم�سة وخم�سني ( )555مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
 انخفا�ض مببلغ ثالثمائة و ثالثة و ثمانني ( )383مليون ريال �سعودي يف العقارات الأخرى يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م ,مقابل ارتفاع مببلغ ثمانية
( )8ماليني ريال �سعودي فقط يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
 انخفا�ض مببلغ �ألف و ت�سعمائة و �ستة و ع�شرين ( )1.926مليون ريال �سعودي يف ودائع العمالء يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م مقابل ارتفاع مببلغ
خم�سمائة و�سبعني ( )570مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
وقد �أثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات اال�ستثمارية ب�شكل �سلبي على �صايف التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية بواقع ا�ستخدام نقدي بقيمة �أربعة �آالف و مئتني و ثالثة و
ثالثني ( )4.233مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م و مبلغ خم�سة �آالف و �أربعمائة ( )5.400مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية
يف 2016/09/30م  ،و قد نتج ذلك ب�شكل �أ�سا�سي عن:
 متح�صالت ا�ستحقاق و بيع ا�ستثمارات لغري �أغرا�ض املتاجرة مببلغ خم�سمائة وخم�سة وع�شرين ( )525مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م,
ومببلغ مئة و�سبعة وثالثني ( )137مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
 �شراء ا�ستثمارات بالكلفة املطف�أة مببلغ �أربعة �آالف و �ستمائة و �ستة و ع�شرين ( )4.626مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م و مببلغ خم�سة
�آالف و �أربعمائة و �أربعة و �ستني ( )5.464مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2016/09/30م.
وقد �أثرت الأن�شطة التمويلية ب�شكل �سلبي على �صايف التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية خالل فرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2017/09/30م .و بلغت مائة و �ستة و ت�سعني
( )196مليون ريال �سعودي وقد نتج عن ممار�سة احلق يف ا�ستخدام الأدوات املالية الثانوية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن البنك مل يقم بتوزيع �أي �أرباح خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف
2016/12/31م و 2014م و 2015م.
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7.7سياسة توزيع األرباح
يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدد من العوامل ت�شمل  -دون ح�صر -ربحية البنك يف ال�سنوات القادمة ،ومركزه املايل ،ومتطلبات املالءة املالية ،واالحتياطيات القابلة للتوزيع،
والتمويل املتاح لل�شركة ،والظروف االقت�صادية العامة ،واحلاجة لإعادة اال�ستثمار ،والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال البنك وغريها من العوامل التي قد يعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة هامة
من وقت لآخر  ،ف�ض ًال عن االعتبارات القانونية والنظامية الأخرى.
ووفق ًا لأحكام املادة ( )43من النظام الأ�سا�سي للبنك يقوم البنك بتوزيع الأرباح ال�سنوية ال�صافية للم�ساهمني بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى ،وتكوين
االحيتاطيات الالزمة ملواجهة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وخ�سائر اال�ستثمارات وااللتزامات الطارئة (وفق ًا ملا يراه جمل�س الإدارة) مبا يتفق مع �أحكام نظام مراقبة البنوك ،وذلك
على النحو التايل:
�أ -حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�ضريبة املقررة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني وتخ�صم من ن�صيبهم يف �صايف الربح.
ب -يجنب �سنوي ًا  %10من الأرباح ال�صافية  -بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة  -لتكوين االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية �أن توقف هذا التجنيب �أو تخفي�ض
الن�سبة يف حال �أ�صبح �إجمايل االحتياطي النظامي م�ساوي ًا لـ  %30من ر�أ�س مال البنك املدفوع.
ج -يخ�ص�ص مبلغ ال يقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع من الأرباح ال�صافية  -بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة واالحتياطي النظامي  -للتوزيع على امل�ساهمني وفق ًا ملا يقرتحه
جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة .ويف حال كان املبلغ املتبقي من الأرباح ال�صافية �أقل من ح�صة امل�ساهمني يف الأرباح ،فال يجوز للم�ساهمني املطالبة بتوزيعها من
�أرباح ال�سنوات التالية .كما ال يجوز للجمعية العامة �أن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما �أقرتحه جمل�س الإدارة.
د -يتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي من الأرباح ال�صافية وفق ًا ملا يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة.
ويحق للبنك االحتفاظ بالأرباح امل�ستحقة للم�ساهمني ل�سداد ديونهم �أو التزاماتهم .وتوزيع الأرباح على امل�ساهمني يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وذلك بعد احل�صول على
موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.
ومل يقم البنك بتوزيع �أي �أرباح عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م و2015م .وقد قام البنك بتوزيع �أرباح لل�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م بواقع  50هللة لل�سهم
وبن�سبة  %5من ر�أ�س املال ومببلغ �إجمايل  200مليون ريال .كما قام البنك بتاريخ 1439/05/22هـ املوافق 2018/02/08م بالإعالن على موقع تداول عن تو�صية جمل�س �إدارة البنك
بتوزيع �أرباح نقدية على م�ساهمي البنك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م بواقع  0.32هللة لل�سهم وبن�سبة  %3.2من ر�أ�س مال البنك ومببلغ �إجمايل 262.400.000
ريال �سعودي علم ًا ب�أن توزيع هذه الأرباح خا�ضع ملوافقة اجلمعية العامة للبنك وتعديل ن�سبة احلد الأدنى ملبلغ الأرباح التي يجوز توزيعها مبوجب النظام الأ�سا�سي للبنك من � %5إلى
 %2.5من ر�أ�س املال البنك .ويعتزم البنك احل�صول على موافقة اجلمعية العامة على توزيع هذه الأرباح بعد �إنهاء �إجراءات زيادة ر�أ�س ماله من  5.200.000.000ريال �سعودي �إلى
 8.200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية والذي ميثل زيادة يف عدد �أ�سهم البنك من � 520.000.000سهم عادي �إلى � 820.000.000سهم عادي .وعليه،
ف�إن �إجمايل عدد الأ�سهم امل�ستحقة لهذه الأرباح �سيكون � 820.000.000سهم عادي .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املوافقة على توزيع هذه الأرباح لن يكون �ضمن بنود جدول �أعمال اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية التي �ستُعقد للموافقة على زيادة ر�أ�س مال البنك من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية و�إمنا �سيقوم البنك بالدعوة لعقد اجتماع جمعية �آخر يف وقت الحق
ُيعلن عنه يف حينه من خالل موقع تداول.
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8.8استخدام متحصالت الطرح
يقدر �إجمايل متح�صالت الطرح مببلغ ثالثة مليارات ( )3.000.000.000ريـال �سعودي ،يخ�ص�ص منها نحو واحد وثمانون مليون و�ستمائة و�ستة وخم�سون �ألف و�سبعمائة
( )81.656.700ريـال �سعودي لتغطية تكاليف وم�صاريف الطرح والتي تعترب تقريبية وغري نهائية ،والتي تت�ضمن �أتعاب كل من امل�ست�شاران املالييان ومديرا االكتتاب ،وامل�ست�شار
القانوين للبنك وامل�ست�شار القانوين ملتعهدي التغطية واملحا�سبني القانونيني ،وم�ست�شار العناية املالية املتخ�ص�ص وغريهم من امل�ست�شارين ،بالإ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية
وم�صاريف الطباعة والتوزيع و�أية نفقات �أو ر�سوم �أخرى تتعلق باالكتتاب .ومن املتوقع �أن يبلغ �صايف متح�صالت الطرح مبلغ ملياري ريال وت�سعمائة وثمانية ع�شر مليون وثالثمائة وثالثة
و�أربعون �ألف وثالثمائة ( )2.918.343.300ريال �سعودي وذلك بعد خ�صم جميع م�صاريف وتكاليف الطرح.
يعتزم البنك ا�ستخدام متح�صالت الطرح يف متويل خططه التو�سعية والتي �سترتكز على التو�سع يف قطاعي اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�شركات وتطوير من�صاته الرقمية التي
ي�ستخدمها يف عملياته الت�شغيلية بهدف حت�سني �أدائها .ويهدف البنك �إلى التو�سع يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد وذلك بزيادة عدد عمالء اخلدمات امل�صرفية للأفراد �إلى مليون عميل
خالل الثالث �سنوات القادمة .كما �سيوا�صل البنك تطبيق ا�سرتاتيجيته املتمثلة يف تقدمي اخلدمات البنكية �إلى قطاعات جديدة ومنها القطاع ال�صحي ،والقطاع التعليمي ،وقطاع النقل،
وقطاع الدفاع بهدف تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة لعمالء خدمات م�صرفية ال�شركات وحتديد ًا ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .كما يعتزم البنك ا�ستخدام متح�صالت الطرح يف
تقوية قاعدته الر�أ�سمالية وفق ًا ملتطلبات م�ؤ�س�سة النقد.
و�سيقوم البنك بالإف�صاح للجمهور  -فور علمه  -يف حال وجود اختالف بن�سبة � %5أو �أكرث بني اال�ستخدام الفعلي ملتح�صالت الطرح مقابل ما �أف�صح عنه يف ن�شرة الإ�صدار هذه.

116

9.9إفادة الخرباء
مت احل�صول على موافقة كل من امل�ست�شاران املاليان وامل�ست�شار القانوين للم�صدر وم�ست�شار العناية املالية املتخ�ص�ص ومتعهدي التغطية على �إدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم و�إفادتهم
بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة .كما مت احل�صول على موافقة املحا�سبني القانونيني على �إدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم وتقارير القوائم املالية املعدة من قبلهم يف هذه الن�شرة .ومل يتم
�سحب �أي من املوافقات املذكورة بتاريخ هذه الن�شرة .كما �أنه لي�س لأي من املذكورين �أعاله �أي �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف البنك �أو �أي �شركة تابعة له.
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 1010إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتري املجلس وأعضاء اإلدارة العليا
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
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مل ي�شهر �أي منهم يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سه �أو خ�ضع لأي �إجراءات �إفال�س.
مل يتم تعيني �أي منهم يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف يف �أي �شركة مع�سرة خالل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�شرة.
با�ستثناء ما ورد يف الق�سم "( 12املعلومات القانونية") ،لي�س البنك �أو �أي من �شركاته التابعة �أو الزميلة طر ًفا يف �أي دعاوى ق�ضائية �أو مطالبات �أو �إجراءات حتقيق (�سواء
كانت قائمة �أو مهدد ب�إقامتها) من �ش�أنها منفردة �أو جمتمعة �أن ت�ؤثر جوهر ًيا على �سري �أعمال البنك �أو �شركاته التابعة �أو الزميلة.
با�ستثناء ما ورد يف الق�سم "( 12املعلومات القانونية")� ،أن اع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لي�سوا طرفا يف �أي دعاوى ق�ضائية �أو مطالبات او �إجراءات حتقيق (مبا
يف ذلك �أي دعاوى قائمة �أو مهدد ب�إقامتها) من �ش�أنها �سواء منفردة �أو جمتمعة �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا يف �أعمال البنك و�شركاته التابعة �أو مركزها املايل .كما يقرون ب�أنه
لي�س هناك �أي �إجراءات حتقيق قائمة مع البنك �أو مع �شركاته التابعة �أو الزميلة وب�أنهم لي�سوا طرفا يف �أي دعاوى ق�ضائية �أو مطالبات او �إجراءات حتقيق (مبا يف ذلك �أي
دعاوى قائمة �أو مهدد ب�إقامتها) من �ش�أنها �سواء منفردة او جمتمعة �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا يف �أعمال البنك و�شركاته التابعة �أو مركزها املايل .
�أن املخ�ص�صات املر�صودة من قبل البنك مالئمة ومتوافقة مع الأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد.
ال توجد �أي خمالفة حالية قائمة بخ�صو�ص ما تفر�ضه اجلهة الرقابية من معدالت الكفاية املالية.
مل يقدم �أي من امل�ساهمني الكبار �أي التزام بخ�صو�ص االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.
مع مراعاة ما هو مف�صح عنه يف الق�سم "( 14-2-2املخاطر املرتبطة بالتعامالت واالتفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة") ،مت الإف�صاح يف هذه الن�شرة عن جميع العمليات
والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
مت الإف�صاح عن جميع ال�شروط والأحكام التي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار املكتتبني يف �أ�سهم البنك.
�أن البنك و�شركاته التابعة ح�صلوا على جميع الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة ملمار�سة �أعمالهم واال�ستمرار فيها حتى تاريخ هذه الن�شرة ،با�ستثناء ترخي�ص اال�ستثمار
الأجنبي.
�أن جميع التعامالت البنكية مع الأطراف ذوي العالقة تتم ب�شروط م�ساوية لل�شروط املطبقة على التعامالت التي تتم مع الأطراف الأخرى يف ظروف مماثلة حيث تتم
على �أ�س�س جتارية بحتة وب�أن البنك ملتزم ب�أحكام نظام مراقبة البنوك وبالأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ذات العالقة وباملادة  73من نظام ال�شركات.
با�ستثناء ما هو مف�صح عنه يف الق�سم "( 12املعلومات القانونية") ،ال يوجد �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه بتاريخ هذه الن�شرة فيه لأي منهم �أو �أي �شخ�ص
من �أقاربهم �أو التابعني لهم م�صلحة جوهرية يف �أعمال البنك.
بخالف ما ورد يف الق�سم �"( 5إدارة البنك وحوكمته") ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف البنك �أو يف �أي من �شركاته
التابعة.
با�ستثناء ما هو مف�صح عنه يف الق�سم "( 5-3-4ال�صكوك") ،مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل البنك �أو �أي من �شركاته
التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال البنك �أو �أي من �شركاته التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل الـ (� )12شهر ًا التي ت�سبق تاريخ
هذه الن�شرة.
ال توجد �أي نية حالي ًا لإجراء �أي تغيري جوهري يف �أن�شطة البنك كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى البنك �أي برامج �أ�سهم للموظفني �أو غريها من الرتتيبات التي ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال البنك ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
�أن البنك و�شركاته التابعة لديهم الت�أمني الكايف حلمايتهم من �أي حدث قد ينتج عنه �آثار ًا �سلبية جوهرية.
ال يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني بحق الت�صويت على �أي عقد �أو عر�ض لهم فيه م�صلحة.
�أن البنك ملتزم بالبنود اخلا�صة باتفاقيات التمويل (كمقرت�ض) وملتزم بالأنظمة املنظمة لعمليات اقرتا�ض البنوك وعمليات الإقرا�ض.
�أن البنك مار�س ن�شاط ًا رئي�س ًا خالل ثالث �سنوات مالية على الأقل حتت �إ�شراف �إدارة مل تتغري يف جمملها تغري ًا جوهري ًا ،مع العلم ب�أنه مت تعيني جمل�س �إدارة جديد بتاريخ
2016/01/01م والذي يت�ضمن عدد من الأع�ضاء الذين مل يكونوا موجودين يف دورة جمل�س الإدارة ال�سابقة.
�أنهم لي�سوا على دراية ب�أي معلومات تتعلق ب�أي �سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى �أثرت �أو ميكن �أن ت�ؤثر جوهري ًا  -ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر  -على عمليات البنك.
�أن جميع قرارات جمل�س الإدارة ت�صدر وفق ًا لأحكام النظام الأ�سا�سي ونظام ال�شركات.
مع مراعاة ما هو مف�صح عنه يف الق�سم "( 2عوامل املخاطرة")� ،أن �أنظمة و�ضوابط الرقابة الداخلية قد �أعدت على �أ�س�س �سليمة حيث مت و�ضع �سيا�سة مكتوبة تنظم
تعار�ض امل�صالح ومعاجلة حاالت التعار�ض املحتملة والتي ت�شمل �إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول و�إ�ساءة الت�صرف الناجت عن التعامالت مع الأ�شخا�ص ذوي العالقة ،بالإ�ضافة
�إلى الت�أكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�شغيلية والت�أكد من تطبيق �أنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات .كما يقوم �أع�ضاء جمل�س
الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
�أنهم لي�سوا على دراية بت�شريعات �أو تنظيمات حملية �أو دولية جديدة �أو متوقعة تتعلق بالأعمال امل�صرفية قد يكون لها ت�أثري على �أعمال البنك وو�ضعه املايل.
مع مراعاة ما هو مف�صح عنه يف الق�سم "( 2عوامل املخاطرة")� ،أنه ال توجد �أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها ت�أثري يف الأعمال والو�ضع
املايل للبنك.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري للبنك �أو �أي من �شركاته التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول
الإدراج� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار هذه.

�إ�ضافة �إلى الإقرارات امل�شار �إليها �أعاله ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبا يلي:









ب�أنه ال يوجد �أي حق خيار على �أي من �أ�سهم البنك �أو �أي من �شركاته التابعة.
�أن البنك ملتزم بالأنظمة والتعليمات التي تنظم تقدمي القرو�ض النقدية لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �ضمانها.
�أنّ املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2014م ،و2015م2016 ،م وفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م،
والإي�ضاحات املرفقة بها قد ّمت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية املطلوب اتباعها من البنوك بنا ًء على تعليمات م�ؤ�س�سة النقد.
�أن البيانات املالية قد مت احل�صول عليها من القوائم املالية املوحدة ،دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها لل�سنوات املنتهية يف 2014م ،و2015م ،و2016م وفرتة الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م.
مع مراعاة ما هو مف�صح عنه الق�سم "( 12املعلومات القانونية") ،ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن يكون له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال
والعقود التي تتم حل�ساب البنك �إال برتخي�ص من اجلمعية العامة .كما يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إبالغ املجل�س عن م�صاحلهم ال�شخ�صية ،املبا�شرة �أو غري املبا�شرة يف
الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب البنك .ولن ي�شرتك الع�ضو ذي امل�صلحة يف �أي ت�صويت على القرار ال�صادر يف هذا ال�ش�أن.
مع مراعاة ما هو مف�صح عنه الق�سم "( 12املعلومات القانونية") ،ال يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ي�شرتك يف عمل من �ش�أنه مناف�سة �أعمال البنك �إال
برتخي�ص من اجلمعية العامة.
لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي الت�صويت على الأتعاب واملكاف�آت املمنوحة لهم.

119

1111ملخص النظام األسايس
يت�ضمن هذا الق�سم ملخ�ص ًا للنظام الأ�سا�سي احلايل لل�شركة .وبالتايل ف�إنه ينبغي الرجوع للن�سخة الكاملة من النظام الأ�سا�سي واملتاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�شركة (ملزيد من
التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم " ( 18امل�ستندات املتاحة للمعاينة") .ويعتزم البنك تعديل و�إ�ضافة عدد من املواد يف النظام الأ�سا�سي مبا يتنا�سب مع متطلبات م�ؤ�س�سة النقد ونظام
ال�شركات ومبا يعك�س الزيادة يف ر�أ�س املال .و�ستُعر�ض التعديالت املقرتحة على امل�ساهمني للموافقة عليها خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�ص بزيادة ر�أ�س املال .عليه،
ف�إن امللخ�ص �أدناه يعك�س ملخ�ص ًا للأحكام الواردة يف النظام الأ�سا�سي احلايل لل�شركة .وللإطالع على التعديالت املقرتحة ،الرجاء مراجعة م�ستند التعديالت على النظام الأ�سا�سي
والذي �سيكون مرفق ًا بدعوة اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.

1111 11تأسيس الرشكة
ت�أ�س�ست ال�شركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم /46م ال�صادر بتاريخ 1395/6/12هـ (املوافق 1975/6/21م).

1111 11اسم الرشكة وتأسيسها
ا�سم ال�شركة هو "بنك اجلزيرة".

1111 11املركز الرئييس للرشكة
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة ،ويجوز بقرار من اجلمعية العمومية نقل املركز الرئي�سي �إلى �أي مدينة �أخرى داخل اململكة العربية ال�سعودية .ويجوز ملجل�س الإدارة �إن�شاء
فروع ووكاالت داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها وتعيني مرا�سلني يف الأماكن التي قد تكون �ضرورية لعمليات ال�شركة ،على �أن يكون كل ذلك خا�ضع ًا لأي قانون �أو نظام �أو تعليمات
�صادرة من ال�سلطات املخت�صة.

1111 11أغراض الرشكة
مزاولة كافة الأعمال امل�صرفية واال�ستثمارية حل�سابها �أو حل�ساب الغري داخل اململكة �أو خارجها ،وتت�ضمن هذه الأعمال -على �سبيل املثال ال احل�صر  -ما يلي:
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فتح احل�سابات اجلارية وتلقي الودائع حتت الطلب ،بالعملة ال�سعودية �أو غريها من العمالت الأخرى.
فتح ح�سابات التوفري ومزاولة �أعمال التوفري والإدخار بالعملة ال�سعودية �أو غريها من العمالت.
حيازة ومتلك وبيع والتعامل بالعمالت الأجنبية وامل�سكوكات واملعادن الثمينة.
تقدمي التمويل والت�سهيالت بالرياالت ال�سعودية �أو بعمالت �أخرى على �أ�سا�س امل�شاركة بالربح واخل�سارة �أو وفق ًا لأي �أ�س�س �أخرى.
�إ�صدار وقبول والتعامل يف الأوراق التجارية كال�سندات لأمر والكمبياالت وال�شيكات وقبول والتعامل ب�أوراق النقد والنقود املعدنية والعمالت من كل نوع.
الإقرتا�ض �أو احل�صول على التمويل ب�أي طريقة تتنا�سب مع القواعد املحددة لعمل ال�شركة و�إبرام العقود وتقدمي ال�ضمانات والكفاالت والرهون املتعلقة بذلك� ،سواء داخل
اململكة �أو خارجها.
فتح �إعتمادات م�ستندية و�إ�صدار خطابات ال�ضمان ،وكذلك منح الت�سهيالت امل�صرفية لال�سترياد والت�صدير والتجارة املحلية.
القيام بعمل الوكيل �أو املرا�سل �أو املمثل للم�صارف املحلية والأجنبية.
فتح ح�سابات ب�إ�سم ال�شركة لدى امل�صارف املحلية والأجنبية �أو امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.
�إن�شاء �صناديق الإيداع (اخلزائن) و�إدارتها وت�أجريها.
مزاولة عمل الوكيل لتح�صيل الأموال والكمبياالت وال�سندات لأمر و�أي وثائق �أخرى يف اململكة وخارجها.
�إن�شاء وت�شغيل و�إدارة امل�ستودعات واملخازن الأخرى لتخزين الب�ضائع وال�سلع ،وكذلك توفري التمويل ب�ضمان هذه الب�ضائع وال�سلع.
القيام بتح�صيل الأموال امل�ستحقة لدى الغري و�إعطاء خمال�صة بها� ،سواء داخل اململكة �أو خارجها ،بالنيابة عن �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو ب�صفته �أمينا عليها� ،أو
منفذ ًا لو�صية.
تلقي النقود وامل�ستندات والأ�شياء ذات القيمة كوديعة �أو قر�ض �أو حلفظها و�إ�صدار الإي�صاالت املثبتة لذلك.
القيام بعمليات حتويل الأموال �إلى داخل اململكة وخارجها.
�إدارة وبيع وا�ستغالل وحيازة والتعامل يف �أية �أموال �أو حقوق �أو م�صلحة يف �أي مال منقول �أو ثابت قد ي�ؤول �إلى ال�شركة �أو تتملكه �أو يدخل يف حوزتها ا�ستيفاء لكل �أو بع�ض
مطلوباتها �أو �ضمان ًا لأية قرو�ض �أو ت�سهيالت مقدمة منها �أو قد تتعلق ب�أي طريقة �أخرى بهذه املطالبة �أو بهذا ال�ضمان ،وذلك يف احلدود املقررة يف الأنظمة.
الإ�شراف على �إدارة وحدات و�أموال الإ�ستثمار واال�شرتاك يف �أ�سواق ر�ؤو�س املال بهدف ترويج الأ�ساليب الإ�سالمية يف جمال اال�ستثمار والتمويل.
امل�شاركة يف جميع الن�شاطات اال�ستثمارية املختلفة من جتارية وزراعية و�صناعية وعقارية وغريها وفق �أحكام النظام.
ت�أ�سي�س ال�شركات التابعة �أو امل�ساهمة �أو اال�شرتاك ب�أية طريقة يف �شركات �أو هيئات ذات ن�شاط يدخل �ضمن �أغرا�ض ال�شركة �أو يكون م�شابه ًا �أو متمم ًا لها �أو ي�ساعد على
حتقيقها واالندماج فيها �أو �شرا�ؤها .كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز )  )%20من �إحتياطاتها وال يزيد عن
(  )%10من ر�أ�س مال ال�شركة التي ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة االحتياطات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول �إجتماع لها وكل ذلك مع
مراعاة �أحكام الأنظمة واللوائح ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إ�صدار �صكوك القرو�ض امل�شرتكة واملخ�ص�صة وغري ذلك من �صيغ التمويل التي ال تتعار�ض مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�سيا�ساتها املعلنة على �أن يتوافق ذلك مع نظام
مراقبة البنوك وبعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.
القيام بجميع الأعمال والت�صرفات الأخرى التي يكون من �ش�أنها �أن ت�سهم يف تقدمي وحتقيق �أهداف ال�شركة �أو ات�ساع �أعمالها.
القيام ب�أي عمليات م�صرفية �أخرى غري حمظورة مبقت�ضى �أنظمة البنوك والنقد النافذة يف اململكة.
تخ�ضع جميع الأعمال �أعاله لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام ال�شركات والأنظمة الأخرى ال�سارية املفعول يف حينها.

1111 11مدة الرشكة
مدة ال�شركة ( )99ت�سع وت�سعون �سنة تبد�أ من تاريخ ت�أ�سي�سها .وجتوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

1111 11رأس مال الرشكة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )5.200.000.000خم�سة مليارات ومائتي مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )520.000.000خم�سمائة وع�شرون مليون �سهم نقدي وعادي قيمة ال�سهم ع�شرة
( )10رياالت �سعودية.

1111 11إصدار األسهم
تبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم ( )10رياالت �سعودية ،وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،ولكن يجوز �إ�صدارها ب�سعر �أعلى ويف هذه احلالة يحول ما زاد من �سعر الإ�صدار عن
القيمة اال�سمية �إلى االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ هذا االحتياطي حده الأق�صى املحدد له .وتكون �أ�سهم ال�شركة غري قابلة للتجزئة ،ف�إذا ملك ال�سهم الواحد عدة �أ�شخا�ص وجب
عليهم �أن ينتخبوا �أحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكونون م�سئولني بالت�ضامن عن �أي التزام نا�شئ عن ملكية الأ�سهم.

1111 11تداول األسهم
تكون الأ�سهم قابلة للتداول مع مراعاة القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة و الأنظمة الأخرى ال�سارية املفعول يف اململكة .ومل ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أي �أحكام متعلقة
باحلقوق �أو القيود املتعلقة ب�أ�سهم ال�شركة �أو �أي �أوراق مالية �أخرى� ،أو �أي �أحكام تنظم تعديل حقوق الأوراق املالية وفئاتها ،مع مراعاة ما هو من�صو�ص عليه يف هذا الق�سم فيما يتعلق
بحقوق الت�صويت وح�ضور اجلمعيات العامة واحل�صول على �أرباح .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب املادة  110من نظام ال�شركات ُينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم ،والتي
ت�شمل على وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح املقرر توزيعها ،واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،واحلق يف ح�ضور اجلمعيات
العامة وامل�شاركة يف املداوالت والت�صويت على القرارات املقرتحة يف هذه االجتماعات ،واحلق يف الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب الإطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ،واحلق يف مراقبة
�أعمال جمل�س الإدارة ،واحلق يف رفع دعاوى امل�سئولية �ضد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واحلق يف الطعن بالبطالن يف القرارات التي ُاعتمدت يف اجلمعيات العامة.

1111 11حجز وبيع األسهم
يجوز لل�شركة �أن حتجز على الأ�سهم امل�سجلة لديها با�سم �أحد امل�ساهمني �أو التي ميلكها باال�شرتاك مع �شخ�ص �آخر وعلى �أية �أرباح غري مدفوعة عنها لت�أمني ت�سديد القرو�ض �أو الوفاء
بااللتزامات �أو التعهدات التي تعاقد عليها امل�ساهم مع ال�شركة �إما منفردا �أو باال�شرتاك مع �شخ�ص �أخر  .ف�إذا تخلف عن ت�سديد الدين بعد تبليغه �إ�شعارا بذلك مدته �أ�سبوعان ،يكون
ملجل�س الإدارة احلق يف بيع الأ�سهم املحجوزة ال�سرتداد املبلغ املطلوب لل�شركة  .ويدفع ملالك الأ�سهم �أو ملمثله ما زاد من ح�صيلة البيع عن املبلغ امل�ستحق .

11111 11زيادة رأس املال
جتوز زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة واحدة �أو عدة مرات بقرار يتخذ يف اجلمعية غري العادية �شريطة �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع بكامله .ويجب �أن يعني القرار الكيفية الواجب
�إتباعها لزيادة ر�أ�س املال .ويكون مل�ساهمي ال�شركة الأولوية يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة.

11111 11تخفيض رأس املال
يجوز للجمعية غري العادية �أن تقرر تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا تكبدت ال�شركة خ�سارة .وال يجوز اتخاذ مثل هذا القرار �إال �إذا قدم مراجعو ح�سابات ال�شركة
تقريرا يبني مربرات هذا الإجراء والتزامات ال�شركة وت�أثري التخفي�ض على تلك االلتزامات .ويجب �أن يحدد القرار كيفية �إجراء التخفي�ض.
و�إذا كان التخفي�ض راجع ًا �إلى زيادة ر�أ�س املال عن حاجات ال�شركة ،وجب �أن يطلب من الدائنني �أن يقدموا اعرتا�ضاتهم على هذا الإجراء خالل  60يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض
يف �إحدى ال�صحف اليومية املنت�شرة يف املدينة التي يقع فيها مقر ال�شركة الرئي�سي امل�سجل .ف�إذا �أعرت�ض �أي �أحد من الدائنني وقدم �إلى ال�شركة ادعاءا �صحيحا خالل التاريخ املعني،
فعلى ال�شركة �أن تدفع له دينه �إذا كان م�ستحقا �أو �أن تقدم كفالة مقبولة لدفع املبلغ يف تاريخ ا�ستحقاقه.

11111 11أدوات الدين
يجوز لل�شركة �إ�صدار �أي نوع من �أنواع �أدوات الدين القابلة للتداول مثل ال�صكوك مبختلف �أنواعها �سواء يف جزء �أو عدة �أجزاء �أو من خالل �سل�سلة من الإ�صدارات �أو مبوجب برنامج �أو
�أكرث تن�شئها ال�شركة من وقت لآخر �سواء كانت لالكتتاب العام �أو غري ذلك داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها بالعملة ال�سعودية �أو ب�أي من العمالت الأجنبية.

11111 11إدارة الرشكة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ت�سعة �أع�ضاء يتم انتخابهم من قبل اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات .ويجوز دائما �إعادة انتخاب وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

11111 11انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة
تنتهي الع�ضوية يف املجل�س يف احدى احلاالت التالية:
�أ -بانتهاء مدتها.
ب -با�ستقالة الع�ضو �أو وفاته.
ً
ج�	-إذا �أ�صبح غري �صالح للع�ضوية وفقا لأحكام �أي نظام نافذ يف اململكة العربية ال�سعودية.
د -بعزله بقرار من اجلمعية العامة ي�صدر ب�أغلبية م�ساهمني ميلكون الثلثني �إذا مل يكن العزل بطلب من جمل�س الإدارة وبالأغلبية الب�سيطة �إذا كان العزل بناء على طلب
جمل�س الإدارة.
هـ�	-إذا �أ�صبحت قواه العقلية غري �سليمة.
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و�	-إذا حكم ب�إدانته يف جرمية خملة بالأمانة �أو الغ�ش �أو ما�سة بال�شرف.
ز�	-إذا حكم ب�إفال�سه �أو �أجرى ترتيبات �أو �صلح ًا مع دائنيه.
ح�	-إذا �أ�صبح ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة �أي بنك �آخر يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�إذا �شغر مركـز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز للمجل�س �أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها للتثبيت ،ويكمل
الع�ضو اجلديد مدة �سلفه .و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم
من الأع�ضاء.

11111 11جواز رشاء الرشكة ألسهمها أو ارتهانها
يجوز لل�شركة �أن ت�شرتي �أ�سهمها �أو ترتهنها وفق ًا ل�ضوابط ت�ضعها اجلهات املخت�صة ،وذلك بعد احل�صول على عدم ممانعة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وال يكون للأ�سهم
التي ت�شرتيها ال�شركة �أ�صوات يف جمعيات امل�ساهمني .ويجوز لل�شركة �أن ترهن �أ�سهمها وفق ًا ل�ضوابط ت�ضعها اجلهات املخت�صة ،ويكون للدائن املرتهن قب�ض الأرباح وا�ستعمال احلقوق
املت�صلة بال�سهم ،ما مل يتفق يف عقد الرهن غري ذلك ،عدا �أنه ال يجوز للدائن املرتهن ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني �أو الت�صويت فيها.

11111 11صالحيات املجلس
دون الإخالل بال�صالحيات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات لإدارة �أعمال ال�شركة والإ�شراف على �ش�ؤونها .وللمجل�س يف �سبيل القيام بواجباته مبا�شرة
كافة ال�سلطات والقيام بكافة الأعمال والت�صرفات التي يحق لل�شركة �إجرا�ؤها .ويتمتع جمل�س الإدارة ب�صالحية �إبرام القرو�ض والت�سهيالت لآجال تزيد مدتها على ثالث (� )3سنوات
والقيام ب�شراء وبيع العقارات ورهنها ،و�إبراء ذمة مديني ال�شركة وعقد ال�صلح واللجوء �إلى الق�ضاء وقبول التحكيم وت�أ�سي�س �شركات وهيئات وامل�شاركة ومتلك احل�ص�ص �أو الأ�سهم يف
�شركات �أو م�ؤ�س�سات �أخرى داخل وخارج اململكة والإ�شراف عليها و�إدارتها .وملجل�س الإدارة ال�سلطة الكاملة يف عقد اتفاقية �إدارة فنية بني ال�شركة و�أية �شركة متخ�ص�صة يف الأعمال
البنكية �أو الدخول يف �شراكة معها وذلك بعد �أخذ موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ويحق ملجل�س الإدارة �أن يعهد ب�أي من �سلطاته �إلى رئي�سه و�/أو �إلى الع�ضو املنتدب �أو �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو �إلى �أي جلنة مكونة من �أع�ضاء يف املجل�س �أو �إلى �أي من املوظفني
املفو�ضني �أو العاملني يف ال�شركة .ويحق للمجل�س �أي�ضا من وقت لأخر �أن يفو�ض �أي �شخ�ص ب�سلطة �أو �سلطات حمددة للمدة التي يراها املجل�س منا�سبة .ومع ذلك ال يحق ملجل�س الإدارة
التربع ب�شيء من �أموال ال�شركة �إال يف احلدود املقررة يف الأنظمة واللوائح النافذة يف اململكة .ومل ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
كبار التنفيذيني حق االقرتا�ض من امل�صدر ،مع العلم �أنه يحق لل�شركة �إقرا�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وفق ًا لأحكام املادة ( )73من نظام ال�شركات و�أنظمة وتعليمات
م�ؤ�س�سة النقد ذات العالقة.

11111 11مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تكون مكاف�آت وبدل ح�ضور رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وفقا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن ،ويح�صل ع�ضو اللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يح�ضره على نف�س
البدل املقرر عن ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة ،وتدفع ال�شركة للأع�ضاء كل النفقات الفعلية التي يتحملونها يف �سبيل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجنة التنفيذية مبا فيها م�صروفات
ال�سفر والإقامة والإيواء.
وي�شمل تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي �إلى اجلمعية العامة العادية بيانا �شامال لكل ما ح�صل عليه الأع�ضاء من مبالغ خالل �سنة ال�شركة املالية من مكاف�أة وبدل ح�ضور وم�صروفات
نرثية  ،وكذلك املزايا النقدية �أو العينية كما ي�شمل التقرير بيان املبالغ التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة بو�صفهم مفو�ضني بالإدارة يف ال�شركة �أو عاملني بها �أو ما قب�ضوه مقابل
خدمات فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية.

11111 11اللجنة التنفيذية
ي�شكل جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه جلنة تنفيذية م�ؤلفة من خم�سة �أع�ضاء مبا فيهم الرئي�س ،وللمجل�س �أن يغريهم و�أن يعني من �شغرت ع�ضويته منهم .ويحدد املجل�س �صالحيات
واخت�صا�صات اللجنة التنفيذية .وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بدعوة من رئي�سها �أو بناء على طلب اثنني من الأع�ضاء.
وال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �أربعة �أع�ضاء على الأقل ب�أنف�سهم �أو بطريق الوكالة ب�شرط �أال يقل عدد الأع�ضاء احلا�ضرين ب�أنف�سهم عن ثالثة وال يجوز للع�ضو
�أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف اللجنة التنفيذية .وت�صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يكون �صوت الرئي�س مرجح ًا ،وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها وتو�صياتها
يف حما�ضر موقعة من رئي�س اللجنة وال�سكرتري وتوزع على كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وميكن ح�ضور �إجتماعات اللجنة والت�صويت على القرارات من خالل االت�صال املرئي �أو االت�صال
امل�سموع �أو كالهما ،ويعد احل�ضور بهذه الطريقة ح�ضور ًا �شخ�صي ًا .وميكن �إ�صدار قرارات اللجنة بالتمرير �إال �إذا طلب �أحد الأع�ضاء كتابة عقد اجتماع اللجنة للمداولة فيه ،وتدفع
لأع�ضاء اللجنة التنفيذية بدالت ح�ضور جل�سات يقررها جمل�س الإدارة يف حدود �أي قيود يف الأنظمة واللوائح ذات العالقة.

11111 11رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وسكرتري مجلس اإلدارة
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�سا له ونائبا للرئي�س وع�ضو ًا منتدب ًا ،وير�أ�س رئي�س املجل�س �إجتماعات اجلمعية العامة وجمل�س الإدارة .وميثل ال�شركة �أمام كل ال�سلطات املخت�صة
و�أمام الق�ضاء و�أمام الغري ،ويقوم الرئي�س بكافة املهام الأخرى التي يعهد بها اليه املجل�س .كما ميثل رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه يف عالقاته مع الغري ولأي منهما حق التوقيع على عقود
ت�أ�سي�س ال�شركات التابعة و�إبرام كافة العقود الأخرى وبيع و�شراء ورهن وفك رهن وفرز العقارات وقب�ض الثمن و�إفراغ العقارات �أمام كاتب العدل وجهات االخت�صا�ص وذلك يف احلدود
املقررة بقرارات جمل�س الإدارة .ولهما حق تفوي�ض الغري.
كما يخت�ص الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب بتنفيذ �سيا�سات ال�شركة التي يحددها جمل�س الإدارة ويقوم بالإ�شراف العام على عمليات ال�شركة وهو امل�س�ؤول التنفيذي لل�شركة ،وملجل�س
الإدارة �أن يعهد �أو ي�سند �إلى الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب �أي �صالحية ميار�سها املجل�س وذلك طبقا لأحكام و�شروط وقيود يرى املجل�س �أنها منا�سبة ،كما يحق ملجل�س الإدارة من
وقت لآخر �أن يلغي �أو ي�سحب �أو يغري �أي �أو جميع هذه ال�صالحيات .ويعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا من بني �أع�ضاءه �أو من غريهم ويخت�ص ب�إثبات مداوالت املجل�س وقراراته وت�سويتها
يف ال�سجل اخلا�ص ،ويتم حتديد �صالحياته ومكاف�آته بقرار من جمل�س الإدارة .وال تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة عن مدة ع�ضوية كل
منهم يف املجل�س ويجوز دائم ًا �إعادة تعيينهم.
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11111 11اجتامعات املجلس
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة م�صحوبة بجدول الأعمال .ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو �إلى الإجتماع متى طلب �إليه ذلك �إثنان من الأع�ضاء .توجه الدعوة لكل
ع�ضو بالربيد امل�سجل �أو بالفاك�س او بالربيد الإلكرتوين قبل املوعد املحدد للإجتماع ب�إ�سبوعني على الأقل ،ويف حالة تغيب الرئي�س عن �أي �إجتماع ير�أ�س الإجتماع نائب الرئي�س ويف حالة
غيابهما ير�أ�س الإجتماع ع�ضو املجل�س الذي ينتخبه الأع�ضاء احلا�ضرون لهذا الغر�ض.

11111 11نصاب وقرارات املجلس
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره على الأقل خم�سة �أع�ضاء ب�أنف�سهم �أو بطريق الإنابة لع�ضو �آخر يف املجل�س ،وال يجوز �أن ينوب ع�ضو واحد عن �أكرث من ع�ضو من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة .وميكن ح�ضور اجتماعات املجل�س والت�صويت على القرارات من خالل الإت�صال املرئي �أو االت�صال امل�سموع �أو كالهمها ،ويعد ح�ضور ع�ضو املجل�س بهذه الطريقة ح�ضور ًا
�شخ�صي ًا .وتتخذ قرارات املجل�س يف اجتماعاته ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع ،ويف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي �صوت مع الرئي�س �أو من ينوب عنه.
وميكن �إ�صدار قرارات املجل�س بالتمرير �إال �إذا طلب �أحد الإع�ضاء كتابة عقد اجتماع املجل�س للمداولة فيه.
ال يجوز �أن يكون لع�ضو يف املجل�س �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي متت حل�ساب ال�شركة .وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أو �أي من جلان املجل�س �أن يبلغ املجل�س
مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،ويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر االجتماع وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي
ي�صدر بهذا ال�ش�أن.

11111 11سجل اجتامعات املجلس واللجنة التنفيذية
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر توزع على كافة �أع�ضاء املجل�س ويوقعها الرئي�س وال�سكرتري بعد الت�صديق عليها من املجل�س وذلك بتوقيع جميع الأع�ضاء احلا�ضرين على
�إحدى ن�سخ املح�ضر وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

11111 11جمعيات املساهمني
تعقد جمعيات امل�ساهمني يف املدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�سي .ولكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية وغري العادية .وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا
�آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�شركة حل�ضور اجلمعية العامة والت�صويت نيابة عنه .ويكون لكل م�ساهم �صوت واحد عن كل �سهم ميثله يف جمعيات امل�ساهمني على
�أنه ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ي�صوتوا على قرارات تتعلق ب�إبراء ذمتهم من امل�سئولية املرتتبة على �إدارتهم ويجب �إ�ستخدم الت�صويت الرتاكمي يف حال انتخاب �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،بحيث ال يجوز ا�ستخدام حق الت�صويت لل�سهم �أكرث من مرة واحدة .
وتعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية �أو غري العادية بناء على طلب جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية �إذا طلبت ذلك م�ؤ�س�سة النقد �أو مراقبا
احل�سابات �أو جلنة املراجعة �أو عدد من امل�ساهمني ميثل  %5على الأقل من ر�أ�س املال �أو بنا ًء على قرار من وزير التجارة .وتكون الدعوة حل�ضور اجلمعية العامة العادية بوا�سطة �إعالن
ين�شر يف �صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالجتماع بع�شرة �أيام ً على الأقل .وي�شمل �إعالن الدعوة جدول الأعمال املعرو�ضة على اجلمعية العمومية.

11111 11الجمعية العامة العادية
لن يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحا ما مل يح�ضره م�ساهمون ميثلون ربع ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجب �إ�صدار �إعالن �أخر
بالدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل  30يوما من تاريخ االجتماع الأول .ويجوز �أن يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول على �أن تت�ضمن الدعوة
لعقد االجتماع الأول مايفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا ب�صرف النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وبا�ستثناء امل�سائل التي تدخل �ضمن �صالحية اجلمعية غري العادية للم�ساهمني ،تكون للجمعية العامة العادية �صالحية معاجلة جميع امل�سائل التي تتعلق بال�شركة .وتعقد اجلمعية العامة
العادية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل وذلك خالل الأ�شهر ال�ستة التي تلي ختام ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت ال�ضرورة.
وتتخذ اجلمعية العامة العادية قراراتها بالأغلبية الب�سيطة للأ�سهم املتمثلة يف االجتماع.

11111 11الجمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت
الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول ويجوز �أن يعقد االجتماع الثاين خالل �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول على �أن تت�ضمن الدعوة
لعقد االجتماع الأول مايفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س مال على الأقل .ويف حال عدم توفر
الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين ،توجه دعوة �إلى اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهات املخت�صة.
وتكون جلمعيات امل�ساهمني غري العادية �صالحية تعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي �إلى املدى الذي ي�سمح به النظام .وبالإ�ضافة �إلى ال�صالحيات املخولة جلمعيات امل�ساهمني غري العادية
مبوجب النظام يجوز لها �أن ت�صدر قرارات يف م�سائل تقع عادة �ضمن �صالحية اجلمعية العامة العادية وفق ًا لنف�س ال�شروط والأحكام املقررة للجمعية العامة العادية.
وتتخذ القرارات يف جمعيات امل�ساهمني غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة �أو تخفي�ضه� ،أو متديد مدة ال�شركة� ،أو
بحلها �أو بدجمها مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،ففي هذه احلالة لن يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

11111 11حق املساهمني يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة
لأي م�ساهم احلق يف مناق�شة املوا�ضيع املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية و�أن يوجه �أ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إلى مراجع احل�سابات .وعلى جمل�س الإدارة ومراجع
احل�سابات �أن يجيبوا على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،جاز له �أن يحتكم �إلى الأع�ضاء احلا�ضرين
الذين يكون قرارهم بهذا ال�ش�أن واجب التنفيذ.

123

11111 11تعيني مراقبي الحسابات
يكون لل�شركة مراقبان للح�سابات من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية ،تعينهما اجلمعية العامة العادية �سنوي ًا ،وحتدد مكاف�آتهما ،ويجوز لها �إعادة تعيينهما.

11111 11صالحيات وتقرير مراقبي الحسابات
على مراقبي احل�سابات �أن يفت�شا دفاتر ال�شركة و�سجالتها وم�ستنداتها الأخرى يف �أي وقت ،و�أن يطلبا بيانات �أو �إي�ضاحات يريانها �ضرورية ،كما �أن عليهما �أن يت�أكدا من �صحة
موجودات ال�شركة والتزاماتها .وعلى مراقبي احل�سابات �أن يقدما �إلى اجلمعية العامة ال�سنوية العادية تقرير ًا ي�ضمنانه موقف جمل�س الإدارة �إزاء متكينهما من احل�صول على البيانات
والإي�ضاحات التي طلباها ،ويبينان فيه �أية خمالفات قد يكت�شفانها لأحكام نظام ال�شركات �أو لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،مع �إبداء ر�أيهما حول دقة ح�سابات ال�شركة.

11111 11السنة املالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف  1يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل عام.

11111 11التقارير السنوية
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية قائمة جرد تبني �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور وكذلك ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة
ومركزها املايل يف ال�سنة املالية املنتهية .ويت�ضمن التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية ويوقع رئي�س املجل�س على الوثائق املطلوبة وي�ضع جمل�س الإدارة هذه الوثائق
حتت ت�صرف مراقبي احل�سابات قبل املوعد املحدد الجتماع اجلمعية بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل.
وتوزع ن�سخة من تقرير املجل�س وامليزانية العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقرير مراقب احل�سابات يف املركز الرئي�س لل�شركة لتكون حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل موعد اجتماع
اجلمعية بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وين�شر رئي�س املجل�س يف �صحيفة يومية واحدة على الأقل توزع يف املركز الرئي�س لل�شركة امليزانية العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وملخ�ص
تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقبي احل�سابات ،كما ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات وذلك قبل موعد اجتماع اجلمعية بخم�سة وع�شرون يوم ًا
على الأقل.

11111 11توزيع األرباح
تقوم ال�شركة بتوزيع الأرباح ال�سنوية ال�صافية للم�ساهمني بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى ،وتكوين االحيتاطيات الالزمة ملواجهة الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
وخ�سائر اال�ستثمارات وااللتزامات الطارئة (وفق ًا ملا يراه جمل�س الإدارة) مبا يتفق مع �أحكام نظام مراقبة البنوك ،وذلك على النحو التايل:
�أ -حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�ضريبة املقررة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني وتخ�صم من ن�صيبهم يف �صايف الربح.
ب -يجنب �سنوي ًا %10من الأرباح ال�صافية بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة لتكوين االحتياطي النظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية �أن توقف هذا التجنيب �أو تخفي�ض الن�سبة
يف حال �أ�صبح �إجمايل االحتياطي النظامي م�ساوي ًا لـ %30من ر�أ�س مال البنك املدفوع.
ج -يخ�ص�ص مبلغ ال يقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع من الأرباح ال�صافية  -بعد خ�صم الزكاة وال�ضريبة واالحتياطي النظامي  -للتوزيع على امل�ساهمني وفق ًا ملا يقرتحه
جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة .ويف حال كان املبلغ املتبقي من الأرباح ال�صافية �أقل من ح�صة امل�ساهمني يف الأرباح ،فال يجوز للم�ساهمني املطالبة بتوزيعها من
�أرباح ال�سنوات التالية .كما ال يجوز للجمعية العامة �أن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما �أقرتحه جمل�س الإدارة.
د -يتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي من الأرباح ال�صافية وفق ًا ملا يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة.
ويحق للبنك االحتفاظ بالأرباح امل�ستحقة للم�ساهمني ل�سداد ديونهم �أو التزاماتهم .وتوزيع الأرباح على امل�ساهمني يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وذلك بعد احل�صول على
موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد.

11111 11دعوى املسئولية
لكل م�ساهم �أن ميار�س احلق املمنوح لل�شركة لإقامة دعوى امل�سئولية �ضد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان اخلط�أ الذي ارتكبه ه�ؤالء قد �سبب له �ضرر ًا ،ولكن ال يجوز للم�ساهم �أن يقيم
هذه الدعوى �إال �إذا كان حق ال�شركة املذكور ال يزال قائم ًا وعلى امل�ساهم �أن ي�شعر ال�شركة بعزمه على �إقامة تلك الدعوى .و�إذا �أقامها فال يحكم له بالتعوي�ض �إال بالتعوي�ض عن العطل
وال�ضرر اللذين تكبدهما فقط.

11111 11حل الرشكة وتصفيتها
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء �أجلها املحدد باملادة ( ) 5
من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .و�إذا تقرر حل ال�شركة قبل الأجل املحدد لها لهذا ال�سبب �أو لأي �سبب �أخر �أو انتهت مدة ال�شركة تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س
الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �سلطتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،وين�شر قرار اجلمعية العامة يف جميع الأحوال يف اجلريدة
الر�سمية ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي .وتبقى لأجهزة ال�شركة الأخرى �سلطتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع �سلطات امل�صفني.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املادة ( )150من نظام ال�شركات تن�ص على دعوة اجلمعية العامة غري العادية لتقرر �إما زيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو حل ال�شركة قبل الأجل املحدد يف نظامها
الأ�سا�سي يف حال بلغت خ�سائر ال�شركة ن�صف ر�أ�س املال املدفوع .وتطبق متطلبات املادة ( )150من نظام ال�شركات بغ�ض النظر عن ما هو وارد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة .وبالتايل
ف�إنه يجب على البنك دعوة اجلمعية العامة غري العادية وفق ًا ملتطلبات املادة ( )150من نظام ال�شركات يف حال بلوغ خ�سائره ن�صف ر�أ�س املال ولي�س ثالثة �أرباع ر�أ�س املال كما هو وارد
حالي ًا يف النظام الأ�سا�سي للبنك ،مع العلم ب�أن البنك قد بد�أ �إجراءات النظامية لتعديل املادة مبا يتوافق مع نظام ال�شركات بهدف احل�صول على موافقة اجلمعية العامة للبنك على
التعديل يف اجتماعها القادم اخلا�ص بزيادة ر�أ�س مال البنك.
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1212املعلومات القانونية
1112 12االتفاقيات الجوهرية
با�ستثناء العقود واالتفاقيات املربمة من قبل البنك و�شركاته التابعة يف �سياق �أعمالهم االعتيادية (كعقود التمويل وامل�شتقات املالية وغريها من التعامالت املالية) ،ال يوجد �أي عقود �أو
اتفاقيات �أخرى مربمة من قبل البنك �أو �شركاته التابعة تعترب جوهرية فيما يتعلق ب�أعمالهم.

1112 12االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة
يتعامل البنك يف �سياق �أعماله االعتيادية مع �أطراف ذات عالقة مثل كبار امل�ساهمني يف البنك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية و�أقاربهم .وي�ؤكد البنك �أن جميع
تعامالته البنكية مع الأطراف ذوي العالقة تتم ب�شروط م�ساوية لل�شروط املطبقة على التعامالت التي تتم مع الأطراف الأخرى يف ظروف مماثلة ،وتتما�شى هذه التعامالت مع �أحكام
نظام مراقبة البنوك والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ومتطلبات املادة ( )73من نظام ال�شركات .وبا�ستثناء التعامالت واالتفاقيات املربمة مع الأطراف ذوي العالقة
املو�ضحة يف هذا الق�سم والعقود املربمة مع امل�ست�شارين املاليني وامل�ست�شار القانوين فيما يتعلق بهذا الطرح ،ال يوجد �أي عقود �أو اتفاقيات �أخرى مع �أطراف ذوي عالقة .ويو�ضح اجلدول
�أدناه ملخ�ص للتعامالت البنكية مع الأطراف ذوي العالقة كما يف تاريخ � 30سبتمرب 2017م:

اجلدول  1-12تعامالت الأطراف ذوي العالقة
طبيعة املعاملة

�سبتمرب 2017م
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

قرو�ض و�سلف

351.569

ودائع

421.124

ا�ستثمارات

231.258

�أر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

74

�أر�صدة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى

186

ذمم مدينة �أخرى

0

تعهدات والتزامات حمتملة

0

الإجمايل

1.004.211

1112 112 12التعامالت واالتفاقيات مع رشكة الجزيرة كابيتال
1112 112 112 12اتفاقية تقديم خدمات مع رشكة الجزيرة كابيتال

قام البنك ب�إبرام اتفاقية تقدمي خدمات مع �شركة اجلزيرة كابيتال بتاريخ 2014/05/01م والتي يقوم البنك مبوجبها بتقدمي عدد من اخلدمات ل�شركة اجلزيرة كابيتال .وتت�ضمن
اخلدمات املقدمة مبوجب االتفاقية  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -اخلدمات املتعلقة بالعمليات واخلدمات اللوج�ستية وخدمات دعم الأعمال وخدمات تقنية املعلومات .كما تنظم
االتفاقية �إجراءات و�شروط تقدمي تلك اخلدمات ومهام وم�سئوليات كال الطرفني .ويعتمد مبلغ الر�سوم امل�ستحقة مقابل اخلدمات املقدمة مبوجب االتفاقية على طبيعة اخلدمة املقدمة.
وتكون االتفاقية �سارية املفعول من تاريخ �إبرامها �إلى �أن يتم �إنهائها من قبل �أحد الطرفني وفق ًا ل�شروط و�أحكام االتفاقية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن نبيل بن داوود احلو�شان وحممد بن
عبد اهلل احلقباين (وهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة البنك) لديهم م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة اجلزيرة كابيتال .وقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية
العامة للبنك على �إبرام هذا العقد وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات بتاريخ 2017/04/10م.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن البنك قام بتاريخ 2018/01/01م ب�إجراء عدد من التعديالت على اتفاقية تقدمي اخلدمات املربمة بني البنك و�شركة اجلزيرة كابيتال ،والتي يعتزم البنك
احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك عليها وذلك يف اجتماعها املقبل اخلا�ص بزيادة ر�أ�س املال.
1112 112 112 12التعامالت البنكية مع رشكة الجزيرة كابيتال

يقوم البنك بعدد من التعامالت البنكية مع �شركة اجلزيرة كابيتال والتي تندرج �ضمن التعامالت البنكية االعتيادية ،ويوجد لدى �شركة اجلزيرة كابيتال ح�ساب جاري لدى البنك مببلغ
�إجمايل قدره  117.872.673.21ريال �سعودي كما بتاريخ � 30سبتمرب 2017م .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن نبيل بن داوود احلو�شان وحممد بن عبد اهلل احلقباين (وهم �أع�ضاء يف جمل�س
�إدارة البنك) لديهم م�صلحة يف هذه التعامالت ،حيث �أنهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة اجلزيرة كابيتال .وقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على القيام بهذه التعامالت
وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات بتاريخ 2017/04/10م.
1112 112 112 12التعامالت املتعلقة بدفع املستحقات اإليجارية فيام يخص بعض العقارات املشرتكة مع رشكة الجزيرة كابيتال

يوجد لدى البنك عدد من العقارات امل�ست�أجرة والتي ت�شرتك �شركة اجلزيرة كابيتال مع البنك يف ا�ستخدام م�ساحاتها .ويقوم البنك بدفع امل�ستحقات الإيجارية عن هذه العقارات
مل�ستحقيها ب�شكل مبا�شر على �أن ي�سرتد البنك الحق ًا من �شركة اجلزيرة كابيتال مبلغ الإيجار املدفوع عن امل�ساحة امل�ستخدمة من قبل �شركة اجلزيرة كابيتال .ويبلغ �إجمايل امل�ساحة
امل�ستخدمة من قبل �شركة اجلزيرة كابيتال  9.723مرت مربع تقريب ًا بقيمة �إيجار �سنوية �إجمالية ت�ساوي  7.032.989.55ريال �سعودي تقريب ًا .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن نبيل بن داوود
احلو�شان وحممد بن عبد اهلل احلقباين (وهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة البنك) لديهم م�صلحة يف هذه التعامالت ،حيث �أنهم �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة اجلزيرة كابيتال .وقد مت احل�صول
على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على هذه التعامالت وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات بتاريخ 2017/04/10م.
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1112 112 12التعامالت واالتفاقيات مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين
1112 112 112 12التعامالت البنكية مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

يقوم البنك بعدد من التعامالت البنكية مع �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين والتي تندرج �ضمن التعامالت البنكية االعتيادية ،حيث يحتفظ البنك بودائع خا�صة ب�شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين وامل�شمولة �ضمن �إجمايل قيمة الودائع املو�ضحة يف اجلدول � 1-12أعاله .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه
م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين .وعليه ،فقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد
بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
1112 112 112 12اتفاقية إدارة بعض املحافظ التأمينية مع رشكة الجزيرة تكافل

قام البنك ب�إبرام اتفاقية مع اجلزيرة تكافل تعاوين بتاريخ 2012/06/26م فيما يتعلق ب�إدارة بع�ض املحافظ الت�أمينية التي مل يتم نقلها بعد �إلى �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين .ومبوجب
هذه االتفاقية يتحمل البنك ما ن�سبته  %83من التكاليف الإدارية املتعلقة بهذه املحافظ على �أن تتحمل �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ما ن�سبته  %17من هذه التكاليف ،وقد مت تقدمي
طلب �إلى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بنقل جميع املحافظ الت�أمينية التي يديرها البنك حالي ًا -بالتعاون مع �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين� -إلى �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين .وعليه ،فقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذه االتفاقية بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
1112 112 112 12اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل الشخيص مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

قام البنك بتجديد اتفاقية الت�أمني اجلماعي ملحفظة التمويل ال�شخ�صي مع �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات الت�أمني اجلماعي ملحفظة التمويل ال�شخ�صي اخلا�صة بالبنك
بتاريخ 2017/08/07م وتبلغ القيمة الإجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره  16.576.534.70ريال �سعودي ب�سقف تغطية يبلغ  9.209.185.946ريال �سعودي ،وتبد�أ مدة التغطية من تاريخ
2017/08/08م وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث
�أنه ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين .وعليه ،فقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا
ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
1112 112 112 12اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل العقاري مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين

قام البنك بتجديد اتفاقية الت�أمني اجلماعي مع �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات الت�أمني اجلماعي ملحفظة التمويل العقاري اخلا�صة بالبنك بتاريخ 2017/06/01م ،
وتبلغ القيمة الإجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره  15.515.575.43ريال �سعودي ب�سقف تغطية يبلغ  8.968.540.708.39ريال �سعودي .وتبد�أ مدة التغطية من تاريخ 2017/06/02م
وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة
تكافل تعاوين .وعليه ،فقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
1112 112 112 12اتفاقية التأمني الجامعي ملنسويب البنك

قام البنك ب�إبرام اتفاقية مع �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات الت�أمني اجلماعي ملن�سوبي البنك ،ويبلغ �سقف التغطية مبلغ  1.024.890.242.80ريال �سعودي .كما تبلغ
القيمة االجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره  2.356.905.21ريال �سعودي وتبد�أ مدة التغطية من تاريخ 2017/05/19م وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عبداملجيد
بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين .وعليه ،فقد مت
احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
1112 112 112 12اتفاقية التأمني عىل محفظة القروض الخاصة مبنسويب البنك

قام البنك ب�إبرام اتفاقية مع �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات الت�أمني على حمفظة القرو�ض اخلا�صة مبن�سوبي البنك .وتبلغ القيمة االجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره
696.295.75ريال �سعودي ب�سقف تغطية يبلغ  289.251.500.69ريال �سعودي .وتبد�أ مدة التغطية من تاريخ 2017/05/19م وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه ي�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين .وعليه،
فقد مت احل�صول على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
1112 112 12عقد إيجار مع رشكة إتحاد األخوة للتنمية

قام البنك ب�إبرام عقد �إيجار مع �شركة �إحتاد الأخوة للتنمية (وهي �أحد امل�ساهمني الكبار يف البنك) بتاريخ 1432/10/07هـ (املوافق 2011/09/05م) .والغر�ض من العقد هو ا�ستئجار
معر�ض وا�ستخدامه كفرع للبنك .وتبلغ مدة العقد اثنا ع�شر �سنة ميالدية تبد�أ من بعد انتهاء فرتة ال�سماح وهي �ستة �أ�شهر من تاريخ 2011/10/26م .وتكون قيمة الإيجار ال�سنوية على
النحو التايل:
 مبلغ ثالثمائة �ألف ( )300.000ريال �سعودي لل�سنة الأولى �إلى ال�سنة الرابعة.
 مبلغ ثالثمائة وثالثون �ألف ( )330.000ريال �سعودي لل�سنة اخلام�سة �إلى ال�سنة الثامنة.
 مبلغ ثالثمائة وثالثة و�ستون �ألف ( )363.000ريال �سعودي لل�سنة التا�سعة �إلى ال�سنة الثانية ع�شر.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن عبداملجيد بن �إبراهيم ال�سلطان (وهو نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه م�ساهم يف �شركة �إحتاد الأخوة للتنمية .وقد ح�صل
البنك على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.
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1112 112 12عقد إيجار مع أحمد بن عثامن بن عبدالله القصبي

قام البنك ب�إبرام عقد �إيجار مع �أحمد بن عثمان الق�صبي (وهو �شقيق طارق بن عثمان الق�صبي رئي�س جمل�س �إدارة البنك) بتاريخ 1430/10/10هـ (املوافق 2009/09/29م).
والغر�ض من العقد هو ا�ستئجار معر�ض وا�ستخدامه كفرع للبنك .وتبلغ مدة العقد ع�شر �سنوات ميالدية  .وتكون قيمة الإيجار ال�سنوية على النحو التايل:
 مبلغ مائتان وثمانية و�ستون �ألف وخم�سمائة ( )268.500ريال �سعودي لل�سنة الأولى �إلى ال�سنة الثالثة.
 مبلغ مائتان و�ستة و�سبعون �ألف وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون ( )276.555ريال �سعودي لل�سنة الرابعة �إلى ال�سنة ال�ساد�سة
 مبلغ مائتان و�أربعة وثمانون �ألف وثمامنائة واثنان وخم�سون ( )284.852ريال �سعودي لل�سنة ال�سابعة �إلى ال�سنة العا�شرة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن طارق بن عثمان الق�صبي (وهو رئي�س جمل�س �إدارة البنك) لديه م�صلحة يف هذا العقد ،حيث �أنه �شقيق �أحمد عثمان الق�صبي (م�ؤجر العقار) .وقد ح�صل البنك
على م�صادقة اجلمعية العامة للبنك على �إبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفق ًا ملتطلبات املادة ( )71من نظام ال�شركات.

1112 12اتفاقيات لتقديم خدمات تقنية املعلومات وصيانة األجهزة والربامج اإللكرتونية الخاصة بالبنك
�أبرم البنك عدد من االتفاقيات املتعلقة بتقدمي خدمات تقنية املعلومات و�صيانة الأجهزة والربامج الإلكرتونية امل�ستخدمة من قبل البنك يف �أعماله الت�شغيلية والتي ت�شمل على �سبيل
املثال ال احل�صر خدمات الربط الداخلي وخدمات �صيانة �أجهزة احلا�سب الآيل واخلوادم والربامج الإلكرتونية كالتطبيقات وغريها .ويبلغ �إجمايل قيمة هذه االتفاقيات ما يقارب
( )37.032.981ريال �سعودي مع العلم �أن بع�ض هذه االتفاقيات ال يوجد لها قيمة حمددة حيث تعتمد على مبلغ الر�سوم امل�ستحقة مقابل اخلدمات املقدمة مبوجب االتفاقية ذات
العالقة.

1112 12الرتاخيص واملوافقات
ح�صل البنك على جميع الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة ملمار�سة �أعماله يف اململكة العربية ال�سعودية ،با�ستثناء ترخي�ص اال�ستثمار الأجنبي ،مع العلم ب�أن البنك بد�أ يف �إجراءات احل�صول
على الرتخي�ص (وملزيد من التفا�صيل ،الرجاء مراجعة الق�سم " 11-2-2املخاطر املرتبطة بعدم وجود رخ�صة ا�ستثمار �أجنبي").
وفيما يلي ملخ�ص للرتاخي�ص واملوافقات الرئي�سية التي ح�صل عليها البنك و�شركاته التابعة.
1112 112 12القيد يف السجل التجاري

مت قيد البنك يف ال�سجل التجاري برقم  4030010523وتاريخ 1396/7/29هـ .وال�صادر مبدينة جدة ،وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل التجاري يف تاريخ 1443/05/30هــ .كما قد مت قيد
�شركة اجلزيرة كابيتال يف ال�سجل التجاري برقم  1010351313وتاريخ 1433/11/13هـ وال�صادر مبدينة الريا�ض ،وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل التجاري يف تاريخ 1440/03/17هـ.
وقد مت قيد �شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري يف ال�سجل التجاري برقم 1010221387وتاريخ 1427/06/20هـ وال�صادر مبدينة الريا�ض ،وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل التجاري
يف تاريخ 1442/06/20هـ .وقد مت قيد �شركة �أمان لوكالة الت�أمني يف ال�سجل التجاري برقم 4030592311وتاريخ 1438/08/14هـ وال�صادر مبدينة جدة وتنتهي �صالحية �شهادة ال�سجل
التجاري يف تاريخ 1443/08/14هـ.
1112 112 12فروع البنك

كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،يوجد لدى البنك ت�سعة و�سبعني ( )79فرع ،وقد مت احل�صول على عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد على افتتاح جميع الفروع .وقام البنك بت�سجيل جميع الفروع
لدى وزارة التجارة واال�ستثمار.
1112 112 12ترخيص مامرسة نشاطي التمويل العقاري واإليجار التموييل

ح�صل البنك على ترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد رقم /20ع �أ ك 201405/وتاريخ 1435/07/21هـ ملمار�سة ن�شاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي .وتكون مدة �سريان الرتخي�ص خم�س
�سنوات من تاريخ �صدوره.
1112 112 12األصول الغري ملموسة

ال يوجد لدى البنك �أي �أ�صول غري ملمو�سة وفق ًا للقوائم املالية اخلا�صة بالبنك وبالتايل ف�إن البنك ال يعتمد على �أي من الأ�صول الغري ملمو�سة يف �أن�شطته و�أعماله التجارية .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن البنك قام بت�سجيل عالمته التجارية "بنك اجلزيرة" بت�صميمني خمتلفني لدى �إدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة واال�ستثمار .كما قام البنك بت�سجيل عدد من
العالمات التجارية اخلا�صة مبنتجاته وهي "�شجع من قلبك" و "�أجواء" و "ناديك" و "�أب�شر بعزك" و "فوري".
كما قامت �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بت�سجيل عالمتها التجارية "اجلزيرة تكافل ،مع ًا كاجل�سد الواحد" لدى �إدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة واال�ستثمار .وقامت �شركة
اجلزيرة كابيتال بت�سجيل عالمتها التجارية "اجلزيرة كابيتال" لدى �إدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة واال�ستثمار .وال يعتمد البنك �أو �شركاته التابعة على العالمات التجارية
يف �أن�شطتهم وعملياتهم.
1112 112 12شهادة التأمينات االجتامعية

ح�صل البنك على �شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية برقم  23929423وتاريخ 1439/03/9هـ (املوافق 2017/11/27م) والتي ت�ؤكد ب�أن البنك قد �أوفى بالتزاماته
جتاه امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبل البنك ،وتنتهي �صالحية ال�شهادة بتاريخ 1439/04/9هـ .وح�صلت �شركة اجلزيرة كابيتال على �شهادة من
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية برقم  23873581وتاريخ 1439/03/02هـ (املوافق 2017/11/20م) والتي ت�ؤكد ب�أن �شركة اجلزيرة كابيتال قد �أوفت بالتزاماتها جتاه امل�ؤ�س�سة
العامة للت�أمينات االجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبلها ،وتنتهي �صالحية ال�شهادة بتاريخ 1439/04/02هـ كما قد ح�صلت �شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري على �شهادة من
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية برقم  23920453وتاريخ 1439/03/9هـ (املوافق  )2017/11/27والتي ت�ؤكد ب�أن �شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري قد �أوفت بالتزاماتها
جتاه امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبلها ،وتنتهي �صالحية ال�شهادة بتاريخ 1439/04/9هـ .وح�صلت �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين على �شهادة من
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية برقم  23916798وتاريخ 1439/03/08هـ (املوافق 2017/11/26م) والتي ت�ؤكد ب�أن �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين قد �أوفت بالتزاماتها جتاه
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبلها ،وتنتهي �صالحية ال�شهادة بتاريخ 1439/04/08هـ.
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1112 112 12شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل

ح�صل البنك على �شهادة زكاة مقيدة (غري �صاحلة ل�صرف الأق�ساط النهائية) من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم  1110112564وتاريخ 1439/01/21هـ وتنتهي �صالحية ال�شهادة
يف 1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م) وح�صلت �شركة اجلزيرة كابيتال على �شهادة زكاة مقيدة (غري �صاحلة ل�صرف الأق�ساط النهائية) من الهيئة العامة للزكاة والدخل
برقم  1110159099وتاريخ 1439/02/09هـ وتنتهي �صالحية ال�شهادة يف 1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م) .كما ح�صلت �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين على �شهادة زكاة
مقيدة (غري �صاحلة ل�صرف الأق�ساط النهائية) من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم  1110106385وتاريخ 1437/07/29هـ ،وتنتهي �صالحية ال�شهادة يف 1439/08/14هـ (املوافق
2018/04/30م) .كما ح�صلت �شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري على �شهادة زكاة مقيدة (غري �صاحلة ل�صرف الأق�ساط النهائية) من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم
 1110122278وتاريخ 1438/09/13هـ ،وتنتهي �صالحية ال�شهادة يف 1439/08/14هـ (املوافق 2018/04/30م)
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الهيئة العامة للزكاة والدخل طالبت البنك بدفع م�ستحقات زكوية �إ�ضافية عن ال�سنوات من 2006م 2011 -م تقدر مببلغ وقدره  462.2مليون ريال �سعودي.
وقد قام البنك باالعرتا�ض على هذه املبالغ والتو�ضيح ب�أن املبالغ الإ�ضافية املطالب فيها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ناجتة عن االختالف يف عملية ت�صنيف ا�ستثمارات البنك
وديونه .ويوجد حالي ًا مناق�شات بني م�ؤ�س�سة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل حول هذه امل�س�ألة ،وقد مت �إ�صدار �ضمان للهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة 285مليون ريال �سعودي فيما
يتعلق مبطالبات ال�سنوات من 2006م2009-م و �ضمانني �آخرين بقيمة  195مليون ريال �سعودي فيما يتعلق مبطالبات ال�سنوات من 2010م 2011 -م.
�أما فيما يتعلق ب�شركة اجلزيرة كابيتال ،قامت جلنة الإعرتا�ض االبتدائية ب�إ�صدار قرارها املت�ضمن مطالبة �شركة اجلزيرة كابيتال بدفع م�ستحقات زكوية �إ�ضافية عن ال�سنوات من
2008م 2011 -م تقدر مببلغ  29.9مليون ريال �سعودي .وقد قامت �شركة اجلزيرة كابيتال ب�إ�ستئناف قرار جلنة الإعرتا�ض االبتدائية �أمام اللجنة اال�ستئنافية .كما قدمت �شركة
اجلزيرة كابيتال ح�سب طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل �ضمان ًا بنكي ًا ي�ساوي قيمة امل�ستحقات الزكوية الإ�ضافية .ويف عام 2016م �أ�صدرت اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية قرارها ل�صالح
الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وقد قامت �شركة اجلزيرة كابيتال با�ستئناف قرار اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية �أمام املحكمة الإدارية والتي �أ�صدرت حكم ًا بتاريخ 1439/4/21ه ـ (املوافق
2018/1/8م) ب�إلغاء القرار ال�صادر من اللجنة اال�ستئنافية ال�ضريبية �ضد �شركة اجلزيرة كابيتال ب�ش�أن امل�ستحقات الزكوية الإ�ضافية عن ال�سنوات من 2008م 2011 -م حيث ا�ستندت
املحكمة الإدارية يف قرارها على عدم م�شروعية الإجراءات املتعلقة ب�صدور قرار اللجنة اال�ستئنافية ،علم ًا ب�أن احلكم ابتدائي قابل لالعرتا�ض من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
كما طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل �شركة اجلزيرة كابيتال بدفع مبلغ  11.9مليون ريال �سعودي عن امل�ستحقات الزكوية لعام 2012م ،وقد قامت �شركة اجلزيرة كابيتال بالتظلم
من مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل �أمام جلنة الإعرتا�ض االبتدائية والتي قررت خف�ض مبلغ املطالبة �إلى � 400.00ألف ريال �سعودي .وقامت �شركة اجلزيرة كابيتال با�ستئناف
القرار �أمام اللجنة اال�ستئنافية.
عالوة على ذلك ،ف�إن الهيئة العامة للزكاة والدخل مل تنه التقييم الزكوي اخلا�ص بالبنك للأعوام 2012م و2013م و2014م و2015م و 2016م� .أما بخ�صو�ص التقييم الزكوي اخلا�ص
ب�شركة اجلزيرة كابيتال للأعوام 2013م و2014م و2015م و 2016م فلم تنته الهيئة العامة للزكاة والدخل من حتديده بعد( .وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة بذلك ،راجع
الق�سم " 12 -2-2املخاطر املرتبطة بامل�ستحقات الزكوية").
1112 112 12ترخيص هيئة السوق املالية

ح�صلت �شركة اجلزيرة كابيتال على ترخي�ص هيئة ال�سوق املالية رقم  07076 - 37وتاريخ 2008/04/05م ملمار�سة �أن�شطة التعامل ب�صفة �أ�صيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة
والرتتيب وتقدمي امل�شورة واحلفظ يف �أعمال الأوراق املالية.
1112 112 12ترصيح مزاولة نشاط التأمني

ح�صلت �شركة اجلزيرة تكافل تعاوين على ت�صريح م�ؤ�س�سة النقد رقم ت م ن 201312/34/وتاريخ 1435/02/15هـ ملزاولة ن�شاط الت�أمني يف فرع احلماية واالدخار .وقد مت جتديد هذا
الت�صريح بتاريخ 1438/02/15هـ ملدة ثالث �سنوات تنتهي بتاريخ 1441/02/14هـ.

1112 12التأمني
يو�ضح اجلدول �أدناه ملخ�ص لوثائق الت�أمني التي ح�صل عليها البنك.

اجلدول  2-12وثائق الت�أمني
الرقم
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امل�ؤمن

امل�ؤمن عليه

نوع التغطية

مدة التغطية

حد التغطية

قيمة العقد

1

�شركة التعاونية للت�أمني

البنك و�شركاته
التابعة

م�سئولية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة واملوظفني

2016/03/01م -
2018/02/28م

 75.000.000ريال �سعودي

 276.651.22ريال
�سعودي

2

�شركة التعاونية للت�أمني

البنك

الت�أمني ال�شامل على
ممتلكات البنك

2017/03/01م -
2018/02/27م

 1.372.230.940ريال �سعودي

 425.391.59ريال
�سعودي

3

�شركة التعاونية للت�أمني

البنك و�شركاته
التابعة والزميلة

الت�أمني ال�شامل على
ممتلكات عمالء البنك

2017/01/19م -
2018/01/18م

 7.313.986.738ريال �سعودي

1.834.347.87
ريال �سعودي

4

�شركة املتو�سطة واخلليج
للت�أمني (ميدغلف)

البنك

الت�أمني ال�شامل على
املركبات

2017/02/02م -
2018/02/01م

 760.450ريال �سعودي

 17.264.11ريال
�سعودي

5

�شركة املتو�سطة واخلليج
للت�أمني (ميدغلف)

البنك

ت�أمني التخريب
والإرهاب

2017/05/02م -
2018/05/01م

 1.372.230.940ريال �سعودي

 93.500ريال
�سعودي

6

�شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين

البنك

الت�أمني اجلماعي
ملحفظة التمويل
العقاري اخلا�صة
بالبنك

2017/06/02م -
2018/06/01م

 8.968.540.708.39ريال �سعودي
وقد يزيد �أو ينق�ص ب�صفة �شهرية
ح�سب �أداء املحفظة

15.515.575.43
ريال �سعودي

امل�ؤمن

الرقم

حد التغطية

قيمة العقد

امل�ؤمن عليه

نوع التغطية

مدة التغطية

16.576.534.70
ريال �سعودي

7

�شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين

عمالء منتجات
التمويل
ال�شخ�صي
للبنك

الت�أمني اجلماعي
ملحفظة التمويل
ال�شخ�صي اخلا�صة
بالبنك

2017/08/02م -
2018/08/01م

 9.209.185.946ريال �سعودي وقد
يزيد �أو ينق�ص ب�صفة �شهرية ح�سب
�أداء املحفظة

8

�شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين

البنك

الت�أمني على حمفظة
القرو�ض اخلا�صة
مبن�سوبي البنك

2017/05/19م -
2018/05/18م

 289.251.500.69ريال �سعودي

 696.295.75ريال
�سعودي
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�شركة املتو�سطة واخلليج
للت�أمني (ميدغلف)

البنك و�شركاته
التابعة

الت�أمني �ضد احتيال
املوظفني

2017/04/01م -
2018/03/31م

 150.000.000ريال �سعودي

 2.346.500ريال
�سعودي
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�شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين

من�سوبو البنك

الت�أمني اجلماعي
ملن�سوبي البنك

2017/05/19م -
2018/05/18م

 1.024.890.242.80ريال �سعودي

2.356.905.21
ريال �سعودي

11

�شركة بوبا

من�سوبو البنك

الت�أمني الطبي

2017/07/01م -
2018/06/30م

 500.000ريال �سعودي حلاملي الفئة
الذهبية
 700.000ريال �سعودي حلاملي فئة
كبار ال�شخ�صيات

 23.644.940ريال
�سعودي

1112 12العقوبات والجزاءات
نظر ًا لأن �أعمال البنك ون�شاطاته تخ�ضع للعديد من الأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية وعدد من اجلهات احلكومية الأخرى ،ف�إن البنك عر�ضة
للعقوبات واجلزاءات يف حال عدم التزامه ب�أي من تلك الأنظمة والتعليمات �أو الت�أخر يف ا�ستيفاء �أي منها .وقد تعر�ض البنك لعدد من العقوبات واملخالفات من قبل م�ؤ�س�سة النقد وهيئة
ال�سوق املالية والبلديات وجهات �أخرى ،وقد بلغ �إجمايل العقوبات واجلزاءات التي مت فر�ضها على البنك من قبل هيئة ال�سوق املالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من بداية عام
2017م وحتى تاريخ � 30سبتمرب 2017م مبلغ وقدره خم�سمائة وخم�سة وخم�سون �ألف( )555.000ريال �سعودي تقريب ًا.

1112 12عقود اإليجار
قام البنك ب�إبرام عدد من عقود الإيجار يف مناطق خمتلفة من اململكة .وتتمثل هذه العقود يف ا�ستئجار معار�ض ومباين ال�ستخدامها كفروع للبنك �أو مراكز للحواالت �أو مقرات �إدارية
للبنك بالإ�ضافة �إلى ا�ستئجار م�ستودعات وم�ساحات لأغرا�ض تخزين الأثاث وحفظ امل�ستدات .وبلغت قيمة الإيجارات ال�سنوية القائمة حالي ًا  72.894.757ريال �سعودي.

1112 12العقارات
ميتلك البنك عدد من العقارات التي متلكها �إما من خالل ال�شراء �أو �آلت �إليه كت�سوية ملديونية .واجلدير بالذكر �أن عدد من هذه العقارات م�سجلة با�سم �شركة �أمان لال�ستثمار والتطوير
العقاري .كما �أن عدد من العقارات م�سجلة با�سم �أ�شخا�ص نيابة عن البنك لأ�سباب تنظيمية ،ويبلغ �إجمايل القيمة ال�سوقية لهذه العقارات مبلغ 6.586.401ريال �سعودي ويذكر
�أي�ض ًا �أنه يوجد نزاعات قانونية و�إجرائية على عدد من العقارات اململوكة من قبل البنك و�شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري ،ويبلغ �إجمايل القيمة ال�سوقية لهذه العقارات مبلغ
14.268.769ريال �سعودي( .وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة بذلك ،راجع الق�سم " 15-2-2املخاطر املرتبطة بعقارات البنك").

1112 12العقارات املرهونة لصالح البنك
كجزء من �أعمال البنك التمويلية ،يوجد لدى البنك عدد كبري من العقارات املرهونة ل�صاحله ك�ضمان للتمويل املمنوح لعمالئه .وح�سب الإجراء املتبع ب�شكل عام من قبل البنوك يف
اململكة ،قام البنك بتوثيق الرهن من خالل نقل تلك العقارات وت�سجيلها با�سمه �أو �شركة �أمان للتطوير واال�ستثمار العقاري �أو با�سم �أ�شخا�ص نيابة عن البنك يف حاالت معينة وذلك
لأ�سباب تنظيمية .ويبلغ �إجمايل عدد العقارات املرهونة ل�صالح البنك حوايل  1400عقار.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قد �أ�صدرت م�ؤخر ًا قرار ًا ُيلزم جميع البنوك بتوثيق الرهون العقارية وفق ًا حلقيقة عقدها والتوقف عن الإجراءات املتعلقة بنقل
ملكية العقار بد ًال عن رهنه وت�صحيح �أو�ضاع العقارات امل�سجلة حالي ًا با�سم البنوك �أو �شركاتها التابعة خالل مدة ال تتجاوز ثالث �سنوات .وعليه ،فقد بد�أ البنك ب�إجراءات نقل ملكية
العقارات املرهونة ل�صاحله با�سم مالكها الأ�صليني ومن ثم توثيق الرهن وفق ًا حلقيقة العقد تنفيذ ًا لقرار م�ؤ�س�سة النقد يف هذا اخل�صو�ص( .وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر املرتبطة
بذلك يرجى مراجعة الق�سم " 16-2-2املخاطر املرتبطة بالرهن العقاري").

11212 12الدعاوى القضائية
�إن البنك و�شركاته التابعة والزميلة طرف يف عدد من الق�ضايا التي تدخل �ضمن �سياق �أعمالهم الإعتيادية بالإ�ضافة �إلى عدد من الق�ضايا العمالية .ويبلغ �إجمايل عدد الدعاوى املقامة
�ضد البنك و�شركاته التابعة والزميلة كما بتاريخ  14نوفمرب 2017م 144دعوى ق�ضائية تقريب ًا وي�شمل ذلك الق�ضايا التي ما زالت قيد التنفيذ (مع العلم �أن بع�ضها �صدر بها �أحكام
ابتدائية بقيمة �إجمالية تبلغ  3.843.525ريال �سعودي تقريب ًا) .واجلدير بالذكر �أن عدد ًا كبري ًا من هذه الق�ضايا مل يحدد املدعون فيها مبلغ ًا حمدد ًا ملطالباتهم لذا ف�إن تقدير املبالغ
التي قد يدفعها البنك نتيجة هذه الق�ضايا يخ�ضع لتقدير القا�ضي وال ميكن للبنك تقديره� .أما فيما يتعلق بالق�ضايا التي حدد املدعون فيها مبلغ ًا ملطالباتهم ،فقد بلغ �إجمايل املطالبات
مبوجب تلك الق�ضايا مبلغ ًا يقارب 61.187.633ريال �سعودي .وي�شري البنك �أن هذا املبلغ ميثل �إجمايل املبالغ املطالب بها على �سبيل التقدير وهي قابلة للتغيري من وقت لآخر علم ًا ب�أن
البنك ال ي�سلم ب�صحة تلك املبالغ ،بل يرى البنك من خالل �سري تلك الدعاوى �أنها تتجه للحكم ل�صاحله �أو مببالغ �أقل من حجم املطالبة الأ�صلية( .وملزيد من التفا�صيل حول املخاطر
املرتبطة بذلك يرجى مراجعة الق�سم " 23-1-2املخاطر املرتبطة باملنازعات الق�ضائية").
وي�ؤكد كذلك �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن البنك لي�س طرف ًا يف �أي دعاوى ق�ضائية ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري� -سواء ب�شكل منفرد �أو جمتمع مع ق�ضايا �أخرى  -على �أعمال
البنك �أو مركزه املايل .كما ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنهم لي�سوا على علم ب�أي دعوى ق�ضائية مهدد ب�إقامتها ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال البنك �أو مركزه املايل.
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وكذلك يوجد عدد من الدعاوى املقامة من البنك على عدد من الأ�شخا�ص وذلك بغر�ض حت�صيل م�ستحقات البنك املتعرث �سدادها ،ويبلغ �إجمايل مطالبات البنك مبوجب تلك الدعاوى
مبلغ يقارب  1.470.122.675ريال �سعودي .ويذكر �أن عدد من تلك الدعاوى مت احلكم فيها ل�صالح البنك �إال �أن تلك الأحكام مازالت قيد التنفيذ مع العلم �أن البنك قد ال يتمكن من
حت�صيل كامل املبالغ املحكوم بها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املعلومات الواردة �أعاله ب�ش�أن ق�ضايا البنك و�شركاته التابعة والزميلة ،ال تت�ضمن مبالغ امل�ستحقات الزكوية التي قام البنك و�شركة اجلزيرة كابيتال باالعرتا�ض
عليها( .وملزيد من التفا�صيل حول مبالغ امل�ستحقات الزكوية يرجى مراجعة الق�سم �" 6-4-12شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل ").

11212 12األعامل املنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة
يو�ضح اجلدول الآتي الأعمال التي ي�شرتك فيها �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن �ش�أنها مناف�سة البنك �أو �شركاته التابعة �أو الزميلة:

اجلدول  3-12الأعمال املناف�سة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
ا�سم الع�ضو
الدكتور� /سعيد بن �سعد املرطان
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طبيعة العمل
ميلك الدكتور� /سعيد املرطان ما ن�سبتة  %4من ر�أ�س مال �شركة �أدمي املالية (وهي �شركة مرخ�ص لها من قبل هيئة ال�سوق املالية ملمار�سة
�أن�شطة الأوراق املالية) والتي تعترب مناف�سة لأعمال �شركة اجلزيرة كابيتال .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الدكتور� /سعيد بن �سعد املرطان يف �صدد
احل�صول على ترخي�ص من اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املقبل ب�ش�أن ملكيته يف �شركة �أدمي املالية وفق متطلبات املادة ()72
من نظام ال�شركات.

1313وصف األسهم
1113 13رأس املـال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )5.200.000.000خم�سة مليارات ومائتي مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )520.000.000خم�سمائة وع�شرون مليون �سهم عادي بقيمة �أ�سمية ع�شرة
( )10رياالت لل�سهم.

1113 13قيمة األسهم
تبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم ( )10رياالت �سعودية ،وال يجوز �أن ت�صدر ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،ولكن يجوز �إ�صدارها ب�سعر �أعلى ويف هذه احلالة يحول ما زاد من �سعر الإ�صدار عن
القيمة اال�سمية �إلى االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ هذا االحتياطي حده الأق�صى املحدد له .وتكون �أ�سهم ال�شركة غري قابلة للتجزئة ،ف�إذا ملك ال�سهم الواحد عدة �أ�شخا�ص وجب
عليهم �أن ينتخبوا �أحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكونون م�سئولني بالت�ضامن عن �أي التزام نا�شئ عن ملكية الأ�سهم.

1113 13تداول األسهم
تكون الأ�سهم قابلة للتداول مع مراعاة القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة و الأنظمة الأخرى ال�سارية املفعول يف اململكة.

1113 13حجز وبيع األسهم
يجوز لل�شركة �أن حتجز على الأ�سهم امل�سجلة لديها با�سم �أحد امل�ساهمني �أو التي ميلكها باال�شرتاك مع �شخ�ص �آخر وعلى �أية �أرباح غري مدفوعة عنها لت�أمني ت�سديد القرو�ض �أو الوفاء
بااللتزامات �أو التعهدات التي تعاقد عليها امل�ساهم مع ال�شركة �إما منفردا �أو باال�شرتاك مع �شخ�ص �أخر  .ف�إذا تخلف عن ت�سديد الدين بعد تبليغه �إ�شعارا بذلك مدته �أ�سبوعان ،يكون
ملجل�س الإدارة احلق يف بيع الأ�سهم املحجوزة ال�سرتداد املبلغ املطلوب لل�شركة .ويدفع ملالك الأ�سهم �أو ملمثله ما زاد من ح�صيلة البيع عن املبلغ امل�ستحق .

1113 13زيادة رأس املال
جتوز زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة واحدة �أو عدة مرات بقرار يتخذ يف اجلمعية غري العادية �شريطة �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع بكامله .ويجب �أن يعني القرار الكيفية الواجب
�إتباعها لزيادة ر�أ�س املال .ويكون مل�ساهمي ال�شركة الأولوية يف االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة.

1113 13تخفيض رأس املال
يجوز للجمعية غري العادية �أن تقرر تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا تكبدت ال�شركة خ�سارة .وال يجوز اتخاذ مثل هذا القرار �إال �إذا قدم مراجعو ح�سابات ال�شركة
تقريرا يبني مربرات هذا الإجراء والتزامات ال�شركة وت�أثري التخفي�ض على تلك االلتزامات .ويجب �أن يحدد القرار كيفية �إجراء التخفي�ض.
و�إذا كان التخفي�ض راجع ًا �إلى زيادة ر�أ�س املال عن حاجات ال�شركة ،وجب �أن يطلب من الدائنني �أن يقدموا اعرتا�ضاتهم على هذا الإجراء خالل  60يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض
يف �إحدى ال�صحف اليومية املنت�شرة يف املدينة التي يقع فيها مقر ال�شركة الرئي�سي امل�سجل .ف�إذا �أعرت�ض �أي �أحد من الدائنني وقدم �إلى ال�شركة ادعاءا �صحيحا خالل التاريخ املعني،
فعلى ال�شركة �أن تدفع له دينه �إذا كان م�ستحقا �أو �أن تقدم كفالة مقبولة لدفع املبلغ يف تاريخ ا�ستحقاقه.

1113 13حقوق التصويت
لكل م�ساهم حق ح�ضور اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية وغري العادية .وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�شركة يف ح�ضور
اجلمعية العامة والت�صويت نيابة عنه .ويكون لكل م�ساهم �صوت واحد عن كل �سهم ميثله يف جمعيات امل�ساهمني.

1113 13حقوق املساهمني
مبوجب املادة  110من نظام ال�شركات ُينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم ،والتي ت�شمل على وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح املقرر توزيعها ،واحلق
يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،واحلق يف ح�ضور اجلمعيات العامة وامل�شاركة يف املداوالت والت�صويت على القرارات املقرتحة يف هذه االجتماعات ،واحلق
يف الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب الإطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ،واحلق يف مراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ،واحلق يف رفع دعاوى امل�سئولية �ضد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واحلق يف
الطعن بالبطالن يف القرارات التي ُاعتمدت يف اجلمعيات العامة .ووفق ًا لنظام ال�شركات ،ف�إن هذه الأ�سهم ال تعطي مالكها حق مطالبة ال�شركة ب�إعادة �شراء �أ�سهمهم �أو ا�سرتدادها.
ومل ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أي �أحكام تنظم تعديل حقوق الأوراق املالية وفئاتها.

1113 13جمعيات املساهمني
تعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية �أو غري العادية بناء على طلب جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب ًا للح�سابات �أو جلنة
املراجعة �أو عدد من امل�ساهمني ميثل  %5على الأقل من ر�أ�س املال �أو بناء ًا على قرار من وزير التجارة .وتكون الدعوة حل�ضور اجلمعية العامة بوا�سطة �إعالن ين�شر يف اجلريدة الر�سمية
ويف �صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة قبل املوعد املحدد لالجتماع بع�شرة �أيام على الأقل .وي�شمل �إعالن الدعوة جدول الأعمال املعرو�ضة على اجلمعية العمومية.

11313 13الجمعية العامة العادية
لن يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحا ما مل يح�ضره م�ساهمون ميثلون ربع ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجب �إ�صدار �إعالن �أخر
بالدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل  30يوما من تاريخ االجتماع الأول .ويجوز �أن يعقد االجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول على �أن تت�ضمن الدعوة
لعقد االجتماع الأول مايفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا ب�صرف النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وبا�ستثناء امل�سائل التي تدخل �ضمن �صالحية اجلمعية غري العادية للم�ساهمني ،تكون للجمعية العامة العادية �صالحية معاجلة جميع امل�سائل التي تتعلق بال�شركة .وتعقد اجلمعية العامة
العادية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل وذلك خالل الأ�شهر ال�ستة التي تلي ختام ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت ال�ضرورة.
وتتخذ اجلمعية العامة العادية قراراتها بالأغلبية الب�سيطة للأ�سهم املتمثلة يف االجتماع.
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11313 13الجمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت
الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول ويجوز �أن يعقد االجتماع الثاين خالل �ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع الأول على �أن تت�ضمن الدعوة
لعقد االجتماع الأول مايفيد الإعالن عن �إمكانية عقد هذا االجتماع .ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س مال على الأقل .ويف حال عدم توفر
الن�صاب الالزم يف االجتماع الثاين ،توجه دعوة �إلى اجتماع ثالث ،ويكون االجتماع الثالث �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهات املخت�صة.
وتكون جلمعيات امل�ساهمني غري العادية �صالحية تعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي �إلى املدى الذي ي�سمح به النظام .وبالإ�ضافة �إلى ال�صالحيات املخولة جلمعيات امل�ساهمني غري العادية
مبوجب النظام يجوز لها �أن ت�صدر قرارات يف م�سائل تقع عادة �ضمن �صالحية اجلمعية العامة العادية وفق ًا لنف�س ال�شروط والأحكام املقررة للجمعية العامة العادية.
وتتخذ القرارات يف جمعيات امل�ساهمني غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة �أو تخفي�ضه� ،أو متديد مدة ال�شركة� ،أو
بحلها �أو بدجمها مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،ففي هذه احلالة لن يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

11313 13حق املساهمني يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة
لأي م�ساهم احلق يف مناق�شة املوا�ضيع املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية و�أن يوجه �أ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إلى مراجع احل�سابات .وعلى جمل�س الإدارة ومراجع
احل�سابات �أن يجيبوا على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع ،جاز له �أن يحتكم �إلى الأع�ضاء احلا�ضرين
الذين يكون قرارهم بهذا ال�ش�أن واجب التنفيذ.

11313 13مدة الرشكة
مدة ال�شركة ( )99ت�سع وت�سعون �سنة تبد�أ من تاريخ ت�أ�سي�سها .وجتوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

11313 13حل الرشكة وتصفيتها
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل انتهاء �أجلها املحدد باملادة ( ) 5
من النظام الأ�سا�سي لل�شركة .و�إذا تقرر حل ال�شركة قبل الأجل املحدد لها لهذا ال�سبب �أو لأي �سبب �أخر �أو انتهت مدة ال�شركة تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س
الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �سلطتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،وين�شر قرار اجلمعية العامة يف جميع الأحوال يف اجلريدة
الر�سمية ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي .وتبقى لأجهزة ال�شركة الأخرى �سلطتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع �سلطات امل�صفني.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املادة ( )150من نظام ال�شركات تن�ص على دعوة اجلمعية العامة غري العادية لتقرر �إما زيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو حل ال�شركة قبل الأجل املحدد يف نظامها
الأ�سا�سي يف حال بلغت خ�سائر ال�شركة ن�صف ر�أ�س املال املدفوع .وتطبق متطلبات املادة ( )150من نظام ال�شركات بغ�ض النظر عن ما هو وارد يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة .وبالتايل
ف�إنه يجب على البنك دعوة اجلمعية العامة غري العادية وفق ًا ملتطلبات املادة ( )150من نظام ال�شركات يف حال بلوغ خ�سائره ن�صف ر�أ�س املال ولي�س ثالثة �أرباع ر�أ�س املال كما هو وارد
حالي ًا يف النظام الأ�سا�سي للبنك ،مع العلم ب�أن البنك قد بد�أ �إجراءات النظامية لتعديل املادة مبا يتوافق مع نظام ال�شركات بهدف احل�صول على موافقة اجلمعية العامة للبنك على
التعديل يف اجتماعها القادم.
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1414تغطية االكتتاب
قام البنك بتعيني االمناء لال�ستثمار ،و�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل (ميفك كابيتال) ،و�شركة ملكية لال�ستثمار ،و�شركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي ،و�شركة و�ساطة كابيتال
كمتعهدي تغطية االكتتاب.
متعهدو التغطية
�شركة الإمناء لال�ستثمار
برج العنود 2 -
طريق امللك فهد
�ص.ب  ,55560الريا�ض 11544
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2185555 :
فاك�س+966 )11( 2185970 :
الربيد الإلكرتوينquery@alinmainvest.com :
املوقع االلكرتوينwww.alinmainvestment.com :
�شركة ال�شرق الأو�سط لال�ستثمار املايل (ميفك كابيتال)
طريق امللك فهد� ،شارع العليا
مكتب رقم 1
�ص.ب  ,7758الريا�ض 12333
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2186666 :
فاك�س+966 )11( 2186667 :
الربيد الإلكرتوينinfo@mefic.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.mefic.com.sa :
�شركة ملكية لال�ستثمار
طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز (�شارع التحلية)
مركز �أكناز التجاري  -مبنى رقم184 :
مكتب رقم  2و - 3الدور الأول
�ص.ب ,52775 .الريا�ض 11573
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 20003028 :
فاك�س+966 )11( 2932799 :
الربيد الإلكرتوينinfo@mulkia.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.mulkia.sa :
�شركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي
الريا�ض ،طريق امللك فهد  ،7856برج مون ،الدور 16
�ص.ب ,50051 .الريا�ض 11523
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 4845500 :
فاك�س+966 )11( 4845501 :
الربيد الإلكرتوينinfo@skfh.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.skfh.com.sa :
�شركة و�ساطة كابيتال
�شارع العليا العام
�ص.ب  ,50315الريا�ض 11523
اململكة العربيةا ل�سعودية
هاتف+966 )11( 4944067 :
فاك�س+966 )11( 4944205 :
الربيد الإلكرتوينinfo@wasatah.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.wasatah.com.sa :

و�سيقوم البنك ب�إبرام اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهدي التغطية ،وفيما يلي ملخ�ص لل�شروط الأ�سا�سية لالتفاقية املزمع �إبرامها:
�أ -يتعهد البنك ملتعهدي التغطية �أنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ي�صدر ويخ�ص�ص ملتعهدي التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الطرح والتي مل يكتتب
بها خالل فرتة الطرح املتبقي وذلك ب�سعر الطرح.
ب -يتعهد متعهدي التغطية للبنك ب�أنهم يف تاريخ التخ�صي�ص �سيقومون ب�شراء جميع الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح.
ج -يتقا�ضى متعهدي التغطية مقاب ًال مادي ًا يتمثل يف ن�سبة من متح�صالت الطرح لقاء تعهدهم بتغطية االكتتاب والذي �سيتم دفعه من متح�صالت الطرح .واجلدير بالذكر �أن
تكاليف تغطية االكتتاب متثل جزء من تكاليف الطرح والواردة يف الق�سم "( 15م�صاريف الطرح") من هذه الن�شرة.
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د -يخ�ضع التزام متعهدي التغطية ب�شراء جميع الأ�سهم املتبقية يف الطرح للأحكام املتعلقة ب�إنهاء االتفاقية مثل حدوث �أي من القوى القاهرة وفق تعريفها يف االتفاقية� ،أو
عدم ا�ستيفاء عدد من ال�شروط امل�سبقة فيما يتعلق بالطرح.
هــ� -سيقوم البنك بتقدمي عدد من ال�ضمانات والإقرارات والتعهدات  -يف مثل هذه االتفاقيات -ملتعهدي التغطية.
�إجمايل عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها
�سعر الطرح
�إجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته
الن�سبة املتعهد بتغطيتها من �إجمايل قيمة الطرح
امل�صدر :البنك
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(� )300.000.000سهم عادي.
 ١٠ريال �سعودي
 3.000.000.000ريـال �سعودي
%100

1515مصاريف الطرح
�سيتم تخ�صي�ص حوايل  81.656.700مليون ريال �سعودي من متح�صالت الطرح لت�سديد تكاليف وم�صاريف الطرح والتي تعترب تقريبية وغري نهائية ،والتي تت�ضمن �أتعاب كل
من امل�ست�شاران املاليان ومديرا االكتتاب ،وامل�ست�شار القانوين للبنك وامل�ست�شار القانوين ملتعهدي التغطية واملحا�سبني القانونيني ،وم�ست�شار العناية املالية املتخ�ص�ص وغريهم من
امل�ست�شارين ،بالإ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف الطباعة والتوزيع و�أية نفقات �أو ر�سوم �أخرى تتعلق بالطرح.
البيان

الأتعاب وامل�صاريف (بالريال)

�أتعاب امل�ست�شارين املاليني ومديري االكتتاب ،ومتعهدي التغطية وامل�ست�شار القانوين للبنك وامل�ست�شار القانوين ملتعهدي التغطية وم�ست�شار العناية
املالية املتخ�ص�ص

79.156.700

م�صاريف الطباعة والتوزيع و�أية نفقات �أو ر�سوم �أخرى تتعلق بالطرح

2.500.000

املجموع

81.656.700

امل�صدر :البنك
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1616اإلعفاءات
مل يح�صل البنك على �أي �إعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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1717رشوط وأحكام وتعليامت االكتتاب
لقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول �إدراجها يف ال�سوق املالية ومت الوفاء بكافة املتطلبات مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج .ويجب على جميع الأ�شخا�ص
امل�ستحقني (�أي امل�ساهمني املقيدين والأ�شخا�ص الذين قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول) ومقدمي العرو�ض من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية قراءة �أحكام و�شروط االكتتاب
بعناية تامة قبل االكتتاب الإلكرتوين �أو تقدمي طلب االكتتاب من خالل الو�سيط �أو تعبئة منوذج الطرح املتبقي ،حيث ُيعترب تقدمي طلب االكتتاب �أو توقيع وت�سليم منوذج الطرح املتبقي
مبثابة موافقة وقبول لأحكام و�شروط االكتتاب.

1117 17االكتتاب يف األسهم الجديدة
مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه� ،سيتم طرح (� )300.000.000سهم عادي لالكتتاب ميثل ما ن�سبته  ٪57.7يف املائة من ر�أ�سمال ال�شركة قبل زيادة ر�أ�س املال ،ب�سعر طرح يبلغ ()١٠
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وقيمة ا�سمية قدرها  10ريـاالت �سعودية وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ ثالثة مليارات ( )3.000.000.000ريـال �سعودي .و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة
بن�سبة � 0.5769سهم جديد لكل �سهم حايل .و�سيكون االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة للأ�شخا�ص امل�ستحقني.
ويف حال عدم ممار�سة الأ�شخا�ص امل�ستحقني حلقهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بنهاية مرحلة االكتتاب � ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح
املتبقي .ويجوز للم�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية املودعة يف حمافظهم عرب نظام تداول .وتعترب حقوق الأولوية حق ًا مكت�سب ًا جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة كما
يف تاريخ الأحقية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.
و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
و�ستتم عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية وفق ًا للمراحل والتواريخ املو�ضحة �أدناه:









تاريخ الأحقية :امل�ساهمني املالكني للأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال  -وذلك بتاريخ 1439/07/02هـ (املوافق 2018/03/19م)
 واملقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال ،وذلك بتاريخ 1439/07/04هـ (املوافق2018/03/21م).
فرتة التداول وفرتة االكتتاب :تبد�أ فرتة التداول وفرتة االكتتاب يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ (املوافق 2018/03/25م) وتنتهي فرتة التداول يف يوم الأحد تاريخ
1439/07/15هـ (املوافق 2018/04/01م) ،وت�ستمر فرتة االكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ (املوافق 2018/04/04م).
فرتة الطرح املتبقي :تبد ًا من يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ (املوافق 2018/04/10م) من ال�ساعة � 10:00صباح ًا وحتى ال�ساعة  ٥:٠٠م�سا ًء من اليوم التايل
بتاريخ 1439/07/25هـ (املوافق 2018/04/11م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ،على �أن تقدم تلك امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية عرو�ضها ل�شراء الأ�سهم املتبقية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�ستخ�ص�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (على
�أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى
الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .ويف حال وجود �أ�سهم غري م�شرتاة من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ،ف�سيتم تخ�صي�ص هذه الأ�سهم ملتعهدي تغطية الطرح والذين �سيقومون
ب�شراء تلك الأ�سهم ب�سعر الطرح.
التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم،
ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر الطرح املتبقي وك�سور الأ�سهم لل�شركة ،وتوزع
باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (�أي ما يتجاوز �سعر الطرح� ،إن وجد) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه 1439/08/03هـ
(املوافق 2018/04/19م).
تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�صي�صها.

ال�شكل  1-١٧ر�سم تو�ضيحي لآلية حقوق الأولوية
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1117 17األشخاص املستحقون الغري مشاركون يف االكتتاب يف األسهم الجديدة
�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة الأ�سهم اململوكة
لهم حالي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونوا عر�ضة للخ�سارة .ولن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون غري امل�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة على �أية مزايا �أو منافع مقابل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه
(�إن وجد) .ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة ر�أ�س املال.
137

ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط �أو يف حالة عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل قام متعهد التغطية ب�شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر
الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني الغري م�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة .و�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن
وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي
مل يكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم متبقي ،و�سيتم دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من
الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�أي�ضا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم.

1117 17كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم الحقوق األولوية
يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب عن طريق املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي يتم
من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل �أخرى يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم يف اململكة خالل فرتة االكتتاب .ويف حال وجود فرتة
طرح متبقية فيمكن �أن يتم خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط.
بتقدمي طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:






املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
�أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للو�سيط.

1117 17التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومديرا االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ليتم �إيداع متح�صالت الإكتتاب به .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح.
�أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر الطرح املتبقي لل�شركة،
وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (�أي ما يتجاوز �سعر الطرح� ،إن وجد) على م�ستحقيها ك ُال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه تاريخ 1439/08/03هـ (املوافق
2018/04/19م) .ويف حال تبقي �أ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهدي التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص لهم.
ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني.
ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بالو�سيط الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد
�أق�صاه 1439/08/03هـ (املوافق 2018/04/19م).

1117 17دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض(�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية يف موعد �أق�صاه 1439/08/14هـ (املوافق
2018/04/30م).

1117 17أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية
ما هي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املالكني للأ�سهم يوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال واملقيدين يف �سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،ويعطي كل
حق حلامله �أحقية االكتتاب يف �سهم واحد ،وذلك ب�سعر الطرح.
ملن تُ نح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري العادية ،وهو ما يعرف بتاريخ الأحقية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وموافقتها على زيادة ر�أ�س املال من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،وتودع حقوق الأولوية ك�أوراق مالية يف املحافظ اخلا�صة بامل�ساهمني يف
�سجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظهم حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ،ولن ي�سمح
بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتتي التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق يف املحفظة؟

يتم الإ�شعار عن طريق الإعالن يف موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة (تداوالتي) املقدمة من قبل �شركة مركز �إيداع الأوراق املالية ور�سائل ن�صية ق�صرية تر�سل عن طريق �شركات
الو�ساطة.
كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمد العدد على ن�سبة ما ميلكه كل م�ساهم يف ر�أ�س املال بح�سب �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
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ما هو معامل األحقية ؟

هو املعامل الذي ُيكن امل�ساهمني املقيدين من معرفة عدد احلقوق امل�ستحقة لهم عن الأ�سهم التي ميلكونها وفق ًا ل�سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .و ُيح�سب هذا املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية للبنك .وعليه ف�إن معامل الأحقية هو ـ( )0.5769حق لكل �سهم واحد
( )1مملوك للم�ساهم املقيد يف تاريخ الأحقية .ووفق ًا لذلك� ،إذا كان م�ساهم مقيد ميلك �ألف (� )1.000سهم يف تاريخ الأحقية ف�سيخ�ص�ص له  576حق مقابل ما ميلكه من �أ�سهم و
�سيتم تعوي�ضه عن الك�سور املتبقية.
هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الرشكة؟

نعم ،حيث �سيتم �إ�ضافة احلق املكت�سب �إلى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�صلي ،وب�إ�ضافة كلمة حقوق �أولوية� ،إ�ضافة �إلى رمز جديد لهذه احلقوق.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم البنك يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح (قيمة احلق الإر�شادية) .فعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إقفال �سهم البنك
هو  13.0ريـال �سعودي و�سعر الطرح  10.0ريـاالت �سعودية ،ف�إن ال�سعر االفتتاحي للحق �سيكون  3.0ريـال �سعودي.
من هو املساهم املقيد؟

هو �أي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

نعم ،ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.
هل من املمكن أن يفقد املساهم املقيد أحقيته يف االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس املال
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

نعم ،يفقد امل�ساهم �أحقيته يف االكتتاب يف حال قام ببيع �أ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �أو قبلها بيوم عمل.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقدمي طلبات االكتتاب من خالل املحفظة اال�ستثمارية يف من�صات التداول التي يتم من خاللها �إدخال �أوامر البيع وال�شراء� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية االكتتاب من خالل �أي و�سائل �أخرى
يوفرها الو�سيط و�أمني حفظ الأ�سهم.
هل ميكن للشخص املستحق االكتتاب يف أسهم أكرث من الحقوق اململوكة له؟

ال ميكن لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب يف �أ�سهم �أكرث من احلقوق اململوكة له.
يف حال امتالك أسهم البنك من خالل أكرث من محفظة استثامرية ،يف أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم البنك املرتبطة باحلقوق ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك �ألف (� )1.000سهم يف البنك (ثمامنائة (� )800سهم
يف حمفظة (�أ) ومائتا (� )200سهم يف حمفظة (ب) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )576حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )0.5769حق .عليه ف�سيتم �إيداع ( )461حق يف حمفظة
(�أ) و( )115حق يف حمفظة (ب).
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم ،يحق لهم ،ولكن بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء �أو مركز الإيداع ،وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب ،و�إح�ضار الوثائق الالزمة .ويف حال عدم قيامهم
ب�إيداع ال�شهادات وفق ًا ملا ذكر ،ف�إن حملة هذه ال�شهادات لن ي�ستطيعوا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة.
هل يحق ملن اشرتى حقوقاً إضافي ًة تداولها مرة أخرى؟

نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء ت�سوية �شراء احلقوق (يومي عمل) ،على �أن يتم االكتتاب يف حقوق الأولوية خالل فرتة االكتتاب.
هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ال ،ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية �أو عدم ممار�سة ذلك ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يخ�ضع
امل�ستثمر للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو مامرسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟

يف حال عدم االكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة االكتتاب ،تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية الكتتاب ينظمه مديرا االكتتاب ،ويتم احت�ساب قيمة التعوي�ض (�إن وجد) ملالك
احلقوق بعد خ�صم قيمة االكتتاب و�أي م�صاريف بح�سب ما هو حمدد يف هذه الن�شرة .علم ًا �أن امل�ستثمر قد ال يح�صل على �أي مقابل �إذا مت البيع يف فرتة الطرح املتبقي ب�سعر الطرح.
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من له األحقية يف حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس مال املصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للم�ساهم املقيد يف �سجل م�ساهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية ح�ضور اجلمعية العامة غري العادية والت�صويت على زيادة ر�أ�س مال
امل�صدر عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.
متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال املصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل �سعر ال�سهم عن طريق ال�سوق قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
لو قام مستثمر برشاء أسهم يف الرشكة يف يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول عىل حقوق األولوية املرتتبة عىل زيادة رأس مال املصدر؟

نعم ،حيث �أنه �سيتم قيد امل�ستثمر يف �سجل م�ساهمي ال�شركة بعد يومي عمل من تاريخ �شراء الأ�سهم (�أي بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية غري العادية) ،مع العلم
ب�أن حقوق الأولوية �ستمنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�شركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري العادية ،ولكن لن يحق له احل�ضور �أو الت�صويت
يف اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.
إذا كان لدى املستثمر أكرث من محفظة مع أكرث من رشكة وساطة ،كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

�سيتم توزيع ن�صيب امل�ستثمر على املحافظ التي ميلكها امل�ستثمر ،بح�سب ن�سبة امللكية املوجودة يف كل حمفظة ،ويف حال وجود ك�سور �سيتم جتميع تلك الك�سور ،و�إذا �أكملت رقم ًا �صحيح ًا
�أو �أكرث يتم �إ�ضافة الرقم ال�صحيح �إلى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر �أكرب كمية من احلقوق.
ما هي فرتات التداول واالكتتاب؟

يبد�أ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س ،بينما ي�ستمر االكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف هذه الن�شرة و�إعالنات البنك.
هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال ،ال ميكن ذلك.
هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟

نعم وذلك بعد �إمتام �شراء حقوق الأولوية عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.

1117 17مساعدة إضافية
يف حال وجود �أي ا�ستف�سارات ،الرجاء التوا�صل مع البنك على الربيد الإلكرتوينri@baj.com.sa :

ولأ�سباب قانونية� ،سوف يكون مبقدور البنك فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذا امل�ستند ولن يكون مبقدوره تقدمي امل�شورة ب�ش�أن الأ�س�س املو�ضوعية لإ�صدار احلقوق �أو حتى تقدمي
امل�شورة املالية �أو ال�ضريبية �أو القانونية �أو اال�ستثمارية.

1117 17تداول األسهم الجديدة
�سوف يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة عند اكتمال جميع الإجراءات ذات العالقة .ومن املتوقع حدوث ذلك بعد تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة ،وذلك بالتن�سيق مع الهيئة ،و�سيتم الإعالن عن
بدء التداول يف وقت الحق.

1117 17بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات ال�صلة ملزمة وملنفعة �أطرافها من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي
من الأطراف امل�شار �إليهم يف هذه الن�شرة دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لطلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها.
وميكن توزيع هذه الن�شرة باللغتني العربية والإجنليزية .ويف حالة وجود تعار�ض بني الن�سختني العربية والإجنليزية من هذه الن�شرة ُيع َمل بالن�سخة العربية.
وعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه الن�شرة� ،إال �أنه يجوز لها تعليق طرح االكتتاب هذا يف حال �أ�ضحت ال�شركة ،يف �أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا االكتتاب وقبل املوافقة على �إدراج
الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق ،على علم مبا يلي )1( :حدوث تغيري جوهري يف �أي معلومات �أ�سا�سية واردة يف هذه الن�شرة �أو �أي وثائق مطلوب �إدراجها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج،
�أو (� )2أي معلومات �إ�ضافية كان ينبغي ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وتلتزم ال�شركة يف هذه احلاالت ب�أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة تكميلية ،وفق ًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ
�سيتم �إ�صدار الن�شرة التكميلية والإعالن عن تواريخ االكتتاب اجلديدة .ومن املمكن �أي�ض ًا تعليق هذا االكتتاب يف حالة عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على �أي من تفا�صيله.

11717 17السوق املالية السعودية ("تداول")
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م ،كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ،وبد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام "تداول" من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول يف كل يوم عمل (من الأحد
�إلى اخلمي�س) على فرتة واحدة من ال�ساعة (� )10صباح ًا وحتى الثالثة ( )3:00م�ساء ،ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات ،في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها
�صباحا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 10صباح ًا).
�صباحا وحتى ال�ساعة (� )10صباح ًا .وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة (ً )9
و�إلغائها من ال�ساعة (ً )9
ويعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وف ًقا لل�سعر وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال (وهي الأوامر امل�شتملة على �أف�ضل الأ�سعار)،
وتليها الأوامر حمددة ال�سعر .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها وف ًقا لتوقيت الإدخال.
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يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط االلكرتوين ملعلومات تداول ،ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�شكل فوري
ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.
وتتم ت�سوية ال�صفقات خالل يومي عمل� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم بعد امتام الت�سوية (�أي يومي عمل من تاريخ تنفيذ ال�صفقة).
وينبغي على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول
وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

11717 17إدارج األسهم الجديدة
مت التقدم بطلب �إلى الهيئة لت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم اجلديدة .ومن املتوقع قبول الإدراج وبدء التداول يف ال�سوق املالية مبجرد انتهاء التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم اجلديدة .و�سوف
يتم الإعالن عن ذلك على املوقع الإلكرتوين لتداول يف حينه .علم ًا ب�أن التواريخ واملواعيد الواردة يف هذه الن�شرة غري نهائية وميكن تغيريها يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة.
على الرغم من �أن الأ�سهم احلالية لل�شركة مدرجة يف ال�سوق املالية "تداول"� ،إال �أنه ال ميكن تداول الأ�سهم اجلديدة �إال بعد املوافقة على تخ�صي�صها للمكتتبني امل�ستحقني ومقدمي
العرو�ض فيما يتعلق بطرح الأ�سهم املتبقية و�إيداعها يف ح�سابات تداول اخلا�صة بهمُ .وينع منع ًا بات ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إلى حني املوافقة على التخ�صي�ص .ويتحمل املكتتبون
الذين ي�شاركون يف �أي ن�شاطات تداول املحظورة امل�س�ؤولية كاملة .وال يقع على عاتق ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية يف �أي حالة كهذه.

11717 17القرارات واملوافقات التي تُطرح األسهم مبوجبها
ح�صل البنك على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة ر�أ�س ماله مبوجب اخلطاب رقم  361000057492وتاريخ 1436/04/19هـ (املوافق 2015/02/8م) .كما وافقت
م�ؤ�س�سة النقد على متديد املوعد النهائي لتقدمي ملف زيادة ر�أ�س مال البنك مبوجب اخلطاب رقم  381000015409وتاريخ 1438/02/09هـ .وعند اكتمال الطرح �سي�صبح ر�أ�سمال
البنك  8.200.000.000ريـال �سعودي مق�سمة على � 820.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد .وقد �أ�صدر جمل�س الإدارة قراره بتاريخ 1436/3/23هـ
(املوافق 2015/1/14م) والذي يو�صي فيه بزيادة ر�أ�سمال البنك .كما وافقت اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال املنعقدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٢هـ (املوافق
٢٠١٨/٠٣/١٩م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال .كما وافقت الهيئة على ن�شرة الإ�صدار هذه وذلك بتاريخ ١٤٣٩/06/05هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٢/٢١م).

11717 17التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال
�إن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال هو ( )١٢٫٩٧و�سوف ُيعاد حتديده عند ( )١١٫٨٨يف اجلل�سة االفتتاحية يف اليوم
التايل .وميثل التغري تراجع ًا بن�سبة ( )٨٫٤يف املائة.
وفيما يلي طريقة ح�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة ر�أ�س املال:
�أو ًال :ح�ساب القيمة ال�سوقية لل�شركة عند �إغالق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال:
عدد �أ�سهم ال�شركة يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال � xسعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية = القيمة
ال�سوقية لل�شركة عند �إغالق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.
ثاني ًا :ح�ساب �سعر ال�سهم يف اجلل�سة االفتتاحية يف اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال:
(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية  +قيمة �أ�سهم حقوق الأولوية) ( /عدد �أ�سهم ال�شركة يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال  +عدد الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد اجلمعية العامية غري العادية
اخلا�صة بزيادة ر�أ�س املال.
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1818املستندات املتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات املو�ضحة �أدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�س لل�شركة والكائن مبدينة جدة ،وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا وحتى ال�ساعة
اخلام�سة م�سا ًء ،من الأحد �إلى اخلمي�س قبل 20يوم من فرتة التداول وفرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتات.
املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الرشكة:



�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:




قرار جمل�س الإدارة بالتو�صية بزيادة ر�أ�س املال.
موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة ر�أ�س املال
موافقة هيئة ال�سوق املالية على �أ�سهم حقوق الأولوية والتي �سيتم الإعالن عنها من قبل الهيئة.

التقارير والخطابات واملستندات:
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العقود الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الفقرة الفرعية رقم (ط) من الفقرة ( )1من الق�سم ( )13من امللحق الرابع يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
اتفاقية التعهد بالتغطية.
التقارير التي �أعدت درا�سة ال�سوق على �أ�سا�سها (حيث مت �إعداد الدرا�سة من عدة م�صادر عامة).
خطابات املوافقة من قبل امل�ست�شاران املالييان ومديرا االكتتاب ومتعهدي التغطية وم�ست�شار العناية املهنية املالية وامل�ست�شار القانوين واملحا�سبون القانونيون على �إدراج
�أ�سمائهم و�شعاراتهم و�إفاداتهم يف ن�شرة الإ�صدار.
القوائم املالية املوحدة للبنك و�شركاته التابعة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2014م و2015م و2016م.
القوائم املالية الأولية للبنك و�شركاته التابعة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2017م.

1919تقرير املحاسبني القانونيني
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١ﻋﺎم
ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰﻳﺮة )"اﻟﺒﻨﻚ"( وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻳُﺸﺎر ﳍﺎ ﲨﻴﻌﺎً ﺑـ
"اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ"( .ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ اﳉﺰﻳﺮة )"اﻟﺒﻨﻚ"( ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ رﻗﻢ /٤٦م اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٢ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﱐ ١٣٩٥ﻫـ ) ٢١ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٩٧٥م(.
وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﺒﻨﻚ ﳑﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٦ﺷﻮال ١٣٩٦ﻫـ ) ٩أﻛﺘﻮﺑﺮ ١٩٧٦م( ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮوع ﺑﻨﻚ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣اﻟﺼﺎدر ﰲ ﺟﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٩رﺟﺐ ١٣٩٦ﻫـ ) ٢٧ﻳﻮﻟﻴﻮ ١٩٧٦م(،
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوﻋﻪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﺪدﻫﺎ  ٧٦ﻓﺮﻋﺎً )٢٠١٤م ٧٠ :ﻓﺮﻋﺎً( ،ﻛﻤﺎ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ  ٢,١٧٦ﻣﻮﻇﻔﺎً )٢٠١٤م ٢,٠١٥ :ﻣﻮﻇﻔﺎً(.
ﻋﻨﻮان اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة
ﺣﻲ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻠﻚ
ص.ب  - ٦٢٧٧ﺟﺪة ٢١٤٤٢
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﻨﻚ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ
ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة( وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﲝﺔ واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻹﺟﺎرة واﻟﺘﻮرق واﳌﺸﺎرﻛﺔ وﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
)اﻟﻮﻋﺪ( واﻟﺼﻜﻮك ،واﻟﱵ ﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ .ﻳﺘﻢ ﺗﺪاول اﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ:
ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
)اﳉﺰﻳﺮة ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل(

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ﻛﻤﺎ ﰲ
 ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م

وﺳﺎﻃﺔ وإدارة أﺻﻮل

%١٠٠

%١٠٠

ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺣﻔﻆ وإدارة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ

%١٠٠

%١٠٠

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ٣١
دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة
وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة( ﻛﻤﺎ ﰲ
 ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م

%٣٥

%٣٥

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ:
ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ
واﻻدﺧﺎر اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
)أ(

أﺳﺎس اﻹﻋﺪاد
) (١اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ

ﰎ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻮاﺋﻤﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك وأﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

) (٢أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس واﻟﻌﺮض

ﰎ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎً ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑ�ﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓ�ن اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﺤﻮط ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﲢﻮط ـ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ـ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻘﺪر اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﳍﺎ.

) (٣ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻌﺮض

ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي وﻫﻮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻌﺮض ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻷﻗﺮب أﻟﻒ  ﺳﻌﻮدي.
ﲢﺪد ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ �ﺎ وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
)اﳉﺰﻳﺮة ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل( وﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي أﻳﻀﺎً.

) ب(

أﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰﻳﺮة وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﻨﻬﺎ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
ﰎ اﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺎ�ﺔ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﻇﺮوف ﳑﺎﺛﻠﺔ.

) (١اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﻨﻚ .ﻳﺴﻴﻄﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸﺄة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﻘﻮق أو ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﲑة ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ �ﺬﻩ اﳌﻨﺸﺄة وﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة .وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻴﻄﺮة ،ﳚﺐ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة.
ب .أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق ﰲ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻐﲑة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﳌﻨﺸﺄة.
ج .أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�ﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﲑات ﰲ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻴﻄﺮة.
ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة إﱃ اﻟﺒﻨﻚ وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ .إن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو اﳌﺒﺎﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ـ إن وﺟﺪت ـ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ أو ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﻊ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ب( أﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
) (٢اﻟﺤﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة
ﲤﺜﻞ اﳊﺼﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻴﻄﺮة اﳊﺼﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ وﺻﺎﰲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﻻ
ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ،وﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺗُﻌﺮض ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ
اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳌﺴﺎﳘﻲ اﻟﺒﻨﻚ .ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳊﺼﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﰲ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ
ﻋﺠﺰ رﺻﻴﺪ اﳊﺼﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻴﻄﺮة .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ ﺣﺼﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ـ ـ
واﻟﱵ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻚ ـ ـ ﻛﻤﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮق
ﻣﻠﻜﻴﺔ.
) (٣اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺻﺪة وأي إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة .وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻸرﺑﺎح ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ
ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
) (٤اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﳝﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻧﻔﻮذاً ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً .ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﲢﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ،
وﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ أو
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ.
ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ زاﺋﺪاً ﺗﻐﻴﲑات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﰲ
ﺣﺼﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ )اﳊﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
واﳌﻜﺎﺳﺐ/اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ ﻗﻮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة( ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ـ إن وﺟﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﺗﻘﺮر اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎرة
إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻻﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .وﲢﺪد اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻦ ﺗﻮارﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أي دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲢﺘﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳔﻔﺎض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔﺮق
ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﱰدادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻘﻮم ﺑ�ﻇﻬﺎر
اﻟﻔﺮق ﺿﻤﻦ "اﳊﺼﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ)/اﳋﺴﺎرة( ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ" ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ب( أﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

)ج(

) (٤اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت زﻣﻴﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
إن ﺧﺴﺎرة اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﱰف �ﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﳝﻜﻦ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﶈﺘﺴﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ )ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﳐﺼﺺ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ( أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ.
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﲔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ وﺷﺮﻛﺎ�ﺎ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺑﻘﺪر
ﺣﺼﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺗﺘﻔﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ
إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م ﺑﺎﺳﺘﻨﺜﺎء ﺗﺒﲏ
اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻮارد أدﻧﺎﻩ
واﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻔﱰة اﳊﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﱰات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻮﻫﺮي ﰲ اﻟﻔﱰات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ:
أ( اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ  ١٩ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﰲ
 ١ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤م أو ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﶈﺪدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﲟﺴﺎﳘﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ و/أو أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ .ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻋﻔﺎءً  -اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﻟﻮﻓﺎء
ﲟﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة  -ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١١م ﲞﺼﻮص
ﻣﺴﺎﳘﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ/اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻔﱰات اﳋﺪﻣﺔ وﻓﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳊﺎﱄ ﺧﻴﺎراً  -ﻓﻴﻤﺎ إذا ﰎ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط
– ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ب( اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٠١٢-٢٠١٠م و-٢٠١١
٢٠١٣م ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﰲ  ١ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٤م أو ﺑﻌﺪ ﻫﺬا
اﻟﺘﺎرﻳﺦ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎً ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت:
) (١اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ٢ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺷﺮط اﳌﻨﺢ" ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺗﻌﺮﻳﻒ "ﺷﺮط اﻷداء" و ﺷﺮط اﳋﺪﻣﺔ".
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ج(

اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
) (٢اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ " – ٣ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل"  -ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻗﻴﺎس اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻄﺎرئ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أﻳﻀﺎً ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن
اﳌﻌﻴﺎر ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ .١١
) (٣اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ " – ٨ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل"  -ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﻣﺘﻄﻠﺐ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻹدارة ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ.
) (٤اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  – ١٣ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻗﻴﺎس اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ
واﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﻮﺗﺮة دون ﺧﺼﻢ ،إذا ﻛﺎن
ﺗﺄﺛﲑ اﳋﺼﻢ ﻏﲑ ﺟﻮﻫﺮي .ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﺔ أﻳﻀﺎً ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن اﺳﺘﺜﻨﺎء اﶈﻔﻈﺔ ﻗﺪ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ  ٣٩واﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ٩ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻌﻘﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ أو
اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺎﱄ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ .٣٢
) (٥ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ " - ١٦اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﳌﻌﺪات"  -وﻣﻌﻴﺎر
اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ " ٣٨اﳌﻮﺟﻮدات ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ" :ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
ﳕﻮذج إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻻدراك أن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﱰاﻛﻢ )اﻻﻃﻔﺎء( ﻟﻴﺲ داﺋﻤ ًﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ.
) (٦ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ " - ٢٤اﻓﺼﺎﺣﺎت اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ" :ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻧﻄﺎق ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳉﻬﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻨﺸﺄة اﻹدارة اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹدارة ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاءً ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ
ﻣﺒﺎﺷﺮة.
) (٧ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ " - ٤٠ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر" :ﻳﻮﺿﺢ أن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة
ﺗﻘﺮﻳﺮ إن ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺸﺄة اﳌﻘﺘﻨﺎة ﻫﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أم ﻻ وذﻟﻚ
ﲟﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ  ٤٠وإﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ٣ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﻗﺘﻨﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل.
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اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
إن إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﱰاﺿﺎت واﻻﺟﺘﻬﺎدات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ
اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ .ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻹدارة أن ﲤﺎرس ﺣﻜﻤﻬﺎ ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
واﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻬﻨﻴﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻸﺣﺪاث اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻘﺪ أ�ﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎً
ﻟﻠﻈﺮوف واﳌﻌﻄﻴﺎت .ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﺠﻤﻟﺎﻻت
اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻹدارة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﱰاﺿﺎت:
 (١ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺪف ﳕﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﳉﻤﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎً ،إن ﳕﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﱵ ﺗﺪار اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻹدارة .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن
واﺿﺤﺎً ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج واﺣﺪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺻﻮل ﻏﲑ
اﳌﺘﻜﺮرة أو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻫﻨﺎك اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﳕﺎذج اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﳕﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل
ﳉﻤﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﺗﺄﺧﺬ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹدارة وأﻫﺪاف اﶈﻔﻈﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ اﻹدارة ﻷداء اﶈﻔﻈﺔ.
 ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹدارة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
 درﺟﺔ ﺗﻜﺮار أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻﻮل.
 اﻟﺴﺒﺐ وراء أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻟﻸﺻﻮل.
 ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﺒﺎع ﻟﻔﱰة ﳑﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ
إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو ﺗﺒﺎع ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻨﺎء أو ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)د( اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٢اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﲤﺎرس اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ أو ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ ﳏﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ودﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻷﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة.
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺗﺄﺧﺬ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أي ﺷﺮوط
اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ أو أﺣﻜﺎم ﲤﺪﻳﺪ ﻓﱰة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺻﻮل وﺷﺮوط ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺒﻠﻎ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ اﳌﺎدي.
 (٣اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل اﳔﻔﺎض أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄﻩ .ﻳﻌﺘﱪ أن ﻫﻨﺎك
اﳔﻔﺎض ﰲ أﺻﻞ ﻣﺎﱄ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع
ﺧﺴﺎرة ﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ﺑﺎﻷﺻﻞ ،وأن اﳋﺴﺎرة ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق.
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳔﻔﺎض أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻤﻘﱰض
أو اﳌﺼ ّﺪر أو ﺗﻌﺜﺮ أو إﻓﻼس اﳌﻘﱰض .إن إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﺮض أو ُﺳﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮوط ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن اﳌﻘﱰض أو اﳌﺼ ّﺪر ﺳﻴﺪﺧﻞ اﻹﻓﻼس ،أو
اﺧﺘﻔﺎء زﺧﻢ اﻟﺘﺪاول ﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺿﲔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼ ّﺪرة ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أو
اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﰲ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺄﺧﺬ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد أي دﻟﻴﻞ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﳉﻤﺎﻋﻲ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﳍﺎﻣﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﳍﺎﻣﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة واﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﳔﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻷي
اﳔﻔﺎض ﱂ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة واﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ذات أﳘﻴﺔ ﲝﺪ ذا�ﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ
ﻷي اﳔﻔﺎض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
اﻟﱵ ﳍﺎ ﲰﺎت ﳐﺎﻃﺮ ﳑﺎﺛﻠﺔ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
 (٣اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻋﻠﻰ أ�ﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﻘﺪرة ﲟﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﲞﺴﺎﺋﺮ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة واﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ
ﺣﺴﺎب ﳐﺼﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ .ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳊﺴﻮﻣﺎت.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺣﺪث ﻻﺣﻖ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرة اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ ،ﻓﻴﺘﻢ إﻇﻬﺎر ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻄﺐ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻹﻗﺮار ﺑﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ .وﻳﺘﻢ
اﻟﻮﺻﻮل ﳍﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻫﻲ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﱵ ﲡﺎوز ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ واﻟﺘﻐﲑات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻘﱰض ﻣﺜﻞ ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ أو ﻣﺪى ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت.
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳐﺼﺺ ﳊﺴﺎب اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
وﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ ،ﻓ��ﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻘﺮوض ﺟﺪﻳﺪة .ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺎت وﳑﺎرﺳﺎت إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات أو
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺸﲑ إﱃ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺴﺪاد .ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﺮوض ﰲ اﳋﻀﻮع ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮدي أو
ﲨﺎﻋﻲ ﳛﺘﺴﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ.
ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎً إﻣﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻴﻞ أو
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﻠﱯ ﰲ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال اﻟﱵ ﳝﺮ �ﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ .وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺧﲑة  ،ﳝﻜﻦ أن
ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ إﱃ ﲤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﺪاد أو إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻷﻗﺴﺎط
واﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﱰﺿﲔ اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ .وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ
اﺳﺘﻤﺮار اﻷﺻﻞ ﻣﺘﺠﺎوزاً ﳌﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ وﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻮﻻت
إﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ واﳌﺒﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮض ﻻ ﻳﻐﻄﻴﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮض .وﰲ
ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ،ﺗﺆدي إﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ إﱃ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻘﺮض ﺟﺪﻳﺪ .ﺗﻘﻮم
ﺳﻴﺎﺳﺎت وﳑﺎرﺳﺎت إﻋﺎدة اﳉﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺸﲑ إﱃ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﺴﺪاد .ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻘﺮوض ﰲ اﳋﻀﻮع ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮدي أو ﲨﺎﻋﻲ ﳛﺘﺴﺐ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮض.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
 (٣اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ أن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دﻟﻴﻞ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات .ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ اﳌﺨﺼﺺ اﳉﻤﺎﻋﻲ إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻻﳓﺪار ﰲ ﺳﻠﻢ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ – اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻘﱰض أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﻘﱰﺿﲔ – اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻘﱰﺿﻮن واﳋﱪة وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﶈﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
 (٤اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﻴﺎس اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،وﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﳌﻄﻔﺄة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح )٥د(.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ �ﺎ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ ﻣﺎﱄ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﲔ أﻃﺮاف راﻏﺒﺔ ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴﺎس .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰام ﺗﺘﻢ إﻣﺎ:
 ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،أو
 ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻔﻌﻴﺔً ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو اﻟﺴﻮق اﻷﺟﺪى ﻣﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﻃﺮاف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق
ﺣﺎل ﺗﺴﻌﻴﲑ اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام ،ﻋﻠﻰ أﻓﱰاض أن ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻣﻨﻔﻌﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳍﺎ.
ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻏﲑ ﻣﺎﱄ ﻳﺆﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن ﻗﺪرة أﻃﺮاف اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪم اﻷﺻﻞ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أو ﺑﺒﻴﻌﻪ إﱃ ﻃﺮف آﺧﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ.
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﰲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ أو ﺗﺴﻌﲑات اﻟﻮﺳﻄﺎء .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ،ﺗﻘﺮر اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺧﺮى.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﻓﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﳌﺮﺻﻮدة ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺮﺻﻮدة.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
 (٤اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻮﺣﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻓﺌﺎت ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )راﺟﻊ اﻹﻳﻀﺎح .(٣٤
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺘﻜﺮرة ،ﺗﻘﺮر اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﺟﺮى ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﳍﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮى اﻷدﱏ اﳌﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﰲ �ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﱰة ﻣﻦ ﻓﱰات
إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺑﻐﺮض اﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮرت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﲰﺎت
وﳐﺎﻃﺮ.
 (٥اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﲑ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺸﻜﻞ
ٍ
ﻋﻨﺪﺋﺬ
أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮاراً وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ،
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد ﻣﻦ اﻷﺻﻞ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎرة اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ إذا ﲡﺎوزت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة
اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻸﺻﻞ أو اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ أو ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺺ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ ـ ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻛﱪ .وﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً إﱃ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺬي
ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﳊﺎﱄ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻞ .ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﶈﺪدة .وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﺳﻌﺎر
ٍ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻻﺳﻌﺎر اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻷﺻﻮل ﳑﺎﺛﻠﺔ .وﰲ
ﺳﻮﻗﻴﺔ ﳏﺪدة ،ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ٍ
ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﺳﻌﺎر ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻷﺻﻮل ﳑﺎﺛﻠﺔ ،ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ.
وﻷﻏﺮاض ﻓﺤﺺ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺮة اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ـ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ـ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎج وﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺸﺄة اﳌﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات أو ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﺣﺪات.
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺣﺪات ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻟﻐﺮض ﻓﺤﺺ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺮة ﳍﺬﻩ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ أوﻻً ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ
ﻷي ﺷﻬﺮة ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات وﻣﻦ ﰒ ﺧﻔﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة )ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺣﺪات( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﱯ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪم
ﺧﻔﺾ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى أدﱏ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

)د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
 (٥اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻬﺮة ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ )أو ﳎﻤﻮﻋﺔ وﺣﺪات ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ( وﰎ
ﺑﻴﻊ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة ،ﻓ�ن اﻟﺸﻬﺮة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﳌﺒﺎع
ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺑﻴﻊ ذﻟﻚ
اﻟﻨﺸﺎط .واﻟﺸﻬﺮة اﳌﺒﺎﻋﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﳌﺒﺎع
واﳉﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ.
ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﻓ�ن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ وﺻﺎﰲ اﳌﻮﺟﻮدات زاﺋﺪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺼﺮف
اﻷﺟﻨﱯ اﳌﱰاﻛﻢ واﻟﺸﻬﺮة اﻟﱵ ﱂ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺧﺴﺎرة اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﻬﺮة اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ،ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻓﱰات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ
أو ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة .ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﲑ ﰲ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد .ﻳﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ ﺧﺴﺎرة اﻻﳔﻔﺎض ﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ اﻟﱵ
ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻻﻃﻔﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺧﺴﺎرة اﳔﻔﺎض
ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
 (٦ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪور ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر .ﻳﺮﺗﻜﺰ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﻄﺮة
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﲨﺎﱄ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ
اﻟﺼﻨﺪوق )اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أي ﺣﺼﺺ وأﺗﻌﺎب إدارة ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ( وﺣﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق.

 - ١٨162

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

)د(

اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )ﺗﺘﻤﻪ(
 (٧ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺮﺳﻮم
ﺗﺘﻠﻘﻰ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ دورة أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،وﺗﺘﻮﱃ اﻹدارة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت .وﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻌﻤﻞ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻼﺋﻢ
ﻣﻊ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت أو اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ  -ﺣﺴﺐ اﳌﻼﺋﻢ  -ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت.
 (٨ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ
اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وأ�ﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﳌﻨﻈﻮر .إﺿﺎﻓﺔً ﻟﺬﻟﻚ ،إن إدارة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ واﻟﱵ
ﺑﺪورﻫﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺜﲑ ﺷﻜﻮﻛﺎً ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻗﺪرة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﰎ
إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
)ه(

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف وإﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد ،أي اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﻄﺮف اﻵﺧﺮ .ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ أي
ﺗﻐﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺪاول ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺻﻮل اﳌﺸﱰاة .إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮاء وﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺻﻮل ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ
أو ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق.

)و(

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﻘﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﻌﺎر اﻵﺟﻠﺔ ،وﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﳋﺎﺻﺔ ،وﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻻت )ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ وﻣﺸﱰاة( ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﰎ
ﻓﻴﻪ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ وﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ
اﻻﻋﱰاف ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ �ﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺗﻘﻴﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺸﺘﻘﺎت ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﻮﺟﺒﻪ،
وﺗﻘﻴﺪ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ .ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ
اﻻﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻃﺮق اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺴﻌﲑ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳊﺎل .ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ�ﺎ ﺣﺴﺐ
اﻵﰐ:
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اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)و( اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط )ﺗﺘﻤﺔ(
 (١أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﻳﺘﻢ إدراج أي ﺗﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺻﺎﰲ دﺧﻞ اﳌﺘﺎﺟﺮة .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ
ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة أﻳﻀﺎً ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
 (٢ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺿﻤﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻛﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﺗﺴﺠﻞ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﲰﺎ�ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮاردة ﰲ
اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ،واﻟﻌﻘﺪ اﻷﺻﻠﻲ ﲝﺪ ذاﺗﻪ ﻏﲑ ﳏﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة أو ﻣﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ .ﻳﺘﻢ إدراج اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﺳﺠﻞ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﻮﺣﺪة.
 (٣ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺄدوات ﲢﻮط ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط اﳌﺆﻫﻠﺔ .ﻟﻐﺮض
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮط ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺤﻮﻃﺎت إﱃ اﻟﻔﺌﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ:
)أ( ﲢﻮﻃﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إزاء ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻣﻌﱰف ﺑﻪ )أو
أﺻﻮل أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮﻃﺎت اﶈﻔﻈﺔ( ،أو أي ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﻛﺪ ﻏﲑ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ أو
ﺟﺰء ﳏﺪد ﻣﻦ أﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام أو ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺆﻛﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﳏﺪدة وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ
اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻌﻠﻦ أو اﳋﺴﺎرة اﳌﻌﻠﻨﺔ.
)ب( ﲢﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إزاء ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﻣﺎ ﻟﻨﻮع
ﳏﺪد ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻣﻌﱰف ﺑﻪ أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ
ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻌﻠﻦ أو اﳋﺴﺎرة اﳌﻌﻠﻨﺔ.
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ،ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻮط ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،أي ﲟﻌﲎ
أن ﺗﺘﻼﺋﻢ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ أداة اﻟﺘﺤﻮط ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ
ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﺤﻮط ﻟﻪ ،وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﻪ .ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﺤﻮط ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳍﺪف واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ أداة اﻟﺘﺤﻮط،
واﻟﺒﻨﺪ اﳌﺘﺤﻮط ﻟﻪ ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺤﻮط ﳍﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط .وﳚﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺤﻮط ﻻﺣﻘﺎً واﻗﺮار ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
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اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)و( اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٣ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻮﻃﺎت اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ازاء ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام
ﻣﻌﱰف ﺑﻪ ،أو أي ﺗﻌﻬﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻏﲑ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﺘﻌﻬﺪ
اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﳏﺪدة ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻌﻠﻦ أو اﳋﺴﺎرة اﳌﻌﻠﻨﺔ.
ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺄداة ﲢﻮط ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام أو ﺗﻌﻬﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ،ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﳌﺘﺤﻮط ﳍﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﺤﻮط وﺗﺪرج ﺿﻤﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ/اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﳌﺘﺤﻮط ﳍﺎ واﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺘﺤﻮط ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط أو ﺣﺎل ﺑﻴﻊ اﻷداة أو اﻟﺘﺼﺮف �ﺎ
أو اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ،ﻓ�ن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻷداة اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ
اﻃﻔﺎؤﻫﺎ ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺤﻮط اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﺎل .إذا ﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎد أداة اﻟﺘﺤﻮط،
ﻓ�ن ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﲑ اﳌﻄﻔﺄة ﺗﻘﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻌﺎﺋﺪة ﳋﻄﺮ ﻣﻌﲔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺻﻞ أو اﻟﺘﺰام ﻣﻌﱰف ﺑﻪ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ
ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻌﻠﻦ أو اﳋﺴﺎرة اﳌﻌﻠﻨﺔ.
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻣﻞ
اﳌﻨﺸﺄة .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻛﺘﺤﻮط ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ إﱃ ﺣﲔ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﲑ اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أوﻻً ﺑﺘﻮﻗﻊ ﳐﺎﻃﺮ "ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ" ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ
ﲢﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ – ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ .وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ .وﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻊ ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺧﺬ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻌﺎﺋﺪ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺴﻌﻴﲑ .ﰒ ﲡﺮي اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ أﺳﺎس ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮل ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط أم ﻻ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)و( اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٣ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﲰﻴﺔ ﳌﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻓﱰة ﻣﻦ
اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت
اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﶈﺪدة .وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻏﲑ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺘﺤﻮط ،ﻓ�ﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻻﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻟﺔ وﺗﺒﻘﻰ
اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ أداة ﲢﻮط ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﻊ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓ�ن ﱂ ﺗﻘﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﱴ ﻓﱰة ﳏﺪدة ﻓ�ن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﲑ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺤﻮط ﳍﺎ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﻀﺎً ﻣﻘﺪار ﻋﺪم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ
إدراﻛﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﶈﺎﺳﺒﺔ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺤﻮط ﳍﺎ ﻛﻤﻌﺪل اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻻﲰﻴﺔ ﳌﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻘﺒﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺪﻓﻊ اﳌﺘﻐﲑة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻘﺴﻤﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﻌﺮض .ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳉﺰء اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة ﻷداة ﲢﻮط ﺑﺪاﻳﺔً ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة .أﻣﺎ اﳉﺰء ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة ﻷداة ﲢﻮط ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﰲ "ﺻﺎﰲ
دﺧﻞ اﳌﺘﺎﺟﺮة" .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓ�ن
اﻷرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
)ز( اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﲢﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﺑﺘﺎرﻳﺦ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت .ﻛﻤﺎ ﲢﻮل أرﺻﺪة اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ إﱃ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﺟﺮاء ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت وﺗﺮﲨﺔ اﳌﻮﺟﻮدات
واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮﻧﺪي ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .وﻳﺘﻢ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﳌﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻣﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة أو ﰲ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺒﻨﻮد ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
اﳌﻌﻤﻮل �ﺎ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷوﻟﻴﺔ .وﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻘﺎﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ح( ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﺪرج اﻟﺼﺎﰲ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد
ﺣﻖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻠﺰم ﻹﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺠﻠﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﰲ أو ﺑﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات وﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﰲ آن واﺣﺪ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﺎﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺎً أو
ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً ﺑﻪ ﲟﻮﺟﺐ أي ﻣﻌﻴﺎر ﳏﺎﺳﱯ أو ﺗﻔﺴﲑ ﳏﺎﺳﱯ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﺪد ﰲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
)ط( اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات  /اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت

إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻳﺘﻢ إدراج اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺗﻌﺎب اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءاً ﻣﻜﻤﻼً ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼوات اﳌﻄﻔﺄة واﳋﺼﻮﻣﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﻟﺬي ﳛﺪد اﳋﺼﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ أو اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ
ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺎﱄ .ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺎﱄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﳌﺘﺤﺼﻼت .ﲢﺘﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻛ�ﻳﺮاد أو ﻣﺼﺮوف.
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف ﲞﺴﺎرة اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻞ ﻣﺎﱄ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﳐﺼﺼﺎت اﻻﳔﻔﺎض ﰲ
اﻟﻘﻴﻤﺔ .ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸداة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲨﻴﻊ
اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻨﻘﺎط اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ أو اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳊﺴﻮﻣﺎت أو اﻟﻌﻼوات اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ
ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮًة إﱃ ﺷﺮاء أو إﺻﺪار أو اﺳﺘﺒﻌﺎد أﺻﻞ أو
اﻟﺘﺰام ﻣﺎﱄ.
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ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ط( اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات  /اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻋﻨﺪ دﺧﻮل اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ إﱃ
ﻣﺘﻐﲑة )أو اﻟﻌﻜﺲ( ﺗُﻌﺪل إﻳﺮادات أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ ﺣﺪود ﺑﻘﺎء اﻟﺘﺤﻮط ﻓﻌﺎﻻً.

دﺧﻞ) /ﺧﺴﺎرة( اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷرﺑﺎح أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻘﻬﺎ )اﻧﻈﺮ اﻹﻳﻀﺎح ٢
"ز"(.

اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ .أﻣﺎ أﺗﻌﺎب
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﶈﺘﻤﻞ ﺳﺤﺒﻬﺎ واﻷﺗﻌﺎب اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎ واﻻﻋﱰاف �ﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺮض .وﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﺗﻌﺎب إدارة اﶈﺎﻓﻆ واﳋﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت
اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ أﺗﻌﺎب إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺎدةً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﱯ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻌﻘﻮد
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت .وﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﺗﻌﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء أو ﻣﻜﻮﻧﺎت
اﻷﺗﻌﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎء ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻷداء .ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻞ اﻷﺗﻌﺎب وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻷﺧﺮى واﻟﱵ
ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﲟﺠﺮد ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ .ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺗﻌﺎب واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﳌﻌﺎﻣﻼت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
�ﺎ.

دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺪﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺣﺎل ﻧﺸﻮء اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ.
)ي(

ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ ) /ﺧﺴﺎرة( اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﶈﻘﻘﺔ وﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ وإﻳﺮادات أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ،
وﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ وﻓﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ .وﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎً أي اﻷﺟﺰاء ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮط.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ك(

إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء
ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻻﻋﱰاف ﲟﺒﻴﻌﺎت اﻷﺻﻮل ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑ�ﻋﺎدة ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳏﺪد
)إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة ﺷﺮاء( ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة ﻧﻈﺮاً ﻷن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي
ﲜﻤﻴﻊ ﳐﺎﻃﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻤﻠﻚ .وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺑﺸﺄن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ـ
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﻜﺬا ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ أ�ﺎ اﻗﱰاﺿﺎت ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻷﻃﺮاف أﺧﺮى .إن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻳﺘﻢ اﻇﻬﺎرﻫﺎ ﺿﻤﻦ
)"أرﺻﺪة ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي" أو "أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى" أو
"وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء"( ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ .ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ وإﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء
ﻛﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،وﻳﺴـﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻻ ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻷﺻﻮل اﳌﺸﱰاة ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﺰام ﻣﺮاﻓﻖ
ﻹﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳏﺪد )إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ( ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻌﺪم
اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل إﱃ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲢﺖ ﺑﻨﺪ )"اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي" أو "أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى" أو "اﻟﻘﺮوض
واﻟﺴﻠﻒ"( ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻼﺋﻢ .ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء وإﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﻛﺪﺧﻞ
ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ
اﻟﻔﻌﻠﻲ.

)ل(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻳﻘﺎس اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ ﺑﺪاﻳ ًﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪاً )ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ( ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮًة ﺑﺎﻟﺸﺮاء أو اﻻﺻﺪار .ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (٩ﺗﺼﻨﻴﻒ ﲨﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺳﻮاءً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳕﻮذج أﻋﻤﺎل اﳌﻨﺸﺄة ﰲ إدارة اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲰﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة أو
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
) (١اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات دﻳﻦ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻧﺎﻗﺼﺎً ﺧﺴﺎرة
اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ:
 اﻷﺻﻞ ﳏﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﰲ إﻃﺎر ﳕﻮذج أﻋﻤﺎل ﻳﻬﺪف إﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،و
 اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻷداة اﻟﺪﻳﻦ ﲤﻨﺢ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻮارﻳﺦ ﳏﺪدة ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ دﻓﻌﺎت
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ل(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﺗﺘﻤﺔ(
إذا ﱂ ِ
ﻳﻒ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ �ﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻃﲔ ﻓﻴﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﳕﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻔﻈﺔ ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
أﻓﻀﻞ ﺣﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪارة واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺدارة.
ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﳕﻮذج أﻋﻤﺎل ﻳﻬﺪف إﱃ ﲡﻤﻴﻊ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ أم ﻻ ،ﺗﺄﺧﺬ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:






ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻫﺪاف اﻹدارة اﶈﺪدة ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹدارة ﻷداء اﶈﻔﻈﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹدارة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب
ﻋﻤﻮﻻت دﺧﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ،
درﺟﺔ ﺗﻜﺮار أي ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل،
اﻟﺴﺒﺐ وراء أي ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻟﻸﺻﻮل ،و
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻔﺎظ �ﺎ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ أو ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﻓﻼ ﳛﺘﻔﻆ �ﺎ ﺿﻤﻦ ﳕﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻣﻦ
أﻫﺪاﻓﻪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ أو اﻷﺻﻮل ﺑﻘﺼﺪ ﲡﻤﻴﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻘﺎس ﻻﺣﻘﺎً
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة .وﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﲣﻀﻊ ﻻﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
) (٢ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،إﻻ إذا ﺣﺪدت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراً ﻣﺎ ﱂ ُﳛﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ.
ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ أو اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺎﱄ ﳏﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة إذا:
) أ ( ﻛﺎن ﻣﻜﺘﺴﺒﺎً أو ﻣﺘﻜﺒﺪاً أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻐﺮض اﻟﺒﻴﻊ أو إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
)ب(ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﳏﻔﻈﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺪدة وﻳﺘﻢ إدار�ﺎ ﺳﻮﻳﺎً
وﲢﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أرﺑﺎح ﻓﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
)ج( ﻛﺎن ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أداة
ﲢﻮط ﻓﻌﺎﻟﺔ وﳏﺪدة(.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ل(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﺗﺘﻤﺔ(
) (٢ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﻲ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ .إﺿﺎﻓﺔً ﻟﺬﻟﻚ ،أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﻔﻲ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﳏﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓ�ﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أداة دﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ إذا ﻛﺎن
ﻫﻜﺬا ﲢﺪﻳﺪ ﻳﺰﻳﻞ أو ﻳﻘﻠﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي اﺿﻄﺮاب اﻟﻘﻴﺎس أو اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷداة واﻟﺬي
ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدات أو اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت أو ﻗﻴﺪ اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ وﻓﻖ أﺳﺲ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻐﲑ ﳕﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻄﺮ ٍ
ﻳﻘﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻻ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺗﺎً .إن إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ.
اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ �ﺎﻳﺔ
ﻛﻞ ﻓﱰة ﻣﻦ ﻓﱰات إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻊ اﻇﻬﺎر أي ﻣﻜﺎﺳﺐ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﻋﺎدة
اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ إدراج إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺪ اﻹﻳﺮادات ﰲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ أدوات ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﰲ
اﺳﺘﻼم ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح وﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻨﻴﻬﺎ ٍ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
) (٣اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ
ﻋﻨﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﲣﺎذ ﺧﻴﺎر ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﱰاﺟﻊ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ أداة
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة( ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .إن ﺧﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ إذا
ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﳏﺘﻔﻆ �ﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ل( اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﺗﺘﻤﺔ(
) (٣اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻇﻬﺎر اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى .ﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ،وﻻ ﻳﺘﻢ
إدراج اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ أﺳﻬﻢ ﻏﲑ
ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ ﺳﻮق أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ
اﳌﱰاﻛﻤﺔ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎل ﰎ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ﰲ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﻗﺎﻣﺖ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﲨﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻏﲑ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻖ ﰲ اﺳﺘﻼم ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﲤﺜﻞ ﺑﻮﺿﻮح
اﺳﱰداداً ﳉﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﱰاﻛﻢ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﱃ اﻷرﺑﺎح
اﳌﺒﻘﺎة.
)م(

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ أﺻﻮﻻً ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺘﻘﺔ أﻧﺸﺄ�ﺎ أو اﺷﱰ�ﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲟﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ
أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﻤﻘﱰﺿﲔ .وﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ إﻣﺎ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ اﳌﻘﱰض ﻟﻼﻟﺘﺰام أو ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻘﺮوض أو ﺷﻄﺒﻬﺎ ،أو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﲨﻴﻊ
ﳐﺎﻃﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﳌﻠﻜﻴﺔ .ﺗﻘﺎس ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎً ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع.

)ن(

اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻫﺬﻩ اﻷرﺻﺪة ﻫﻲ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲤﺜﻞ إﻳﺪاﻋﺎت أﺳﻮاق ﻣﺎل ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ وذات دﻓﻌﺎت
ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﰲ ﺳﻮق ﻧﺸﻄﺔ .ﻻ ﻳﺘﻢ
اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻳﺪاﻋﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل ﺑﻨﻴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ اﻟﻔﻮري أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ .ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس
ﻫﺬﻩ اﻷرﺻﺪة ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺎ.

ﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ـ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﺤﻮط ﳍﺎ ـ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً أي
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﻄﻮب وﳐﺼﺼﺎت اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﺪدة أو اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﶈﻔﻈﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة اﶈﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ .ﻷﻏﺮاض
اﻟﻌﺮض ،ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ن(

اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﻳﺘﻢ إﻇﻬﺎر ﻫﺬﻩ اﻷرﺻﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﻄﻮﺑﺔ وأي
ﳐﺼﺼﺎت ﳏﺪدة ﻻﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ـ إن وﺟﺪت ـ واﳌﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻔﻈﺔ
)اﳉﻤﺎﻋﻲ( ﲡﺎﻩ ﳐﺎﻃﺮ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷﺧﺮى.

)ه(

إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﱄ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﺎﱄ ،أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺘﺸﺎ�ﺔ( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻻﺳﺘﻼم اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ �ﺬا اﻷﺻﻞ.
ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ أن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أﺻﻞ ﻣﺎﱄ ،ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف
ﺑﺎﻷﺻﻞ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮي .وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ أو إﺑﻘﺎء ﲨﻴﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﳌﻜﺎﺳﺐ
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ،ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ ﻓﻘﻂ ﺣﺎل ﲣﻠﻲ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ اﳌﺎﱄ .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﺑﺄي ﺣﻘﻮق أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻛﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺣﺎل ﻧﺸﺆﻫﺎ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ �ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﺬﻟﻚ.
ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣﺎﱄ )أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﺎﱄ( ﻓﻘﻂ ﺣﺎل اﺳﺘﻨﻔﺎذﻩ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﻐﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ.
ﺣﺎل إﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﱄ ـ ﻣﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ـ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ واﳌﺒﻠﻎ اﳌﻘﺒﻮض واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﺒﻀﻪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻻﻋﱰاف ﺑﺄﺻﻞ ﻣﺎﱄ ﻣﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ ،ﻓ�ن اﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﱰاﻛﻤﺔ واﻟﱵ ﺳﺒﻖ وأن ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻻ ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة.

)ع(

ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى وأﺻﻮل ﻣﻌﺎد اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دورة أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ .ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻮﺟﻮدات ﳏﺘﻔﻆ �ﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ وﺗﺴﺠﻞ ﺑﺪاﻳﺔً
ﺑﺼﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﺒﻴﻊ  -أﻳﻬﻤﺎ أﻗﻞ .ﻻ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب أي
اﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺪﺧﻞ اﻻﳚﺎرات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى ﰲ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دوري .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺄي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو أي ﺧﺴﺎﺋﺮ أو ﻣﻜﺎﺳﺐ ﳏﻘﻘﺔ ﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد وإﻳﺮادات اﻹﳚﺎر ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺄي ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ
إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل إﱃ ﺣﺪ ﻋﺪم ﲡﺎوزﻫﺎ
اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻜﺎﺳﺐ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ف( ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﱰاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﲑ اﳌﺪة
أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﻬﻼك ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳊﺎل ،وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺗﻐﲑات
ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ .اﻷرض اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺘﻬﻼك
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات اﻷﺧﺮى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ
اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٣٣ﺳﻨﺔ
ﻣﺒﺎﱐ
ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻹﳚﺎر أو  ١٠ﺳﻨﻮات ـ أﻳﻬﻤﺎ أﻗﺼﺮ
ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة
 ١٠ - ٤ﺳﻨﻮات
أﺛﺎث وﻣﻌﺪات وﺳﻴﺎرات
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ،وﻃﺮق اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ،وأﻋﻤﺎرﻫﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ  -ﰲ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﺗﻮارﻳﺦ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻜﺎﺳﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ
واﻟﻌﺎﺋﺪات ،وﺗﺪرج ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أﺣﺪاث أو ﺗﻐﲑات ﰲ
اﻟﻈﺮوف ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد .ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳌﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد إذا زادت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﳌﻘﺪرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﱰداد.
)ص( اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﲜﻤﻴﻊ اﻻﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ووداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﺻﻜﻮك اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﺎدرة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ .وﻻﺣﻘﺎً ،ﻳﺘﻢ
ﻗﻴﺎس ﲨﻴﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي
ﺣﺴﻢ أو ﻋﻼوة .ﻳﺘﻢ اﻃﻔﺎء اﻟﻌﻼوات واﻋﺘﻤﺎد اﳊﺴﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺣﱴ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﲢﺘﺴﺐ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ.
)ق(

ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺮوض
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دورة أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ،ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻋﺘﻤﺎدات
وﺿﻤﺎﻧﺎت وﻗﺒﻮﻻت .ﺑﺪاﻳﺔً ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺿﻤﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻼوة اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ .وﺑﻌﺪ اﻻﻋﱰاف اﻷوﱄ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲡﺎﻩ ﻛﻞ ﺿﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﻼوة اﳌﻄﻔﺄة ،أو أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺴﺪاد أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﱄ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت  -أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ.
ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ زﻳﺎدة ﰲ اﻻﻟﺘﺰام اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﳌﺎﱄ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﺿﻤﻦ
ﳐﺼﺺ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﻳﺘﻢ إدراج اﻟﻌﻼوة اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة اﻟﻀﻤﺎن.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض ﻫﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻋﺘﻤﺎدات ﲟﻮﺟﺐ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﲢﺪد ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺴﺒﻖ.
- ٣٠ -
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ر(

اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﺨﺼﺼﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﳐﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﳐﺼﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﱐ أو ﺿﻤﲏ ﺣﺎﱄ ﻧﺎﺗﺞ
ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺎﺿﻴﺔ وﻳﻜﻮن اﺣﺘﻤﺎل دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻟﺘﺰام أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ.

)ش( اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
) (١إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة
ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر اﻟﱵ ﺗﱪﻣﻬﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ،ﻋﻘﻮد إﳚﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ
ﲢﻤﻞ دﻓﻌﺎت اﻹﳚﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة
اﻹﳚﺎر.
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ ،ﺗﺪرج أﻳﺔ دﻓﻌﺎت وﻏﺮاﻣﺎت ﳚﺐ
دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أﻳﺔ إﻳﺮادات إﳚﺎر ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ )إن وﺟﺪت( ،ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻐﺎء اﻹﳚﺎر.
) (٢إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺟﺮة
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻷﺻﻮل ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﲑ ﲤﻮﻳﻠﻲ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )اﻻﺟﺎرة( ،ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﳚﺎر ﻛﺬﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﺴﻠﻒ ،ﺻﺎﰲ " .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﲔ إﲨﺎﱄ
واﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ " اﻟﻘﺮوض و ُ
اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛ�ﻳﺮادات إﳚﺎر ﱂ ﺗﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺪﺧﻞ اﻹﳚﺎر ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻹﳚﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﱵ
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﱰات ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻳﺘﻢ إدراج اﻷﺻﻮل اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﳚﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻛﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
وﻣﻌﺪات .وﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ )أو
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻼﺋﻤﺔ( ﻃﻮال ﻣﺪة ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﲑ.
)ت( اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﻷﻏﺮاض إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺸﻤﻞ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﳋﺎﺿﻌﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻏﲑ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢

ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)خ(

اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓ�ن اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﳘﺎ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﳘﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ
اﳌﺴﺎﳘﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ أو ﰲ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺲ اﳌﻮﺿﺤﺔ
ﲟﻮﺟﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰﻛﺎة .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺿﺮﻳﺒﺔ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﳌﺴﺎﻫﻢ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﺻﺎﰲ
اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ.
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺎﳘﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ أ�ﺎ ﺗُﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻊ
أرﺑﺎح ،ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﺒﻠﻎ ﻛﺬﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ وﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح
واﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺰام ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﺬﻣﺔ داﺋﻨﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ.

)ذ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﻣﺎﻧﺎت
اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ �ﺎ ﻛﻌﻬﺪة أو أﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺟﻮدات ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻻ ﺗﺪرج ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.

)ض( ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺧﻄﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺤﺪدة ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ

ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺺ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت �ﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ أﻣﻀﺎﻫﺎ اﳌﻮﻇﻒ ﰲ اﳋﺪﻣﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﻄﻂ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺪدة ﻏﲑ اﳌﻤﻮﻟﺔ
)"اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت"( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﺤﻘﻪ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﺪﻣﺎ�ﻢ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﱰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ .ﻣﻌﺪل اﳋﺼﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ
اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺗﻘﺎرب آﺟﺎل اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﲟﻮﺟﺐ ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺪدة ﻏﲑ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻻﻟﺘﺰام اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﶈﺪدة ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﶈﺪد وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أي
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف �ﺎ ﺑﻌﺪ وأي أرﺑﺎح /ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻛﺘﻮارﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﱰف �ﺎ.

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺑﺪون ﺧﺼﻢ وﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ أو
ﺧﻄﻂ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﱄ ﻧﻈﺎﻣﻲ أو ﺿﻤﲏ ﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﺮى ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻇﻒ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
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ﻣﻠﺨﺺ ﻷﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ظ(

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة(
ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻌﻤﻼﺋﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﻳﺘﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ.
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺒﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو أﺻﻞ إﱃ ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ
اﺷﱰاﻫﺎ واﻗﺘﻨﺎﻫﺎ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻴﻞ .ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎً
إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻹﺟﺎرة ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ )اﳌﺆﺟﺮ( ﺑﺸﺮاء أو إﻧﺸﺎء أﺻﻞ ﻟﻠﺘﺄﺟﲑ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ( ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ وﻋﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﺌﺠﺎر اﻷﺻﻞ ﺑ�ﳚﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ
وﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻹﺟﺎرة ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻞ اﳌﺆﺟﺮ إﱃ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ وﻋﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲝﺼﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺮﺑﺢ أو
اﳋﺴﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻻﺗﻔﺎق.
اﻟﺘﻮرق ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳕﻮذج ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺮاﲝﺔ ﻳﻘﻮم ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ .وﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻮراً واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﺤﺼﻼت ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
وﻋﺪ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻌﲔ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ
اﺣﺪى اﻟﺼﻔﻘﺎت أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف )اﻟﻮاﻋﺪ( ﺑﺎﻋﻄﺎء
ﺗﻌﻬﺪ إﱃ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ )اﳌﻮﻋﻮد(.
ﻣﻄﻮر إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع ﻫﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﻌﻤﻴﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺒﻴﻊ أﺻﻞ ّ
وﻓﻘﺎً ﳌﻮاﺻﻔﺎت واﺳﻌﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أدوات إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﰲ أﺻﻞ ﻣﻌﲔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ.
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ ﲨﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

ﻧﻘﺪ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ودﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻗﺮوض ﻧﻘﺪﻳﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ



















ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (٧ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي )"اﳌﺆﺳﺴﺔ"(،
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
واﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ووداﺋﻊ أﺧﺮى ﲢﺘﺴﺐ ﰲ �ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼدي )اﻧﻈﺮ اﻹﻳﻀﺎح  .(٣٣اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ﻓ��ﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
 – ٤اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م




ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ
اﻳﺪﻋﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ









ﲤﺜﻞ إﻳﺪاﻋﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮدﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة(.
 - ٥اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
أ – ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ،ﻛﺎن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (١اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٠١٥م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
أﺳﻬﻢ













) (٢اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٢٠١٥م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

أﺳﻬﻢ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 – ٥اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﺗﺘﻤﺔ(
) (٣اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

٢٠١٥م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ












ب – ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م ،ﻛﺎن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
) (١اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
أﺳﻬﻢ

٢٠١٤م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ







اﻹﲨﺎﱄ




) (٢اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
أﺳﻬﻢ

٢٠١٤م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ



) (٣اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك
اﻹﲨﺎﱄ






ج  -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات:
ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ



ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٥م
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك  
 

أﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر 
 
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ



٢٠١٤م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ



 

 
  

 

اﻹﲨﺎﱄ

ﳍﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ

اﻹﲨﺎﱄ



٢٠١٤م
ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮع

 
  
-
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 – ٥اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات )ﺗﺘﻤﺔ(
د  -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﻟﻸرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة:

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠١٥م
إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ
اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

    
    

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ

٢٠١٤م
إﲨﺎﱄ
إﲨﺎﱄ
اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ
اﻷرﺑﺎح ﻏﲑ
اﶈﻘﻘﺔ
اﶈﻘﻘﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

       
      

ه  -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎت
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ









  

إن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎً ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ .إن
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻜﻮك )واﳌﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح )٥د(( ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ ﺳﻮق إﻻ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ �ﺎ ﻏﲑ
ﻧﺸﻂ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ أﺳﻬﻤﺎً
ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻠﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣,٤ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٣,٤ :ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي( ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق.
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﺮاً ﳍﺎ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ
اﳋﺎرج ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٦اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻗﺮوض اﻷﻓﺮاد :ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ إﱃ اﻷﻓﺮاد ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ وأرﺻﺪة ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن.

ﻗﺮوض اﻟﺸﺮﻛﺎت :ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ إﱃ ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
أﺧﺮى :ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ.
)أ( ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺎﰲ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺎت

أﺧﺮى

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ





 










ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﳏﺪد
ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﳏﻔﻈﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ


















٢٠١٥م

أﻓﺮاد

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺎت

أﺧﺮى

ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ





 




-






ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﳏﺪد
ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﳏﻔﻈﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ











-
-
-







٢٠١٤م

أﻓﺮاد

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﳝﺜﻞ ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة( وﺗﺸﻤﻞ
ﻋﻘﻮد ﻣﺮاﲝﺔ وإﺟﺎرة واﺳﺘﺼﻨﺎع وﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺗﻮرق.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﺻﺎﰲ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻼت إﺟﺎرة ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٧,٤٢ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي
)٢٠١٤م ٩,٠٥ :ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي(.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٦اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺘﻤﺔ(
)ب( اﳊﺮﻛﺔ ﰲ ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٥م
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﳐﺼﺺ ﳏﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﰎ ﺷﻄﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﱰدة/ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺺ ﳍﺎ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺷﺮﻛﺎت

أﻓﺮاد

     
     
  
) (,
 
 

   

اﻟﻤﺠﻤﻮع

 
 
 
 
 

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م

ﺷﺮﻛﺎت

أﻓﺮاد

اﺠﻤﻟﻤﻮع

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﳐﺼﺺ ﳏﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﰎ ﺷﻄﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﱰدة/ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ اﻟﻘﻴﺪ ﺳﺒﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺺ ﳍﺎ



)(
)(

   
   
)(
)(






اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

 

    

 

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻄﻮﺑﺔ ﻟﺬﻣﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  ١٣,٢٩ﻣﻠﻴﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م:
 ٤٣أﻟﻒ ﷼ ﺳﻌﻮدي(
)ج( ﺻﺎﰲ ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺴﻨﺔ اﶈﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م




ﳐﺼﺺ اﳔﻔﺎض ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﱰدة ﺳﺒﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺺ ﳍﺎ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﱰدة ﻣﻦ دﻳﻮن ﺳﺒﻖ ﺷﻄﺒﻬﺎ



ﺻﺎﰲ اﳌﺨﺼﺺ اﶈﻤﻞ ﳋﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
م٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
( ﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺘﻤﺔ، اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ- ٦
)د( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﺑﱰﻛﺰ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ وﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
:اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض
واﻟﺴﻠﻒ












()

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺮوض
واﻟﺴﻠﻒ
















ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

()
()
()
()
()
()
()
()











ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

()
()
()
()







,




اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ



,









اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
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م٢٠١٥
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﺑﻨﺎء واﻧﺸﺎءات
ﲡﺎرة
ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
أﻓﺮاد
ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ
أﺧﺮى
ﳐﺼﺺ اﶈﻔﻈﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

م٢٠١٤
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﻣﻨﺎﺟﻢ وﳏﺎﺟﺮ
ﺑﻨﺎء واﻧﺸﺎءات
ﲡﺎرة
ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
اﻓﺮاد
ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ
أﺧﺮى
ﳐﺼﺺ اﶈﻔﻈﺔ
اﻹﲨﺎﱄ

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٦اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ  -ﺻﺎﻓﻲ )ﺗﺘﻤﺔ(
)د( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﺑﱰﻛﺰ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ وﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(:
ﲢﺘﻔﻆ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﲢﺴﺒﺎً ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ووداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ ووداﺋﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ
وﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻬﻢ ﳏﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ وﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ .ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﺧﻄﺎر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
اﳌﻤﻜﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م





ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮوض ﻋﺎﻣﻠﺔ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮوض ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻠﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ



 

ﺗﻘﺒﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻴﻴﻠﻬﺎ ﻓﻮراً )ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرات( ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺼﺮف �ﺎ – ﺑﻌﺪ
اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ  -ﺣﺎل ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد.
)و( ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى ،ﺻﺎﰲ

اإليضاح
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات

٢٤


)(


اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ


)(
 

 - ٧اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﲤﻠﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  .%٣٥ﰎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺸﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﰲ اﻹﻳﻀﺎﺣﲔ ) (٢٩و ) (٤٠ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة .اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ﻫﻲ  ٤٠٩,٤ﻣﻠﻴﻮن
 ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٧٩٤,٢٩ :ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي(.
ﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ آﺧﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻛﻤﺎ ﰲ ٣١
دﻳﺴﻤﱪ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٧اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

إﲨﺎﱄ اﳌﻮﺟﻮدات
إﲨﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت


)(

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

 


 
 
 
 

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م




إﲨﺎﱄ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺣﺼﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ

 
 

ﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺣﺼﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة
أﺧﺮى
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م



)(



 
 
 
 
 

 - ٨ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﲢﻮﻳﻼت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ
ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة

أراﺿﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ




-




)(
 

 





,




)(


ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م









ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م









اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﶈﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ


)(




ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻋﻤﺎل رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
وﺳﻴﺎرات

 
 



اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٢٠١٥م





)(
)(
)(
 
 


 
 
-



() 


اﻹﲨﺎﱄ
٢٠١٤م



)(
 

 


)(
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٩اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ:
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
إﲨﺎﱄ دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ












ﺳﻠﻒ وﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت )اﻹﻳﻀﺎح (١٠
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺸﺘﻘﺎت
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ









,


 - ١٠اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﺛﻨﺎء دورة أﻋﻤﺎﳍﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة واﻟﺘﺤﻮط
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ:
أ .اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎت
ﻫﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻﺳﺘﺒﺪال ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﺧﺮى .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺎﻳﻀﺎت اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ
ﻳﻘﻮم أﻃﺮاف اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال دﻓﻌﺎت ﻋﻤﻮﻻت ﺑﺎﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﺘﻐﲑة ﰲ ﻋﻤﻠﺔ واﺣﺪة دون
اﺳﺘﺒﺪال اﻷﺻﻞ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل دﻓﻌﺎت اﻷﺻﻞ
واﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﻐﲑة ﺑﻌﻤﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ.
ب .ﺧﻴﺎرات )وﻋﺪ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ(
ﻫﻲ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻮاﻓﻖ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ إﺣﺪى اﻟﺼﻔﻘﺎت أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ
ﻋﻤﻮﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف )اﻟﻮاﻋﺪ( ﺑ�ﻋﻄﺎء ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ إﱃ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ
)اﳌﻮﻋﻮد( .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳋﻴﺎر وﻋﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ
اﳋﻴﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﳏﻔﻈﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﻤﻞ وﻋﺪ ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ أو
)ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ( ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﺷﺮوط ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺤﻮط ﳌﺨﺎﻃﺮﻩ.
 ١-١٠ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺗﺪاول اﳌﺸﺘﻘﺎت ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت أو ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮاﻛﺰ أو اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ
اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت .ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أو
ﲣﻔﻴﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﻳﺸﻤﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮاﻛﺰ إدارة ﻣﺮاﻛﺰ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻻﺳﻌﺎر أو ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﻌﺎر .أﻣﺎ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺮوق
اﻻﺳﻌﺎر ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق أو اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٠اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
 ٢-١٠ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻮط
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻮط ﻛﻲ ﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺬﺑﺬب اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ.
اﻋﺘﻤﺪت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻴﺎس وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻢ إدارة ﺗﻌﺮض
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ واﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻼت واﻟﻌﻤﻮﻻت إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﳛﺪدﻩ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي
أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ إدارة ﻣﻮﺟﻮدا�ﺎ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎ�ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺸﺘﻘﺎت ﻷﻏﺮاض ﲢﻮﻃﻴﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪى
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت واﻟﻌﻤﻮﻻت .وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮط
ﳌﻌﺎﻣﻼت ﳏﺪدة.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أﻳﻀﺎً ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ .ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻮط وأﻫﺪاﻓﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﻐﻄﺎة وأداة اﻟﺘﺤﻮط ،وﻳﺘﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﲢﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﰎ ﺷﺮح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮط ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح ) ٢و( ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.
ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻏﲑ اﳌﻌﺪة ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة وﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت
اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻛﺘﺤﻮﻃﺎت ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ .ﻳﺸﲑ
اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ،إﱃ اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺘﺤﻮط ﳍﺎ وﻣﱴ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة:
٢٠١٥م
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺻﺎدرة )ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت(
٢٠١٤م
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺻﺎدرة )ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت(

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ٥-٣ﺳﻨﻮات
 ٣-١ﺳﻨﻮات

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ





ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ٥-٣ﺳﻨﻮات
 ٣-١ﺳﻨﻮات









اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات



اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٠اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
اﳌﻜﺎﺳﺐ)/اﳋﺴﺎﺋﺮ( ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺮوف ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ


)(

ﺻﺎﰲ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﲢﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ
إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة

)(





ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م ،أدى اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﺟﺮاء اﺳﺘﺒﻌﺎد أدوات
اﻟﺘﺤﻮط واﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﺤﻮط ﳍﺎ إﱃ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﱰاﻛﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎ ﲟﺒﻠﻎ  ١,٩٧٦ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي
ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .وﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاردة ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ .ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ ،ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺣﻘﻮق
اﳌﺴﺎﳘﲔ ،ﺻﺎﰲ )اﳉﺰء اﻟﻔﻌﺎل(
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ وﳏﻮﻟﺔ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(
)(

)(








ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻮﺟﺒﺔ واﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺘﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔً إﱃ
ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﲰﻴﺔ .ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﲰﻴﺔ ـ واﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ـ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓ�ن اﻟﻘﻴﻢ اﻷﲰﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ
ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻦ ﺗﻌﺮض اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﶈﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺸﺘﻘﺔ ،وﻻ
ﺗﻌﻄﻲ أﻳﻀﺎً ﻣﺆﺷﺮاً ﻋﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق:
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٠اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(

٢٠١٥م

ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻻﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة:

ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ آﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺳﻤﻴﺔ

ﺧﻼل ٣
أﺷﻬﺮ

١٢- ٣
ﺷﻬﺮاً

 ٥-١ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺸﻬﺮي

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات

ﺧﻴﺎرات

-
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت ﺻﺮف أﺟﻨﱯ
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ 

اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ


-









-
-
-



-
-


-



-
-

-

  




ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ -

اﻟﻤﺠﻤﻮع







-


-









  

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺤﻮﻃﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ:

٢٠١٤م
ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
إﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻻﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة:
ﺧﻴﺎرات

٥٩,١٣٣

ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
ﺳﻠﺒﻴﺔ
٥٩,١٣٣

ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ

-

-

ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت ﺻﺮف أﺟﻨﱯ

-

-

ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ

١٧٩,٨٠٢

١٧٩,٨٠٢

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺣﺴﺐ آﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﲰﻴﺔ


-



ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ


-

-

 ١٢- ٣ﺷﻬﺮاً


-

-

 ٥-١ﺳﻨﻮات


-
-
,

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات

-
-
-


اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي

  




ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺤﻮﻃﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ:
ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت اﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ

٣٤٤

١٣٩،٧٠٤

٣,١٨٦,٥٦٣

اﺠﻤﻟﻤﻮع

٢٣٩,٢٧٩

٣٧٨,٦٣٩

١٤,٩١٢,٩٠٥

١,٥٢٧,٨٧٤

٢,٣٣٩,٠٣٠

٣٠٤،٦٨٨

٢،٨٨١،٨٧٥

٢،٢١٤،٦٥١

٥,٥٥٧,٨١٠

٥,٤٨٨,١٩١

١٢,٠٩٨,٠٥١

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ
ﲢﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١١أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م






ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ
وداﺋﻊ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻣﻦ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﻗﱰاﺿﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 - ١٢وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء





ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م






ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
ﻷﺟﻞ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع






ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وداﺋﻊ ﰎ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ  ٧٥٣,٣١ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٤٤٥ :ﻣﻠﻴﻮن
 ﺳﻌﻮدي( ﳝﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺘﺠﺰة ﻟﻘﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م





ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ
ﻷﺟﻞ
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع






وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ .وﺣﻴﺚ أن ﺳﻌﺮ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓ�ن اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 -١٣ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﻟﻤﺎل
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١١م ،أﺻﺪر اﻟﺒﻨﻚ  ١٠٠٠ﺷﻬﺎدة ﺻﻜﻮك ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ
ﺻﻚ ،ﲟﻌﺪل ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  ٦ﺷﻬﻮر )ﺳﺎﻳﺒﻮر( ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﻣﺶ  ١٧٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٩ﻣﺎرس و  ٢٩ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٩
ﻣﺎرس ٢٠٢١م ،وﻫﻮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك أو ﺗﺴﺘﺤﻖ .ﰎ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﻋﺪة رأﲰﺎﻟﻪ ﺣﻴﺚ ّ
رأس اﳌﺎل ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .إن اﻟﺘﺰام ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻜﻮك ﲡﺎﻩ ﲪﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك
ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺄي ﻣﻮﺟﻮدات أو ﺿﻤﺎﻧﺎت أو ﺿﻤﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ .ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﻩ
اﻟﺼﻜﻮك ﰲ ٢٠٢١م ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﰲ اﳍﺎﻣﺶ إﱃ  ٥٥٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﰲ ٢٠١٦م .ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺧﻴﺎر
اﺳﺘﺪﻋﺎء ﳝﻜﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٦م ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط
واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﰲ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻄﺮح ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٨ﻣﺎرس ٢٠١١م .ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎً اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺼﻜﻮك ﲟﺠﺮد
ﻇﻬﻮر ﺷﺮوط أﺧﺮى ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺬﻛﻮرة أﻳﻀﺎً ﰲ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﻄﺮح أﻋﻼﻩ .وﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻴﺎر
اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﰲ ٢٠١٦م .إن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول(.
 -١٤ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
٢٠١٥م

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ:
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌﺎل
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ











ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﲑ اﳉﺰﻳﺮة ﻷﻫﻞ اﳉﺰﻳﺮة )اﻧﻈﺮ اﻹﻳﻀﺎح أدﻧﺎﻩ(
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت )اﻹﻳﻀﺎح (١٠
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع















واﻓﻖ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٠٦م ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱪع ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ "ﺧﲑ اﳉﺰﻳﺮة ﻷﻫﻞ اﳉﺰﻳﺮة" ﻟﻴﻘﻮم
ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲡﺎﻩ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳋﲑﻳﺔ ﰲ
اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪة اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺧﲑ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ،ﻗﺎﻣﺖ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠٠٦م ﺑﺎﻟﺘﱪع ﳍﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲟﺒﻠﻎ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن 
ﺳﻌﻮدي.
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﳉﻨﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة .ﻳﻨﻮي ﳎﻠﺲ
اﻹدارة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻻﺷﺮاف اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٥رأس اﻟﻤﺎل

ﻳﺘﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺼﺮح ﺑﻪ اﳌﺼﺪر واﳌﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ  ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻤﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٠
ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ )٢٠١٤م ٤٠٠ :ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻤﺎً ﺑﻘﻴﻤﺔ   ١٠ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻬﻢ(.

واﻓﻖ اﳌﺴﺎﳘﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ  ٢٠ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٤م )اﳌﻮاﻓﻖ ى ٢١رﺟﺐ  ١٤٣٥ﻫـ( ﻋﻠﻰ
زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل ﻣﻦ  ٣ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي إﱃ  ٤ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﻣﻨﺤﺔ
ﳌﺴﺎﳘﻲ اﻟﺒﻨﻚ )ﺳﻬﻢ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﻬﻢ( .وﻗﺪ ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رأس
اﳌﺎل.

إن ﻣﻠﻜﻴﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﺴﺎﳘﻮن ﺳﻌﻮدﻳﻮن
ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻏﲑ ﺳﻌﻮدي ـ ـ ﺑﻨﻚ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻮﻃﲏ
ﻣﺴﺎﳘﻮن ﻏﲑ ﺳﻌﻮدﻳﻮن آﺧﺮون

٢٠١٥م





٢٠١٤م





 - ١٦اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﳚﺐ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
 %٢٥ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ إﱃ أن ﻳﻌﺎدل رﺻﻴﺪ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﳌﺎل
اﳌﺪﻓﻮع .وﻋﻠﻴﻪ ،ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ  ٣٢١,٦٢ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧـﻞ )٢٠١٤م ١٤٣ :ﻣﻠﻴﻮن
 ﺳﻌﻮدي( إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .إن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺘﺠﻨﻴﺐ ﳐﺼﺺ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 - ١٧اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى
٢٠١٥م
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﶈﻮل اﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة
أﺧﺮى
ﺻﺎﰲ اﳊﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

ﺗﺤﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

)(
)(

)(
)(

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﻬﻢ
ﺣﻘﻮق اﻷوﻟﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
)اﻧﻈﺮ أدﻧﺎﻩ(
اﻟﻌﺎدﻟﺔ






-  
-  
()  
)(
)(

اﻟﻤﺠﻤﻮع

()  
)(
  
()  
)(
)(

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،رﻏﺒﺔً ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻫﻴﻜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ ،أوﺻﻰ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑ�ﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﻋﺎدﻳﺔ ﲟﺒﻠﻎ ٣
ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﺣﻘﻮق أوﻟﻴﺔ .إن ﻫﺬا اﻹﺻﺪار ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻦ
اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ،ﲢﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺻﺪار ﺣﻘﻮق
أوﻟﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ  ١٤,٤٧ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي وﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﺻﺪار
اﳊﻘﻮق .ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة اﻛﺘﻤﺎل اﺻﺪار اﳊﻘﻮق ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٢٠١٦م.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٧اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤م

ﲢﻮﻃﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﶈﻮل اﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة
ﺻﺎﰲ اﳊﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

)(
)(

)(




-



اﺠﻤﻟﻤﻮع

  
)(
  
)(
  

 - ١٨اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
أ(
ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ،ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ .ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺺ ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوى وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺤﺔ
اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ
اﻟﺪﻋﺎوى.
ب ( اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ،ﺑﻠﻐﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ١٢٣,٤٥ﻣﻠﻴﻮن
 ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ١٠٥,٢٨ :ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي( واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺸﺎء ﻓﺮوع
وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ج(

ﺗﻌﻬﺪات واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
إن اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻫﻮ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑ أﻣﻮال ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ.
إن اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ،واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻨﻘﺾ وأن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﲤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻷﻃﺮاف
أﺧﺮى ،ﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ذا�ﺎ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ .إن اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﲑاً ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ
اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻗﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺴﺤﺐ أﻣﻮال ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
إن اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ،
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺴﺤﺐ أﻣﻮال ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺣﺪود اﳌﺒﺎﻟﻎ اﶈﺪدة وﻓﻖ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم
ﳏﺪدة ،ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓ��ﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ إﺋﺘﻤﺎن أﻗﻞ.
ﲤﺜﻞ اﻟﻘﺒﻮﻻت ﺗﻌﻬﺪات اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺪاد اﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت اﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء .ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺒﻮﻻت ﻗﺒﻞ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٨اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ج(

ﺗﻌﻬﺪات واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﲤﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳉﺰء ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﳌﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ وﺿﻤﺎﻧﺎت وإﻋﺘﻤﺎدات .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﺘﻌﺮض اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳋﺴﺎرة ﲟﺒﻠﻎ
ﻳﻌﺎدل إﲨﺎﱄ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .إﻻ أن ﻣﺒﻠﻎ اﳋﺴﺎرة اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻩ
ﻓﻮراً ،ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺋﺘﻤﺎن ﳏﺪدة .إن إﲨﺎﱄ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻻ ﲤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ أو ﻳﺘﻢ إ�ﺎؤﻫﺎ دون ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب.

 (١ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﳍﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

٢٠١٥م
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
ﻗﺒﻮﻻت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  ٣إﻟﻰ ١٢
ﺷﻬﺮاً

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ٥
ﺳﻨﻮات






ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ

٢٠١٤م
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﺔ
ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن
ﻗﺒﻮﻻت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ
ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻹﲨﺎﱄ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ







أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺠﻤﻮع



-


-


-





- 


 


- 


 


ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﻦ  ٣إﱃ ١٢
ﺷﻬﺮاً

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ ٥
ﺳﻨﻮات








  



أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥
ﺳﻨﻮات






اﺠﻤﻟﻤﻮع




  



ﺑﻠﻎ اﳉﺰء ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد،
واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ  ٤,٠١ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م٣,٥٨ :
ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي(.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ١٨اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٢ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ:

ﺷﺮﻛﺎت
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٥م

٢٠١٤م









اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
د(
إن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﺪﻓﻌﺎت اﻹﳚﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء واﻟﱵ
أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م





أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ  ٥ﺳﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ






 – ١٩ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳏﺘﻔﻆ �ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺸﺘﻘﺎت
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺼﺮوف اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ:
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌﺎل
ﻣﺸﺘﻘﺎت
أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٢٠أﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت
ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ ﳏﻠﻴﺔ
ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ )ﺗﺄﻣﲔ( ـ أﺗﻌﺎب وﻛﺎﻟﺔ
اﺗﻌﺎب اﻟﺘﺰاﻣﺎت وإدارة ﻗﺮوض
ﲤﻮﻳﻞ ﲡﺎري
ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ دوﻟﻴﺔ
اﺗﻌﺎب ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰﻛﺔ
اﺗﻌﺎب ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮاف اﻻﱄ
اﺗﻌﺎب ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال
أﺧﺮى





















إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت



  

ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت
اﺗﻌﺎب وﺳﺎﻃﺔ
ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ – ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

)(
)(


 - ٢١دﺧﻞ ﻣﺘﺎﺟﺮة ،ﺻﺎﻓﻲ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

()  
()  
  

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م





أﺳﻬﻢ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع






 
 
 
 

ﻳﺸﺘﻤﻞ دﺧﻞ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ ﲟﺒﻠﻎ  ٢,٦١ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م :رﺑﺢ ﻏﲑ
ﳏﻘﻖ  ١٧,٣٩ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي(.
 - ٢٢دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م


دﺧﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٢٣رﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎع اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﻘﻴﻤﺔ دﻓﱰﻳﺔ  ٦١٥,٩٧ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م١٢,٣٩ :
ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي( ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ "ﺻﺎﰲ ﻋﻘﺎرات أﺧﺮى" .ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﳏﺼﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﻷرض
ﻣﺒﻠﻎ  ١,١٨٨,٦٢ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٤٢,١٦ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي( رﲝﺎً وﻗﺪرﻩ
 ٥٧٢,٦٥ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٢٩,٧٧ :ﻣﻠﻴﻮن رﻳـﺎل ﺳﻌﻮدي(.
 - ٢٤أرﺑﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ أﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م



اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳏﺘﻔﻆ �ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة

 - ٢٥دﺧﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى

 

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م





رﺑﺢ ) /ﺧﺴﺎرة( ﺑﻴﻊ ﳑﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات
أﺧﺮى
اﻟﻤﺠﻤﻮع

 
 
 

 - ٢٦رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ
ﰎ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻟﻠﺴﻨﺘﲔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺘﲔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و  ٣١دﻳﺴﻤﱪ
٢٠١٤م ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺻﺎﰲ دﺧﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﳌﺴﺎﳘﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
اﳌﺼﺪرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺘﲔ ﰲ ٣١
دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م ﺑﻠﻎ  ٤٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻤﺎً.
إن اﺣﺘﺴﺎب رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﻔﻀﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ.

 - ٢٧اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻗﺮارات اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ٢٠١٤م إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
)"اﳌﺼﻠﺤﺔ"( .اﺳﺘﻠﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺑﻮط اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ٢٠١١م ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑ�ﲨﺎﱄ
 ٤٦٢,٢ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي .ﺗﻌﻮد اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﻤﺢ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﲞﺼﻤﻬﺎ .ﰎ اﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ
اﺣﺘﺴﺎب اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺰﻛﻮي اﻹﺿﺎﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ رﲰﻴﺎً ﺑﺎﻻﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺑﻮط وﺑﺎﻧﺘﻈﺎر رد اﳌﺼﻠﺤﺔ.
ﱂ ﺗﻘﻢ اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑ�ﺻﺪار اﻟﺮﺑﻮط اﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ٢٠١٢م إﱃ ٢٠١٤م وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﲢﺪﻳﺪ
ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺑﻮط ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٢٧اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻘﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ﻣﺒﻠﻎ  ٣١,٠٦ﻣﻠﻴﻮن 
ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ١٣,٧١ :ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي( و  ١٥,٣٩ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م:
 ٦,٧٩ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ.
 - ٢٨اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﻵﰐ:
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا
اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ )اﻹﻳﻀﺎح (٤
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
 



 



  

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻧﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ودﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ )اﻹﻳﻀﺎح (٣
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ٩٠
ﻳﻮﻣﺎً أو أﻗﻞ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
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ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
  

  




  
  

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 -٢٩ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل
ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻟﻘﻴﺎس أداﺋﻬﺎ.
ﺗﱰﻛﺰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

.

ﺗﺴﺠﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻘﺎً ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺗﺴﻌﲑ اﳌﻌﺎﻣﻼت .ﺗﺸﺘﻤﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻷﻏﺮاض إدارﻳﺔ ،ﺗﺘﻜﻮن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻓﺮاد

وداﺋﻊ وﻣﻨﺘﺠﺎت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد.

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻗﺮوض ووداﺋﻊ وﻣﻨﺘﺠﺎت إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ.

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وإدارة اﻻﺻﻮل

ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﺘﺪاول اﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻼء )ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺪرج
ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ "اﳉﺰﻳﺮة ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل" وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ(.

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﺳﻮاق اﳌﺎل واﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة
واﳋﺰﻳﻨﺔ.

اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺧﺪﻣﺎت ﲪﺎﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت إدﺧﺎر وﻫﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﲤﺎﻣﺎً
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳋﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﲔ اﳊﻴﺎة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ اﶈﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻨﻘﻞ إﱃ
ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻗﻴﻤﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي .ﳛﺘﻮي اﻹﻳﻀﺎﺣﺎن ) (٧و ) (٤٠ﺣﻮل
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أوﰱ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ وإﻳﺮادات داﺧﻠﻴﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة
ورﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﳑﺘﻠﻜﺎت.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٢٩ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼً ﺑ�ﲨﺎﱄ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل:

٢٠١٥م

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻓﺮاد

إﲨﺎﱄ اﳌﻮﺟﻮدات

 

إﲨﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت



ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وإدارة
اﻻﺻﻮل
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

 

    

 

 

 

 



  

دﺧﻞ اﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت اﳌﺘﺎﺟﺮة ،ﺻﺎﰲ 

 

  

 

 

)(

  

ﺻﺎﰲ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ



 

 

 



() 

  

إﲨﺎﱄ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت



 

 

 

ﺣﺼﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ رﺑﺢ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ:







ـ ـ ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺻﺎﰲ

)(

 

ـ ـ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت



,

اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

أﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ









 





() 



() 

)(

() 

() 

إﲨﺎﱄ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

)(

() 

() 

()   () 

ﺻﺎﰲ )اﳋﺴﺎرة(  /اﻟﺪﺧﻞ



 

 

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻓﺮاد

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﳋﺰﻳﻨﺔ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وإدارة
اﻻﺻﻮل

 

 

() 

 () 
 

    

() 
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ

 

() 

    
أﺧﺮى

اﻹﲨﺎﱄ

٢٠١٤م
إﲨﺎﱄ اﳌﻮﺟﻮدات

١٨,٩٣٩,٣٠٧

٢٣,٥٧٧,٢٣٤

٢٣,١٣٨,٧٥٢

٧٦٦,١٨٨

٦,٨٦٠

١٢٥,٥٨٨

٦٦,٥٥٣,٩٢٩

إﲨﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

٢٦,٠٩٤,٠٢٥

٢٤,٦٠١,٤١٣

٩,٥٦٣,٢٩٢

٩٢,٣٢٢

٤٤,٨٣١

-

٦٠,٣٩٥,٨٨٣

دﺧﻞ اﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت اﳌﺘﺎﺟﺮة ،ﺻﺎﰲ

١٧٧,٢٨٠

١٢٤,٧٥٩

٢٠,٩٥٤

٣٣٣,١٢٩

٢١,٩٢٢

٤٥٢

٦٧٨,٤٩٦

ﺻﺎﰲ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ

٥١٠,٢١٤

٤١١,٩١١

٥١٤,٧٨١

٩,٧٣٣

٢٩٥

)(١,٨٥٢

١,٤٤٥,٠٨٢

إﲨﺎﱄ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

٧٣٩,٧٢٤

٥٥٨,٥٠٧

٦١٤,٧٩٤

٣٤٦,٣٨٨

٢٢,٢١٧

)(٥٥,٣٨٥

٢,٢٢٦,٢٤٥

-

-

-

-

-

٣,٨٣٩

ﺣﺼﺔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ رﺑﺢ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ

٣,٨٣٩

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ:
ـ ـ ﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،ﺻﺎﰲ

)(١١٧,٥٢٧

)(٢٦٥,٥٨٠

ـ ـ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت

-

-

-

-

)(٣٨٣,١٠٧

-

)(٧٩,٣٩٤

)(٤٢,٥٨٦

)(١٨,٨٣٠

)(٨,٢١١

)(٧,٨١٣

)(١,٩٥٤

إﲨﺎﱄ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

)(٧٦١,١٨٢

)(٦٠١,٢٧٧

)(١٢٤,٧٤٥

)(١٥٠,٢٣٥

)(٢٤,٨٥٤

٤,٦٧٦

ﺻﺎﰲ )اﳋﺴﺎرة(  /اﻟﺪﺧﻞ

)(٢١,٤٥٨

)(٤٢,٧٧٠

٤٩٠,٠٤٩

١٩٦,١٥٣

)(٢,٦٣٧

)(٤٦,٨٧٠
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)(١,٦٥٧,٦١٧
٥٧٢,٤٦٧

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٢٩ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(
أ ( ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٥م

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻓﺮاد


اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

 
 
-

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وإدارة
اﻷﺻﻮل

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

  
  

-

اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

-

أﺧﺮى

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

 
 
 

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻓﺮاد

٢٠١٤م
اﳌﻮﺟﻮدات
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﺸﺘﻘﺎت


-

ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

 
 
-

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وإدارة
اﻷﺻﻮل

-

اﳋﺰﻳﻨﺔ

 
 

اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ

-

أﺧﺮى

-

اﻹﲨﺎﱄ

 
 
 

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﺎ ﻋﺪا
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﳌﻌﺪات ،واﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻷﺳﻬﻢ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،
وﺑﻌﺾ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ�ن ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﺎدل اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ
ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﺸﺘﻘﺎت.
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ ﺗﺄﺧﺮ أو اﺧﻔﺎق ﻃﺮف ﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ و/أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﱵ ﻳﺘﻢ إدار�ﺎ وﻓﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻹدارة اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳐﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث ﳉﺎن وﻫﻲ ﳉﻨﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﳉﻨﺔ
إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن .وﳍﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻬﺎم ﺻﻼﺣﻴﺎت ﳏﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﺗﻌﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ
داﺧﻠﻴﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ رﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﺗﺴﻌﻰ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺻﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
�ﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﶈﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻮﻳﻊ
اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ .وﲢﺪد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ وﲢﺪد اﺠﻤﻟﺎﻻت
اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻳﺮ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎ�ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺼﺎﰲ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺿﻤﺎن ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻇﺮوف
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﱰة اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.
ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺮﻛﺰات ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﳑﺎﺛﻠﺔ أو ﳑﺎرﺳﺔ
أﻋﻤﺎﳍﻢ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ذا�ﺎ أو ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺰاﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪر�ﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ�ﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑات ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻈﺮوف
اﻷﺧﺮى .ﺗُﻈﻬﺮ اﻟﱰﻛﺰات ﰲ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ أداء اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻳﺔ ﺗﻄﻮرات ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳏﺪدة .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﳏﻔﻈﺔ
اﻹﻗﺮاض ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﱰﻛﺰ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﻓﺮاد أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أو أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﲤﺜﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﳏﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻳﻮن ﺳﻴﺎدﻳﺔ وﺷﺒﻪ
ﺳﻴﺎدﻳﺔ .ﻳﺒﲔ اﻹﻳﻀﺎح ) ٥ﻫـ( ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺣﻮل ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،راﺟﻊ اﻹﻳﻀﺎح  .٦ﰎ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ اﻹﻳﻀﺎح  ١٨واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲞﺼﻮص اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح .٢٩
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ دورة أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺮاض ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪراً
آﺧﺮاً ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻠﺴﺪاد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﻤﻼء أو اﻷﻃﺮاف اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ�ﻢ .ﺗﺸﻤﻞ اﻷﺻﻮل
اﻟﱵ ﳛﺘﻔﻆ �ﺎ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎت ﺳﻨﺪات ﻷﻣﺮ ،ووداﺋﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى ،وﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وأﺳﻬﻢ ﳏﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ
ﲣﻀﻊ ﳍﺎﻣﺶ ﻣﻼﺋﻢ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﺴﻌﺮي ،وﻋﻘﺎرات وأﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ أﺧﺮى .اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ �ﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰎ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ .ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء .وﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺎدة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ﻋﺎدةً ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺿﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎل اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو زﻳﺎدة ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً داﺧﻠﻴﺎً ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻹدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ ﳏﻔﻈﺔ ﻗﺮوض
اﻟﺸﺮﻛﺎت .إن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ درﺟﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺒﻊ درﺟﺎت ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:





ﺟﻴﺪة  -ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ :ﻣﻦ  ١إﱃ ٣
ﺟﻴﺪة  -ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ  :ﻣﻦ  ٤إﱃ ٦
ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ٧ :
ﻓﺌﺔ اﻻﺑﺘﺪاء وﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺛﻼث درﺟﺎت ﺑﺎﶈﻔﻈﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﳐﺎﻃﺮ ﻣﻦ  ٨إﱃ  ١٠وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
دون اﳌﺴﺘﻮى ،اﳌﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﺧﺴﺎﺋﺮ( .إن اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ "ﺟﻴﺪ" ﺗﻌﺘﱪ
ﻋﺎﻣﻠﺔ وذات ﺧﺼﺎﺋﺺ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﶈﺘﻤﻞ.
ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺨﺼﺺ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻓﺮادي ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﻔﻈﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻘﱰض ،واﻟﺬي ﲢﺪدﻩ إدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺲ
ﳏﺪدة ﳍﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻫﻴﻜﻞ رأس اﳌﺎل واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ
أو اﻟﺴﺪاد .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﲡﻨﻴﺐ ﳐﺼﺺ ﲨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﻔﻈﺔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة .ﺗﻘﺪر ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس درﺟﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻘﱰض أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺿﲔ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﱰض ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﱪة وأﳕﺎط اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳏﻔﻈﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﻘﻮم إدارة
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�دارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ�ﺎ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻷﺳﻮاق واﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ�دارة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
أ( ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى( .ﻳﺒﲔ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ

٢٠١٥م
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
)ﻋﺎﻣﻠﺔ(

ﺟﻴﺪة – ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺟﻴﺪة – ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺟﻴﺪة – ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﻣﺠﻤﻮع – ﺟﻴﺪة
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎً
 ٣٠إﻟﻰ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎً
 ٦٠إﻟﻰ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣ ًﺎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻧﺎﻗﺺ :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻧﺎﻗﺺ :ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

أﻓﺮاد

ﺷﺮﻛﺎت

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

أﺧﺮى

اﻟﻤﺠﻤﻮع

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
أ( ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى( .ﻳﺒﲔ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ
أﻓﺮاد

٢٠١٤م

ﺷﺮﻛﺎت

اﺠﻤﻟﻤﻮع

أﺧﺮى

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى

اﻹﲨﺎﱄ

اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﲑ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )ﻋﺎﻣﻠﺔ(
ﺟﻴﺪة – ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺟﻴﺪة – ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺟﻴﺪة – ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﳎﻤﻮع – ﺟﻴﺪة
ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻏﲑ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎً
 ٣٠إﱃ  ٦٠ﻳﻮﻣﺎً

 ٦٠إﱃ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎً
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣﺎً

-

٥,٣٩٠,١٠٥

-

٥,٣٩٠,١٠٥

٤,٩٠٨,٩٩١

١٠,٢٩٩,٠٩٦

-

١٢,٢٣٥,٤٦٤

-

١٢,٢٣٥,٤٦٤

-

١٢,٢٣٥,٤٦٤

١٤,٧٤٠,٣٢٤

٧,٠٩١,٦٤٨

٢٨٤,٥٣٩

٢٢,١١٦,٥١١

-

٢٢,١١٦,٥١١

١٤,٧٤٠,٣٢٤

٢٤,٧١٧,٢١٧

٢٨٤,٥٣٩

٣٩,٧٤٢,٠٨٠

٤,٩٠٨,٩٩١

٤٤,٦٥١,٠٧١

-

١,٥٠٥,٩٩٧

١٤,٧٤٠,٣٢٤

٢٦,٢٢٣,٢١٤

-

١,٥٠٥,٩٩٧

٢٨٤,٥٣٩

٤١,٢٤٨,٠٧٧

٧٨,٧٣٤

١٢٩,٥٤٣

-

٢٠٨,٢٧٧

-

١٢,٧٤١

١,٤٠٤

-

١٤,١٤٥

-

١٤,١٤٥

٨,٦٤٥

٤,١٦٦

-

١٢,٨١١

-

١٢,٨١١

٢٨,٠٤٧

١,٨٣١

-

٢٩,٨٧٨

-

٢٩,٨٧٨

ﻧﺎﻗﺺ :ﳐﺼﺺ اﶈﻔﻈﺔ

١٤,٨٦٨,٤٩١
)(١٨٢,٨٢٨

-

ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

١٤,٦٨٥,٦٦٣

٢٦,١٢٧,٦٠٥

٢٨٤,٥٣٩

اﻟﻘﺮوض ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
إﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮوض ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻧﺎﻗﺺ :ﳐﺼﺺ ﳏﺪد
ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺮوض ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

٤,٩٠٨,٩٩١

٤٦,١٥٧,٠٦٨
٢٠٨,٢٧٧

٢٦,٣٦٠,١٥٨
)(٢٣٢,٥٥٣

إﲨﺎﱄ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

-

١,٥٠٥,٩٩٧

٤,٩٠٨,٩٩١

٤٦,٤٢٢,١٧٩
)(٤١٥,٣٨١

٢٨٤,٥٣٩

٤١,٥١٣,١٨٨
)(٤١٥,٣٨١

-

٤٦,٠٠٦,٧٩٨

٤١,٠٩٧,٨٠٧

٤,٩٠٨,٩٩١

٢٢٣,٤١٦

١٤٦,٤٤٤

-

٣٦٩,٨٦٠

-

٣٦٩,٨٦٠

)(١٧٢,٦٧٤

)(٥٠,٤٤٢

-

)(٢٢٣,١١٦

-

)(٢٢٣,١١٦

٥٠,٧٤٢

٩٦,٠٠٢

-

١٤٦,٧٤٤

-

١٤٦,٧٤٤

إن اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻔﺔ وﻗﺪ ﰎ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺟﻴﺪة – ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻔﺔ .ﺗﺘﻜﻮن
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض ُﻣﻨﺤﺖ ﻟﻼﻓﺮاد وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻗﺮوض اﳌﻮﻇﻔﲔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ﻗﺮوﺿﺎً ﰎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﲟﺒﻠﻎ  ١,٧٣ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻫﻮر اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻘﱰض )٢٠١٤م:
 ١,٥٢ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي(.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ﻋﺎﻣﻠﺔ وﺟﺎرﻳﺔ وﳏﺪﺛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﺴﺪﻳﺪات أﺻﻞ اﳌﺒﻠﻎ واﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ،إﻻ أ�ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة ﺣﻴﺚ أ�ﺎ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﶈﺘﻤﻠﺔ ،واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺪاد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﻞ اﳌﺒﻠﻎ أو اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ .ﻟﻦ ﺗﺆدي اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ /
رﻗﺎﺑﺔ إﱃ ﺗﻌﺮض اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ درﺟﺔ أﻗﻞ.
ب( ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﺘﻢ إدارة ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺼﺮﻳﺎً أدوات دﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄﻩ )ﲨﻴﻊ أدوات
اﻟﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻷدوات اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺸﻬﻮرة .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﲑ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻫﻲ أدوات دﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي وﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ .ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﳌﻮﺟﻮدات:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﱄ )(BBB-AAA
ﻏﲑ ﻣﺼﻨﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات













ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺺ اﳔﻔﺎض ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻛﻤﺎ ﰲ ٣١
دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ج( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻈﻬﺮ اﳉﺪاول أدﻧﺎﻩ ﲢﻠﻴﻼً ﻟﻘﺮوض وﺳﻠﻒ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
ﳐﺼﺼﺎت اﶈﻔﻈﺔ واﳌﺨﺼﺼﺎت اﶈﺪدة وﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﲨﺎﱄ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ
ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻵﺟﻠﺔ ،واﻷﺳﻬﻢ
اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﻌﻘﺎرات ،واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻀﺎدة ،واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت.

٢٠١٥م

اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
واﻟﺘﻌﻬﺪات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت












ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
زراﻋﺔ وأﲰﺎك
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﺎﺟﻢ وﳏﺎﺟﺮ
ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺎء وﻏﺎز وﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ
ﺑﻨﺎء واﻧﺸﺎءات
ﲡﺎرة
ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺪاول اﺳﻬﻢ
أﺧﺮى
اﳊﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻧﺎﻗﺺ :ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)(
وﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ 


















,









)(
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اﻟﻤﺠﻤﻮع
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٠ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )ﺗﺘﻤﺔ(
ج( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي )ﺗﺘﻤﺔ(

اﳊﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ
واﻟﺘﻌﻬﺪات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺨﺼﺼﺎت

٢٠١٤م

١,١٢٦,٠٧٦
٦٣٠,٣٦٥
ـــ
٦,١٧٠,٨٧٠
٨٠,٦٨٤
ـــ
١,٣٥٨,٣٧٢
٩,١٤٧,٨١٨
٢١٨,١٩٠
٥٠٦,٦٣٦
١٤,٧٣٦,٤٠٥
٣,٤٠٦,٤٣١
٣,٨٦٢,٧٠٤
٤١,٢٤٤,٥٥١

ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
زراﻋﺔ وأﲰﺎك
ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻣﻨﺎﺟﻢ وﳏﺎﺟﺮ
ﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﺎء وﻏﺎز وﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ
ﺑﻨﺎء واﻧﺸﺎءات
ﲡﺎرة
ﻧﻘﻞ واﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺮوض ﺷﺨﺼﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺪاول اﺳﻬﻢ
أﺧﺮى
اﳊﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻧﺎﻗﺺ :ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
)(١٨,٠٣٩,٥٧٠
وﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
٢٣,٢٠٤,٩٨١
ﺻﺎﰲ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

د(

اﺠﻤﻟﻤﻮع

٢٤,٣٥١
٦١٦,٨٢٠
٢,٤٩٠
٦١٦,٢٦٥
٧٦,٥٣٧
١,٤٧٧
٢,٢٠٨,١١٤
٦٩٢,٠٥٣
٦٤,٥٦٢
١٥٣,٧١٠
ـــ
ـــ
٧٩٩,٦٣١
٥,٢٥٦,٠١٠

١,١٥٠,٤٢٧
١,٢٤٧,١٨٥
٢,٤٩٠
٦,٧٨٧,١٣٥
١٥٧,٢٢١
١,٤٧٧
٣,٥٦٦,٤٨٦
٩,٨٣٩,٨٧١
٢٨٢,٧٥٢
٦٦٠,٣٤٦
١٤,٧٣٦,٤٠٥
٣,٤٠٦,٤٣١
٤,٦٦٢,٣٣٥
٤٦,٥٠٠,٥٦١

)(٢,٢٩٨,٨٧٧
٢,٩٥٧,١٣٣

)(٢٠,٣٣٨,٤٤٧
٢٦,١٦٢,١١٤

اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن دون اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﺿﻤﺎﻧﺎت
وﲢﺴﻴﻨﺎت أﺧﺮى ﻟﻼﺋﺘﻤﺎن:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى )اﻹﻳﻀﺎح (٤
اﺳﺘﺜﻤﺎرات )اﻹﻳﻀﺎح (٥
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﰲ )اﻹﻳﻀﺎح (٦
أﺻﻮل أﺧﺮى – ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت وﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ )اﻹﻳﻀﺎح (٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﺻﺎﰲ )اﻹﻳﻀﺎح (١٨
اﳌﺸﺘﻘﺎت  -اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﺻﺎﰲ )اﻹﻳﻀﺎح (١٠

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣١اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
أ( ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﻠ ــﻲ اﻟﺘﻮزﻳ ــﻊ اﳉﻐ ـ ـﺮاﰲ ﻟﻠﻔﺌ ــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـ ــﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟ ــﻮدات اﳌﺎﻟﻴ ــﺔ واﻟﺘﻌﻬ ــﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣ ــﺎت وﳐ ــﺎﻃﺮ
اﻻﺋﺘﻤﺎن:

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ااﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻷﺧﺮى واﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٥م
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﰲ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ








  
  
-


-


  
-

  
-



-





اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ



  









  

اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت





























ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )اﻟﻤﻌﺎدل اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ(
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﺸﺘﻘﺎت





أوروﺑﺎ



اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ



-

دول أﺧﺮى

-

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ


 

 
 
 



ﺑﻌﺾ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪ ًة ﳍﺎ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح ) ٥أ( ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا اﻹﻳﻀﺎح.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣١اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

٢٠١٤م
اﳌﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﰲ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺷﺮﻛﺔ زﻣﻴﻠﺔ
اﻹﲨﺎﱄ
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن )اﳌﻌﺎدل اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ(
اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﳌﺸﺘﻘﺎت

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ااﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

دول ﳎﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

أوروﺑﺎ

اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
اﺳﻴﺎ

دول أﺧﺮى

اﻹﲨﺎﱄ

٦,٥٥٢,١٤١
٥٦٩,٢٧٣ ٣,٧٢٩,٨٨٧
١٨٨ ١١,٣٢٧,٧٨٨
٧,٥٩٤ ٤١,٢٣٦,٧٩١
١٢٥,٥٨٨
٥٧٧,٠٥٥ ٦٢,٩٧٢,١٩٥

٨٤,٢٩٢
٨٤،٢٩٢

٥٢٣,٧٧٦
٦,٩٩٤
٥٣٠،٧٧٠

٣٨٧
٣٨٧

١,٣٧٦
١٦٦
١،٥٤٢

٦,٥٥٢,١٤١
٤,٩٠٨,٩٩١
١١,٣٣٤,٩٧٠
٤١,٢٤٤,٥٥١
١٢٥,٥٨٨
٦٤,١٦٦,٢٤١

٤,٩٥٧,٥٨٦
٣,٢٢٩,٩٥٤

٢٥٣،٣٧٦
١٣٥،٥٩٠

٢٩،١٠٨
٥٩،٦٤٩

٣،٣٨٥
٨٥،١٧٧

١٢،١٥٥
٦،٧٤٩

٤٠٠
٢٠٠

٥،٢٥٦،٠١٠
٣،٥١٧،٣١٩

٨١,٩٧٦

٣,٠٥٠

٢٢,٥٤٧

٤١,٥٥٦

-

-

١٤٩,١٢٩

ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎدل اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي.
ب ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﳐﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
٢٠١٤م
٢٠١٥م
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺄﺛﺮ رأس ﻣﺎل اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أو أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎً أو ﻋﺪم ﻗﺪر�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﺢ أو ﺗﺬﺑﺬب اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻻت وﻓﺮوق اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﻟﻴﺲ
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰم /اﳌﺼﺪر( ،واﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .إن اﳍﺪف ﻣﻦ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻫﻮ إدارة اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق واﻟﺘﺤﻜﻢ �ﺎ ﺿﻤﻦ
ﺣﺪود ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق إﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة وﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺘﺎﺟﺮة .ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﳋﺰﻳﻨﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ
اﻷﺳﻬﻢ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻳﻘﻮم ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة وﻧﺸﺎﻃﺎت
ﻏﲑ اﳌﺘﺎﺟﺮة .ﺗﻌﺘﱪ ﳉﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق .ﲟﻮﺟﺐ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺿﻊ إﻃﺎر ﳛﺪد ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻘﺒﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻳﺒﲔ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﶈﺪدة .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ إدارة اﳋﺰﻳﻨﺔ ورﺋﻴﺲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
ﻳﺘﻢ إدارة وﺗﻮﺟﻴﻪ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة وﻏﲑ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻼت اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ.
أ( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
ﺗﻨﺸﺄ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ وﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
 (١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ
اﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﺳﻌﺎر ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻗﺎم ﳎﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻼت .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ
ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﳌﻘﺮرة.
ﻛﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺟﺮة اﻟﱵ ﲤﺖ
ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م





دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﲏ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﱐ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
أ( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )ﺗﺘﻤﺔ(
 (١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺒﲔ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﻣﺪى ﺗﻌﺮض اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﳌﺮاﻛﺰﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲝﺴﺎب ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﶈﺘﻤﻠﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﻮﺣﺪة ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات أدوات اﻟﺘﺤﻮط .إن وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﺐ ﺑﺎﳉﺪول ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺎﰲ
ﻧﻘﺺ ﳏﺘﻤﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺟﺐ إﱃ ﺻﺎﰲ زﻳﺎدة
ﳏﺘﻤﻠﺔ .إن ﲢﻠﻴﻼت اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳋﻄﻮات اﳌﻤﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﲑات.
٢٠١٥م
زﻳﺎدة/ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ ) %ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

اﻟﻌﻤﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ
ﻳﻮرو
ﺟﻨﻴﻪ اﺳﱰﻟﻴﲏ
ﻳﻦ ﻳﺎﺑﺎﱐ

 ±
 ±
 ±

 ± 
 ± 
 ± 

٢٠١٤م
زﻳﺎدة/ﻧﻘﺺ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺼﺮف ﺑﺎﳌﺎﺋﻪ %
)ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٦,٢٧ ±
٥,٧١ ±
٧,٩٨ ±

٩١٨ ±
١,٥٩١ ±
٣,٢٥٨ ±

 (٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ
ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺮ اﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﲑات
ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ وﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ.
إن اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳏﻔﻈﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ أﺳﻬﻢ
ﳏﺘﻔﻆ �ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ .ﻳﺘﻢ
إدارة اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎري اﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﳏﱰﻓﲔ ،وﻳﺘﻢ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ ﳏﻔﻈﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻜﻞ ﺻﻨﺪوق .إن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ـ ـ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻸﺳﻬﻢ اﶈﺘﻔﻆ �ﺎ ﻷﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و ٣١دﻳﺴﻤﱪ
٢٠١٤م واﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﻐﲑات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺪوق ذي
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻐﲑة ﺛﺎﺑﺘﺔ ـ ـ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
أ( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ )ﺗﺘﻤﺔ(

المحفظة
صندوق الثريا
صندوق الخير
صندوق المشارق
صندوق القوافل
األسواق الدولية الناشئة
الصناديق األخرى

٢٠١٥م
التأثير على قائمة
الدخل الموحدة
الزيادة/االنخفاض
)باآلف الرياالت
في سعر السھم
السعودية(
بالمائه%

 ±
 ±
 ±
 ±
 ±
 ±



 ±
 ±
 ±
 ±
 ±
 ±

٢٠١٤م
التأثير على قائمة
الزيادة/االنخفاض الدخل الموحدة
)باالف الرياالت
في سعر السھم
السعودية(
بالمائه%

٤,١٧ ±
٥,١٢ ±
٧,١٢ ±
٢,٣٧ ±
٥,١٢ ±
٢,٣٧ ±

٢,١١٨ ±
١,٦١٢ ±
٢,٨٠٩ ±
٢,٥٣٤ ±
١,٧٠١ ±
١,٦٠٥ ±

اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪةﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة  -ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑات ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑة اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:

مؤشر السوق
تداول

٢٠١٥م
التأثير على قائمة
الدخل الموحدة
الزيادة/االنخفاض
في المؤشر بالمائه )باآلف الرياالت
%
السعودية(

 ±



 ±

٢٠١٤م
التأثير على قائمة
الدخل الموحدة
الزيادة/االنخفاض
في المؤشر بالمائه )باآلف الرياالت
السعودية(
%

%٢,٣٧ ±

١,٦٢٨ ±

ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق  -ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻨﺸﺄ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ
واﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ.
 (١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺗﻨﺸﺄ ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﺆدي اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ إﱃ
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ .ﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﰲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود ﻋﻠﻰ ﻓﺠﻮة اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ .ﻳﺘﻢ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺮاﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ إﱃ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﳉﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﳌﺮاﻛﺰ ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﳌﻌﺘﻤﺪة .ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻇﺮوف ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ،ﻓ�ﻧﻪ ﻳﺘﻢ
ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﻓﺠﻮة اﳌﻮﺟﻮدات  -اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ورﻓﻌﻬﺎ إﱃ ﳉﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﺑﺼﻮرة
أﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮاراً.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق  -ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻐﲑات ﻣﻘﺪرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﳋﺎﺻﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑة اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .إن
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ دﺧﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة ﻟﻐﲑ
أﻏﺮاض اﳌﺘﺎﺟﺮة واﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أدوات
اﻟﺘﺤﻮط .إن ﲨﻴﻊ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺮض ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ اﱃ ﻣﺮﻛﺰات ﻋﻤﻠﺔ وﻳﺘﻢ
اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ �ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ .إن ﲢﻠﻴﻼت اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�ﲣﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات.

اﻟﻌﻤﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ

﷼ ﺳﻌﻮدي
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
درﻫﻢ اﻣﺎراﰐ

٢٠١٥م
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺰﻳﺎدة /اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎس )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٥±

٢٥±

٢٥±

٢٠١٤م
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﺰﻳﺎدة /اﻻﳔﻔﺎض اﳋﺎﺻﺔ
ﰲ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎس )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

١٠,٠٨٩ ±

٢٥±

٥,٧٢٦ ±

٢±

٢٥±

٣±

٣,٢٦٠ ±

٢٥±

١,٦٥٢ ±

ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺬﺑﺬب اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ وﺗﺪﻓﻘﺎ�ﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة
اﻟﺘﺴﻌﲑ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ـ أﻳﻬﻤﺎ ﻳﻘﻊ أوﻻً .ﺗﺘﻌﺮض اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ أو ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺠﻮات ﰲ ﻗﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت واﻷدوات ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ
اﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ أو ﺳﻴﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ اﺳﻌﺎرﻫﺎ ﰲ ﻓﱰة ﳏﺪدة .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ وذﻟﻚ
ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮارﻳﺦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﲑ اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ.
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()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
م٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ- ٣٢
(ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق – ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ
(( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺗﺘﻤﺔ١
ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع



-

   
   
   

  

ﺑﺪون ﻋﻤﻮﻟﺔ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ




  

  

 ﺳﻨﻮات٥ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ

 ﺳﻨﻮات٥ – ١

-

-

  

  

ً ﺷﻬﺮا١٢ – ٣

-




     
     

 أﺷﻬﺮ٣ ﺧﻼل








م٢٠١٥

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
 ﺻﺎﰲ،ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ







-







-

-

-





-


-


-



-





-













  





-

   


()  
  

()  

  

     

أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌﺎل
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اﻟﻔﺠﻮة داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

()

اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

 ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ


إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺠﻮة اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻔﺠﻮة





  

  

  



اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﻌﺎر
اﻟﻌﻤﻮﻻت
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق – ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (١ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ

١٢ – ٣ﺷﻬﺮاً

٢٠١٤م
اﳌﻮﺟﻮدات
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ
٢,٩٦٠,٠٠٠
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
اﻷﺧﺮى
اﳌﺎﻟﻴﺔ
واﳌﺆﺳﺴﺎت
٦٥٦,٢٥٠ ٣,٤٤٣,٧٥٠
٥٨٧,٩٣٩ ٣,٨٤٥,٨٤٠
اﺳﺘﺜﻤﺎرات
١٧,٨٩٦,٥٨٩ ١٣,٣٦٦,٩٢٨
ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﰲ

٣,٥٩٢,١٤٢

٦,٥٥٢,١٤٢

-

٣٠٤,٨٤٦
٩,٤٦٤,٧٠٧

٦,١٨٧,٧٠٩
٢٣١,٧٨٧

٨٠٨,٩٩١
٤٠٨,٦٣٦
٢٨٤,٥٣٩

٤,٩٠٨,٩٩١
١١,٣٣٤,٩٧٠
٤١,٢٤٤,٥٥٠

%٠,٤٢
%٢,٦٤
%٣,٨٢

١٩,١٤٠,٧٧٨ ٢٣,٦١٦,٥١٨

٩,٧٦٩,٥٥٣

٦,٤١٩,٤٩٦

٥,٠٩٤,٣٠٨

٦٤,٠٤٠,٦٥٣

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت
٣,٦٧٣,١٦٦
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
١٠,٢٦٩,٤٤٢ ١٦,٧٣٩,٩٩١
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌﺎل
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ
إﲨﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق
١٠,٢٦٩,٤٤٢ ٢٠,٤١٣,١٥٧
اﳌﺴﺎﳘﲔ

إﲨﺎﱄ اﳌﻮﺟﻮدات

اﻟﻔﺠﻮة داﺧﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ
اﳌﺎﱄ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
١,٥٠٠,٠٠٠
ﺧﺎرج ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ
إﲨﺎﱄ ﻓﺠﻮة اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ
٤,٧٠٣,٣٦١
ﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﱰاﻛﻤﻲ ﻟﻔﺠﻮة
اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ٤,٧٠٣,٣٦١
٣,٢٠٣,٣٦١

 ٥ – ١ﺳﻨﻮات

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات ﺑﺪون ﻋﻤﻮﻟﺔ
-

-

ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﺠﻤﻟﻤﻮع

١٢٠,٣١٠
١,٠٠٠,٠٠٠
-

-

٦٣,٣١٠
٢٧,٤٣٩,٥٣٠
٦,١٥٨,٠٤٦

٣,٧٣٦,٤٧٦
٥٤,٥٦٩,٢٧٣
١,٠٠٠,٠٠٠
٦,١٥٨,٠٤٦

١,١٢٠,٣١٠

-

٣٣,٦٦٠,٨٨٦

٦٥,٤٦٣,٧٩٥

)(٢٨,٥٦٦,٥٧٨

)(١,٤٢٣,١٤٢

٨,٨٧١,٣٣٦

٨,٦٤٩,٢٤٣

٦,٤١٩,٤٩٦

١,٦٨٦,٥٦٣

)(٣٠٤,٦٨٨

)(٢,٨٨١,٨٧٥

-

%٠,٣٩
%٠,٩٣
%٢,٦٩
-

-

١٠,٥٥٧,٨٩٩

٨,٣٤٤,٥٥٥

٣,٥٣٧,٦٢١

)(٢٨,٥٦٦,٥٧٨

)(١,٤٢٣,١٤٢

١٥,٢٦١,٢٦٠

٢٣,٦٠٥,٨١٥

٢٧,١٤٣,٤٣٦

)(١,٤٢٣,١٤٢

)(٢,٨٤٦,٢٨٤

إن ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ )اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﻠﻲ( ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆدي ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻷداة .إن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻷداة ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﳊﺎﱄ ﻷداة ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﻢ أو أداة
ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﻴﻤﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﺳﻌﺎر ﺻﺮف
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑ�دارة اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .ﻗﺎم ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود
ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻼت .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﻳﻮﻣﻴﺎً
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻛﺰ ﺿﻤﻦ اﳊﺪود اﳌﻘﺮرة.
ﻛﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻌﺮض اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ واﳌﻘﻴﺪة
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
ﻃﻮﻳﻞ) /ﻗﺼﲑ(
ﻃﻮﻳﻞ) /ﻗﺼﻴﺮ(



دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
درﻫﻢ اﻣﺎراﰐ

 
 

ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻣﺪى ﺗﻌﺮض اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﻗﻒ ﻋﻤﻼ�ﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﰎ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳊﺴﺎب ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﶈﺘﻤﻠﺔ
اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ
أﺛﺮ أدوات اﻟﺘﺤﻮط ،ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة .إن وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﺐ ﺑﺎﳉﺪول ﻳﻌﻜﺲ
ﺻﺎﰲ ﻧﻘﺺ ﳏﺘﻤﻞ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ وﺟﻮد ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺟﺐ إﱃ ﺻﺎﰲ
زﻳﺎدة ﳏﺘﻤﻠﺔ .ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﲢﻠﻴﻼت اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻐﲑات:

اﻟﻌﻤﻠﺔ
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
درﻫﻢ اﻣﺎراﰐ

٢٠١٥م
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ
زﻳﺎدة  /اﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺪﺧﻞ )ﺑﺎﻵف
)ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ(
اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٢٣٥ ±
٠,٠٥ ±
٦±
٠,٠٥ ±

٢٠١٤م
اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ
زﻳﺎدة  /اﳔﻔﺎض
اﻟﺪﺧﻞ )ﺑﺎﻵف
ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
)ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ(
٤٥٦ ±
٠,٠٥ ±
٨±
٠,٠٥ ±

 (٣ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ
ﳐﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺮ إﳔﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ.
إن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ )اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات
ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ  -ﻛﻤﺎ ﰲ ٣١
دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م و ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻐﲑة ﺛﺎﺑﺘﺔ  -ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٢ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﺗﺘﻤﺔ(
ب( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق – ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 (٣ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ )ﺗﺘﻤﺔ(
٢٠١٥م

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق

ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

اﻟﺰﻳﺎدة/اﻻﻧﺨﻔﺎض
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ
%٥,٦٦ ±

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
اﻟﺰﻳﺎدة/اﻻﻧﺨﻔﺎض
)اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى(
)ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ
%٥,١٢ ±
٤٦٣ ±

٢٠١٤م

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
)اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺧﺮى(
)ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
٣٥٨ ±

 - ٣٣ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﰲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻀﺎﻏﻄﺔ .ﺗﻘﻊ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق أو اﳔﻔﺎض
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وإدارة اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ٍ
رﺻﻴﺪ ٍ
ﻛﺎف ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻓﺠﻮات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ .ﻛﻤﺎ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﻮط إﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي )"اﳌﺆﺳﺴﺔ"(
ﳚﺐ ان ﳛﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٧ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﺑﻨﺴﺒﺔ
 %٤ﻣﻦ اﳌﺪﺧﺮات واﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﳛﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت
ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  %٢٠ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ أو أﺻﻮل ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻧﻘﺪ ﺧﻼل
ﻓﱰة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٣٠ﻳﻮﻣﺎً .ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ أرﺻﺪﺗﻪ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﻋﺎدة
ﺷﺮاء ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %٧٥ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺪاﻋﺎت اﳌﺮاﲝﺔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ وإدارة وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ﺗﺼﻮرات ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .إﺣﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻫﻮ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺐ
ﳏﺪدة ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮداﺋﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮق .ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ،واﳌﺮاﲝﺎت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ،وﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻔﻮري .وﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ أﻳﻀﺎً ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﻟﻮداﺋﻊ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٣ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠١٥م

ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ
اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
اﻷﻋﻠﻰ
اﻷدﱏ

٢٠١٤م

%٢٠
%٢٧
%٣٥
%٢٠

%٢٩
%٢٨
%٣٤
%٢٢

أ( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ
ﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ
٢٠١٥م و ٢٠١٤م ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ .ﲟﺎ أن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ اﳉﺪول ،ﻓ�ن اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة .ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﱰة
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪة إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻣﻊ ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﰲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻹﻳﻀﺎح )ب( أدﻧﺎﻩ )ﲢﻠﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت( .ﰎ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ�ﺷﻌﺎر ﻛﻤﺎ ﻟﻮ
أن ﻫﻨﺎك إﺷﻌﺎر ﻓﻮري ﻟﻠﺴﺪاد .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا
ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺒﻜﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺪاد ﻓﻴﻪ وأن اﳉﺪول ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌﺎل
ﻣﺸﺘﻘﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ٢٠١٥م

ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣أﺷﻬﺮ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ٥ – ١ﺳﻨﻮات
١٢ – ٣ﺷﻬﺮاً



-





-

-

-

-







-
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اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

اﻟﻤﺠﻤﻮع

-
-
-

















ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٣ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
أ( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٤م
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رأس اﳌﺎل
ﻣﺸﺘﻘﺎت
إﲨﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ
اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ

ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ

أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣أﺷﻬﺮ

ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 ٥ – ١ﺳﻨﻮات
١٢ – ٣ﺷﻬﺮاً







-


-








-
-







اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

اﺠﻤﻟﻤﻮع

-
-







-











إن ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﶈﺘﻤﻠﺔ وﺗﻌﻬﺪاﺗﻪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن ﺗﻈﻬﺮ ﺿﻤﻦ
اﻹﻳﻀﺎح .١٨
ب( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻳﺒﲔ اﳉﺪول أدﻧﺎﻩ ﲢﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺴﺐ اﳌﺪى اﻟﺰﻣﲏ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ أو
ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ .اﻧﻈﺮ اﻹﻳﻀﺎح )أ( أﻋﻼﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﺮض ﻓ�ن اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ "ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﳏﺪد".
٢٠١٥م

ﺧﻼل  ٣أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ  ٣اﻟﻰ ١٢
ﺷﻬﺮا

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ٥
ﺳﻨﻮات

)ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺪد

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

-
ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى -
-
اﺳﺘﺜﻤﺎرات

-



-



-



-
-


-




-


اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ




ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ ،ﺻﺎﰲ



















-





أرﺻﺪة ﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

-


-



-
-




-

-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-







إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺻﻜﻮك ﻟﺪﻋﻢ رأس اﳌﺎل
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ 







-
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

()ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
م٢٠١٥  دﻳﺴﻤﺒﺮ٣١ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
( ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ- ٣٣
(ب( ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت )ﺗﺘﻤﺔ
()ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ
اﻹﲨﺎﱄ

اﺳﺘﺤﻘﺎق ﳏﺪد

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

 ﺳﻨﻮات٥ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ

 ﺳﻨﻮات٥ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ

 ﺷﻬﺮا١٢  اﱃ٣ ﻣﻦ

 أﺷﻬﺮ٣ ﺧﻼل

م٢٠١٤
اﳌﻮﺟﻮدات











-

-




-
-


-



-

-

-

-

-
-
-

ﻧﻘﺪﻳﺔ وأرﺻﺪة ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
أرﺻﺪة ﻟﺪى ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات











 ﺻﺎﰲ،ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ

















إﲨﺎﱄ اﳌﻮﺟﻮدات





-

-

-





-

أرﺻﺪة ﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى

اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ






-




-







-
-
-



-


-
-


-
-


-
-

ﺻﻜﻮك ﻟﺪﻋﻢ رأس اﳌﺎل

-









إﲨﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ

وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٤ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎدل أﺻﻞ أو ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﺰام ﺑﲔ أﻃﺮاف راﻏﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮوط
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎدﻟﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﺪى ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻞ.
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ـ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ـ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة )اﻧﻈﺮ اﻹﻳﻀﺎح " ٥د"( .اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ووداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ذات اﻟﻌﻤﻮﻻت ،واﻟﺼﻜﻮك ،وأرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ،
ﻟﻜﻮن اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻷدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻦ اﻻﺳﻌﺎر اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺪة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻮاءً ﺣﺎل ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك .ﲢﺪد اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى اﳌﻘﺘﻨﺎة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻄﻔﺄة ،ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻻﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج اﻻﺳﻌﺎر ﰲ ﺣﺎل اﻟﺴﻨﺪات ذات
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ .ﰎ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻹﻳﻀﺎح )" ٥د"(.
ﲢﺪد اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﳌﺘﺪاول ﺣﺎل ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻼﺋﻢ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻋﺮض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻻﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ )دون ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﻣﻮارﺑﺔ(.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻻﺳﻌﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺻﻮل واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت أو أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ
أﺧﺮى ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﲨﻴﻊ اﳌﺪﺧﻼت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﻌﻄﻴﺎ�ﺎ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ رﺻﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٤ﻗﻴﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
اﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﺠﻤﻟﻤﻮع
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺸﺘﻘﺎت
اﺠﻤﻟﻤﻮع

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

٢٠١٥م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ




-

-










-





-




-




اﳌﺴﺘﻮى اﻷول

٢٠١٤م )ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ

اﻹﲨﺎﱄ




-

-










-





-




-




ﺗﺘﻜﻮن اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻳﻀﺎت ﺑﺎﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ آﻧﻴﺔ ،وﻣﻘﺎﻳﻀﺎت
ﻋُﻤﻠﺔ ،وﺧﻴﺎرات ،وﻋﻘﻮد ﺻﺮف أﺟﻨﱯ آﻧﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﺧﻴﺎرات ﻋُﻤﻼت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺸﺘﻘﺔ اﻷﺧﺮى .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺘﻘﺎت ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺪﺧﻠﺔ ﰲ ﳕﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮﺻﻮدة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﲡﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼﳍﺎ واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﱂ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﻼت ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﰲ ٢٠١٥م و
٢٠١٤م .ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ.
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼﻞ إﱃ  ٣,٤٤ﻣﻠﻴﻮن  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٣,٤٤ :ﻣﻠﻴﻮن 
ﺳﻌﻮدي( ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪاﻟﺔ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٥اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل دورة أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ .وﺗﺮى اﻹدارة وﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺄن
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﻻﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق .ﲣﻀﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﺴﻌﻮدي .ﻛﺎﻧﺖ اﻷرﺻﺪة ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

ﺑﻨﻚ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ )ﻣﺴﺎﻫﻢ(
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
أرﺻﺪة ﻟﻠﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻌﻬﺪات
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ










ﻗﺮوض وﺳﻠﻒ
وداﺋﻊ ﻟﻠﻌﻤﻼء
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺗﻌﻬﺪات

 
 
 











ﳝﺜﻞ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺎﳘﲔ ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز  %٥ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﲢﻠﻴﻼ ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺎرﻳﻒ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧﺮى ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﳌﺪرﺟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
 

 

 

 


دﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻت ﺧﺎﺻﺔ
دﺧﻞ اﺗﻌﺎب وﻋﻤﻮﻻت
ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

إﲨ�ﱃ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﱵ ﰎ دﻓﻌﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م
  

  


ﻣﺰاﻳﺎ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ
ﻣﺰاﻳﺎ �ﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٦اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
٢٠١٥م
ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق(

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ 

اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﻣﻮﻇﻔﻮن آﺧﺮون

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ
























  
  


 

اﻟﻤﺠﻤﻮع






ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق( وﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
٢٠١٤م
ﻓﺌﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق(

  
  
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﲑة )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي(

 

اﺠﻤﻟﻤﻮع

ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ 

اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

اﳌﻮﻇﻔﻮن اﳌﺸﻤﻮﻟﻮن ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

ﻣﻮﻇﻔﻮن آﺧﺮون

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ
























  
  


  

اﺠﻤﻟﻤﻮع
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﲑة )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق( وﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻮﻇﻔﲔ أﺧﺮى
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻇﻔﲔ أﺧﺮى
إﲨﺎﱄ اﻟﺮواﺗﺐ واﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ
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ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة )ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﻘﺪي(

  
  

  

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٦اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺰاﻳﺎ
ﻳﺘﻢ إﻗﺮار ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮواﺗﺐ واﳌﺰاﻳﺎ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ �ﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع دوري ﻟﻠﺴﻮق وﻣﺎ
ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻮر وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻜﲔ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﻃﻼع ﺑﻈﺮوف اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ
واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﻇﻔﻲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻐﺎﻳﺮ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻷداء اﻟﺪورﻳﺔ وأي ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ �ﺎ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﻐﲑة ﻣﻦ رواﺗﺐ وﺑﺪﻻت وﻣﻜﺎﻓﺂت دورﻳﺔ وﻣﺰاﻳﺎ
ﻏﲑ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓ�ن ﻣﻜﺎﻓﺄة �ﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺗﺴﺘﺤﻖ
اﻟﺪﻓﻊ ﰲ �ﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮﻇﻒ .ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻜﺎﻓﺄة �ﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ �ﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م ﻣﺒﻠﻎ
 ١٩٥,٦ﻣﻠﻴﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ١٥٢,٤٨ :ﻣﻠﻴﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺟﻮر واﳌﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ
إﻃﺎر اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة.


ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ :وﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﺑﺪﻻت
وﻣﺰاﻳﺎ وﻫﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷداء.



ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮة :وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷداء واﳊﻮاﻓﺰ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء
وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﻋﻘﻮد اﳌﻮﻇﻔﲔ وﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷداء
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ.

 - ٨١225

ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٧ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل
إن أﻫﺪاف اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ إدارة رأس اﳌﺎل ﻫﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأس ﻣﺎل ﻗﻮﻳﺔ.
ﺗﻘﻮم إدارة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﲰﺎﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ دوري .ﺗﻔﺮض ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲝﺪ أدﱏ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل
ﳏﺪد ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ إﲨﺎﱄ رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ إﱃ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺮﺟﺤﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻨﺪ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺒﺎﻟﻎ  %٨أو أﻛﺜﺮ.
ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﲰﺎﳍﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺪﻻت واﳌﺮﺟﺤﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﺴﻌﻮدي .ﺗﻘﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺪﻻت ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل وذﻟﻚ ﲟﻘﺎرﻧﺔ رأس ﻣﺎل اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺆﻫﻞ ﻣﻊ
اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺟﺢ
ﻻﻇﻬﺎر ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.
أﺻﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ�ﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﲞﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل  ٣اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ١
ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣م .وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻴﻪ ،أدى ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﱃ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﺣﺘﺴﺎب رأس اﳌﺎل
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺮﺟﺤﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺑﺎزل .ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻠﺨﺼﺎً
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺮﺟﺤﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺑﺎزل ورأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣﻌﺪﻻت ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس
اﳌﺎل وﻓﻘﺎً ﳌﺒﺎدئ ﺑﺎزل  ٣اﳉﺪﻳﺪة:
٢٠١٥م
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ
)ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( رأس اﻟﻤﺎل
رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ )اﳌﺴﺘﻮى (١
رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺎﻧﺪ )اﳌﺴﺘﻮى (٢
رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ورأس اﳌﺎل اﳌﺴﺎﻧﺪ
)(٢+١










٢٠١٤م
رأس اﳌﺎل اﳌﺆﻫﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ
)ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( رأس اﳌﺎل
  
  
  






ﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل اﻷﺳﺎﺳﻲ ـ ـ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ـ ـ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻷﺧﺮى واﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎة وﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ
رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﺘﻤﺸﻲ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺑﺎزل  .٣واﻟﻌﻨﺼﺮ
اﳌﻜﻮن اﻵﺧﺮ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻫﻮ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺎﻧﺪ واﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك ﻣﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ وﳐﺼﺼﺎت اﶈﻔﻈﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٧ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﺴﺎب اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺮﺟﺤﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﻠﻮب اﳌﻌﻴﺎري ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق وأﺳﻠﻮب اﳌﺆﺷﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .ﺗﺘﻮﱃ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﲡﺎﻩ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ
اﻟﺴﻌﻮدي .ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ إﻗﺮارات رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل.
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٢٠١٤م
٢٠١٥م

 

 
 

,
 

ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق
إﲨﺎﱄ اﻟﺮﻛﻦ  – ١ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺟﺤﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ

 - ٣٨إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺗﻘﺪم إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ )ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ "اﳉﺰﻳﺮة ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل"( ﺧﺪﻣﺎت إدارة
اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ )ﻣﺒﺪأ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة( .ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ
اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ إدارة ﳏﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺘﻴﺎري وﻏﲑ اﺧﺘﻴﺎري وإدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﺴﺘﺸﺎري اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳏﱰﻓﲔ .إن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺛﲎ ﻋﺸﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺑ�دار�ﺎ ﻫﻲ
ﺻﻨﺪوق اﳋﲑ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ ،وﺻﻨﺪوق اﳌﺸﺎرق ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ،
وﺻﻨﺪوق اﻟﻄﻴﺒﺎت ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ،وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ،
وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ  ،٢وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ،وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳌﺘﻨﻮع
اﳉﺴﻮر ،وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳌﺘﻨﻮع اﳌﺘﻮازن ،وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳌﺘﻨﻮع اﳌﺘﺤﻔﻆ ،وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻷﺳﻬﻢ
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .وﲨﻴﻌﻬﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ  ٢وﳘﺎ ﺻﻨﺪوﻗﺎن
ﻣﻘﻔﻼن .ﺗﻘﻮم ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳋﲑ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ واﳌﺸﺎرق ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺳﻬﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻣﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻄﻴﺒﺎت ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ اﻷﺳﻬﻢ اﶈﻠﻴﺔ.
وﻳﻘﻮم ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺑﺎﻻﲡﺎر ﰲ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺮاﲝﺔ.
ﻳﺴﻌﻰ ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻷﺳﻬﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﳕﻮ ﻟﺮأس اﳌﺎل ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ وﺗﻮﻓﲑ
دﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳏﻔﻈﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .أﻣﺎ ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻓﻴﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ أرﺑﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷﺳﻬﻢ
اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .أﻣﺎ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳉﺰﻳﺮة :اﳌﺘﻨﻮع اﳉﺴﻮر ،واﳌﺘﻨﻮع اﳌﺘﻮازن ،واﳌﺘﻨﻮع
اﳌﺘﺤﻔﻆ ﻓﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳉﺰﻳﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎ�ﺎ أﻳﻀﺎً ﰲ ﳎﺎل إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﳊﻤﻠﺔ ﺑﻮاﻟﺺ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
اﻟﺘﻌﺎوﱐ .ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ �ﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٢٧٫٩
ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٣٤,١ :ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي( .وﺑﻠﻐﺖ اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ �ﺎ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺧﺪﻣﺎ�ﺎ ﻹدارة اﻷﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ  ٢,٦ﻣﻠﻴﺎر  ﺳﻌﻮدي )٢٠١٤م ٢,٣ :ﻣﻠﻴﺎر
 ﺳﻌﻮدي(.
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)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٣٩اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻳﺼﻒ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ أﻧﻮاع اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻮم اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت:
ﻧﻮع اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺗﺘﻮﱃ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ )"اﳉﺰﻳﺮة
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل"( وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰﻳﺮة إدارة
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺻﻨﺪوق اﳌﺸﺎرق ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻷﺳﻬﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳌﺘﻨﻮع اﳌﺘﻮازن
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )(%
%١٩,٤٥
%٢٣,٥٤
%٧٦,٢١
%٩٣,٣٤
%٦٧,٨٣
%٤٣,٦٤

٢٣٧,٧٩٢
٢١٢,٧٦٨
٣٧,٩٤٤
١٠,٧١٨
٣٢,٩٥٧
٤٢,٢٩٠

ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﲢﻠﻴﻼً ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﺺ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ �ﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ ﻏﲑ
اﳌﻮﺣﺪة .أﻗﺼﻰ ﳐﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﻤﻮﻟﻜﺔ:
ﺑﺎﻵف اﻟﺮﻳﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
٤٥,٠٤٩
٤٩,٨٥٤
٢٨,٦٠٨
٩,٩٥٦
٢٢,١٨٥
١٦,٧٣٤

ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ـ ـ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ
ﺻﻨﺪوق اﳌﺸﺎرق ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻷﺳﻬﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳌﺘﻨﻮع اﳌﺘﻮازن
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺻﻨﺪوق اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

 - ٤٠اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺧﺪﻣﺎت اﳊﻤﺎﻳﺔ واﻹدﺧﺎر اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .وﲟﻮﺟﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺮرت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻓﺼﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﲟﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ وﰎ إدراﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول( وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ اﳌﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٣م وﺑﺎﺷﺮت أﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٤م .ﲤﻠﻚ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ إﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ
ﺗﻌﺎوﱐ ﻣﻘﺪارﻫﺎ  %٣٥ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣١دﻳﺴﻤﱪ ٢٠١٥م .وﲤﺜﻞ إدارة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳏﻔﻈﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﱵ
ﺳﻮف ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺷﺮﻛﺔ اﳉﺰﻳﺮة ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮرﻩ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل.
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ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة

)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ(

اﻳﻀﺎﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٤١اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺎدرة وﻏﲑ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة .ﲤﺜﻞ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﺼﺎدرة واﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﻨﻮي اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﲔ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﻘﻴّﻢ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أدﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻮارﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻠﺨﺼﺎً
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻔﺘﺮات
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻵﺗﻲ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٨م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٧م
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م

اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(٩
إﻳﺮادات اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(١٥
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(١٤
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻮاذات اﳊﺼﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺸﱰﻛﺔ
)(١١
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ )(١٦
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻄﺮق اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻻﻃﻔﺎء
و )(٣٨
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ )(١٦
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
اﻟﺰراﻋﺔ :اﻷﺷﺠﺎر اﳌﻨﺘﺠﺔ
و )(٤١
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) (٢٧ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ﺑﻴﻊ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮل ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وﺷﺮﻛﺘﻪ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
أو اﶈﺎﺻﺔ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
) (١٠وﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ )(٢٨
اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
دورة ٢٠١٤ - ٢٠١٢
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
) (١٠و ) (١٢وﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ ) (٢٨اﳌﻨﺸﺂت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
 ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦م
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) (١ﻣﺒﺎدرات اﻻﻓﺼﺎح

 - ٤٢أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﰎ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻌﺾ ارﻗﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
 - ٤٣ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٦ﲨﺎدى اﻷول ١٤٣٧ﻫـ
)اﳌﻮاﻓﻖ  ١٥ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٦م(.
 -٤٤اﻓﺼﺎﺣﺎت ﺑﺎزل  ٣اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﲟﻮﺟﺐ إﻓﺼﺎﺣﺎت ﺑﺎزل  ٣اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﳚﺐ أن ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،واﻟﱵ ﻻ
ﻳﻠﺰم أن ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ  www.baj.com.saﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 3عام
تتكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك اجلزيرة ("البنك") وشركاته التابعة (يُشار هلا مجيعاً بـ
"اجملموعة") .تأسس بنك اجلزيرة ("البنك") كشركة مسامهة سعودية يف اململكة العربية السعودية
مبوجب املرسوم امللكي رقم /46م الصادر بتاريخ  17مجادى الثاين 1132هـ ( 71يونيو 1372م).
وقد بدأ البنك ممارسة أعماله بتاريخ  16شوال 1136هـ ( 3أكتوبر 1376م) بعد أن انتقلت إليه
عمليات فروع بنك باكستان الوطين يف اململكة العربية السعودية .يعمل البنك مبوجب السجل
التجاري رقم  4111111271الصادر يف جدة بتاريخ  73رجب 1136هـ ( 77يوليو 1376م)،
من خالل شبكة فروعه يف اململكة العربية السعودية وعددها  11فرعاً (7112م 76 :فرعاً) و41
مركز حتويالت فورية (7112م 11 :مركز حتويالت فورية) يف اململكة العربية السعودية كما بلغ عدد
موظفيه  7.713موظفاً (7112م 7.176 :موظفاً).
عنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:
بنك اجلزيرة
حي النهضة ،طريق امللك
ص.ب  - 6777جدة 71447
اململكة العربية السعودية
يهدف البنك إىل تقدمي كافة أنواع اخلدمات واملنتجات املصرفية املتوافقة م أحكام الشريعة (مبدأ
جتنب الفائدة) وتشمل املراحبة واالستصناع واإلجارة والتورق واملشاركة وحتويالت العمالت األجنبية
(الوعد) والصكوك ،واليت متت املوافقة واإلشراف عليها من مؤسسة رقابة شرعية مستقلة مت تأسيسها
من قبل البنك .يتم تداول اسهم البنك يف السوق املالية السعودية (تداول).
تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وشركاته التابعة والشركة الزميلة التالية:
شركات تابعة:
شركة اجلزيرة لألسواق املالية
(اجلزيرة كابيتال)

اململكة العربية
السعودية

طبيعة النشاط

نسبة الملكية (مباشرة
وغير مباشرة) كما في 13
ديسمبر 6132م

نسبة امللكية (مباشرة
وغري مباشرة) كما يف
 11ديسمرب 7112م

وساطة وإدارة أصول

%311

%111

شركة أمان للتطوير
واالستثمار العقاري

اململكة العربية
السعودية

حفظ وإدارة الضمانات
العقارية نيابة عن البنك

%311

%111

نسبة الملكية (مباشرة
وغير مباشرة) كما في 13
ديسمبر 6132م

نسبة امللكية (مباشرة
وغري مباشرة) كما يف
 11ديسمرب 7112م

%13

%12

بلد التأسيس

شركة زميلة:
شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

بلد التأسيس

اململكة العربية
السعودية

طبيعة النشاط

منتجات احلماية
واالدخار املتوافقة م
أحكام الشريعة
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية
أ)

أساس اإلعداد
( )3االلتزام باألنظمة

مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقاً للمعايري احملاسبية للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة
النقد العريب السعودي وطبقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية
الدولية .كما يعد البنك قوائمه املالية املوحدة لتتماشى م نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام
الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك.

( )6أساس القياس والعرض

مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية بإستثناء القياس بالقيمة العادلة
للمشتقات واألدوات املالية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر .باإلضافة إىل ذلك ،فإن املوجودات أو املطلوبات املالية اليت يتم
التحوط هلا بالقيمة العادلة من خالل عالقة حتوط ـ أو فيما عدا ذلك تظهر بالتكلفة ـ يتم عرضها
بالقيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم التحوط هلا.

( )1عملة التشغيل والعرض

يتم عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك.
باستثناء ما يشار إليه خالف ذلك ،يتم عرض املعلومات املالية مقربة ألقرب ألف ريـال سعودي.
حتدد كل منشأة يف اجملموعة عملتها التشغيلية اخلاصة هبا ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية
لكل منشأة باستخدام العملة التشغيلية .العملة التشغيلية لكل من شركة اجلزيرة لألسواق املالية
(اجلزيرة كابيتال) وشركة أمان للتطوير واالستثمار العقاري هي الريال السعودي أيضاً.

ب)

أساس توحيد القوائم المالية

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لكل من بنك اجلزيرة وشركاته التابعة .يتم إعداد
القوائم املالية للشركات التابعة عن سنة مالية مماثلة للسنة املالية اليت يتم عنها إعداد القوائم املالية
للبنك باستخدام سياسات حماسبية مماثلة.
مت اعداد القوائم املالية املوحدة باستخدام سياسات حماسبية وطرق تقييم مماثلة للعمليات املشاهبة
واألنشطة األخرى يف ظروف مماثلة.

( )3الشركات التابعة

الشركات التابعة هي املنشآت اخلاضعة لسيطرة البنك .يسيطر البنك على منشأة عندما يكون
للبنك حقوق أو عوائد متغرية نامجة عن ارتباطه هبذه املنشأة ولديه القدرة على التأثري على تلك
العوائد من خالل سيطرته على املنشأة .ولتحديد تعريف السيطرة ،جيب أن تتحقق املعايري الثالثة
التالية:
أ .أن يكون للمجموعة نفوذ على املنشأة.
ب .أن يكون للمجموعة تعرض للمخاطر أو حقوق يف عوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه باملنشأة.
ج .أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على املنشأة للتأثري على حجم عوائدها.
تقوم اجملموعة بإعادة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة على املنشأة املستثمر فيها إذا ما اشارت
احلقائق والظروف إىل أن هناك تغريات يف واحد أو أكثر من معايري السيطرة.
يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إىل البنك ويتم التوقف
عن عملية التوحيد اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة من البنك .إن نتائج الشركات
التابعة املقتناة أو املباعة خالل السنة ـ إن وجدت ـ يتم إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة من
تاريخ االقتناء أو حىت تاريخ البي ـ ـ حسب ما يقتضي األمر.
246

- 11 -

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

-6

ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ب) أساس توحيد القوائم المالية (تتمة)
( )6الحصة غير المسيطرة
متثل احلصة غري املسيطرة احلصة من صايف الدخل وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال
ميلكها البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف شركاته التابعة ،ويتم عرضها بشكل منفصل
ضمن قائمة الدخل املوحدة ،كما تُعرض ضمن حقوق املسامهني يف قائمة املركز املايل
املوحدة بشكل منفصل عن احلقوق العائدة ملسامهي البنك .يتم حتميل أي خسائر متعلقة
باحلصة غري املسيطرة يف منشأة تابعة على احلصة غري املسيطرة حىت لو كان ذلك يتسبب يف
عجز رصيد احلصة غري املسيطرة .يتم احتساب التغيريات يف حصة البنك يف شركة تابعة ـ ـ
واليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة على الشركة التابعة من جانب البنك ـ ـ كمعامالت حقوق
ملكية.
( )1استبعاد العمليات عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة وأي إيرادات ومصاريف غري حمققة (باستثناء األرباح أو اخلسائر الناجتة
عن التعامل بالعمالت األجنبية) الناجتة عن التعامالت بني أعضاء اجملموعة عند إعداد
القوائم املالية املوحدة .ويتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة لألرباح غري احملققة
فقط يف حالة أنه ال يوجد دليل على اخنفاض القيمة.
( )4االستثمار في شركات زميلة
الشركات الزميلة هي الشركات اليت متارس عليها اجملموعة نفوذاً جوهرياً .يتم مبدئياً تسجيل
االستثمارات يف الشركات الزميلة بالتكلفة وحتتسب بعد ذلك وفقاً لطريقة حقوق امللكية،
ويتم إدراجها يف قائمة املركز املايل املوحدة بالقيمة احملتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية أو
القيمة القابلة لالسرتداد ـ أيهما أقل.
متثل القيمة احملتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائداً تغيريات ما بعد االقتناء يف
حصة اجملموعة من صايف موجودات الشركة الزميلة (احلصة من النتائج واالحتياطيات
واملكاسب( /اخلسائر) املرتاكمة على أساس آخر قوائم مالية متوفرة) ناقصاً االخنفاض يف
القيمة ـ إن وجد.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقرر اجملموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة
إضافية الخنفاض القيمة على استثمارها يف الشركة الزميلة .وحتدد اجملموعة يف كل تاريخ من
تواريخ إعداد القوائم املالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يدل على اخنفاض قيمة
االستثمار يف الشركة الزميلة .ويف هذه احلالة حتتسب اجملموعة قيمة االخنفاض على أنه الفرق
بني القيمة املمكن اسرتدادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفرتية لالستثمار وتقوم بإظهار
الفرق ضمن "احلصة يف الربح(/اخلسارة) يف الشركة الزميلة" يف قائمة الدخل املوحدة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ب) أساس توحيد القوائم المالية (تتمة)
( )4االستثمار في شركات زميلة (تتمة)
إن خسارة االخنفاض يف القيمة املعرتف هبا سابقاً فيما يتعلق باالستثمار يف شركة زميلة
ميكن عكس قيدها من خالل قائمة الدخل املوحدة حبيث تبقى القيمة الدفرتية لالستثمار
يف قائمة املركز املايل املوحدة بقيمتها احملتسبة وفقاً لطريقة حقوق امللكية (قبل تكوين
خمصص االخنفاض يف القيمة) أو القيمة القابلة لالسرتداد ـ أيهما أقل.
يتم استبعاد األرباح واخلسائر غري احملققة من التعامالت بني اجملموعة وشركاهتا الزميلة بقدر
حصة اجملموعة يف تلك الشركات.
ج)

التغيرات في السياسات المحاسبية
تتفق السياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة م تلك املتبعة يف
إعداد القوائم املالية السنوية املوحدة للسنة املنتهية يف  11ديسمرب 7112م باستنثاء تبين
املعايري اجلديدة التالية والتعديالت األخرى على املعايري احلالية والتفسري اجلديد الوارد أدناه
واليت ليس هلا تأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة احلالية أو السنوات
السابقة.

 )3معايير جديدة
معيار التقارير املالية الدولية رقم " - 14احلسابات النظامية املؤجلة" ،يدخل معيار التقارير املالية
الدولية رقم  14حيز التنفيذ للفرتات املالية اليت تبدأ يف  1يناير 7116م أو بعد هذا التاريخ.
يسمح للمنشأة اليت ختض انشطتها إىل تنظيم املعدل باالستمرار يف تطبيق معظم سياساهتا احملاسبية
احلالية بالنسبة ألرصدة احلسابات النظامية املؤجلة عند تطبيقها للمعايري الدولية للتقارير املالية ألول
مرة .ال ينطبق هذا املعيار على ُمع ّدي معيار التقارير املالية الدولية احلاليني .كما أن املنشأة اليت ال
تسمح هلا سياساهتا احملاسبية املتعارف عليها بأن تدرج املوجودات واملطلوبات وفقاً لتنظيم املعدل،
أو اليت مل تطبق هذه السياسة ضمن سياساهتا احملاسبية املتعارف عليها ،فلن يسمح هلا بإدراجهم
عن التطبيق معيار التقارير املالية الدولية ألول مرة.
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 -6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ج) التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
 )6تعديالت على المعايير القائمة
 تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم " – 11القوائم املالية املوحدة" ،ومعيار التقارير املاليةالدولية رقم " – 17اإلفصاح عن احلصص يف منشآت أخرى" ومعيار احملاسبة الدويل رقم 71
"االستثمار يف شركة زميلة" ،يدخل معيار التقارير املالية الدولية  11حيز التنفيذ للفرتات املالية اليت
تبدأ يف  1يناير  7116م أو بعد هذا التاريخ ،وهو يعاجل ثالث مواضي نشأت عند تطبيق استثناء
املنشآت االستثمارية مبوجب معيار التقارير املالية الدولية رقم  .11وتوضح التعديالت على معيار
التقارير املالية الدولية رقم  11بأن االستثناء من عرض قوائم مالية موحدة ينطبق على منشأة أم تابعة
ملنشأة استثمارية عند قيام املنشأة االستثمارية بقياس مجي منشآهتا التابعة بالقيمة العادلة .كما أن
التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم  11توضح أنه يتم توحيد القوائم املالية ملنشأة تابعة
ملنشأة استثمارية ليست منشأة استثمارية بذاهتا ويقتصر عملها على توفري خدمات مساندة للمنشأة
االستثمارية .يتم قياس مجي املنشآت التابعة األخرى ملنشأة االستثمار بالقيمة العادلة .إن التعديالت
على معيار احملاسبة الدويل رقم  71تسمح للمستثمر  -عند تطبيق طريقة حقوق امللكية -
باالحتفاظ بقياس القيمة العادلة املطبق بواسطة املنشأة الزميلة أو املشروع املشرتك للمنشأة
االستثمارية مبقدار حصتها يف املنشآت التابعة.
 تعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم " – 11ترتيبات مشرتكة" ،يدخل معيار التقارير املاليةالدولية  11حيز التنفيذ للفرتات املالية اليت تبدأ يف  1يناير 7116م أو بعد هذا التاريخ ،تتطلب
منشأة هلا حصة يف عملية مشرتكة ،حيث يتضمن نشاط العملية املشرتكة على أعمال ،لكي تطبق،
بقدر حصتها ،مجي املبادئ يف معيار التقارير املالية الدولية رقم " - 1جتمي األعمال" واملعايري
الدولية للتقارير املالية األخرى اليت ال تتعارض م متطلبات معيار التقارير املالية الدولية رقم - 11
ترتيبات مشرتكة .إضافة لذلك ،يُطلب من املنشآت االفصاح عن املعلومات املطلوبة من قبل معيار
التقارير املالية الدولية رقم  1وغريه من املعايري الدولية لتجمي األعمال .كما تنطبق التعديالت أيضا
على منشأة ع ند تشكيل عملية مشرتكة إذا ،وفقط إذا ساهم أحد األطراف بأحد األعمال القائمة
يف تشكيل عملية مشرتكة .باإلضافة إىل ذلك ،توضح التعديالت أنه بالنسبة القتناء حصة إضافية
يف عملية مشرتكة يشكل فيها نشاط من العملية املشرتكة بعض األعمال ،فإن احلصص احملتفظ هبا
يف عملية مشرتكة جيب أال يعاد قياسها كان املشغل املشرتك حيتفظ بالسيطرة املشرتكة.
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 -6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ج) التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
 )6تعديالت على المعايير القائمة (تتمة)
 تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم " – 1عرض القوائم املالية" ،يدخل معيار احملاسبة الدويلرقم  1حيز التنفيذ للفرتات السنوية اليت تبدأ يف  1يناير 7116م أو بعد هذا التاريخ  ،توضيح
متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم  1احلالية فيما يتعلق مبا يلي:





املتطلبات اجلوهرية الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم .1
أن البنود احملددة يف قائمة (قوائم) الدخل والدخل الشامل اآلخر وقائمة املركز املايل ميكن عدم
دجمها.
أن املنشآت لديها مرونة من حيث ترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم املالية.
أن احلصة يف الدخل الشامل اآلخر للمنشآت الزميلة أو املشاري املشرتكة اليت يتم احتساهبا
باستخدام طريقة ح قوق امللكية جيب عرضها يف اجململ كبند واحد مستقل وتصنيفها ما بني
تلك البنود اليت سوف يتم إعادة تصنيفها أو عدم إعادة تصنيفها الحقاً يف الربح أو اخلسارة.

كما أن التعديالت توضح املتطلبات اليت تنطبق عند عرض اجملامي الفرعية اإلضافية يف قائمة املركز املايل
وقائمة (قوائم) الدخل والدخل الشامل اآلخر.
 التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم " – 16املمتلكات واآلالت واملعدات"  -ومعيار احملاسبةالدويل رقم " – 11األصول غري امللموسة" :تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات السنوية اليت
تبدأ يف  1يناير 7116م أو بعد هذا التاريخ ،وتقيد هذه التعديالت من استخدام نسب االيرادات
الناجتة جملموع االيرادات املتوق انتاجها الستهالك املمتلكات واآلالت واملعدات ،وميكن أن تستخدم
يف حاالت حمدودة جدا يف إطفاء األصول غري امللموسة.
 تعديالت ملعيار احملاسبة الدويل رقم " 16املمتلكات واآلالت واملعدات" ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم " 41الزراعة " :تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ للفرتات السنوية اليت تبدأ يف  1يناير 7116م
أو بعد هذا التاريخ حيث مت تغيري نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم  16ليتضمن املوجودات البيولوجية
اليت تستويف تعريف األشجار املنتجة م ب قاء األشجار املنتجة يف طور النمو ضمن نطاق معيار
احملاسبة الدويل رقم  .41كما أن املنح احلكومية اليت تتعلق باألشجار املنتجة سيتم احتساهبا طبقاً
ملعيار احملاسبة الدويل رقم " 71احملاسبة على املنح احلكومية واالفصاح عن املساعدات احلكومية"
بدالً من معيار احملاسبة الدويل رقم .41
 تعديالت ملعيار احملاسبة الدويل رقم " 77القوائم املالية املستقلة" :تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذللفرتات السنوية اليت تبدأ يف  1يناير 7116م أو بعد هذا التاريخ حيث تسمح للمنشأة باستعمال
طريقة حقوق امللكية املبينة يف معيار احملاسبة الدويل رقم  71للمحاسبة على استثماراهتا يف شركاهتا
التابعة واحملاصة والزميلة يف قوائمها املالية املستقلة.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م
 -6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ج) التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
 )6تعديالت على المعايير القائمة (تتمة)
 التحسينات السنوية على معايري التقارير املالية الدولية ـ ـ الدورة  7114-7117واملطبقة للفرتاتالسنوية اليت تبدأ يف  1يناير 7116م أو بعد هذا التاريخ .وفيما يلي ملخصاً بالتعديالت:
 مت تعديل معيار التقارير املالية الدولية رقم " 2املوجودات غري املتداولة احملتفظ هبا للبي
والعمليات املتوقفة" لتوضيح أن التغيري من طريقة بي ألخرى لن تعترب خطة جديدة للبي بل
يعترب استمرار للخطة األصلية .وبالتايل ليس هناك أي انقطاع يف تطبيق متطلبات معيار التقارير
املالية الدولية رقم .2
 مت تعديل معيار التقارير املالية الدولية رقم " 7األدوات املالية :اإلفصاحات" لتوضيح أن عقد
اخلدمة الذي يتضمن أتعاباً قد يشكل اشرتاكاً مستمراً يف أصل مايل .وينبغي للمنشأة تقييم
طبيعة األتعاب والرتتيب للنظر فيما إذا كانت هناك حاجة لالفصاحات مبوجب معيار التقارير
املالية الدولية رقم  7كما جيب أن تتم عملية التقييم بأثر رجعي .مت تعديل معيار التقارير املالية
الدولية رقم  7لتوضيح أن متطلبات اإلفصاح عن املقاصة ال تنطبق على القوائم املالية األولية
املوجزة ،إال إذا هذه االفصاحات تقدم حتديثاً جوهرياً عن املعلومات الواردة يف أخر تقرير
سنوي.
 مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم  " 13مناف املوظفني" لتوضيح أن بيانات السوق فيما يتعلق
بسندات الشركات ذات اجلودة العالية يتم تقييمها على أساس العملة املتعلقة بااللتزام وليس
على أساس الدولة حمل االلتزام .وحيثما ال تتوافر بيانات سوق لسندات الشركات ذات اجلودة
العالية بتلك لعملة ما ،فإنه جيب استخدام أسعار السندات احلكومية.
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
إن إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب استخدام بعض األحكام
والتقديرات واالفرتاضات واالجتهادات احملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على قيم املوجودات واملطلوبات الواردة
فيها .يتطلب األمر أيضاً من اإلدارة أن متارس حكمها يف طريقة تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة .يتم
تقييم مثل هذه األحكام والتقديرات واالفرتاضات باستمرار بناءً على اخلربة السابقة وبعض العوامل األخرى،
واليت تتضمن احلصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد أهنا معقولة وفقاً
للظروف واملعطيات .قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات .فيما يلي اجملاالت اجلوهرية حيث
استخدمت اإلدارة التقديرات واالفرتاضات:
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م
 -6ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمة)
 )3نموذج األعمال إلدارة األصول المالية
لتحديد فيما إذا كان هدف منوذج األعمال هو االحتفاظ باألصول لتحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية ،تأخذ اجملموعة يف االعتبار على أي مستوى من أنشطتها التجارية جيب أن
يتم هذا التحديد .عموماً ،إن منوذج األعمال هو الواق الذي ميكن أن يستدل عليه من
الطريقة اليت تدار األعمال واملعلومات املقدمة إىل اإلدارة .وم ذلك ،يف بعض احلاالت قد ال
يكون واضحاً ما إذا كان نشاط معني ينطوي على منوذج واحد م بعض مبيعات األصول
غري املتكررة أو ما إذا كانت املبيعات املتوقعة تشري إىل أن هناك اثنان من مناذج األعمال
املختلفة.
لتحديد ما إذا كان منوذج األعمال إلدارة األصول املالية هو من أجل االحتفاظ باألصول
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،تأخذ اجملموعة يف االعتبار ما يلي:
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سياسات اإلدارة وأهداف احملفظة وفاعلية هذه السياسات يف املمارسة العملية.
كيفية تقيم اإلدارة ألداء احملفظة.
فيما إذا كانت اسرتاتيجية اإلدارة ترتكز على إيرادات العموالت التعاقدية.
درجة تكرار أي عملية مبيعات متوقعة لألصول.
السبب وراء أي عملية بي لألصول.
ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول اليت تباع لفرتة ممتدة من الزمن بالنسبة إىل
إستحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرتة قصرية من االقتناء أو فرتة طويلة من الوقت
قبل موعد االستحقاق.
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

-6

ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمة)

 )6التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية
متارس اجملموعة التقديرات يف حتديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات املالية اليت
تنشئها أو تكتسبها تنشأ حق يف تواريخ حمددة للتدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات
من أصل الدين ودخل العمولة ألصل الدين القائم وبالتايل ميكن قياسه بالتكلفة املطفأة.
عند التقييم ،تأخذ اجملموعة يف االعتبار مجي الشروط التعاقدية ،مبا يف ذلك أي شروط
للدف املسبق أو أحكام متديد فرتة استحقاق األصول وشروط تغيري مبلغ وتاريخ التدفقات
النقدية وفيما إذا كانت الشروط التعاقدية تتضمن نسبة للرف املادي.
 )1انخفاض قيمة األصول المالية
تقوم اجملموعة بإجراء عملية تقييم يف كل تاريخ من تواريخ إعداد القوائم املالية لتحديد ما
إذا كان هناك دليالً موضوعياً على احتمال اخنفاض أصول مالية مدرجة بالتكلفة املطفأه.
يعترب أن هناك اخنفاضاً يف أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية عندما يظهر دليل
موضوعي على وقوع خسارة بعد االعرتاف األويل باألصل (أصول) ،وأن اخلسارة ذات تأثري
على التدفقات النقدية املستقبلية لألصل أو األصول اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق.
ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي على اخنفاض أصول مالية صعوبات مالية كبرية للمقرتض
أو املص ّدر أو تعثر أو إفالس املقرتض .إن إعادة جدولة قروض أو سلفيات بواسطة البنك
على شروط قد ال يعتربها البنك مؤشرات على أن املقرتض أو املص ّدر سيدخل اإلفالس ،أو
اختفاء زخم التداول لورقة مالية يف السوق ،أو بيانات أخرى متعلقة مبجموعة من األصول
مثل التغريات السلبية يف حالة الدف من املقرتضني أو الشركات املص ّدرة باجملموعة أو
الظروف االقتصادية اليت ترتبط م التعثر يف السداد باجملموعة.
تأخذ اجملموعة يف االعتبار وجود أي دليل اخنفاض يف القروض والسلفيات واألوراق املالية
االستثمارية املقيمة بالتكلفة املطفأة على األصل الواحد بشكل فردي أو على املستوى
اجلماعي .ويتم تقييم مجي القروض والسلفيات اهلامة واألوراق املالية االستثمارية املقيمة
بالتكلفة املطفأة بشكل فردي .أما بالنسبة جلمي القروض والسلفيات اهلامة واألوراق املالية
املقيمة بالتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاعي ألي
اخنفاض مل يتم حتديده بعد .أما بالنسبة للقروض والسلفيات واألوراق املالية االستثمارية اليت
يتم تقييمها بالتكلفة املطفأة واليت ال تعترب ذات أمهية حبد ذاهتا فيتم تقييمها بشكل مجاعي
ألي اخنفاض عن طريق جتمي القروض والسلفيات واألوراق املالية املقيمة بالتكلفة املطفأة
اليت هلا مسات خماطر مماثلة.
يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أهنا الفرق بني القيمة
الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مبعدل العائد
الفعلي .يتم االعرتاف خبسائر اخنفاض القيمة يف قائمة الدخل املوحدة واليت تظهر يف
حساب خمصص مقابل القروض والسلف .يستمر االعرتاف بالعمولة على األصول حىت
تاريخ استحقاقها جلمي قروض االفراد.
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
د) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)
 )1انخفاض قيمة األصول المالية (تتمة)
تستخدم اإلدارة تقديرات استناداً على خربة اخلسارة التارخيية لألصول م مسات خماطر
االئتمان والديل املوضوعي لالخنفاض يف القيمة مماثلة لتلك اليت يف احملفظة عند تقدير تدفقاهتا
النقدية  .يتم مراجعة املنهجية واالفرتاضات املستخدمة لتقدير كل من القمية وتوقيت
التدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة لتقليل أي فرق بني تقديرات اخلسارة واخلسارة
الفعلية.
عندما يتسبب حدث الحق يف تقليص خسارة اخنفاض قيمة األصل ،فيتم إظهار ذلك من
خالل قائمة الدخل املوحدة.
تقوم اجملموعة بشطب القروض والسلفيات عند اإلقرار بعدم قابليتها للتحصيل .ويتم الوصول
هلذا القرار بعد أخذ املعلومات التالية يف االعتبار وهي عدد األيام اليت جتاوز فيها التمويل
موعد استحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل للمقرتض مثل عدم قدرته على الوفاء
بالتزاماته أو مدى عدم كفاية املتحصالت من الضمانات يف تغطية االلتزامات.
يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل من خالل استعمال خمصص حلساب االخنفاض يف القيمة
ويتم تضمني مبلغ التعديل يف قائمة الدخل املوحدة.
بالنسبة للقروض اليت يتم إعادة جدولتها ،فإهنا ال تعترب متأخرة عن مواعيد استحقاقها ويتم
التعامل معها كقروض جديدة .تقوم سياسات وممارسات إعادة اجلدولة على مؤشرات أو
معايري تشري إىل احتمالية تواصل السداد .تستمر القروض يف اخلضوع لتقييم فردي أو مجاعي
حيتسب باستعمال معدل العائد الفعلي األصلي.
يتم إعادة جدولة القروض والسلف عموماً إما كجزء من العالقة املستمرة م العميل أو
استجابة لتغيري سليب يف الظروف واألحوال اليت مير هبا العميل .ويف احلالة األخرية  ،ميكن أن
تؤدي إعادة اجلدولة إىل متديد موعد استحقاق السداد أو إعادة جدولة ملواعيد األقساط واليت
مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين .وهذا يؤدي إىل استمرار
األصل متجاوزاً ملوعد استحقاقه ومنخفض القيمة بشكل فردي حيث أن عموالت إعادة
اجلدولة واملبلغ األساسي للقرض ال يغطيا القيمة الدفرتية األصلية للقرض .ويف حاالت أخرى،
تؤدي إعادة اجلدولة إىل إبرام اتفاقية جديدة تعامل كقرض جديد .تقوم سياسات وممارسات
إعادة اجلدولة على مؤشرات أو معايري تشري إىل احتمالية تواصل السداد .تستمر القروض يف
اخلضوع لتقييم فردي أو مجاعي حيتسب باستعمال معدل العائد الفعلي األصلي للقرض.
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 )1انخفاض قيمة األصول المالية (تتمة)
كما أن اجملموعة تأخذ يف اعتبارها دليل االخنفاض يف القيمة على املستوى اجلماعي
للموجودات .ميكن أن يستند املخصص اجلماعي إىل املعايري التالية :االحندار يف سلم
التقديرات الداخلي ،التصنيفات االئتمانية اخلارجية – املتعلقة باملقرتض أو جمموعة من
املقرتضني – املناخ االقتصادي احلايل الذي يعمل فيه املقرتضون واخلربة ومناذج التعثر السابقة
يف مكونات احملفظة االئتمانية.
 )4القيمة العادلة لألدوات المالية
تقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية من املشتقات واألدوات املالية احملتفظ هبا بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وبالقيمة العادلة
كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .كما يتم قياس القمية العادلة لألدوات املالية بالتكلفة املطفأة
كما هو موضح يف االيضاحني (2د) و (14ب).
القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم هبا بي أصل مايل أو تسوية التزام بني أطراف راغبة يف
معاملة نظامية ما بني األطراف العاملة يف السوق يف تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة
على افرتاض أن عملية بي أصل أو تسوية التزام تتم إما:
 يف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزام ،أو
 يف السوق األكثر نفعيةً لألصل أو االلتزام يف ظل غياب السوق الرئيسية.
جيب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام اجملموعة .يتم قياس القيمة
العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفرتاضات اليت تستخدمها األطراف العاملة يف السوق
حال تسعيري األصل أو االلتزام ،على أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة
اقتصادية هلا.
عند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف احلسبان قدرة أطراف السوق على توفري
مناف اقتصادية باستخدم األصل بأفضل ما ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم باستخدامه
على أفضل ما ميكن.
القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية اليت يتم تداوهلا يف أسواق نشطة تعتمد على
االسعار السوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء .تقرر اجملموعة القيم العادلة باستخدام طرق
التقييم األخرى بالنسبة جلمي األدوات املالية األخرى.
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 )4القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)
تستخدم اجملموعة طرق تقييم مناسبة حسب الظروف والبيانات الوافية املتاحة لقياس القيمة
العادلة م تعظيم استخدامها للمعطيات املرصودة ذات الصلة وتقليل استخدامها
للمعطيات غري املرصودة.
بالنسبة لألدوات املالية اليت يتم قياس قيمها العادلة أو االفصاح عنها يف القوائم املالية
املوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم العادلة (راج اإليضاح .)14
بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف القوائم املالية على أسس متكررة ،تقرر اجملموعة
فيما إذا جرى تناقل بني املستويات يف اهليكل اهلرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناءً
على معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل) يف هناية كل فرتة من فرتات
إعداد القوائم املالية.
بغرض افصاحات القيم العادلة قررت اجملموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات يف مستويات
ضمن اهليكل اهلرمي للتقييم وفقاً لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من مسات
وخماطر.
 )3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ إعداد تقارير مالية أو بشكل
أكثر تكراراً وذلك لتحديد إن كان هناك مؤشراً يدل على وجود اخنفاض يف القيمة ،عندئذ
يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من األصل.
يتم تسجيل خسارة االخنفاض يف القيمة إذا جتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو الوحدة
املنتجة للنقد القيمة القابلة لالسرتداد .القيمة القابلة لالسرتداد لألصل أو الوحدة املنتجة
للنقد هي القيمة قيد االستعمال لألصل أو الوحدة املنتجة للنقد أو قيمتها العادلة ناقص
تكاليف البي ـ ـ أيهما أكرب .ويف سياق تقييم القيمة قيد االستعمال ،يتم خصم التدفقات
النقدية املتوقعة مستقبالً إىل قيمها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي
يعكس تقدير السوق احلايل للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املتعلقة باألصل .يتم حتديد القيمة
العادلة ناقصاً تكاليف البي بناءً على االسعار السوقية احملددة .ويف حال عدم توافر اسعار
سوقية حمددة ،يتم حتديد القيمة عندئذ على اساس االسعار التقديرية ألصول مماثلة .ويف
حال عدم توافر اسعار تقديرية ألصول مماثلة ،يتم حتديد القيمة عندئذ على اساس
حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة.
وألغراض فحص اخنفاض القيمة ،يتم توزي الشهرة املكتسبة من جتمي األعمال ـ اعتباراً من
تاريخ االقتناء ـ على كل وحدة من الوحدات املنتجة للنقد يف اجملموعة واليت يتوق هلا
االستفادة من اندماج وتكاملية األعمال بغض النظر عن تعيني املوجودات أو املطلوبات
األخرى اخلاصة باملنشأة املقتناة هلذه الوحدات أو جمموعات الوحدات.
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 )3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
تعترب الشركات التابعة وحدات منتجة للنقد لغرض فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه
الشركات التابعة .يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة .يتم
تسجيل خسائر اخنفاض القيمة للوحدات املنتجة للنقد أوالً من أجل خفض القيمة الدفرتية
ألي شهرة خمصصة للوحدات ومن  م خفض القيم الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف ذلك
األصول غري امللموسة يف الوحدة (جمموعة الوحدات) على أساس التوزي النسيب شريطة
عدم خفض القيم الدفرتية للموجودات األخرى أدىن من قيمها العادلة.
وعندما تكون الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد (أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) ومت
بي جزءاً من النشاط التشغيلي يف تلك الوحدة ،فإن الشهرة املرتبطة بالنشاط التشغيلي املباع
تعترب جزءاً من القيمة الدفرتية لذلك النشاط عند حتديد الربح أو اخلسارة من جراء بي ذلك
النشاط .والشهرة املباعة يف هذه احلالة تقاس بناءً على القيم النسبية للنشاط التشغيلي املباع
واجلزء املتبقي من الوحدة املنتجة للنقد.
عند بي شركات تابعة ،فإن الفرق بني سعر البي وصايف املوجودات زائداً احتياطي الصرف
األجنيب املرتاكم والشهرة اليت مل تنخفض قيمتها يتم إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.
ال ميكن عكس قيد خسارة اخنفاض قيمة الشهرة املسجلة سابقاً يف قائمة الدخل املوحدة.
فيما يتعلق باملوجودات األخرى ،يتم يف كل تاريخ من تواريخ إعداد القوائم املالية حتديد فيما
إذا كانت هناك مؤشرات تدل على أن خسائر االخنفاض يف القيمة املسجلة يف فرتات سابقة
قد اخنفضت أو مل تعد موجودة .يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا كان هناك
تغري يف التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد .يتم عكس قيد خسارة
االخنفاض يف القيمة فقط باملقدار الذي ال يسمح بتجاوز القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة
الدفرتية اليت كان يتم حتديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء فيما لو مل يتم تسجيل
خسارة اخنفاض يف القيمة.
 )2تحديد السيطرة على صناديق االستثمار
تقوم اجملموعة بدور مدير الصندوق لعدد من صناديق االستثمار .يرتكز حتديد سيطرة
اجملموعة على صندوق استثمار يف العادة على تقييم إمجايل املناف االقتصادية للمجموعة يف
الصندوق (اليت تتكون من أي حصص وأتعاب إدارة متوقعة) وحق املستثمرين يف استبعاد
مدير الصندوق.
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 )7مخصصات االلتزامات والرسوم
تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية ،وتتوىل اإلدارة تقدير مدى
املخاطر اليت قد تنتج عن مثل هذه املطالبات .وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات اليت تتالئم
م اخلسائر احملتملة .يتم تسجيل املطالبات أو االفصاح عنها  -حسب املالئم  -يف القوائم
املالية املوحدة بناءً على أفضل تقدير للمبالغ املطلوبة لتسوية املطالبات.
 )8مبدأ االستمرارية
قامت إدارة اجملموعة بتقدير مدى قدرة اجملموعة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ
االستمرارية وأهنا على ثقة بأن اجملموعة لديها املوارد الالزمة لالستمرار يف العمل يف املستقبل
املنظور .إضافةً لذلك ،إن إدارة اجملموعة ليست على علم بأي حالة من عدم اليقني واليت
بدورها ميكن أن تثري شكوكاً جوهرية حول قدرة اجملموعة على االستمرار .وعليه ،فقد مت
إعداد القوائم املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
هـ) المحاسبة بتاريخ التسوية
يتم االعرتاف وإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبي األصول املالية
بتاريخ السداد ،أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل للطرف اآلخر .تتم معاجلة أي
تغريات يف القيمة العادلة بني تاريخ السداد وتاريخ التداول بنفس الطريقة اليت تتم فيها
معاجلة األصول املشرتاة .إن العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبي األصول املالية هي
العمليات اليت تتطلب أن يتم تسليم األصول خالل الفرتة الزمنية اليت تنص عليها األنظمة
أو تلك املتعارف عليها يف السوق.
و) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
يتم قياس األدوات املالية املشتقة واليت تتضمن عقود االسعار اآلجلة ،ومقايضات العموالت
اخلاصة ،وخيارات العموالت (مكتتبة ومشرتاة) يف البداية بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي مت
فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة .يتم
االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة هبذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.
تقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة كموجودات عندما تكون القيمة العادلة هلا موجبه،
وتقيد كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة هلا سالبة .يتم حتديد القيم العادلة بالرجوع إىل
االسعار املتداولة يف السوق وطرق التدفقات النقدية املخصومة وطرق التسعري ،حسبما
يقتضي احلال .تعتمد معاجلة التغيريات يف القيم العادلة للمشتقات على تصنيفاهتا حسب
الفئات التالية:
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و) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)
 )3مشتقات محتفظ بها للمتاجرة
يتم إدراج أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة مباشرة يف
قائمة الدخل املوحدة واالفصاح عنها يف صايف دخل املتاجرة .تتضمن املشتقات احملتفظ هبا
ألغراض املتاجرة أيضاً تلك املشتقات اليت ال ختض حملاسبة التحوط.
 )6مشتقات ضمنية
يتم التعامل م املشتقات اليت تتضمنها أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتسجل
بالقيمة العادلة إذا كانت مساهتا االقتصادية وخماطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك الواردة يف
العقد األصلي ،والعقد األصلي حبد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة أو مصنف بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل .يتم إدراج املشتقات الضمنية املنفصلة عن العقود األصلية بالقيمة
العادلة يف سجل املتاجرة م تسجيل التغريات يف القيمة العادلة ضمن قائمة الدخل
املوحدة.
 )1محاسبة التحوط
تقوم اجملموعة بتحديد مشتقات معينة كأدوات حتوط يف عالقات التحوط املؤهلة.
لغرض احملاسبة على التحوط مت تصنيف التحوطات إىل الفئتني التاليتني:
(أ) حتوطات القيمة العادلة إزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به (أو
أصول أو التزامات يف حالة حتوطات احملفظة) ،أو أي تعهد مؤكد غري معرتف به أو
جزء حمدد من أصل أو التزام أو تعهد مؤكد مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صايف
الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.
(ب) حتوطات التدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية واليت تعود إما لنوع
حمدد من املخاطر يتعلق بأصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوق
سوف تؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.
من أجل التأهل حملاسبة التحوط ،جيب أن يتوق أن يكون التحوط شديد الفعالية ،أي مبعىن
أن تتالئم التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط م املتغريات اليت
تقابلها يف البند املتحوط له ،وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُعتد به .يف بداية
التحوط ،يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد أداة التحوط،
والبند املتحوط له ذي العالقة ،وطبيعة املخاطر املتحوط هلا ،وكيفية قيام اجملموعة بتقييم
مدى فاعلية عالقة التحوط .وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته بشكل مستمر.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
و) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)
 )1محاسبة التحوط (تتمة)
تحوطات القيمة العادلة
يتم استخدام حتوطات القيمة العادلة للتحوط ازاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام
معرتف به ،أو أي تعهد ثابت غري معرتف به أو جزء من هذا األصل أو االلتزام أو التعهد
الثابت املتعلق مبخاطر حمددة قد تؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.
عند حتديد مشتقة مالية كأداة حتوط للقيمة العادلة ألصل أو التزام أو تعهد ثابت معرتف به
ميكن أن تؤثر على قائمة الدخل املوحدة ،يتم االعرتاف مباشرةً بالتغيريات يف القيمة العادلة
للمشتقات يف ق ائمة الدخل املوحدة م تغيري القيمة العادلة للبنود املتحوط هلا املتعلقة مبخاطر
التحوط وتدرج ضمن املكاسب/اخلسائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.
بالنسبة للبنود املتحوط هلا واملقاسة بالتكلفة املطفأة ،عندما تصبح العمولة املرتبطة بأداة مالية
متحوط لقيمتها العادلة غري مستوفية ملعايري حماسبة التحوط أو حال بي األداة أو التصرف هبا
أو استبعادها ،فإن الفرق بني القيمة الدفرتية ألداة التحوط عند استبعادها والقيمة األساسية يتم
اطفاؤها طوال مدة التحوط األصلية باستخدام نسبة العائد الفعال .إذا مت استبعاد أداة التحوط،
فإن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.
تحوطات التدفقات النقدية
يتم استخدام حتوطات التدفقات النقدية للتحوط ضد التعرض لتقلبات يف التدفقات النقدية
العائدة خلطر معني مرتبط بأصل أو التزام معرتف به أو عملية متوقعة بدرجة احتمال عالية مما
قد يؤثر على الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.
طبقاً لسياسات إدارة املخاطر تقوم اجملموعة بإدارة خماطر اسعار العمولة على التدفقات النقدية
على مستوى كامل املنشأة .تقوم اجملموعة بتحديد مقايضات اسعار العمولة كتحوط مقابل
خماطر التدفقات النقدية الناجتة عن تقلبات اسعار العمولة اليت قد تق إىل حني إعادة تسعيري
املقايضة.
تقوم اجملموعة أوالً بتقييم مدى توقعاهتا ملخاطر "صايف التدفقات النقدية" من املوجودات
واملطلوبات القائمة اليت حتقق عوائد – مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوبات القصرية األجل.
وهذا يتحقق بشكل رئيسي من خالل حتليل حساسية العائد .وتقوم اجملموعة أثناء توق صايف
التدفقات النقدية باألخذ يف احلسبان املعلومات السابقة ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب
الودائ ومعدالت العائد وإعادة التمويل وإعادة التسعيري  .م جتري اجملموعة مقارنة ما بني صايف
التدفقا ت النقدية م مراكز التحوط القائمة لتوفري أساس يبىن عليه حول ضرورة تعديل عالقة
التحوط أم ال.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
و) األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة)
 )1محاسبة التحوط (تتمة)
تحوطات التدفقات النقدية (تتمة)
يتم تضمني ا لقيم االمسية ملقايضات اسعار العمولة القائمة يف تاريخ التحليل يف كل فرتة من
الفرتات اليت تكون فيها مقايضات اسعار العمولة قائمة وذلك من أجل تقييم تأثري مقايضات
اسعار العمولة القائمة على خماطر التدفقات النقدية احملددة .وبينما يكون هناك جزءاً من عملية
التوق غ ري مغطاة بتحوط ،فإنه بذلك ال يتم إعادة حتديد مقايضة السعار عمولة وتبقى
املقايضة أداة حتوط للعمليات املتبقية يف السلسلة اليت مل تق  .وم ذلك فإن مل تق عملية
التوق الالحقة حىت فرتة حمددة فإن العمليات املتبقية بعد إعادة تسعيري مقايضة اسعار العمولة
ال تكون متحوط هلا.
تقوم اجملموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تأخذ يف االعتبار أيضاً مقدار عدم الفعالية املتوق
إدراكها ألغراض احملاسبة .يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة
االمسية ملقايضات القبض الثابتة والدف املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل التعرض .يتم
تسجيل اجلزء الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايةً يف الدخل الشامل اآلخر بصورة
مباشرة .أما اجلزء غري الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف "صايف
دخل املتاجرة" .وبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العمليات املستقبلية فإن
األرباح أو اخلسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس
الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.
ز) العمالت األجنبية
يتم حتويل التعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي باسعار الصرف السائدة
بتاريخ إجراء التعامالت .كما يتم حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة
بالعمالت األجنبية يف هناية السنة إىل الريال السعودي باسعار الصرف السائدة بتاريخ هناية
السنة.
يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت وترمجة املوجودات
واملطلوبات النقدية اليت متت بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي يف هناية السنة يف قائمة
الدخل املوحدة .ويتم ترمجة مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب اخلاصة بالبنود غري النقدية
املثبتة بالقيمة العادلة كجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة الدخل املوحدة أو يف الدخل
الشامل اآلخر بناءً على طبيعة األصل املايل األساسي.

يتم حتويل البنود غري النقدية الىت جرى قياسها بالتكلفة التارخيية لعملة أجنبية إىل الريال
السعودي باستخدام اسعار الصرف املعمول هبا يف تواريخ املعامالت األولية .ويتم حتويل البنود
غري النقدية بعملة أجنبية املقاسة بالقيمة العادلة باستخدام اسعار الصرف يف التاريخ الذي يتم
فيه حتديد القيمة العادلة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ح) مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود
حق نظامي ملزم إلجراء املقاصة بني املبالغ املسجلة وعندما يكون لدى اجملموعة نية لتسوية
املوجودات واملطلوبات على أساس الصايف أو بي املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد.
ال يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزماً أو
مسموحاً به مبوجب أي معيار حماسيب أو تفسري حماسيب كما هو موضح بشكل حمدد يف
السياسات احملاسبية للمجموعة.
ط) االعتراف باإليرادات  /المصروفات

إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة

يتم إدراج اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالعموالت اخلاصة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات
املالية باستثناء تلك املوجودات واملطلوبات املصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وبالقيمة
العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر ،مبا يف ذلك األتعاب اليت تعترب جزءاً مكمالً للعائد الفعلي
لألداة املالية ،يتم إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي وتشتمل
على العالوات املطفأة واخلصومات املعتمدة خالل السنة.
معدل العائد الفعلي هو املعدل الذي حيدد اخلصم الدقيق على التدفقات النقدية املستقبلية
التقديرية املستلمة طوال مدة صالحية األصل املايل أو االلتزام املايل بالنسبة للقيمة الدفرتية
لألصل أو االلتزام املايل .عند احتساب عائد العمولة الفعلي ،تقوم اجملموعة بتقدير التدفقات
النقدية املستقبلية م األخذ يف االعتبار مجي الشروط التعاقدية لألداة املالية م استبعاد
خسائر االئتمان املستقبلية.
يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام املايل يف حالة قيام اجملموعة بتعديل تقديرات
املدفوعات أو املتحصالت .حتتسب القيمة الدفرتية املعدلة على أساس سعر العمولة األصلي
الفعلي ويسجل التغيري يف القيمة الدفرتية كإيراد أو مصروف.

بعد االعرتاف خبسارة اخنفاض قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية يستمر االعرتاف
بدخل العموالت بطريقة العائد الفعلي على القيمة الدفرتية بعد خصم خمصصات االخنفاض يف
القيمة .يتضمن احتساب معدل العائد الفعلي مجي الشروط التعاقدية لألداة املالية ومجي
األتعاب والنقاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات واحلسومات أو العالوات اليت تشكل
جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي.
تكاليف العمليات هي تكاليف إضافية تعود مباشرًة إىل شراء أو إصدار أو استبعاد أصل أو
التزام مايل.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ط) االعتراف باإليرادات  /المصروفات (تتمة)

إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة (تتمة)

عند دخول اجملموعة يف صفقة مبادالت بعمولة خاصة لتغيري العمولة اخلاصة من ثابتة إىل
متغرية (أو العكس) تُعدل إيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة بقيمة العمولة اخلاصة
على الصفقة يف حدود بقاء التحوط فعاالً.

دخل( /خسارة) الصرف األجنبي

يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققها /تكبدها
(اإليضاح " 7ز").

األتعاب والعموالت

يتم االعرتاف باألتعاب والعموالت على أساس االستحقاق عند تقدمي اخلدمة .أما أتعاب
التزامات القروض احملتمل سحبها واألتعاب األخرى املتعلقة باالئتمان ،فيتم تأجليها م
التكاليف املباشرة املتعلقة هبا واالعرتاف هبا إن كانت جوهرية كتعديل على معدل العائد
الفعلي عن القرض .ويتم االعرتاف بأتعاب إدارة احملافظ واخلدمات اإلستشارية واخلدمات
األخرى واليت تشمل أتعاب إدارة صناديق استثمار عاد ًة على أساس نسيب طبقاً لعقود
اخلدمات املعنية ع ند تقدمي اخلدمات .ويتم االعرتاف باألتعاب املتعلقة باألداء أو مكونات
األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء .يتم حتميل األتعاب ومصاريف العموالت األخرى واليت
تتعلق أساسا مبعاملة أو خدمة ما مبجرد تقدمي اخلدمة.

دخل توزيعات األرباح

يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرباح حال نشوء احلق يف استالمها.
(ه)

صافي دخل ( /خسارة) المتاجرة
تشتمل النتائج من أنشطة املتاجرة على مجي املكاسب واخلسائر احملققة وغري احملققة من
التغيريات الطارئة على القيمة الدفرتية وإيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة ذات الصلة،
وتوزيعات األرباح على املوجودات واملطلوبات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل وفروقات الصرف األجنيب .ويتضمن أيضاً أي األجزاء غري الفعالة يف عمليات
التحوط.
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ك)

إتفاقيات البيع وإعادة الشراء
يستمر االعرتاف مببيعات األصول م االلتزام املباشر بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد
(إتفاقية إعادة شراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة نظراً ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري
جبمي خماطر ومناف التملك .ويتم تقييم األصول وفقاً للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن
االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،واالستثمارات املدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ـ
حسب مقتضى احلال .يتم التعامل م هكذا عمليات على أهنا اقرتاضات مضمونة
ومطلوبات ألطراف أخرى .إن املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم اظهارها ضمن
("أرصدة ملؤسسة النقد العريب السعودي " أو "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو
"ودائ للعمالء") حسبما هو مالئم .يتم اعتبار الفرق بني سعر البي وإعادة الشراء
كمصاريف عموالت خاصة ،ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية إعادة الشراء باستخدام
معدل العموالت اخلاصة الفعلي .ال يتم إظهار األصول املشرتاة م وجود التزام مرافق
إلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد (إتفاقية إعادة بي ) يف قائمة املركز املايل املوحدة لعدم
انتقال السيطرة على تلك األصول إىل اجملموعة.
تسجل املبالغ املدفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند ("النقدية واألرصدة لدى مؤسسة
النقد العريب السعودي " أو "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "القروض
والسلف") حسبما هو مالئم .يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإعادة البي كدخل
عموالت خاصة ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إعادة البي باستخدام معدل العائد
الفعلي.

ل)

االستثمارات
يقاس األصل املايل بدايةً بالقيمة العادلة زائداً (للبنود اليت ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل) تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة بالشراء أو االصدار .يتطلب معيار
التقارير املالية الدولية رقم ( )3تصنيف مجي األصول املالية وقياسها الحقاً سواءً بالتكلفة
املطفأة أو القيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة يف إدارة األصول املالية ومسات
التدفقات النقدية التعاقدية لألصول املالية .يف البداية ،يتم تصنيف األصل املايل بالتكلفة
املطفأة أو القيمة العادلة.
( )3استثمارات في أدوات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس أدوات الدين اليت تفي بالشروط التالية الحقاً بالتكلفة املطفأة ناقصاً خسارة
اخنفاض القيمة:
 األصل حمتفظ به يف إطار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتجمي
تدفقات نقدية تعاقدية ،و
 الشروط التعاقدية أل داة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنحصر يف دفعات
لتسديد أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم من أصل الدين.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ل)

االستثمارات (تتمة)
إذا مل ِ
يف األصل املايل هبذين الشرطني فيتم قياسه بالقيمة العادلة.
تقوم اجملموعة بتقييم منوذج األعمال على مستوى احملفظة حيث أن ذلك يعكس على
أفضل حال طريقة العمل املدارة واملعلومات املقدمة لإلدارة.
عند حتديد فيما إذا كان االحتفاظ باألصل يف نطاق منوذج أعمال يهدف إىل جتمي
تدفقات نقدية تعاقدية أم ال ،تأخذ اجملموعة يف اعتبارها النقاط التالية:






سياسات وأهداف اإلدارة املعتمدة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه السياسات،
كيفية تقييم اإلدارة ألداء احملفظة ،فيما إذا كانت سياسة اإلدارة تركز على اكتساب
عموالت دخل خاصة تعاقدية،
درجة تكرار أي مبيعات متوقعة من األصول،
السبب وراء أي مبيعات لألصول ،و
فيما إذا كان القصد من بي األصول االحتفاظ هبا لفرتة طويلة تتناسب م مواعيد
استحقاقها أو بيعها بعد فرتة قصرية من شرائها أو فرتة طويلة قبل مواعيد استحقاقها.

بالنسبة لألصول املالية احملتفظ هبا للمتاجرة ،فال حيتفظ هبا ضمن منوذج األعمال الذي من
أهدافه االحتفاظ باألصل أو األصول بقصد جتمي تدفقات نقدية تعاقدية.
يتم االعرتاف بالدخل على أساس العائد الفعلي بالنسبة ألدوات الدين اليت تقاس الحقاً
بالتكلفة املطفأة .ويتم االعرتاف بدخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة.
أدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة ختض الخنفاض القيمة.
( )6أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتم تصنيف االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية كأصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ،إال إذا حددت اجملموعة استثماراً ما مل ُحيتفظ به للمتاجرة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعرتاف األويل.
يعترب األصل املايل أو االلتزام املايل حمتفظ به للمتاجرة إذا:
( أ ) كان مكتسباً أو متكبداً أساساً لغرض البي أو إعادة الشراء يف األجل القريب.

(ب)كان عند االعرتاف األويل ،جزءاً من حمفظة أدوات مالية حمددة ويتم إدارهتا سوياً
وحتمل ما يدل على وجود أرباح فعلية يف األجل القريب.

(ج) كان مشتقة مالية (باستثناء املشتقات اليت تكون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو أداة
حتوط فعالة وحمددة).
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ل)

االستثمارات (تتمة)
( )6موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة)
يتم قياس أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل .إضاف ًة لذلك ،أدوات الدين اليت تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولكنها حمددة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل.
ميكن حتديد أداة دين بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف االعرتاف األويل إذا كان
هكذا حتديد يزيل أو يقلص بشكل جوهري اضطراب القياس أو االعرتاف باألداة والذي
قد ينشأ من تقييم املوجودات أو املطلوبات أو قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أسس خمتلفة.
يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل عندما يتغري منوذج األعمال بطريقة تتغري معها معايري التكلفة املطفأة حبيث تصبح ال
تنطبق عليها بتاتاً .إن إعادة تصنيف أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل عند االعرتاف األويل غري ممكنة.
األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قياسها بالقيمة العادلة يف هناية
كل فرتة من فرتات إصدار التقارير م اظهار أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعادة
القياس يف قائمة الدخل املوحدة .يتم تسجيل الدخل من العموالت على أدوات الدين
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم إدراج إيرادات العموالت من أوراق الدين بالقيمة العادلة من خالل بند اإليرادات يف
قائمة الدخل املوحدة.
يتم إدراج الدخل من توزيعات أرباح االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية احملددة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف
استالم حصة من األرباح ويتم تضمنيها حينئذ يف قائمة الدخل املوحدة.
( )1االستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
عند االعرتاف األويل ،تستطي اجملموعة اختاذ خيار غري قابل للرتاج (على أساس كل أداة
على حدة) بتحديد االستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر .إن خيار القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غري مسموح به إذا
كانت االستثمارات يف حقوق امللكية حمتفظ هبا للمتاجرة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ل)

االستثمارات (تتمة)
( )1االستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر (تتمة)
يتم قياس االستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف املعاملة.
ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة م اظهار املكاسب واخلسائر الناجتة من التغري يف القيمة
العادلة يف الدخل الشامل اآلخر ضمن االحتياطيات األخرى .ال يتم إعادة تصنيف
املكاسب واخلسائر النامجة عن مثل هذه االستثمارات إىل قائمة الدخل املوحدة ،وال يتم
إدراج االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة .يتم قياس االستثمارات يف أسهم غري
مدرجة يف سوق أوراق مالية بالقيمة العادلة .لن يتم إعادة تصنيف املكاسب أو اخلسائر
املرتاكمة إىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بي االستثمارات.
عند االعرتاف األويل ،تقوم اجملموعة بتحديد مجي االستثمارات يف حقوق امللكية غري
املسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أهنا بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.
يتم قيد توزيعات األرباح من االستثمارات يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل املوحدة عندما
ينشأ للمجموعة حق يف استالم توزيعات ارباح إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح اسرتداداً
جلزء من تكلفة االستثمار.
يتضمن احتياطي القيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف
حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .عندما يتم استبعاد
االستثمار يف حقوق امللكية ،يتم حتويل املبلغ املرتاكم يف احتياطي القيمة العادلة إىل أرباح
مبقاة.

م)

قروض وسلف
تعترب القروض والسلف أصوالً مالية غري مشتقة أنشأهتا أو اشرتهتا اجملموعة مبدفوعات ثابتة
أو قابلة للتحديد .يتم تسجيل القروض والسلف عند تسليم النقد للمقرتضني .ويتم
استبعادها إما بتسديد املقرتض لاللتزام أو عند بي القروض أو شطبها ،أو عند نقل مجي
خماطر ومناف امللكية .تقاس كافة القروض والسلف مبدئياً بالقيمة العادلة للمبلغ املدفوع.

ن)

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى
هذه األرصدة هي أصول مالية متثل إيداعات أسواق مال بشكل رئيسي وذات دفعات
ثابتة أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة ال يتم تداوهلا يف سوق نشطة .ال يتم
الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو بيعها يف األجل القصري .يتم قياس
هذه األرصدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة هلا.

بعد االعرتاف األويل ،يتم إظهار القروض والسلف ـ اليت مل يتحوط هلا ـ بالتكلفة ناقصاً أي
مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض القيمة احملددة أو اليت على أساس احملفظة .يتم تسجيل
القروض والسلف بالتكلفة املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة الفعلي السائد .ألغراض
العرض ،يتم خصم خمصص خسائر االئتمان من القروض والسلف.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ن)

أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (تتمة)
بعد االعرتاف األويل ،يتم إظهار هذه األرصدة بالتكلفة ناقصاً أي مبالغ مشطوبة وأي
خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ـ إن وجدت ـ واملخصص على مستوى احملفظة
(اجلماعي) جتاه خماطر األطراف املقابلة األخرى.

س)

إلغاء االعتراف باألدوات المالية
يتم إلغاء االعرتاف بأصل مايل (أو جزء من أصل مايل أو جزء من جمموعة أصول مالية
متشاهبة) عندما تنتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات املالية اخلاصة هبذا األصل.
يف احلاالت اليت يظهر فيها أن اجملموعة قامت بتحويل أصل مايل ،يتم إلغاء االعرتاف
باألصل إذا قامت اجملموعة بنقل معظم املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل
جوهري .ويف احلاالت اليت ال تقوم فيها اجملموعة بتحويل أو إبقاء مجي املخاطر واملكاسب
املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري ،يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل فقط حال ختلي
اجملموعة عن السيطرة على األصل املايل .تقوم اجملموعة باالعرتاف بأي حقوق أو التزامات
كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل حال نشؤها أو االحتفاظ هبا نتيجةً لذلك.
ميكن إلغاء االعرتاف بالتزام مايل (أو جزء من التزام مايل) فقط حال استنفاذه وذلك عند
الوفاء بااللتزام حسبما جاء يف العقد أو إلغاء االلتزام من العقد أو انتهاء صالحيته.
حال إلغاء االعرتاف بأصل مايل ـ مقاس بالتكلفة املطفأة ـ يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة
الدفرتية لألصل واملبلغ املقبوض والذي يستحق قبضه يف قائمة الدخل املوحدة.
عند إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
اآلخر ،فإن املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة واليت سبق وأن تراكمت يف الدخل الشامل اآلخر
ال يعاد تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة ،ولكن يتم ترحيلها إىل األرباح املبقاة.

ع)

عقارات أخرى وأصول معاد امتالكها
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا العادية باالقتناء على عقارات معينة مقابل تسوية
قروض وسلف مستحقة .تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ هبا للبي وتسجل بدايةً
بصايف القيمة املمكن حتقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة احلالية
للممتلكات ذات العالقة ناقصاً أي تكاليف للبي  -أيهما أقل .ال يتم احتساب أي
استهالك على مثل هذه العقارات .يتم االعرتاف بدخل االجيارات من العقارات األخرى يف
قائمة الدخل املوحدة.
بعد االعرتاف األويل ،يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات على أساس دوري .يتم االعرتاف
بأي خسائر غري حمققة تسجل عند إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب حمققة عند
االستبعاد وإيرادات اإلجيار يف قائمة الدخل املوحدة .يتم االعرتاف الحقاً بأي مكاسب من
إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف بي هذه األصول إىل حد عدم جتاوزها
التخفيض الرتاكمي يف قائمة الدخل املوحدة .يتم االعرتاف باملكاسب أو اخلسائر نتيجة
االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ف)

ممتلكات ومعدات
يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة.
تتم معاجلة التغيريات يف العمر االنتاجي املتوق للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة
أو طريقة احتساب االستهالك ،حسبما يقتضي احلال ،ويتم التعامل معها على أهنا تغريات
يف التقديرات احملاسبية .األرض اململوكة غري خاضعة لالستهالك .يتم احتساب استهالك
تكلفة املمتلكات واملعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر
االنتاجي للموجودات كما يلي:
 11سنة
مباين
طيلة مدة اإلجيار أو  11سنوات ـ أيهما أقصر
حتسينات على العقارات املستأجرة
 11 - 4سنوات
أثاث ومعدات وسيارات
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات ،وطرق احتساب استهالكها ،وأعمارها االنتاجية،
وتعديلها إذا لزم األمر  -يف كل تاريخ من تواريخ إعداد القوائم املالية.
يتم احتساب املكاسب واخلسائر الناجتة عن االستبعاد على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية
والعائدات ،وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق باخنفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات يف
الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد .يتم ختفيض القيمة الدفرتية
مباشرة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها
املقدرة القابلة لالسرتداد.

ص) المطلوبات المالية
يف البداية ،يتم االعرتاف جبمي االيداعات املالية وودائ العمالء وصكوك الدين الصادرة
بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات واليت متثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة .والحقاً ،يتم
قياس مجي املطلوبات املالية اليت حتمل عموالت بالتكلفة املطفأة بعد األخذ يف االعتبار أي
حسم أو عالوة .يتم اطفاء العالوات واعتماد احلسومات على أساس العائد الفعلي حىت
تاريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف العموالت اخلاصة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ق)

ضمانات مالية والتزامات قروض
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا االعتيادية ،بتقدمي ضمانات مالية تتمثل يف اعتمادات
وضمانات وقبوالت .بدايةً يتم االعرتاف بالضمانات املالية يف القوائم املالية بالقيمة العادلة
ضمن املطلوبات األخرى واليت متثل قيمة العالوة املستلمة .وبعد االعرتاف األويل ،يتم قياس
التزامات اجملموعة جتاه كل ضمان بالعالوة املطفأة ،أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة
لسداد أي التزام مايل ناجم عن الضمانات  -أيهما أعلى.
يتم تسجيل أية زيادة يف االلتزام املتعلق بالضمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة ضمن
خمصص اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان .يتم إدراج العالوة املستلمة يف قائمة الدخل
املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فرتة الضمان.
التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب شروط وأحكام حتدد بشكل
مسبق.
يتم ادراج املخصص احملدد واجلماعي للالعتمادات والضمانات والقوبوالت وتقدميها ضمن
مطلوبات أخرى.

ر)

المخصصات
يتم االعرتاف باملخصصات (باستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار)
عندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة اجملموعة ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل ناتج
عن أحداث ماضية ويكون احتمال دف مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدف .

ش)

المحاسبة على عقود اإليجار
( )3إذا كانت المجموعة مستأجرة
تعترب كافة عقود اإلجيار اليت تربمها اجملموعة ،بصفتها مستأجرة ،عقود إجيار تشغيلية مبوجبها
حتمل دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فرتة
اإلجيار.
ويف حالة إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدته ،تدرج أية دفعات وغرامات جيب
دفعها للمؤجر ،بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة (إن وجدت) ،كمصروفات خالل الفرتة
اليت يتم فيها إلغاء اإلجيار.
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ش)

المحاسبة على عقود اإليجار (تتمة)
( )6إذا كانت المجموعة مؤجرة
عندما يتم نقل األصول مبوجب عقد تأجري متويلي ،مبا يف ذلك عقود اإلجيار املتوافقة م
أحكام الشريعة (االجارة) ،يتم االعرتاف بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذمم مدينة
السلف ،صايف " .يتم االعرتاف بالفرق بني إمجايل
واالفصاح عنها حتت بند " القروض و ُ
الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة كإيرادات إجيار مل تقبض بعد .يتم االعرتاف
بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار باستخدام طريقة صايف االستثمارات واليت
تعكس نسبة العائد على فرتات ثابتة.
يتم إدراج األصول اخلاضعة لعقود اإلجيار التشغيلي يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات
ومعدات .ويتم االعرتاف بالدخل من عقود اإلجيار التشغيلي بطريقة القسط الثابت (أو
طريقة أخرى مالئمة) طوال مدة سريان عقد التأجري.

ت)

النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،تتكون النقدية وشبه النقدية من املبالغ
النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي  ،باستثناء الودائ النظامية ،كما
تشمل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو
أقل من تاريخ التعاقد واخلاضعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة التغيريات اليت قد تطرأ على القيم
العادلة.

خ)

الزكاة وضريبة الدخل
مبوجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل يف اململكة العربية السعودية فإن الزكاة وضريبة الدخل
مها ال تزام على املسامهني السعوديني واألجانب على التوايل .يتم احتساب الزكاة على حصة
املسامهني السعوديني يف حقوق املسامهني أو يف صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة
مبوجب أنظمة الزكاة .يتم احتساب ضريبة دخل على حصة املساهم األجنيب يف صايف
الدخل للسنة.
وفقاً ملتطلبات املعايري احملاسبية ملعايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة النقد
العريب السعودي ،ال يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة مبسامهي البنك يف قائمة
الدخل املوحدة للمجموعة حيث أهنا تُستقط من قيمة األرباح املدفوعة للمسامهني .ويف
حالة عدم توزي أرباح ،يتم حتميل املبلغ على األرباح املبقاة كحصة يف صايف الدخل ويتم
احتساب االلتزام املقابل كذمم دائنة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

د)

الموجودات المحتفظ بها كأمانة
األصول اليت يتم االحتفاظ هبا كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة للمجموعة،
وبالتايل ،ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
ص) تعويضات الموظفين

خطة تعويضات محددة غير ممولة

يتم تكوين خمصص تعويضات هناية اخلدمة بناءً على الفرتة اليت أمضاها املوظف يف اخلدمة
مبوجب نظام العمل السعودي.

يتم احتساب صايف التزامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة
("االلتزامات") من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املوظفون مقابل
خدماهتم يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة واليت يتم خصمها لتحديد قيمتها احلالية
باإلضافة ألي تكاليف خدمة ماضية مل يتم تسجيلها .معدل اخلصم املستخدم هو عائد
السوق على السندات احلكومية يف تاريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق
تقارب آجال التزامات اجملموعة .يتم حتديد تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط
التعويضات احملددة غري املمولة باستعمال طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة لتحديد القيمة احلالية
اللتزام اجملموعة.
يتكون التزام التعويضات احملددة من القيمة احلالية لاللتزام احملدد وتعديله مبا يتناسب م أي
تكاليف خدمة سابقة مل يتم االعرتاف هبا بعد وأي أرباح /خسائر اكتوارية غري معرتف هبا.

تعويضات قصيرة األجل

يتم قياس تعويضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة
ذات العالقة.
يتم االعرتاف بااللتزام مقابل املبلغ املتوق دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصرية األجل أو
خطط املشاركة يف الربح إذا كان لدى اجملموعة التزام حايل نظامي أو ضمين لدف هذا املبلغ
نتيجة خدمة سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.
ظ)

272

المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفائدة)
يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة م أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) يتم
اعتمادها بواسطة مؤسسة الرقابة الشرعية يف البنك.
المرابحة هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببي سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد
اشرتاها واقتناها بناءً على وعد بالشراء من ذلك العميل .سعر البي يشمل التكلفة مضافاً
إليها هامش ربح متفق عليه.
اإلجارة هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناءً على
طلب العميل (املستأجر) بناءً على وعد منه باستئجار األصل بإجيار متفق عليه وملدة معينة
وقد تنتهي اإلجارة بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.
المشاركة هي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل للمسامهة يف مشاري استثمارية معينة أو
ملكية بعض املمتلكات تنتهي حبصول العميل على كامل امللكية .يتم تقاسم الربح أو
اخلسارة وفقا لشروط االتفاق.
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ظ) المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفائدة) (تتمة)
التورق هو عبا رة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها
للعميل .ويقوم العميل ببي السلعة فوراً واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل
اخلاصة به.
وعد العمالت االجنبية هي اتفاقية يقوم مبوجبها عميل معني بدف رسوم للدخول يف
احدى الصفقات أو سلسلة من الصفقات .حيث يقوم أحد األطراف (الواعد) باعطاء
تعهد إىل الطرف الثاين (املوعود).
مطور إىل العميل
االستصناع هي اتفاقية بني البنك والعميل مبوجبها يقوم البنك ببي أصل ّ
وفقاً ملواصفات واسعار متفق عليها بينهما.
الصكوك هي عبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف ملكية فردية يف أصل معني تتناسب م
ما يقابلها من حق يف احلصول على الدخل الناتج من األصل.
يتم قيد مجي املنتجات املتوافقة م أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) باستخدام املعايري
الدولية للتقارير املالية وطبقاً للسياسات احملاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.
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 - 1النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

340.729
0.094.777
4.203.729
4.090.004
0.036.100

نقد يف الصندوق
إيداعات لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
نقد وما يف حكمه (اإليضاح )71
وديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
اإلمجايل

111.999
90.111
111.999
3.1.1.111
1.131.1..

طبقا للمادة ( )7من نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("مؤسسة
النقد") ،يتعني على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد بنسب مئوية حمددة من الودائ حتت
الطلب والودائ ألجل وودائ أخرى حتتسب يف هناية كل شهر ميالدي (انظر اإليضاح  .)11الوديعة
النظامية لدى مؤسسة النقد غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناءً عليه فإهنا ال تشكل جزءاً من
النقدية وشبه النقدية.
 – 4األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
442.021
0.009.797
0.990.001

حسابات جارية
ايدعات أسواق املال
اإلجمالي

111.011
1.111.119
..11...11

متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املراحبة املتوافقة م أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة).
يتم إدارة جودة االئتمان لالرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى باستخدام وكاالت تصنيف
خارجية مرموقة.
يبني اجلدول التايل اجلودة االئتمانية حسب الفئة.
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
0.903.630
0.233
04.012
0.990.001

درجة االستثمار
درجة عدم االستثمار
مقوم
غري ّ
اإلجمالي
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 - 3االستثمارات
أ – كما يف  11ديسمرب 7116م ،كان تصنيف االستثمارات كما يلي:
( )3استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صناديق استثمار
أسهم

6132م (باآلف الرياالت السعودية)

داخل المملكة

خارج المملكة

60.110
649
64.072

97.704
97.704

اإلجمالي
30.399
649
34.006

( )6استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أسهم

6132م (باآلف الرياالت السعودية)

داخل المملكة

خارج المملكة

9.407

1.202

اإلجمالي
00.042

( )1استثمارات بالتكلفة المطفأة
داخل المملكة
00.400.020
استثمارات صكوك
سندات وكالة ذات أسعار متغرية 2.307.049
06.011.262
06.402.401
اإلجمالي

6132م (باآلف الرياالت السعودية)
خارج المملكة

اإلجمالي

ــ
ــ
ــ
625.62

00.400.020
2.307.049
06.011.262
06.434.022

ب – كما يف  11ديسمرب 7112م ،كان تصنيف االستثمارات كما يلي:
( )1استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
داخل اململكة
صناديق استثمار
أسهم

7112م (باآلف الرياالت السعودية)
اإلمجايل
خارج اململكة

911.100
11.110

900.131
-

311.111

900.131
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 - 3االستثمارات
( )7استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
داخل اململكة
أسهم

1.111

1.301

( )1استثمارات بالتكلفة املطفأة
داخل اململكة
استثمارات صكوك
اإلمجايل

7112م (باآلف الرياالت السعودية)
اإلمجايل
خارج اململكة

7112م (باآلف الرياالت السعودية)
اإلمجايل
خارج اململكة
911.111

91.111.130
91.111.130
99.911.310

ج  -فيما يلي حتليالً ملكونات االستثمار:

استثمارات صكوك
سندات وكالة ذات
أسعار متغرية
أسهم
صناديق استثمار

99.131

6132م

91.111.130
91.111.130
99.313.119

باآلف الرياالت السعودية

7112م

لها أسعار معلنة

ليس لها أسعار معلنة

المجموع

هلا أسعار معلنة

ليس هلا أسعار معلنة

اجملموع

1563356.7

851625444

3356775743

7.173.717

1.171.611

11.133.372

85.1.
.35.11

45.315761
15418
-

45.315761
365147
.35.11

47.727
171.311

1.411
-

21.632
171.311

365.415213

3256.65744

1.741.472

1.174.176

11.777.611

اجمالي االستثمارات 15136531.

د  -فيما يلي حتليالً لألرباح واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة:

القيمة الدفترية
استثمارات
صكوك

سندات وكالة
ذات أسعار
متغرية

اإلجمالي

276

3356775743

45.315761
3253885424

باآلف الرياالت السعودية

6132م
إجمالي
الخسائر
إجمالي
غير
األرباح غير
المحققة
المحققة
1151.2

-

1151.2

القيمة العادلة

()335483

-

()335483

3356.25132

45.315761
325617517.
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القيمة الدفرتية
11.133.372

11.133.372

7112م
إمجايل
اخلسائر
إمجايل
األرباح غري غري احملققة
احملققة
71.761

71.761

()171

()171

القيمة العادلة
11.377.171

11.377.171

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م
 – 3االستثمارات (تتمة)
ه  -فيما يلي حتليالً الستثمارات اجملموعة حسب األطراف املقابلة اليت يتم التعامل معها:
مؤسسات حكومية وشبه حكومية
شركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
اإلجمالي

باآلف الرياالت السعودية

6132م

7112م

09.046.700
346.423
4.427.201
06.434.022

1.331..11
9.913.311
9.101.1.3
99.313.119

إن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهرياً عن قيمها الدفرتية .إن
استثمارات الصكوك (واملفصح عنها يف اإليضاح (2د)) متداولة يف أسواق خمتلفة إال أن التعامل هبا
غري نشط.
تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أسهماً
ليس هلا أسعار معلنة بقيمة  1.4مليون ريـال سعودي (7112م 1.4 :مليون ريـال سعودي) مسجلة
بالتكلفة لعدم القدرة على قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق.
يتم تصنيف صناديق االستثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقراً هلا ولديها استثمارات يف
اخلارج ضمن فئة االستثمارات "خارج اململكة".
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277

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 2القروض والسلف ،صافي
قروض األفراد :تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية وأرصدة بطاقات ائتمان.
قروض الشركات :تشمل قروض وسلف إىل شركات ومؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة
إىل املؤسسات الفردية.
أخرى :تشمل قروض وسلف للموظفني.
(أ) يتكون صايف القروض والسلف مما يلي:
باآلف الرياالت السعودية
6132م
قروض وسلف عاملة
قروض وسلف غري عاملة
إجمالي القروض والسلف
خمصص خسائر االئتمان:
خمصص خسائر حمدد
خمصص خسائر مجاعي
إجمالي مخصص خسائر االئتمان
صافي القروض والسلف

أفراد

شركات

3752315.21

64516.574.

235163

4665.78

3757335.83

6457365767

أخرى
1.15333
-

إجمالي القروض والسلف
خمصص خسائر االئتمان:
خمصص خسائر حمدد
خمصص خسائر مجاعي
إجمالي مخصص خسائر االئتمان
صافي القروض والسلف

4658335621

()615.87

()6265686

-

()682562.

()612572.

()6115311

-

()47156..

()6215732

()4.35836

-

()7325328

3754335663

6456325.33

شركات

7112م
قروض وسلف عاملة

4651735624
4815...

1.15333

1.15333

باآلف الرياالت السعودية

قروض وسلف غري عاملة

المجموع

32.353.235

65..11.211

355...1

3...113

32.117.212

62.36...27

أخرى

151.232
151.232

4651.852.3

المجموع
36.311.363
155.167
36.722.353

().7.312

()22.3.1

-

()321.213

()61..2.3

()633.126

-

()351..71

()117.16.

()117.675

-

()233.213

32.111.11.

65.266.2.6

151.232

36.371.237

ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة م أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) وتشمل
عقود مراحبة وإجارة واستصناع ومشاركة وتورق.
تتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة مببلغ  7.47مليار ريـال سعودي
(7112م 7.47 :مليار ريـال سعودي).

278
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 2القروض والسلف ،صافي (تتمة)
(ب) احلركة يف خمصص خسائر االئتمان كما يلي:
باآلف الرياالت السعودية

أفراد

6132م

شركات

117516.
الرصيد يف بداية السنة
715231
خمصص اخنفاض القيمة للسنة
()8.5173
ديون معدومة مت شطبها خالل السنة
مبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هلا ()685336

عكس قيد خمصص عند إعادة هيكلة قرض (االيضاح
")"7
6215732
الرصيد في نهاية السنة
ــ

7112م

1175673
3315432
()1.5833
()35464

2345214
6645162
()3685886
()6.5312

7251312

7251312

4.35836

7325328

باآلف الرياالت السعودية
شركات

أفراد

122.217
الرصيد كما يف بداية السنة
171.277
خمصص اخنفاض القيمة للسنة
()176.176
ديون معدومة مت شطبها خالل السنة
مبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هلا ()41.674

عكس قيد خمصص عند إعادة هيكلة قرض (االيضاح
")"7
117.173
الرصيد يف هناية السنة
ــ

اجملموع

717.332
72.711
ـ
()1.111
ــ

اجملموع
611.437
146.127
()176.176
()44.674
ــ

117.772

614.614

 )1بلغت الديون املشطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل السنة  71.66مليون ريـال سعودي
(7112م 11.73 :مليون ريـال سعودي).
 )7خالل 7116م ،قامت الشركة بعكس قيد رصيد قائم وخمصص اخنفاض يف القيمة يتعلق بعميل
بعد إعادة هيكلته.
(ج) صايف خمصص خسائر االئتمان للسنة احململ على قائمة الدخل املوحدة كما يلي:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

خمصص اخنفاض خسائر االئتمان للسنة
مبالغ مسرتدة  /عكس قيد مبالغ سبق تكوين خمصص هلا
مبالغ مسرتدة من ديون سبق شطبها

442.746
()43.096
()63.406

9.1.101
()...11.
().1.931

صايف املخصص احململ خلسائر االئتمان

040.402

01.111
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 2القروض والسلف ،صافي (تتمة)
(ح) فيما يلي حتليالً برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاعات
االقتصادية:
6132م

القروض والسلف العاملة

0.760.421
احلكومية وشبه احلكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى 130.011
40.777
زراعة وصيد االمساك
0.992.400
مصان
0.026.306
بناء وانشاءات
3.030.064
جتارة
000.440
نقل واتصاالت
0.707.003
خدمات
00.607.367
قروض افراد
0.400.430
تداول أسهم
9.670.121
أخرى
24.900.462
خمصص مجاعي
اإلجمالي
24.900.462

7112م

280

13.707
01.001
064.449
2.037
60.407
60.740
0.036
93.000
219.333
219.333

القروض والسلف العاملة

9.911..11
احلكومية وشبه احلكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى 11..011
1.109.131
مصان
9.093.11.
بناء وانشاءات
1.139.019
جتارة
91...10
نقل واتصاالت
9.911..11
خدمات
91.909.1.0
افراد
3..01.111
تداول أسهم
1.111..33
أخرى
.3..11.93.
خمصص مجاعي
اإلمجايل
.3..11.93.

باآلف الرياالت السعودية
القروض والسلف
غير العاملة

مخصص محدد
لخسائر االئتمان

()06.900
()46.103
()070.072
()2.037
()1.377
()49.310
()93.104
()416.463
()207.433
()006.061

باآلف الرياالت السعودية
خمصص حمدد
القروض والسلف
خلسائر االئتمان
غري العاملة

صافي القروض والسلف
0.760.421
130.011
40.777
0.926.162
0.001.600
3.120.610
000.440
0.041.263
00.610.332
0.401.110
9.670.060
24.061.332
()207.433
24.731.630

صايف القروض والسلف

9.119
1.1.1
999.311
11.010
900.111
3.131
9..113
100.131
-

().01
()1.110
()01.101
()11..11
()...11
()911.119
().01.111

9.911..11
11..011
1.101.911
9.091.310
1.110.930
91...10
9.919.19.
91.391.311
3..13.010
1.1.1.131
.3.13..131
().01.111

100.131

()19..11.

.3.911.1.1
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 2القروض والسلف  -صافي (تتمة)
حتتفظ اجملموعة خالل الدورة العادية ألنشطتها التمويلية بضمانات حتسباً ملخاطر االئتمان من
القروض والسلف .وتشمل الضمانات بشكل رئيسي ودائ ألجل وودائ حتت الطلب وودائ نقدية
وكفاالت مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وأصول اخرى طويلة األجل .يتم االحتفاظ بالضمانات
بشكل رئيسي مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية
املمكنة التحقيق.
فيما يلي القيم العادلة للضمانات احملتفظ هبا لدى اجملموعة مقابل القروض والسلف حسب كل فئة:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

ضمانات مقابل قروض عاملة
ضمانات مقابل قروض غري عاملة
اإلجمالي

00.049.007
010.993
00.000.713

91.311.111
1..100
91.311.110

تقبل اجملموعة الضمانات اليت ال ميكن تسييلها فوراً (مثل العقارات) بقصد التصرف هبا – بعد اختاذ
اإلجراءات القانونية  -حال تعثر العميل عن السداد.
(ن) عقارات أخرى ،صايف

اإليضاح

الرصيد يف بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الرصيد يف هناية السنة

74

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
445362
675282
().5811
265136

661.137
ــــ
()612.371
44.176

 - 7االستثمار في شركة زميلة
متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها  .%12مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة
بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني ( )73و ( )41حول هذه القوائم املالية املوحدة .القيمة
السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف  11ديسمرب 7116م هي 161.117
مليون ريـال سعودي (7112م 413.4 :مليون ريـال سعودي).
يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 11
ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 7االستثمار في شركة زميلة (تتمة)
إمجايل موجودات املساهني
إمجايل مطلوبات املسامهني
نسبة ملكية اجملموعة
القيمة الدفرتية لالستثمار

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
1715283
()65163
%13
36.5.77

161.261
()1.311
%12
171.114

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

إمجايل الربح للسنة
حصة اجملموعة من الربح للسنة

615271
85684

11.117
1.111

يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

الرصيد يف بداية السنة
حصة اجملموعة من أرباح الشركة للسنة
حصة من الزكاة
أخرى
الرصيد كما يف هناية السنة

3685114
85684
()332
()25363
36.5.77

172.211
1.111
()127
ـ
171.114

 - 8ممتلكات ومعدات ،صافي
التكلفة
الرصيد يف بداية السنة
إضافات خالل السنة
حتويالت خالل السنة
استبعادات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

أراضي ومباني

تحسينات على
عقارات مستأجرة

337532.
337532.

4425814
35376
435766
4.45368

باآلف الرياالت السعودية
اعمال رأسمالية
أثاث ومعدات
تحت التنفيذ
وسيارات

2125.11
345464
665344
()335161
2265833

3215841
8.5617
()285622
()35617
3815374

االستهالك المتراكم
الرصيد يف بداية السنة
احململ خالل السنة
استبعادات
الرصيد في نهاية السنة

35141
35141

64457.6
665311
6225.66

4725662
385.78
()315711
3645313

صافي القيمة الدفترية
في  13ديسمبر 6132م

336536.

6675612

3185131

3815374

يف  11ديسمرب 7112م

127.273

717.147

161.677

161.141

282
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-

اإلجمالي
6132م

اإلمجايل
7112م

354135342
3135611
()365667
354.85366

1.727.171
161.211
()11.117
1.412.146

7625138
835318
()315711
7.25421

621.421
73.114
()6.413
776.121

713523.
673.111

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - .الموجودات األخرى
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
111.121
3485131
121.126
3385.12
43.617
245134
116.114
1715.71

سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى
تأمينات مالية مقابل املشتقات
أخرى
اإلجمالي

 - 31المشتقات
تستخدم اجملموعة اثناء دورة أعماهلا العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط
االسرتاتيجي:
أ .المقايضات
هي التزامات الستبدال جمموعة من التدفقات النقدية بأخرى .بالنسبة ملقايضات العموالت اخلاصة
يقوم أطراف املقايضة عموما باستبدال دفعات عموالت باسعار ثابتة أو متغرية يف عملة واحدة دون
استبدال األصل .وبالنسبة ملقايضات اسعار العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل
والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.
ب .الخيارات (وعد العمالت االجنبية)
هي إتفاقية يوافق مبوجبها العميل بالدخول يف إحدى الصفقات أو سلسلة من الصفقات مقابل دف
عمولة ،حيث يقوم أحد األطراف (الواعد) بإعطاء تعهد من جانب واحد إىل الطرف الثاين
(املوعود) .قد يكون اخليار وعد من جانب واحد أو جمموعة من الوعود .تقوم اجملموعة بالدخول يف
اخليار على أساس حمفظة املخاطر اخلاصة بالعميل ،حيث يقوم العميل بعمل وعد بشراء أو بي أو
(شراء وبي ) عملة م أو بدون شروط بقصد التحوط ملخاطره.
 3-31محتفظ بها ألغراض المتاجرة
تتعلق معظم أنشطة اجملموعة يف تداول املشتقات يف املبيعات أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني
األفضليات .تتضمن أنشطة املبيعات تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو
ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية .ويشمل تعزيز املراكز إدارة مراكز خماطر السوق م توق احلصول
على أرباح من التغريات اإلجيابية يف االسعار أو مؤشرات االسعار .أما الرتجيح فيشمل حتديد فروق
االسعار بني األسواق أو املنتجات م توق احلصول على أرباح.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 31المشتقات (تتمة)
 6-31محتفظ بها ألغراض التحوط
تستخدم اجملموعة مشتقات متطابقة م الشريعة ألغراض التحوط كي ختفف من تعرضها ملخاطر
تذبذب اسعار العموالت والصرف األجنيب.
اعتمدت اجملموعة نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر .كجزء من عملية إدارة املخاطر تتم إدارة
تعرض اجملموعة للتقلبات يف اسعار الصرف األجنيب واسعار العموالت للحد من تعرضها ملخاطر
اسعار العمالت والعموالت إىل مستويات مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة طبقاً للدليل
الذي أصدرته مؤسسة النقد العريب السعودي .
كجزء من إدارة موجوداهتا ومطلوباهتا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى
تعرضها ملخاطر تذبذب اسعار العمالت والعموالت .وهذا يتحقق عموماً من خالل التحوط
ملعامالت حمددة.
تستخدم اجملموعة أيضاً مقايضات اسعار العموالت اخلاصة للتحوط ضد خماطر التدفقات النقدية
الناشئة عن بعض خماطر تذبذب اسعار العموالت اخلاصة .يف مجي مثل هذه احلاالت ،يتم توثيق
عالقة التحوط وأهدافه ،مبا يف ذلك تفاصيل البنود املغطاة وأداة التحوط ،ويتم احملاسبة عن
التعامالت بالقيمة العادلة أو حتوطات التدفقات النقدية .مت شرح السياسة احملاسبية للتحوط بشكل
كامل يف اإليضاح ( 7و) يف هذه القوائم املالية املوحدة.
تحوطات التدفقات النقدية
اجملموعة معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة على املوجودات واملطلوبات
غري املعدة ألغراض املتاجرة وحتمل خماطر اسعار عموالت خاصة .تستخدم اجملموعة مقايضات
اسعار العموالت اخلاصة كتحوطات للتدفقات النقدية من خماطر اسعار العموالت اخلاصة .يشري
اجلدول أدناه كما يف  11ديسمرب ،إىل الفرتات اليت من املتوق أن حتصل فيها تدفقات نقدية
متحوط هلا ومىت من املتوق أن تؤثر على قائمة الدخل املوحدة:
6132م
تدفقات نقدية داخلية (موجودات)
تدفقات نقدية خارجية (مطلوبات)
تدفقات نقدية خارجية ،صايف
7112م
تدفقات نقدية داخلية (موجودات)
تدفقات نقدية خارجية (مطلوبات)
تدفقات نقدية خارجية ،صايف

284

باآلف الرياالت السعودية
 3-1سنوات
 1-3سنوات
3615334
34.5714

اكثر من  3سنوات
38.5446

()6385.8.

()4285362

()4835141

()65.365663

()3415113

()1385866

()138538.

()65766577.

خالل سنة
785284

باآلف الرياالت السعودية
 2-1سنوات
 1-1سنوات
ــ
ــ

خالل سنة
ــ

اكثر من  2سنوات
ــ

()171.131

()777.142

()111.111

()1.717.111

()171.131

()777.142

()111.111

()1.717.111
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 31المشتقات (تتمة)
فيما يلي املكاسب(/اخلسائر) من حتوطات التدفقات النقدية اليت متت إعادة تصنيفها إىل قائمة
الدخل املوحدة خالل السنة:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

دخل عموالت خاصة
مصروف عموالت خاصة

072
()0.990

صايف اخلسائر من حتوطات التدفقات النقدية اليت متت
إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة

()640

11.
()9.119
()131

باآلف الرياالت السعودية
6133م
6132م

الرصيد يف بداية السنة
خسائر التغري يف القيمة العادلة املسجلة مباشرة يف حقوق
املسامهني ،صايف (اجلزء الفعال)
خسائر مستبعدة من حقوق املسامهني حمولة إىل قائمة
الدخل املوحدة
الرصيد يف هناية السنة

()3235618

)(147.111

()125637

()11.614

267

()477.141

677
()910.311

يبني اجلدول التايل القيم العادلة املوجبة والسالبة لألدوات املالية املشتقة للمجموعة إضافةً إىل قيمها
األمسية .ليس بالضرورة أن تعكس القيم األمسية ـ واليت تقدم مؤشراً عن حجم التعامالت القائمة كما
يف هناية السنة ـ مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية .وبالتايل فإن القيم األمسية ال تقدم مؤشراً عن
تعرض اجملموعة ملخاطر االئتمان واحملددة بالقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة ،وال تقدم أيضاً
مؤشراً عن خماطر السوق:
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 31المشتقات (تتمة)
6102م
قيمة عادلة
إيجابية

قيمة عادلة
سلبية

القيمة األسمية

باآلف الرياالت السعودية
القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق
خالل 1
أشهر
 36- 1شهرا

أكثر من 3
سنوات

 3-3سنوات

المتوسط الشهري

محتفظ بها الغراض المتاجرة:
645424

خيارات

645424

653785476

2435172

3517753.1

4335.12

153275188

-

مقايضات صرف أجنيب

-

351.6

3875311

3875311

-

-

-

3775123

مقايضات اسعار عموالت خاصة

225788

225788

35.465368

3115111

-

3513857.3

3615111

35.775118

ودائ مهيكلة

45328

45328

352315111

-

-

352315111

-

352315111

محتفظ بها كتحوطات نقدية:
مقايضات اسعار عموالت خاصة

-

3.45623

352645121

-

1145288

351315111

15.2.5173

45.2758.3

عمولة خاصة مستحقة

1156.8

465243

-

-

-

-

-

-

المجموع

3685738

1115738

3353865321

.165872

351835878

857745713

454.65718

32571.5278

7112م
قيمة عادلة
إجيابية
محتفظ بها الغراض المتاجرة:
خيارات

72.733

قيمة عادلة
سلبية
72.733

باآلف الرياالت السعودية
القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق
خالل 1
 2-1سنوات
 17- 1شهرًا
أشهر

القيمة األمسية
4.726.361

411.126

7.113.124

1.716.721

أكثر من 2
سنوات
-

املتوسط الشهري
2.117.111

مقايضات صرف أجنيب

-

-

117.211

-

117.211

-

-

722.617

مقايضات اسعار عموالت خاصة
ودائ مهيكلة

31.176

31.176

2.123.241

-

-

1.773.727

7.173.731

2.311.717

7.311

7.311

1.621.111

-

-

1.621.111

-

1.721.112

مقايضات اسعار عموالت خاصة

-

121.144

1.116.261

-

-

114.611

7.111.172

1.116.261

عمولة خاصة مستحقة

71.626

17.124

-

-

-

-

-

-

اجملموع

137.211

171.321

12.141.271

411.126

7.776.224

7.471.132

2.111.666

12.371.171

محتفظ بها كتحوطات نقدية:

خالل السنتني املنتهيتني يف  11ديسمرب 7116م و  11ديسمرب 7112م ،مل يكن هناك عدم فاعلية يف
حتوطات التدفقات النقدية.

286
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 33أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى
6132م

باآلف الرياالت السعودية
7112م

.85627
154425843
ـ
153435336

حسابات جارية
ودائ أسواق املال من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
اقرتاضات نقدية من مؤسسة النقد العريب السعودي
المجموع

 - 36ودائع العمالء
6132م

12.617
1.171.717
633.377
4.127.111

باآلف الرياالت السعودية
7112م

6353665632
6353275167
.315173
3352165134

حتت الطلب
ألجل
أخرى
المجموع

74.342.476
71.217.117
1.717.211
43.762.131

تتضمن الودائ ألجل ودائ مت استالمها على أساس املراحبة املتوافقة م أحكام الشريعة.
تشتمل ودائ العمالء األخرى على مبلغ  711.11مليون ريـال سعودي (7112م 721.11 :مليون ريـال
سعودي) ميثل ضمانات مالية حمتجزة لقاء التزامات غري قابلة للنقض.
تشتمل الودائ أعاله على ودائ بعمالت أجنبية ،تفاصيلها كاآليت:
6132م

حتت الطلب
ألجل
أخرى
المجموع

353835812
3531.5816
63518.
1534252.7

باآلف الرياالت السعودية
7112م
1.111.141
4.164.143
11.771
2.761.767

ودائ العمالت األجنبية هي بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي .وحيث أن سعر الريال السعودي مثبت مقابل
الدوالر األمريكي فإن احلساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 -31صكوك لتعزيز رأس المال
طبقاً للشروط املبينة يف مذكرة الطرح ذات العالقة واستيفاء بعض الشروط فقد قام البنك بتاريخ 73
مارس 7116م مبمارسة خياره يف استدعاء  1.111صك من الصكوك املعززة لرأس املال بقيمة
مليون ريـال سعودي للصك صادرة بتاريخ  73مارس 7111م.
بتاريخ  7يونيو 7116م قام البنك بإصدار  7.111شهادة صكوك مببلغ مليون ريـال سعودي لكل
صك ،مبعدل توزي أرباح على اساس  6شهور (سايبور) ـ ـ يُعدل سنوياً بشكل مسبق ـ ـ مضافا اليه
هامش  131نقطة أساس للسنة ،مستحقة الدف كل ستة أشهر بتاريخ  7يونيو و  7ديسمرب من كل
سنة حىت تاريخ  7يونيو 7176م ،وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك .لدى
البنك خيار استدعاء ميكن ممارسته يف أو بعد  7يونيو 7171م من خالل استيفاء شروط معينة
وطبقاً للشروط واألحكام الواردة يف مذكرة الطرح .ميكن أيضاً استدعاء الصكوك مبجرد ظهور شروط
أخرى معينة مذكورة أيضاً يف مذكرة الطرح أعاله .إن هذه الصكوك مسجلة يف السوق املالية السعودية
(تداول).
 -34مطلوبات أخرى
ذمم دائنة
برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة (انظر اإليضاح أدناه)
توزيعات أرباح مستحقة
أخرى
المجموع

6132م

باآلف الرياالت السعودية
7112م

462.390
92.902
40.797
270.376
041.010

3.9.33.
.0.391
31.100
110.110
1.1.313

وافق جملس اإلدارة خالل عام 7116م ،على التربع لربنامج "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة" ليقوم
باملسؤولية االجتماعية املنوطة باجملموعة جتاه اجملتم السعودي ،وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف
اجلهود العديدة اهلادفة إىل خري اجملتم .
وهلذا الغرض ،قامت اجملموعة خالل عام 7116م بالتربع هلذا الربنامج مببلغ  111مليون ريال
سعودي.
تأسس ت جلنة إجتماعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة .يعتزم جملس
اإلدارة االستعانة بأعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال واملؤسسة الشرعية التابعة للمجموعة من
أجل االشراف العام وتوجيه نشاطات الربنامج.
 - 33رأس المال

يتكون رأس مال البنك املصرح به املصدر واملدفوع بالكامل من  411مليون سهماً بقيمة  11ريال
سعودي للسهم (7112م 411 :مليون سهماً بقيمة  11ريال سعودي للسهم).

إن ملكية رأمسال البنك موزعة على النحو التايل:
مسامهون سعوديون
مساهم غري سعودي ـ ـ بنك باكستان الوطين
مسامهون غري سعوديون ـ آخرون
288
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6132م
% 34.77
% 0.19
% 4.00

7112م
%19.11
%0.11
% 3.31

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 32االحتياطي النظامي واالحتياطي العام
االحتياطي النظامي

مبق تضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك ،جيب حتويل ما ال
يقل عن  %72من صايف الدخل السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا
االحتياطي رأس املال املدفوع .وعليه ،مت حتويل مبلغ  717.33مليون ريـال سعودي من صايف
الدخـل (7112م 171.67 :مليون ريـال سعودي) إىل االحتياطي النظامي .إن هذا االحتياطي غري
متاح للتوزي .
االحتياطي العام
يقوم البنك عند احلاجة بتجنيب خمصص لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة.

 - 37احتياطيات أخرى
6132م
الرصيد يف بداية السنة
صايف التغيريات يف القيمة العادلة
احملول اىل قائمة الدخل املوحدة
أخرى
صايف احلركة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

7112م
الرصيد يف بداية السنة
صايف التغيريات يف القيمة العادلة
احملول اىل قائمة الدخل املوحدة
أخرى
صايف احلركة خالل السنة
الرصيد يف هناية السنة

تحوطات التدفقات
النقدية

باآلف الرياالت السعودية
تكلفة اسهم حقوق
أولوية (اإليضاح
احتياطي القيمة
( 37أ))
العادلة
()02.200
()9.621
()9.621
()01.003

()060.491
()96.400
640
()90.037
()477.141

0.709
072
072
()0.000

حتوطات التدفقات
النقدية

باآلف الرياالت السعودية
تكلفة اسهم حقوق
أولوية (اإليضاح 17
احتياطي القيمة
العادلة
(أ))

()147.111
()11.614
677
()11.127
()162.711

2.164
1.113
1.113
7.121

()9...19
()9...19
()9...19

المجموع
()004.606
()96.009
640
()9.621
()93.092
()400.037

اجملموع
()9.9.191
()91..10
131
()9...19
()19.111
()913.101

أ) من أجل تعزيز قاعدة رأمسال البنك ،أوصى جملس اإلدارة بزيادة رأس املال مببلغ  1مليار ريـال سعودي من
خالل إصدار حقوق أولوية .إن هذا اإلصدار مشروط باحلصول على موافقات من اجلهات املختصة
واجلمعية العمومية يف اجتماعها غري العادي وحتديد سعر االكتتاب للسهم وعددها .مدرج يف "احتياطيات
أخرى" امجايل املصروفات اليت تكبدها البنك مببلغ  11.17مليون ريـال سعودي ( 11ديسمرب
7112م 14.47:مليون ريـال سعودي) فيما يتعلق باالمور القانونية واملهنية الصدار حقوق األولوية.
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 - 38التعهدات وااللتزامات
دعاوى قضائية
أ)
كما يف  11ديسمرب 7116م ،كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ضد
اجملموعة .مل يتم تكوين خمصص جوهري مقابل هذه الدعاوى وذلك بناءً على نصيحة
املستشارين القانونيني اليت أشارت إىل أنه من غري املتوق تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه
الدعاوى.
ب ) التزامات رأسمالية
كما يف  11ديسمرب 7116م ،بلغت االلتزامات الرأمسالية للمجموعة  16.12مليون ريـال
سعودي (7112م 171.42 :مليون ريـال سعودي) تتعلق مبشاري إنشاء فروع ومشاري
خاصة بتقنية املعلومات.
ج)

تعهدات والتزامات ائتمانية
إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال للعمالء عند طلبها.
إن الضمانات واالعتمادات املضمونة الدف عند الطلب ،واليت متثل تأكيدات غري قابلة
للنقض وأن اجملموعة ستقوم بالسداد يف حال عدم متكن العميل من الوفاء بالتزاماته ألطراف
أخرى ،حتمل خماطر االئتمان ذاهتا اليت حتملها القروض والسلف .إن املتطلبات النقدية
مبوجب خطابات الضمان واالعتمادات املضمونة الدف عند الطلب تقل كثرياً عن مبلغ
االلتزام لعدم توق اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مبوجب االتفاقية.
إن االعتمادات املستندية ،اليت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابةً عن العميل،
تسمح لطرف ثالث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط وأحكام
حمددة ،مضمونة عادة بالبضاعة املتعلقة هبا .وبالتايل ،فإهنا غالباً ما حتمل خماطر إئتمان أقل.

متثل القبوالت تعهدات اجملموعة بسداد الكمبياالت املسحوبة من العمالء .تتوق اجملموعة
أن يتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها من قبل العمالء.

متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان
بشكل رئيسي على شكل قروض وسلف وضمانات وإعتمادات .وفيما يتعلق مبخاطر
االئتمان املتعلقة بالتزامات متديد االئتمان ،فمن احملتمل أن تتعرض اجملموعة خلسارة مببلغ
يعادل إمجايل االلتزامات غري امل ستخدمة .إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده
فوراً ،يتوق أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري املستخدمة ألن معظم االلتزامات
لتمديد االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة .إن إمجايل
االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان ال متثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد
من هذه االلتزامات قد تنتهي صالحيتها أو يتم إهناؤها دون تقدمي التمويل املطلوب.
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 - 38التعهدات وااللتزامات (تتمة)
ج) تعهدات والتزامات ائتمانية (تتمة)
 )1فيما يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:

6132م
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غري قابلة للنقض
لتمديد االئتمان
اإلجمالي

7112م
اعتمادات مستندية
خطابات ضمان
قبوالت
التزامات غري قابلة
للنقض لتمديد االئتمان
اإلمجايل

خالل  1أشهر

من  1إلى 36
شهرا

باآلف الرياالت السعودية
أكثر من 3
من سنة إلى 3
سنوات
سنوات

المجموع

020.620
600.200
600.367

242.120
4.606.497
-

4.077
176.397
-

23.690
-

304.334
2.022.402
600.367

0.143.712

9.720.700

007.777
303.297

23.690

007.777
0.103.446

باآلف الرياالت السعودية

أكثر من 2
سنوات

خالل  1أشهر

من  1إىل 17
شهراً

من سنة إىل 2
سنوات

اجملموع

0.3.111
101.301
..1..13

911.111
3.111.139
-

9.19..191
-

19.111
-

1.1.11.
..11..111
..1..13

9.1.1.119

1.931.111

901.111
9.91..191

19.111

901.111
1.133.111

بلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل اجملموعة بشكل
منفرد ،والقائمة كما يف  11ديسمرب 7116م ما جمموعه  2.17مليار ريـال سعودي (7112م:
 4.11مليار ريـال سعودي).
 )7فيما يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل:
6132م
0.141.046
00.077
0.103.446

شركات
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
اإلجمالي
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7112م
1.111.1.1
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1.133.111
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 - 38التعهدات وااللتزامات (تتمة)
د) التزامات عقود اإليجار التشغيلي
إن احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت
أبرمتها اجملموعة كمستأجر هو كما يلي:

أقل من سنة
من سنة إىل  2سنوات
أكثر من  2سنوات
اإلجمالي

6132م

باآلف الرياالت السعودية
7112م

00.200
40.679
0.000
22.063

33..11
10.131
11.011
10.111

 – 3.صافي دخل العموالت الخاصة
6132م

دخل العموالت الخاصة:
استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
مشتقات
قروض وسلف
اإلجمالي

مصروف العموالت الخاصة:
ودائ للعمالء
مشتقات
أرصدة مستحق للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
صكوك لتعزيز رأس املال
أخرى
اإلجمالي
صافي دخل العموالت الخاصة
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7112م

203.032
44.490
462.743
0.323.363
4.600.149

319.111
11.011
900..10
9.101.111
3.910..11

629.736
437.309
30.606
06.060
0.000
0.713.920
0.066.214

311.319
391.19.
31.111
31..11
9.30.
01..111
9.111.0.1
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 - 61أتعاب وعموالت بنكية ،صافي
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

الدخل من األتعاب والعموالت
تداول أسهم حملية
تكافل تعاوين (تأمني) ـ أتعاب وكالة
اتعاب التزامات وإدارة قروض
متويل جتاري
تداول أسهم دولية
اتعاب صناديق االستثمار املشرتكة
اتعاب من عمليات الصراف االيل
اتعاب من أعمال حتويل األموال
أخرى

472.041
03.032
012.441
09.636
9.106
90.074
11.299
60.907
03.364

319.111
31.111
919.993
01.190
1..11
.3.191
13.113
10.110
13.119

إجمالي الدخل من االتعاب والعموالت

090.007

131.191

()33.742
()0
694.210

()11.991
()11
131.111

مصروفات أتعاب وعموالت
اتعاب وساطة
تكافل تعاوين – عمولة مبيعات
المجموع

 - 63دخل متاجرة ،صافي

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
()4.709
6.414
069
2.194

أسهم
صناديق استثمار مشرتكة
مشتقات
المجموع

9.111
191
1.100
99.919

يشتمل دخل املتاجرة على خسارة غري حمققة مببلغ  1.714مليون ريـال سعودي (7112م :خسارة
غري حمققة  7.61مليون ريـال سعودي).
 - 66دخل توزيعات أرباح

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
94

دخل توزيعات األرباح من االستثمارات
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 61ـ ـ ـ ربح من استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
ــ

استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

301

 - 64ربح من بيع عقارات أخرى
خالل 7116م باعت اجملموعة قطعة أرض رئيسية بقيمة دفرتية  3مليون ريـال سعودي (7112م:
 612.37مليون ريـال سعودي) كانت سابقاً ضمن بند "صايف عقارات أخرى" .نتج عن حمصلة بي
األرض مبلغ  717.26مليون ريـال سعودي (7112م 1.111.67 :مليون ريـال سعودي) رحباً
وقدره  711.26مليون ريـال سعودي (7112م 277.62 :مليون ريـال سعودي).
 - 63دخل من عمليات أخرى

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
37
()400
0.464
0.090

دخل اجيار
(خسارة) /ربح بي ممتلكات ومعدات
أخرى
المجموع

ــ
1.311
99.111
90.911

 - 62ربحية السهم
مت احتساب الربح األساسي للسهم للسنتني املنتهيتني يف  11ديسمرب 7116م و  11ديسمرب
7112م بقسمة صايف دخل السنة العائد ملسامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية
املصدرة خالل السنة .املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنتني املنتهيتني يف 11
ديسمرب 7116م و  11ديسمرب 7112م بلغ  411مليون سهماً.
إن احتساب رحبية السهم األساسية واملخفضة هي نفسها بالنسبة للبنك.

 - 67الزكاة وضريبة الدخل
حىت  11ديسمرب 7112م ،فإن الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة أو املستحقة واملتعلقة بالسنوات اليت
مل يتم فيها اإلعالن عن توزيعات األرباح قد مت عرضها كذمم مدينة من املسامهني على أن يتم
اسرتدادها من توزيعات األرباح املستقبلية .وحيث أن التزام الزكاة والضريبة يؤثر يف هناية األمر على
األرباح املبقاة للمجموعة من أجل عرض أفضل ،قام البنك بتحميل مبلغ الزكاة وضريبة الدخل على
األرباح املبقاة .وبالتايل ،مت حتميل جمموع الزكاة والضريبة املقدرة للسنة املنتهية يف  11ديسمرب
7116م مببلغ  61.12مليون لاير سعودي على األرباح املبقاة .ومبا أنه مل يتم االعالن عن أي
توزيعات أرباح منذ 7117م ،فإن املبلغ املرتاكم وهو  11.13مليون لاير سعودي واملتذمن يف الذمم
املدينة األخرى مت حتميله على حساب األرباح املبقاة.
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 - 67الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
يتكون حممل السنة احلالية البالغ  61.12مليون لاير سعودي من زكاة اجملموعة للسنة احلالية مببلغ
 13.17مليون لاير سعودي (7112م 11.16 :مليون لاير سعودي) ،وضريبة الدخل للسنة احلالية
البالغة  17.31مليون لاير سعودي (7112م 12.13 :مليون لاير سعودي) ،وحممل السنة السابقة
مببلغ  71.72مليون لاير سعودي ذات العالقة بواحدة من الشركات التابعة للمجموعة.
وضع الربوط:
قدم البنك االقرارات الزكوية عن السنوات املالية حىت هناية سنة 7112م إىل اهليئة العامة للزكاة
والدخل ("اهليئة") ودف الزكاة والدخل للسنوات املالية مبا يف ذلك السنة 7112م  .استلم البنك
الربوط الزكوية للسنوات حىت سنة 7111م م مطالبات إضافية بإمجايل  467.7مليون ريال
سعودي للسنوات من 7116م اىل 7111م.تتضمن هذه املطالبات اإلضافية مبلغ  137.3مليون
ريـال سعودي اىل حساب "استبعاد استثمارات طويلة االجل واضافة متويل طويل االجل إىل الوعاء
الزكوي بواسطة اهليئة .مت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته اهليئة يف احتساب طلب الزكاة
اإلضايف من قبل البنك لدى اهليئة االستئنافية فما يتعلق بالسنوات من 7116م اىل 7113م ولدى
جلنة االعرتاض االبتدائية فيما يتعلق بالسنتني 7111م و7111م .وإن إدارة البنك على ثقة بان
نتيجة االعرتاضات املذكورة آنفاً ستكون لصاحلها ولذلك مل يتم تكوين خمصص لذلك.
مل تقم اهليئة بعد بإصدار الربوط الزكوية للسنوات من 7117م إىل 7112م وم ذلك إذا مل يسمح
خبصم االستثمارات طويلة االجل واضافة التمويل طويل االجل اىل الوعاء الزكوي اىل جانب الربوط
النهائية اليت أصدرهتا اهليئة للسنوات املشار اليها أعاله قسيؤدي ذلك اىل تعرض البنك اىل التزام
زكوي إضايف جوهري والذي ال يزال يشكل قضية على صعيد الصناعة املصرفية واالفصاح عن ذلك
قد يؤثر على املركز املايل للبنك.
 - 68النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي  ،فيما عدا
الوديعة النظامية (اإليضاح )1
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل
 31يوماً أو أقل من تاريخ االقتناء
المجموع
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371.111

351175778
157.25863

1.312.713
4.311.111
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 -6.قطاعات األعمال
يتم حتديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية حول مكونات اجملموعة اليت يتم مراجعتها
بانتظام من قبل أصحاب القرار وذلك لتوزي املوارد بني القطاعات ولقياس أدائها.
ترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية

.

تسجل التعامالت بني قطاعات األعمال وفقاً ملنهجية اجملموعة يف تسعري املعامالت .تقاس اإليرادات
من اجلهات اخلارجية املصرح عنها اىل صاحب القرار التشغيلي الرئيسي بطرقة تتوافق م املستخدمة
يف قائمة الدخل املوحدة .تشتمل موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات
ومطلوبات تشغيلية.
ألغراض إدارية ،تتكون اجملموعة من القطاعات الرئيسية التالية:

296

مصرفية األفراد

ودائ ومنتجات إئتمانية واستثمارية لألفراد.

مصرفية الشركات

قروض وودائ ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصغرية
واملتوسطة احلجم.

الخزينة

يغطي هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة
واخلزينة.

الوساطة وإدارة االصول

توفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء (هذا القطاع مدرج
ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال" وهي شركة
تابعة للبنك).

التكافل التعاوني

يوفر التكافل التعاوين خدمات ومنتجات محاية وإدخار .ومبوجب نظام
التأمني يف اململكة العربية السعودية قامت اجملموعة بفصل أعماهلا يف
قطاع التأمني يف منشأة منفصلة حتت مسمى شركة اجلزيرة تكافل تعاوين
مت تاسيسها مبوجب نظام التامني اجلديد يف اململكة العربية السعودية.
ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت سوف تنقل إىل
شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بقيمة يتم االتفاق عليها وتاريخ يتم اعتماده
حسب األصول من مؤسسة النقد العريب السعودي .

قطاعات أخرى

تتضمن االستثمار يف شركة زميلة وإيرادات داخلية ومصروفات مستبعدة
وربح من بي عقارات أخرى.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 6.قطاعات األعمال (تتمة)
فيما يلي تفصيالً إلمجايل موجودات ومطلوبات اجملموعة والدخل من العمليات وصايف الدخل للسنة
حسب قطاعات األعمال:
6132م

مصرفية األفراد

باآلف الرياالت السعودية
الوساطة وإدارة
الخزينة
االصول

مصرفية الشركات

التكافل التعاوني

اإلجمالي

أخرى

إمجايل املوجودات

47.066.017

44.610.330

44.040.000

102.133

2.022

إمجايل املطلوبات

41.071.620

03.920.306

07.063.106

31.090

37.604

-

(خسارة) /دخل من قطاعات التشغيل

2.011

()33.941

13.090

0.673

-

-

إمجايل دخل العمليات

360.271

212.471

069.392

039.214

47.400

30.932

4.001.690

صايف دخل العموالت اخلاصة

037.111

944.296

626.000

3.433

011

()4.126

0.066.214

أتعاب ودخل عموالت ،صايف

417.029

020.744

1.063

001.799

03.013

()0.400

694.210

دخل (/خسارة ) متاجرة ،صايف

()276

007

966

0.410

-

()069

2.194

-

-

-

-

-

1.412

1.412

-

-

-

-

()040.402

()0.706

()370

-

()10.071

حصة يف صايف الدخل من شركة زميلة
خمصص خسائر االئتمان ،صايف

()4.400

()049.779

استهالكات

()24.602

()04.100

()00.631

043.300

66.903.961
01.400.124
-

إمجايل مصاريف العمليات

()149.421

()930.076

()460.431

()023.000

()40.272

2.792

()0.602.303

صايف الدخل (/اخلسارة)

024.003

11.074

231.696

29.340

()0.039

079.009

100.324

مصرفية األفراد

7112م

اخلزينة

مصرفية الشركات

باآلف الرياالت السعودية
الوساطة وإدارة
االصول

التكافل التعاوين

إمجايل املوجودات

91.13..311

31.131.11.

31.119.01.

..1.1.1

99..01

إمجايل املطلوبات

31.990.11.

39.111.01.

1..13.101

1..011

11.101

(خسارة) /دخل من قطاعات التشغيل

().1.119

()01.113

11.111

0.10.

-

أخرى
931.11.
-

اإلمجايل
11.31..91.
00.101.110
-

إمجايل دخل العمليات

111.111

011.11.

113.13.

311.131

39.111

.10.039

3.139.039

صايف دخل العموالت اخلاصة

191.011

.31.111

001.111

1.1..

.11

)(111

9.111.0.1

أتعاب ودخل عموالت ،صايف

911.111

911.093

91.111

311.131

31.1.1

()911

131.111

دخل (/خسارة) متاجرة ،صايف

9.11.

9.11.

1.119

()3.19.

-

.1

99.919

-

-

-

-

-

1.911

1.911

خمصص خسائر االئتمان ،صايف

)(0..311

9.311

-

-

-

-

)(01.111

استهالكات

)(.9.313

)(91.119

)(91.113

)(1.91.

)(9.111

-

)(11.190

إمجايل مصاريف العمليات

)(111..11

)(11...31

)(913.113

)(919.111

)(1..119

1.111

)(9.111.010

صايف الدخل (/اخلسارة)

90.019

911.3.1

.11..13

911.111

)(93.101

.13.191

9.311.991

حصة يف صايف الدخل من شركة زميلة
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م
 - 6.قطاعات األعمال (تتمة)
أ ) خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا اجملموعة حسب قطاعات األعمال:
باآلف الرياالت السعودية

مصرفية األفراد

6132م
املوجودات
التعهدات وااللتزامات
املشتقات

03.900.064

44.900.064

-

00.003.092

-

-

03.642.391

-

9.070.073

-

-

-

-

9.070.073

-

-

-

000.140

-

-

000.140

مصرفية األفراد

7112م
املوجودات
التعهدات وااللتزامات
املشتقات

مصرفية الشركات

الوساطة وإدارة
األصول

التكافل
التعاوني

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

مصرفية الشركات

باآلف الرياالت السعودية
الوساطة
وإدارة
اخلزينة
األصول

التكافل التعاوين أخرى

اإلمجايل

91.911.1.3

31.111.111

-

90.011.119

-

-

01.111.3.9

-

1..01.011

-

-

-

-

1..01.011

-

-

-

909..11

-

-

909..11

تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املوحدة ما عدا النقدية ،واملمتلكات واملعدات،
والعقارات األخرى ،واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار ،وبعض املوجودات األخرى،
باإلضافة لذلك فإن خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين ملخاطر التعهدات وااللتزامات
واملشتقات.
 - 11مخاطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف تأخر أو اخفاق طرف ما يف الوفاء بالتزاماته املالية و/أو التعاقدية
للمجموعة واليت يتم إدارهتا وفق اإلطار الشامل إلدارة السيطرة على املخاطر .تتم مراقبة خماطر
االئتمان من قبل ثالث جلان وهي جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة ،واللجنة التنفيذية ،وجلنة
إدارة االئتمان .وهلذه اللجان مهام صالحيات حمددة بوضوح تتم مراجعتها بشكل منتظم.
تقوم اجملموعة بتقييم احتمال حدوث تعثر من جانب األطراف املقابلة إما باستخدام مناذج تقييم
داخلية أو تقييمات خارجية من وكاالت تصنيف رئيسية.
تسعى اجملموعة ملراقبة خماطر االئتمان عن طريق رصد التعرض ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت
م أطراف مقابلة معينة وتقييم الوض االئتماين لألطراف املقابلة باستمرار.
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر االئتمان (تتمة)
هتدف السياسة االئتمانية للمجموعة إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنوي
املخاطر بشكل مالئم .وحتدد السياسة االئتمانية املعايري األساسية للمخاطر املقبولة وحتدد اجملاالت
املعرضة للمخاطر اليت تتطلب اهتماماً خاصاً.
كما تدير اجملموعة خماطر االئتمان املتعلقة بنشاطاهتا التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان
والدخول يف اتفاقيات رئيسية لتسوية العقود بالصايف وترتيبات ضمان م األطراف املقابلة يف ظروف
مالئمة م حتديد فرتة التعرض للمخاطر.
تظهر تركزات خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف املقابلة لنشاطات مماثلة أو ممارسة
أعماهلم يف املنطقة اجلغرافية ذاهتا أو لديهم مزايا اقتصادية مماثلة قد تؤثر من حيث مقدرهتم على
الوفاء بالتزاماهتم التعاقدية عند حدوث تغريات يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف
األخرى .تُظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر
على قطاع الصناعة أو منطقة جغرافية حمددة .تقوم اجملموعة بإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنوي
حمفظة اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة
معينة.
متثل معظم سندات الدين املدرجة يف حمفظة االستثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية
وشبه سيادية .يبني اإليضاح ( 2هـ) حتليل االستثمارات حسب األطراف ذات العالقة .ملزيد من
التفاصيل حول مكونات القروض والسلف ،راج اإليضاح  .6مت االفصاح عن املعلومات املتعلقة
مبخاطر االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف اإليضاح  11واملعلومات خبصوص التعرض
ملخاطر االئتمان حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح .73
تقوم اجملموعة ضمن دورة أعماهلا العادية يف أنشطة اإلقراض باالحتفاظ بضمانات كي توفر مصدراً
آخراً بديالً للسداد يف حالة تعثر العمالء أو األطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاماهتم .تشمل األصول
اليت حيتفظ هبا كضمانات سندات ألمر ،وودائ نقدية أخرى ،وكفاالت مالية ،وأسهم حملية ودولية
ختض هلامش مالئم يعكس التذبذب السعري ،وعقارات وأصول مادية أخرى .حتتفظ اجملموعة
بضمانات عقارية مقابل حتويل صكوك امللكية .اليتم االحتفاظ بضمانات عموماً على املبالغ
املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى ،إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كجزء من
إعادة الشراء .وال يتم عادة االحتفاظ بالضمانات مقابل األوراق املالية االستثمارية وال يوجد مثل
هذه الضمانات كما يف  11ديسمرب 7116م و 11ديسمرب 7112م .تتضمن اتفاقيات العمالء
عاد ًة متطلبات لتقدمي خمصص ضمانات إضافية حال اخنفاض التقييم أو زيادة خماطر االئتمان.
تستخدم اجملموعة نظاماً داخلياً لتصنيف ومراجعة االئتمان إلدارة خماطر االئتمان يف حمفظة قروض
الشركات .إن نظام التصنيف االئتماين مؤلف من عشر درجات ،منها سب درجات للمحفظة العاملة
كما يلي:
 جيدة ـ منخفضة املخاطر :من  1إىل 1
 جيدة ـ متوسطة املخاطر  :من  4إىل 6
 حباجة لعناية خاصة7 :
 فئة االبتداء وهي متثل القروض املمنوحة لألعمال واملشاري احلديثة.
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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 - 11مخاطر االئتمان (تتمة)
تتعلق ثالث درجات باحملفظة غري العاملة (تصنيفات خماطر من  1إىل  11وتتضمن الفئات التالية:
دون املستوى ،املشكوك يف حتصيلها ،خسائر) .إن القروض والسلف املصنفة يف الفئة "جيد" تعترب
عاملة وذات خصائص أساسية وتتضمن القروض والسلف اليت مل يثبت ضعفها الفعلي أو احملتمل.
يتم االحتفاظ مبخصص اخنفاض يف القيمة بشكل افرادي لكل عميل فيما يتعلق باحملفظة غري العاملة
استناداً إىل تصنيف كل مقرتض ،والذي حتدده إدارة مراقبة االئتمان يف اجملموعة باستخدام أسس
حمددة هلذه الغاية مثل األنشطة والتدفقات النقدية وهيكل رأس املال والضمانات والتخلف عن الدف
أو السداد .كما يتم جتنيب خمصص مجاعي للخسائر على مستوى احملفظة عند وجود دليل موضوعي
على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة .تقدر هذه املخصصات على
أساس درجات االئتمان املتعلقة مبقرتض أو جمموعة من املقرتضني والظروف االقتصادية احلالية
للمقرتض ،إضافة إىل اخلربة وأمناط التعثر التارخيية املوجودة يف مكونات حمفظة االئتمان .تقوم إدارة
التدقيق الداخلي يف اجملموعة بصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام على أساس منتظم.
تقوم اجملموعة مبراجعة سياساته وأنظمتها املتعلقة بإدارة املخاطر بشكل منتظم للتأكد من أهنا تعكس
التغريات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل املمارسات املتعلقة بإدارة املخاطر.
أ) جودة االئتمان للموجودات المالية :يبني اجلدول التايل جودة االئتمان لكل نوع من هذه
األصول املالية:
القروض والسلف
6132م
القروض العاملة

غري مستحقة وغري منخفضة (عاملة)

أفراد

شركات

باآلف الرياالت السعودية

أخرى

المجموع

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية
األخرى

اإلجمالي

0254215492
0254215492
0254215492

.56665.64
0156425622
65..652.4
0956645222
6524.5.21
6652.65462

6915...
6915...
6915...

.56665.64
0156425622
615214596.
6251..5909
6524.5.21
695.6654.9

0566.5..2
0566.5..2
0566.5..2

25.215.16
0156425622
615214596.
6.5406529.
6524.5.21
40512056..

.905966
أقل من  11يوماً
06254.4
 11إىل  61يوماً
0145060
 61إىل  31يوماً
0..592.
أكثر من  31يوماً
0.52.15921
إمجايل العاملة
ناقص :خمصص احملفظة (اجلماعي) ()6625.29
0.54045090
صايف القروض العاملة
القروض غري العاملة
205160
إمجايل القروض غري العاملة
()66592.
ناقص :خمصص حمدد
6.5164
القروض غري العاملة

056495290
0925641
0.1
015966
6456695.49
()6665.61
6451925609

6915...
6915...

651405206
6645.94
0145690
022522.
4656.05624
()4.15699
405911592.

0566.5..2
0566.5..2

651405206
6645.94
0145690
022522.
465.195146
()4.15699
4656625.46

جيدة – منخفضة املخاطر
جيدة – متوسط املخاطر
جيدة – غري مصنفة
جمموع – جيدة
حباجة لعناية خاصة
اجملموع

مستحقة وغري منخفضة القيمة

300

46659.2
()6265626
0215292

-
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م
 - 11مخاطر االئتمان (تتمة)
أ) جودة االئتمان للموجودات املالية (القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية
األخرى) .يبني اجلدول التايل جودة االئتمان لكل نوع من هذه األصول املالية (تتمة):
باآلف الرياالت السعودية

القروض والسلف
أفراد

7112م

شركات

اجملموع

أخرى

أرصدة لدى البنوك
واملؤسسات املالية
األخرى

اإلمجايل

القروض العاملة

غري مستحقة وغري
منخفضة (عاملة)
جيدة – منخفضة املخاطر
جيدة – متوسط املخاطر
جيدة – غري مصنفة
جمموع – جيدة

-

6.413.411

-

6.413.411

4.717.463

11.116.177

11.662.317

17.611.116

121.146

17.611.116

-

17.611.116

11.662.317

11.676.721

-

71.643.714
1.731.366

121.146
-

17.666.467
1.731.366

4.717.463
-

47.171.316
1.731.366

11.662.317

72.441.671

121.146

13.421.411

4.717.463

44.162.317

7.116.167

473.711

-

7.462.322

-

7.462.322

161.241

717

111.216

7.721

-

161.172

-

-

161.172

126.217

26.141

-

-

حباجة لعناية خاصة
اجملموع

مستحقة وغري منخفضة القيمة

أقل من  11يوماً
 11إىل  61يوماً

 61إىل  31يوماً
أكثر من  31يوماً
إمجايل العاملة

ناقص :خمصص احملفظة(اجلماعي)
صايف القروض العاملة
القروض غري العاملة
إمجايل القروض غري العاملة
ناقص :خمصص حمدد
صايف القروض غري العاملة

4.613.432

16.121.642
()713.131

72.311.611
()741.117

-

12.341.724

72.613.221

121.146

114.726

-

717.622

-

121.146

47.411.174
()421.371

-

41.317.121

4.717.463

-

122.331

133.114

()37.411

()66.131

-

21.222

111.141

-

122.177

11.676.721

114.726
717.622

4.717.463

47.141.231
()421.371
46.613.671

-

()161.611

-

131.636

-

122.177
()161.611
131.636

إن القروض االستهالكية غري مصنفة وقد مت االفصاح عنها على أهنا جيدة – غري مصنفة .تتكون
هذه القروض االستهالكية من قروض ُمنحت لالفراد وفق أحكام الشريعة املعتمدة.
تتضمن القروض األخرى بشكل رئيسي قروض املوظفني.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر االئتمان (تتمة)
خالل السنة احلالية ،طبق البنك هنجاً أكثر حتفظاً وقام بتغيري منهجية حتديد املبلغ الذي مضي موعد
استحقاقه ولكن مل تنخفض قيمته للقروض بالتجزئة .يض هذا النهج املتحفظ يف اعتباره جمموع
رصيد القروض القائمة للعميل بدالً من املبلغ الذي مضى موعد استحقاقه فقط .وبالتايل ،مت فحص
افصاح السنة املاضية لغرض املقارنة فقط.
تتضمن القروض العاملة كما يف  11ديسمرب 7116م قروضاً مت إعادة التفاوض بشأن إعادة
هيكلتها مببلغ  1.76مليار ريـال سعودي بسبب تدهور املركز املايل للمقرتض (7112م1.71 :
مليار ريـال سعودي).
تتضمن القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية خاصة قروض وسلف عاملة وجارية وحىت تارخيه من
حيث سداد أصل املبلغ والعموالت اخلاصة ،إال أهنا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة حيث أهنا
تنطوي على بعض نقاط الض عف احملتملة ،واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد
بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة .لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية خاصة /
رقابة إىل تعرض اجملموعة ملخاطر تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل.
ب) جودة االئتمان لالستثمارات
تتم إدارة جودة االئتمان لالستثمارات اليت تتضمن حصرياً أدوات دين بالتكلفة املطفأه (مجي أدوات
الدين ضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة) تدار أوال استنادا اىل تصنيفات ائتمان مستقلة
لألطراف املقابلة  .اجلهات املصدرة لتصنيف أدوات الدين مت اعتبارها أدوات دين مصنفة  .يوضح
اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب كل صنف من أصناف املوجودات:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

العاملة
تصنيف عايل ()BBB-AAA
غري مصنف
إجمالي العاملة وجميع االستثمارات

00.443.403
303.420
06.011.262

1.11..1.1
110.110
91.111.130

ال توجد حاجة لتكوين خمصص اخنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة كما يف 11
ديسمرب 7116م و 11ديسمرب 7112م.

302
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر االئتمان (تتمة)
ج) تحليل قروض وسلف البنك وفقا للقطاع اإلقتصادي
تبني اجلداول التالية حتليالً لقروض وسلف البنك وفقاً للقطاع اإلقتصادي ،بعد خصم
خمصصات احملفظة واملخصصات احملددة وبعد األخذ يف االعتبار إمجايل الضمانات احملتفظ هبا
للقروض والسلف العاملة وغري العاملة .تتضمن الضمانات الودائ النقدية واآلجلة ،واألسهم
احمللية والدولية ،والعقارات ،والضمانات املضادة ،والتنازل عن مستحقات.

6132م

الحد االقصى للتعرض للمخاطر
باآلف الرياالت السعودية
االلتزامات المحتملة
والتعهدات ذات العالقة
باالئتمان بعد خصم
القروض والسلف بعد
مخصصات انخفاض
خصم مخصصات
القيمة
انخفاض القيمة
051..56.1
2225.2.
645.2.
.56925221
05.2652.2
95...56.6
0295204
0500.52..
0.54.05664
0561.544.
65.2.5920
465192529.

حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأمساك
صناعة
مناجم وحماجر
كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية
بناء وانشاءات
جتارة
نقل واتصاالت
خدمات
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
تداول اسهم
أخرى
احلد االقصى للتعرض للمخاطر
ناقص :ضمانات القروض والسلف العاملة
()0.5.005129
وغري العاملة
صافي الحد األقصى للتعرض للمخاطر

64562.5212
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المجموع

050295619
062501.
6295246
0.15111
65..1
650.15.00
92456.0
425.9.
6665610
.665446
.52.95662

051..56.1
651.251.2
0.152.1
.5.225.66
0.15111
65..1
65.645.29
015.095.16
6025419
0564051.2
0.54.05664
0561.544.
456105416
4.59..5960

()6544.56.0

()6150.25641

6546659..

6.52095.20
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر االئتمان (تتمة)
ج) تحليل قروض وسلف البنك وفقا للقطاع اإلقتصادي (تتمة)

احلد االقصى للتعرض للمخاطر
باآلف الرياالت السعودية
االلتزامات احملتملة
والتعهدات ذات العالقة
القروض والسلف بعد
باالئتمان بعد خصم
خصم خمصصات
خمصصات اخنفاض القيمة
اخنفاض القيمة

7112م

حكومية وشبه حكومية
بنوك ومؤسسات مالية أخرى
زراعة وأمساك
صناعة
مناجم وحماجر
كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية
بناء وانشاءات
جتارة
نقل واتصاالت
خدمات
قروض شخصية وبطاقات ائتمان
تداول اسهم
أخرى
احلد االقصى للتعرض للمخاطر
ناقص :ضمانات القروض والسلف العاملة
)(37،6.2،.53
وغري العاملة
3.372.531
7.7.1..
2.6.3.2.1
3.513.627
.،622،722
376،22.
3،321،132
32.111.11.
6.31..265
1.137.1.3
36.371.237

صايف احلد األقصى للتعرض للمخاطر

د)

63.273.2.1

6.313
3،5..،127
3.16.
157،272
351،111
1.353
6.535.531
275.637
65..32
613.111
322.513
2.166.722

3،321،233
6،1.2،322
3.16.
2،256،522
351،111
1.353
3،13.،211
.،.23،115
3.2،237
3،123،13.
32.111.11.
6،31.،265
1.215..66
32.3.2.231

)(6،375،123

)(3.،773،112

1.537.226

62.366.575

الحد األقصى للتعرض للمخاطر

فيما يلي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات
وحتسينات أخرى لالئتمان:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

الموجودات

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى (اإليضاح )4
استثمارات (اإليضاح )2
قروض وسلف ،صايف (اإليضاح )6
أصول أخرى – تأمينات نقدية مقابل مشتقات وعموالت خاصة مستحقة (اإليضاح )3

إجمالي الموجودات

0.990.001
06.434.022
24.731.630
001.376
03.111.049
9.290.300
041.001
69.221.106

التعهدات وااللتزامات ،صايف (االيضحان  11و(11ج))
املشتقات  -القيمة العادلة اإلجيابية ،صايف (اإليضاح )11

إجمالي الحد األقصى للتعرض للمخاطر

304

اجملموع
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..11...11
99.313.119
.3.911.1.1
901.101
01.11..311
1.0.1.113
911.099
13.1.1..11

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 13التركز الجغرافي
أ) فيم ــا يل ــي التوزي ـ ـ اجلغ ـ ـرايف للفئ ــات الرئيسـ ــية للموج ــودات املالي ــة والتعهـ ــدات وااللتزام ــات وخمـ ــاطر
االئتمان:
المملكة العربية
االسعودية

6102م
موجودات مالية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
96.5146
نقد في الصندوق
456295..6
ارصدة لدى مؤسسة النقد
ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى
95.24
حساب جاري
.095226
ودائع أسواق المال
استثمارات
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
965..2
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل
656.1
0250225424
المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات
0015.66
المحتفظ بها للمتاجرة
0.592.
المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية
قروض وسلف بالصافي
4625012
بطاقات ائتمان
0.51645.40
قروض استهالكية
6456.2590.
قروض تجارية
6915...
اخرى
06959..
استثمار في شركة زميلة
6.159.1
موجودات اخرى
245962560.
اإلجمالي

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى والشرق
األوسط
ــ
ــ

باآلف الرياالت السعودية

أوروبا

ــ
ــ

ــ
ــ

96.5146
456295..6

.6.
ــ

45224
ــ

6645.42
050065161

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

965..2

022
ــ

ــ
ــ

25622
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

005.64
0250225424

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

0015.66
0.592.

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
.6.

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
45224

.05901
6965622

ــ
6.2
ــ
ــ
ــ
ــ
44.5246

ــ
ــ

امريكا الشمالية

0605.20
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
0605.20
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ــ
ــ

جنوب شرق
آسيا

دول أخرى

اإلجمالي

625624
ــ

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
645..1

4625012
0.51645.40
6456.2590.
6915...
06959..
6.159.1
2.5...529.

305

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 13التركز الجغرافي (تتمة)

6132م
المطلوبات المالية
ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى
حسابات جارية
ودائ يف أسواق املال
قروض نقدية من مؤسسة النقد
ودائع العمالء
حتت الطلب
ألجل
اخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
صكوك تعزيز راس المال
مطلوبات أخرى
اإلجمالي

المملكة العربية
االسعودية

دول مجلس
التعاون الخليجي
األخرى والشرق
األوسط

11.417
7.676.116

71.111
471.741

72.217.711
72.167.177
312.671

ــ

117.172
771.231
7.116.471
771.117
27.116.114

باآلف الرياالت السعودية

أوروبا

امريكا الشمالية

جنوب شرق
آسيا

2.363

31.767
1.446.142

3.772

11.641

ــ

ــ

ــ

4.717

713

7

1

27

1

ــ

ــ

ــ

7.421

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

432.723

11.114

11.641

11.476 143.341

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1.163
141.763

دول أخرى

اإلجمالي

ــ

ــ
ــ

ــ

ــ

72.277.726
72.167.177
311.171
117.172
771.231
7.116.471
771.117
21.712.147

التعهدات وااللتزامات
361.446
خطابات اعتماد
1.317.711
خطابات ضمان
612.131
قبوالت
ارتباطات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان 121.111
2.672.774
مخاطر االئتمان (المعادل االئتماني)
التعهدات وااللتزامات
361.446
خطابات ائتمان
1.321.613
خطابات ضمان
117.242
قبوالت
تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان 121.111
المشتقات
62.473
حمتفظ هبا للمتاجرة
71.111
حمتفظ هبا للتحوط

ــ

ــ

2.111

7.711

ــ

ــ

1.332
13.711
2.271

71.131

2.111

7.711

11.762

377.337
4.144.774
611.361
121.111
2.173.776

221
12.471

ــ

ــ

7.211

1.117

ــ

ــ

1.332
3.611
7.712
ــ

377.337
7.177.117
112.311
121.111

427
17.777

11.643
71.363

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1.421.113

11.763

31.231

7.211

1.117

306

ــ

113.731
1.111
ــ

141.131

ــ

63.132
621
ــ

221
71.147
ــ
ــ

ــ
ــ
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ــ

ــ

ــ

ــ

71.111

33.211
26.741
1.626.311

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 13التركز الجغرافي (تتمة)
باآلف الرياالت السعودية

7112م
األصول المالية
ارصدة ونقد لدى مؤسسة النقد
نقد يف الصندوق
ارصدة لدى مؤسسة النقد
أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى
حسابات جارية
ايداعات أسواق املال
استثمارات
حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

اململكة العربية
االسعودية
361.111
7.764.311
33.637
1.177.734
161.126

دول جملس التعاون
اخلليجي األخرى
والشرق األوسط
ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

361.111

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

7.764.311

171.314

111.261

1.263

73.113

716.211
1.367.311

ــ

ــ

ــ

ــ

161.126

32.666
142.117
ــ

حمتفظ بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل
حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
القيمة العادلة الموجبة للمتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات للتدفقات النقدية
قروض وسلف بالصافي
خطابات اعتماد
قروض استهالكية
قروض جتارية
اخرى

141.741
12.627.161
1.737 72.111.766
ــ
121.146

استثمار في شركة زميلة
موجودات اخرى

171.114

أخرى
االجمالي

116.114
344.711 61.146.621

1.743

أوروبا

امريكا الشمالية

جنوب شرق
اسيا

دول أخرى

اإلمجايل

ــ

ــ

ــ

ــ

11.133.372

111
ــ

ــ
ــ

1.111

ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

11.671
11.133.372

117.474
11.117

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

117.474
11.117

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

36.

ــ

ــ

ــ

ــ

141.741
12.627.161
72.177.637
121.146

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

171.114

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1.263

73.711

116.114
67.241.371

171.314
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 13التركز الجغرافي (تتمة)
باآلف الرياالت السعودية

7112م
المطلوبات المالية
ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى
حسابات جارية
إيداعات أسواق املال
قروض نقدية من مؤسسة النقد
ودائع العمالء
حتت الطلب
ألجل
اخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتتحوطات تدفقات نقدية
صكوك تعزيز راس المال
مطلوبات أخرى

اململكة العربية
االسعودية
71
7.372.163
633.377
74.371.173
71.217.117
1.711.373

71.111
146.111

أوروبا

امريكا الشمالية

جنوب شرق اسيا

دول أخرى

ــ
ــ

7.137

ــ
ــ

137

74.342.476
71.217.117
1.717.211
117.474
117.473
1.116.316
643.777
22.121.662

1.731

ــ

ــ

ــ

16.162

711

1

4

1

ــ

ــ

ــ

611

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

3.171

117

112
21.476

ــ

ــ

ــ

ــ

1.161
711.131
1.166
ــ

6435367

1.161
113.137
611
ــ

7.111
1.121
174.731

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

11.317
ــ

ــ

4
4.171
1.177
4.712

ــ

3853.3

315.16

375311

ــ

4.171
4.113
7.147

112
73.711
ــ
ــ

11.174
11.777
21.633
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ــ
ــ

71.712
13.234
43.732

ــ

1.114

ــ

6.366

اإلمجايل
12.617
1.171.717
633.377

33

117.474
117.474
ــ
1.116.316
ــ
643.777
117.614 22.421.761

اإلجمالي
التعهدات وااللتزامات
714.171
خطابات اعتماد
4.162.717
خطابات ضمان
441.721
قبوالت
ارتباطات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان 121.111
352.15.81
مخاطر االئتمان (المعادل االئتماني)
التعهدات وااللتزامات
714.171
خطابات ائتمان
7.117.612
خطابات ضمان
771.172
قبوالت
تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان 121.111
المشتقات
11.111
حمتفظ هبا للمتاجرة
ــ
حمتفظ هبا للتحوط
1.171.611

308

دول جملس التعاون
اخلليجي األخرى
والشرق األوسط

ــ

ــ

ــ

611
ــ
ــ

211
ــ

111
ــ
ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

11.717

111

741.174
4.614.331
447.417
121.111
251665722
741.174
7.147.432
771.711
121.111
113.241
11.166
1.617.372

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 13التركز الجغرافي (تتمة)
بعض صناديق االستثمار الدولية املشرتكة اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية قاعد ًة هلا مت
تصنيفها ضمن الفئة الدولية يف اإليضاح ( 2أ) حول هذه القوائم املالية املوحدة من أجل هذا
اإليضاح.
يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات بناءً على الطريقة املعتمدة من مؤسسة النقد
العريب السعودي .
ب ) فيما يلي التوزي اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:
باآلف الرياالت السعودية
مخصص خسائر االئتمان
صافي القروض والسلف غير العاملة
7112م
6132م
7112م
6132م
المملكة العربية السعودية
بطاقات االئتمان
القروض االستهالكية
القروض التجارية

41.361
90.709
244.301
219.333

31.1.1
913.301
911.11.
100.131

6.771
402.021
230.104
006.061

31.901
311.913
111.310
19..11.

 - 16مخاطر السوق
خماطر السوق هي خماطر تأثر رأس مال اجملموعة أو أرباحها سلبياً أو عدم قدرهتا على الوفاء بأهدافها
العملية جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب اسعار السوق من عموالت وفروق ائتمانية (ليس
هلا عالقة بالتغري يف الوض االئتماين للملتزم /املصدر) ،واسعار األسهم واسعار صرف العمالت
األجنبية .إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والتحكم هبا ضمن
حدود مقبولة م تعظيم العوائد.
تقوم اجملموعة بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخماطر تتعلق
بعمليات غري املتاجرة .يتم التعامل م عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف
األسهم وصناديق االستثمار على أساس القيمة العادلة.
يقوم جملس اإلدارة باعتماد حدود للمستويات املقبولة من املخاطر يف عمليات املتاجرة ونشاطات
غري املتاجرة .تعترب جلنة سياسات خماطر السوق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوق .مبوجب
الصالحيات املخولة هلا من اجمللس ،تقوم اللجنة بوض إطار حيدد مستوى معتمد لقبول املخاطر.
يتم عمل تقرير يومي مفصل ملخاطر السوق يبني خماطر السوق اليت تتعرض هلا اجملموعة مقارنة
باملستويات احملددة .يتم مراجعة هذا التقرير اليومي من قبل رئيس إدارة اخلزينة ورئيس إدارة املخاطر.
يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة باستخدام حتليالت احلساسية.
أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة
تنشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات اسعار العمالت األجنبية
والتغريات يف اسعار األسهم وصايف قيمة أصول صناديق االستثمار.
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
( )3مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل خماطر العمالت األجنبية يف خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف
اسعار صرف العمالت األجنبية .تقوم اجملموعة بإدارة التعرض للتقلبات يف اسعار صرف
العمالت األجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .قام جملس اإلدارة
بوض حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر حسب أنواع العمالت .يتم مراجعة هذه املراكز
يومياً للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.
كما يف هناية السنة ،اجملموعة معرضة للمخاطر اهلامة التالية يف عمليات املتاجرة اليت متت
بعمالت أجنبية كما يف  11ديسمرب:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
0.000
900
ــ
ــ
0.204

دوالر امريكي
يورو
جنيه اسرتليين
ين ياباين
دوالر هونج كونج

31.101
91.109
90.311
.1.111
..191

يبني اجلدول التايل مدى تعرض اجملموعة ملخاطر العمالت كما يف  11ديسمرب بالنسبة
ملراكزها من العمالت األجنبية .يقوم هذا التحليل حبساب تأثري التغريات احملتملة املعقولة
لسعر الصرف مقابل الريال السعودي م بقاء املتغريات األخرى ثابتة على قائمة الدخل
املوحدة مبا فيها من تأثريات أدوات التحوط .إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف
نقص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة ،بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زيادة
حمتملة .إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اختاذها من قبل
اجملموعة للتخفيف من تأثري تلك التغريات:
العمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليين
ين ياباين
دوالر هونج
كونج

310

6132م
زيادة/نقص في سعر التأثير على صافي الدخل
الصرف بالمائه ( %باآلف الرياالت السعودية)

7112م
زيادة/نقص يف سعر التأثري على صايف الدخل
(باآلف الرياالت السعودية)
الصرف باملائه %

1517 ±
1.41 ±
02.00 ±
04.01 ±

40 ±
43 ±
 ±ــ
 ±ــ

1.41 ±
17.76 ±
1.24 ±
1.7 ±

112 ±
7.171 ±
1.114 ±
1.112 ±

1576 ±

1. ±

1.11 ±

14 ±

- 17 -

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
 )6مخاطر اسعار األسهم
خماطر اسعار األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات
يف مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقاً من صايف قيمة أصول
الصناديق.
إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي أسهم
حمتفظ هبا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة .تقوم اجملموعة بإدارة
املخاطر املتعلقة بالصناديق عن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول الصناديق .يتم
إدارة استثمارات األسهم والصناديق من قبل اجملموعة بالتعاون م مستشاري استثمارات
حمرتفني ،ويتم إدارة خماطر اسعار األسهم من قبل اجملموعة على أساس كل حمفظة خاصة
بكل صندوق .إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـ ـ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة
لألسهم احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة كما يف  11ديسمرب و 11ديسمرب والذي يعود إىل
تغريات معقولة حمتملة يف صايف قيمة موجودات الصندوق ذي العالقة م بقاء مجي
العوامل األخرى املتغرية ثابتة ـ ـ هي كما يلي:

المحفظة
صندوق الثريا
صندوق الرخير
صندوق المشارق
صندوق القوافل
األسواق الدولية الناشئة
الصناديق األرخرى

6102م
التأثير على قائمة
الدخل الموحدة
الزيادة/االنخفاض
(باآلف الرياالت
في سعر السهم
السعودية)
بالمائه%
%0.3 ±

%3.70 ±
%7.24 ±
%2.07 ±
%3.70 ±
%2.07 ±

 ±ــ

5102م
التأثير على قائمة
الزيادة/االنرخفاض الدرخل الموحدة
(باالف الرياالت
في سعر السهم
السعودية)
بالمائه%
%0.19 ±

3.1.1 ±

%0.11 ±

9.11. ±

 ±ــ

%1.11 ±

..111 ±

 ±ــ

%91.11 ±

91..1. ±

4.071 ±

%0.11 ±

9.191 ±

%91.11 ±

99.111 ±

 ±ــ

4.371 ±

التأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لألسهم املدرجة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل املوحدة  -كما يف  11ديسمرب 7116م الناجتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف
مؤشرات السوق التالية م بقاء العوامل املتغرية األخرى ثابتة  -على النحو التايل:
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
 )6مخاطر اسعار األسهم

مؤشر السوق
تداول

6102م
التأثير على قائمة
الدخل الموحدة
الزيادة/االنخفاض
في المؤشر بالمائه (باآلف الرياالت
السعودية)
%

%2.07 ±

43 ±

5102م
التأثير على قائمة
الدرخل الموحدة
الزيادة/االنرخفاض
في المؤشر بالمائه (باآلف الرياالت
السعودية)
%

%91.11 ±

1.111 ±

ب) مخاطر السوق  -للعمليات غير التجارية
تنشأ خماطر السوق للعمليات غري التجارية أو املراكز البنكية أساساً من سعر العموالت اخلاصة
والتعرض لتقلبات اسعار العمالت األجنبية وتقلبات اسعار األسهم.
 )3مخاطر اسعار العموالت الخاصة
تنشأ خماطر اسعار العمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التغري يف اسعار العمولة اخلاصة إىل
التأ ثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية .قامت جلنة
سياسات خماطر السوق يف اجملموعة بوض حدود على فجوة اسعار العموالت اخلاصة .يتم
مراقبة املراكز بشكل يومي م تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماطر السوق
للتأكد من بقاء املراكز ضمن احلدود املعتمدة .يف حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق ،فإنه يتم
عمل تقارير عن فجوة املوجودات  -املطلوبات ورفعها إىل جلنة سياسات خماطر السوق بصورة
أكثر تكراراً.
يوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن تأثري تغريات مقدرة معقولة يف اسعار العموالت
اخلاصة ،م بقاء باقي العوامل املتغرية األخرى ثابتة ،على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة .إن
حساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف اسعار العموالت اخلاصة على صايف دخل
العموالت اخلاصة لسنة واحدة ،وذلك بناءً على املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري
أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف  11ديسمرب 7116م مبا يف ذلك تأثري
أدوات التحوط .إن مجي أوجه التعرض غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم
االفصاح عن احلساسية املرتبطة هبا بالعملة احمللية .إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار
اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة بإختاذها للتخفيف من تأثري تلك املتغريات.

312
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق  -للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )3مخاطر اسعار العموالت الخاصة

العمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

لاير سعودي
دوالر أمريكي
درهم امارايت

6132م
حساسية دخل العموالت
الزيادة /االنخفاض الخاصة
في نقاط األساس (باآلف الرياالت السعودية)

7112م
حساسية دخل العموالت
الزيادة /االخنفاض اخلاصة
يف نقاط األساس (باآلف الرياالت السعودية)

63±

315371 ±

72±

63±

6±

72±

63±

35.11 ±

72±

11.113 ±
1.761 ±
7±

حساسية اسعار العموالت للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي
تقوم اجملموعة بإدارة خماطر التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب اسعار العموالت السائدة يف السوق
على مركزها املايل وتدفقاهتا النقدية .يلخص اجلدول التايل خماطر اسعار العموالت على اجملموعة.
كما يشتمل على موجودات ومطلوبات اجملموعة املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ إعادة
التسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ـ أيهما يق أوالً .تتعرض اجملموعة ملخاطر اسعار العموالت
نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز
املايل اليت تستحق أو سيتم جتديد اسعارها يف فرتة حمددة .تقوم اجملموعة بإدارة هذه املخاطر وذلك
مبطابقة تواريخ إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات من خالل إسرتاتيجيات إدارة املخاطر.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق – للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )3مخاطر اسعار العموالت الخاصة (تتمة)
 36 – 1شهرا

6132م
الموجودات
نقد وارصدة لدى مؤسسة
النقد

خالل  1أشهر

نقد يف الصندوق

-

-

ارصدة ملؤسسة النقد

353135.14

-

 3 – 3سنوات

باآلف الرياالت السعودية

بدون عمولة

المجموع

اكثر من  3سنوات

-

-

.675141

.675141

-

-

657175828

4562.5776

عائد العمولة الفعلي

%7.00

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية
األخرى
حسابات جارية
ايداعات أسواق املال

353365111

-

-

-

6645748

6645748

-

-

-

35111

353315111

%3531

استثمارات
حمتفظ هبا بالقيمةالعادلة من
خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

.65332

.65332

-

حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل
اآلخر
حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

857435312

7835337

-

1735111

253.15671

335764

335764

.65328

3253885424

%4.13

القيمة العادلة الموجبة
للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة

-

-

-

-

3315711

3315711

-

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات
نقدية

-

-

-

-

-

-

-

375.83

375.83

-

قروض وسلف ،صافي
4625318

%42.14

315.375.3.

4354.8

81582.

3751635337

%2.04

351185.76

325434

683572.

6456325.33

%0.73

اخرى

-

-

-

-

1.15333

1.15333

-

استثمار في شركة زميلة

-

-

-

-

36.5.77

36.5.77

-

عقارات أخرى،صافي

-

-

-

-

265136

265136

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

713523.

713523.

موجودات أخرى

-

-

-

-

1715.71

1715.71

256435122

22513.5128

بطاقات ائتمان

4625318

قروض استهالكية

352425813

451115.32

قروض جتارية

3354415.74

3354745782

إجمالي الموجودات

314

645.165.67

3253.3563.

3651135.13

256365383
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق – للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )6مخاطر اسعار العموالت الخاصة (تتمة)
6132م

خالل  1أشهر

 36 – 1شهرا

 3 – 3سنوات

باآلف الرياالت السعودية
اكثر من  3سنوات

بدون عمولة

المجموع

عائد العمولة الفعلي

المطلوبات وحقوق المساهين
أرصدة للبنوك
والمؤسسات المالية
األخرى
حسابات جارية
ايداعات يف أسواق املال

657.25111

قورض نقدية من مؤسسة النقد -

2485111
-

-

-

.85627

.85627

-

-

65843

154425843

-

-

-

-

%0.20
-

ودائع للعمالء
حتت الطلب
ألجل
اخرى

3753715786
-

2544.5162
-

.845314
-

-

6353665632

6353665632

-

-

33.5283

6353275167

%4.30

-

.315173

.315173

-

القيمة االعادلة لسالبة
للمشتقات

حمتفظ هبا كنحوطات
تدفقات نقدية

-

-

-

-

3365363

3365363

-

-

-

-

-

66353.1

66353.1

-

صكوك لتعزيز رأس المال

-

-

-

25473

651125473

حمتفظ هبا للمتاجرة

651115111

%2.49

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

7685387

7685387

-

حقوق المساهمين

-

-

-

-

853115362

853115362

-

إجمالي المطلوبات وحقوق
المساهمين

61512.5786

.51.75162

-

.845314

1358285162

22513.5128

الفجوة داخل قائمة المركز
المالي

453315343

754.45611

33514751.7

256365383

()351835873

()351315111

22.5173

()6.52625.21

-

حساسية اسعار العموالت
خارج قائمة المركز المالي 651265311

-

-

إجمالي فجوة الحساسية
السعار العموالت

253.35243

253365138

.5..751.7

25.635321

()6.52625.21

-

المركز التراكمي لفجوة
الحساسية السعار
العموالت

253.35243

3657185111

6657135411

6.52625.21
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق – للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )6مخاطر اسعار العموالت الخاصة (تتمة)
بدون عمولة

اجملموع

7112م

نقد يف الصندوق

-

-

-

-

361.111

361.111

ارصدة ىل مؤسسة النقد

14.333

-

-

-

7.743.314

7.743.314

الموجودات
نقد وارصدة لدى مؤسسة
النقد

خالل  1أشهر

 17 – 1شهراً

 2 – 1سنوات

باآلف الرياالت السعودية
اكثر من  2سنوات

عائد العمولة الفعلي

%1.01

أرصدة لدى البنوك
والمؤسسات المالية
األخرى
حسابات جارية
ايداعات يف أسواق املال

1.116.721

761.721

-

-

716.211

716.211

-

-

17.311

1.367.311

%1.43

استثمارات
حمتفظ هبا بالقيمةالعادلة من
خالل قائمة الدخل

-

-

-

-

161.126

161.126

-

حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل
االخر
حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

1.143.147

417.741

-

114.146

6.117.713

11.671

11.671

71.711

11.133.372

%3.11

القيمة العادلة املوجبة
للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة

-

-

-

-

117.474

117.474

-

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات
نقدية

-

-

-

-

-

-

-

11.117

11.117

قروض وسلف ،صايف
141.741

%3..11

بطاقات ائتمان

141.741

3.614.171

23.112

71.727

12.627.161

%..01

قروض استهالكية

1.417.167

4.217.743

1.121.131

11.741

716.241

72.177.637

%1.11

قروض جتارية

11.444.246

11.177.177

اخرى

-

-

-

-

121.146

121.146

-

استثمار يف شركة زميلة

-

-

-

-

171.114

171.114

-

عقارات أخرى،صايف

-

-

-

-

44.176

44.176

-

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

-

-

-

671.111

673.111

-

موجودات أخرى
إمجايل املوجودات

316

71.742.427

11.111.314

-

11.371.412

6.762.167

- 11 -

-

116.114

116.114

6.327.711

61.764.114

-

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق – للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )6مخاطر اسعار العموالت الخاصة (تتمة)
خالل  1أشهر

7112م

خالل  1أشهر

خالل  1أشهر

باآلف الرياالت السعودية
خالل  1أشهر

خالل  1أشهر

خالل  1أشهر

خالل  1أشهر

املطلوبات وحقوق املساهني
أرصدة للبنوك واملؤسسات
املالية األخرى
حسابات جارية

1.114.721

ايداعات أسواق املال

قورض نقدية من مؤسسة النقد 633.111

-

-

-

12.617

12.617

-

-

-

7.427

1.171.717

-

-

-

13

633.377

%1.19

ودائ للعمالء
حتت الطلب

12.771.311

ألجل
اخرى

-

7.717.371
-

316،717
-

74.342.476

-

-

74.342.476

9.11%
-

-

31.234

71.217.117

-

1.717.211

1.717.211

القيمة السالبة للمشتقات
-

-

-

-

117.474

117.474

-

حمتفظ هبا للمتاجرة

-

-

-

-

114.473

114.473

-

-

-

-

6.316

1،111،111

مطلوبات أخرى

-

-

-

-

643.777

643.777

-

املطلوبات وحقوق املسامهني

-

-

-

-

7،411،463

7،411،463

-

حمتفظ هبا كتحوطات
تدفقات نقدية
صكوك لتعزيز رأس املال

1.111.111

3.1.%

إمجايل املطلوبات وحقوق
71.712.146

املسامهني

7.717.371

316،717

-

14.724.411

61.764.114

الفجوة داخل قائمة املركز
()13.213

املايل

11،237،316

3،311،711

6،762،167

()77.117.177

-

حساسية اسعار العموالت
خارج قائمة املركز املايل

1.211.111

1،616،261

)(114،611

)(7،111،172

1.461.417

11،773،433

3،673،172

1،111،137

-

-

إمجايل فجوة احلساسية
السعار العموالت

()77.117.177

-

املركز الرتاكمي لفجوة
احلساسية السعار العموالت 1.461.417

14.713.311

74.411.312

77.117.177

-

-

إن سعر العمولة الفعلي (العائد الفعلي) ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استخدامه يف
احتساب القيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة .إن هذا السعر هو السعر
التارخيي ألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر متغري أو أداة
مسجلة بالقيمة العادلة.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق – للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )6مخاطر العمالت
خماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف اسعار صرف
العمالت األجنبية .تقوم اجملموعة بإدارة التعرض للتقلبات يف اسعار صرف العمالت
األجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية .قام جملس اإلدارة بوض حدود
ملستوى التعرض هلذه املخاطر على حسب أنواع العمالت .يتم مراجعة هذه املراكز يومياً
للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.
كما يف هناية السنة ،كانت لدى اجملموعة نقاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية واملقيدة
بالعمالت األجنبية كما يف  11ديسمرب:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
دائن( /مدين)
دائن( /مدين)
304.117
3.170

دوالر امريكي
درهم امارايت

.11.131
99..11

يبني اجلدول التايل مدى تعرض اجملموعة ملخاطر العمالت كما يف  11ديسمرب 7116م
بالنسبة ملوقف عمالهتا األجنبية .مت إجراء هذا التحليل حلساب تأثري التغريات احملتملة
املعقولة لسعر الصرف مقابل الريال السعودي م بقاء املتغريات األخرى ثابتة ،مبا يف ذلك
أثر أدوات التحوط ،على قائمة الدخل املوحدة .إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس
صايف نقص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة ،بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف
زيادة حمتملة .ال تأخذ حتليالت احلساسية يف االعتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل
اجملموعة للتحفيف من حدة تأثري تلك املتغريات:

العملة
دوالر أمريكي
درهم امارايت

6132م
التأثير على صافي
زيادة  /انخفاض
الدخل (باآلف
في سعر العملة
الرياالت السعودية)
(بالمائة)
432 ±
1513 ±
3±
1513 ±

7112م
التأثري على صايف
زيادة  /اخنفاض
الدخل (باآلف
يف سعر العملة
الرياالت السعودية)
(باملائة)
712 ±
1.12 ±
6±
1.12 ±

 )1مخاطر اسعار األسهم
خماطر اسعار األسهم هي خماطر إخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغري يف مستويات
مؤشر األسهم والقيمة الفردية لألسهم.
إن التأثري على حقوق املسامهني (احتياطيات أخرى) نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات
حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -كما يف 11
ديسمرب 7116م و 11ديسمرب 7112م والناجتة عن تغريات حمتملة معقولة يف مؤشرات
السوق التالية ،م بقاء العوامل األخرى املتغرية ثابتة  -هو على النحو التايل:
318

- 31 -

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 16مخاطر السوق (تتمة)
ب) مخاطر السوق – للعمليات غير التجارية (تتمة)
 )1مخاطر اسعار األسهم (تتمة)

مؤشر السوق
بورصة نيويورك

6132م
التأثير على حقوق المساهمين
الزيادة/االنخفاض في (احتياطيات أخرى)
(باآلف الرياالت السعودية)
المؤشر بالمائه
747 ±
%.513 ±

الزيادة/االخنفاض
يف املؤشر باملائه
%2.66 ±

7112م
التأثري على حقوق املسامهني
(احتياطيات أخرى)
(باآلف الرياالت السعودية)
461 ±

 - 11مخاطر السيولة
خماطر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات السداد املرتتبة عليها عند استحقاقها يف
الظروف الطبيعية والضاغطة .تق خماطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو اخنفاض
مستوى االئتمان مما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفاجئ من بعض مصادر التمويل .وللتقليل من هذه
املخاطر ،قامت اإلدارة بتنوي مصادر التمويل لدعم الودائ األساسية ،وإدارة املوجودات بعد األخذ
بعني االعتبار توفر السيولة ،واحلفاظ على رصيد كاف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للبي
ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي .كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية
مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.
طبقاً لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("مؤسسة
النقد") جيب ان حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد بنسبة  %7من إمجايل الودائ حتت
الطلب وبنسبة  %4من املدخرات والودائ ألجل .باالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضاً
باحتياطيات سيولة ال تقل عن  %71من التزامات الودائ على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها إىل
نقد خالل فرتة ال تزيد عن  11يوماً .لدى البنك القدرة على رف أرصدته اإلضافية عن طريق
تسهيالت إعادة شراء متوفرة لدى مؤسسة النقد بنسبة  %17من قيمة سندات دين صادرة عن
مؤسسة النقد العريب السعودي أو مضمونة من احلكومة.
يتم تقييم وإدارة وض السيولة باستخدام عدة تصورات ،م إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة
املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خاص .إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب
حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائ وفقاً لظروف السوق .تتكون املوجودات السائلة من
النقدية ،والودائ البنكية قصرية األجل ،واملراحبات لدى مؤسسة النقد ،وسندات الدين السائلة املتاحة
للبي الفوري .وتتكون التزامات الودائ من ودائ العمالء والبنوك باستثناء ودائ البنوك اخلارجية
بالعمالت األجنبية .يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائ .
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
كانت نسبة السيولة خالل السنة كما يلي:
6102م

كما يف  11ديسمرب
املتوسط خالل الفرتة
األعلى
األدىن

%6.
%63
%13
%38

5102م

%71
%77
%12
%71

أ) تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية غير المخصومة
يلخص اجلدول التايل تواريخ استحقاق املطلوبات املالية للمجموعة كما يف  11ديسمرب
7116م و 7112م بناءً على التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة .مبا أن مدفوعات
العموالت اخلاصة حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول ،فإن اجملامي ال تتطابق
م قائمة املركز املايل املوحدة .مت حتديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على أساس الفرتة
املتبقية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة إىل تاريخ االستحقاق التعاقدي م عدم األخذ يف
االعتبار االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما هو موضح يف اإليضاح (ب) أدناه (حتليل
االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات) .مت اعتبار املدفوعات املرتبطة بإشعار كما لو أن
هناك إشعار فوري للسداد .وم ذلك ،تتوق اجملموعة أن العديد من العمالء لن يطالبوا بالسداد
يف التاريخ املبكر الذي تتوق اجملموعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس التدفقات النقدية
املتوقعة حسب ما يشري إليه تاريخ االحتفاظ بالودائ لدى اجملموعة.

320
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
ب) تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (تتمة)
باآلف الرياالت السعودية

بدون تاريخ
استحقاق محدد

المجموع

-

-

-

-

31.460

31.460

4.033.197

600.920

-

-

-

-

-

-

-

خالل 1أشهر

36 – 1شهرا

 3 – 3سنوات

اكثر من  3سنوات

المطلوبات المالية
كما في  13ديسمبر 6132م
أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
األخرى
حسابات جارية
إيداعات أسواق املال
ودائع للعمالء
حتت الطلب
ألجل
اخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
صكوك لتعزيز رأس المال
مطلوبات اخرى
إجمالي المطلوبات المالية غير
المخصومة

01.032

1.043

40.994

007

6.320

47.177

69.006

990.244

-

-

-

40.120.664

3.906.260

217.009

4.007.266

املشتقات

019.313

1.1.911

0.191.111

0.901..19

01.764.290
309.700

40.044.406

9.200.000
40.044.406

1.641.340

67.067

-

-

46.004.047

-

-

-

-

309.700

00.912

07.701

-

004.040

010.472

-

440.039

4.909.422

-

4.030.744

-

041.010

041.010

46.921.007

67.030.106

-

93.111.911
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
أ) تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية (تتمة)
باآلف الرياالت السعودية
خالل 1أشهر

17 – 1شهراً

 2 – 1سنوات

اكثر من  2سنوات

بدون تاريخ
استحقاق حمدد

اجملموع

10.113

10.113

-

111.111

املطلوبات املالية
كما يف  11ديسمرب 7112م
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
األخرى
حسابات جارية
إيداعات أسواق املال
قروض من مؤسسة النقد
ودائ للعمالء
حتت الطلب
ألجل
اخرى
القيمة اعادلة السالبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
صكوك تعزيز رأس املال
مطلبوات أخرى
إمجايل املطلوبات املالية غري
املخصومة

.1..990

-

-

-

-

-

9.313.011

991.091

01...3

-

901.333

911..1.

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.313

1.1.313

39..10.331

1.311.311

019..01

391.11.

30.110.111

01.399.199

املشتقات

391..39

9.311.031

..111.111

..301.001

-

-

-

-

-

-

-

111.111

-

-

-

-

-

-

-

1.119..93

9..1.1.11.

9.313.011
91.191
31..10

9.191.011
-

1.313.111
-

1.111
-

133

..111

3..1.0..31

-

1.111.911

31.011.911

3..110.311

91...11

9.191.011

1.111.111

إن بيان االستحقاقات التعاقدية اللتزامات البنك احملتملة وتعهداته املرتبطة باالئتمان تظهر ضمن
اإليضاح .11
ب) تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليال للموجودات واملطلوبات حسب املدى الزمين املتوق لتحصيلها أو
تسويتها .انظر اإليضاح (أ) أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية التعاقدية غري املخصومة
للمجموعة .ألغراض العرض فإن الودائ حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق
حمدد".
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
ب) تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات (تتمة)
(باآلف الرياالت السعودية)
بدون تاريخ
6132م

خالل  1أشهر

من  1الى  36شهرا

خالل سنة

من سنة إلى  3سنوات

اكثر من  3سنوات

اكثر من سنة

استحقاق محدد

اإلجمالي

الموجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
نقد يف الصندوق

-

-

-

-

-

-

340.729

340.729

ارصدة لدى مؤسسة النقد

-

-

-

-

-

-

2.463.004

2.463.004

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية
أخرى
حسابات جارية

-

-

-

-

-

-

442.021

442.021

ايداعات أسواق املال

-

0.009.797

0.009.797

-

-

-

-

0.009.797

استثمارات
حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

-

-

-

-

-

-

34.006

34.006

حمتفظ هبا من خالل قائمة الدخل الشامل
-

-

00.042

00.042

اآلخر

-

-

-

-

حمتفظ به بالتكلفة املطفأة

-

020.702

020.702

4.301.104

09.764.001

06.720.937

-

06.011.262

حمتفظ هبا للمتاجرة

06.174

1.043

40.990

00.912

07.701

10.274

-

007.099

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

00.310

-

00.310

-

-

-

-

00.310

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

قروض وسلف ،صافي
بطاقات ائتمان

026.419

-

026.419

-

-

قروض استهالكية

30.691

001.007

402.271

3.770.703

0.173.697

06.107.073

-

00.740.000

قروض جتارية

07.620.101

3.630.049

47.929.770

4.497.717

0.619.192

9.309.302

-

42.406.300

اخرى

-

913.136

913.136

603

603

-

937.000

استثمار في شركة زميلة

-

-

-

-

-

-

043.300

043.300

عقارات أخرى ،صافي

-

-

-

-

-

-

64.704

64.704

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

-

-

-

-

070.603

070.603

موجودات أخرى

07.006

30.442

020.177

-

-

-

440.007

907.307

إجمالي الموجودات

07.300.064

00.060.626

44.024.171

6.342.216

66.903.961

02.416.702

-

44.066.767

-

96.104.702

403.140

246.071

 - 32323

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
ب) تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات (تتمة)
(باآلف الرياالت السعودية)
بدون تاريخ
خالل  1أشهر

6132م

من  1الى  36شهرا

خالل سنة

من سنة إلى  3سنوات اكثر من  3سنوات

اكثر من سنة

استحقاق محدد

اإلجمالي

المطلوبات
أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
-

-

-

-

-

-

31.460

ايداعات أسواق املال

-

4.031.706

4.031.706

621.063

-

621.063

-

9.226.120

قروض من مؤسسة النقد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.407.220

-

0.407.220

-

-

-

-

309.700

حسابات جارية

31.460

ودائع للعمالء
حتت الطلب

0.979.410

ألجل

-

اخرى

02.609.430
-

03.306.017
-

40.044.406

40.044.406
40.060.740
309.700

القيمة العادلة السالبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة

01.032

1.043

46.049

00.912

07.701

10.274

-

004.040

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

40.994

007

40.224

6.320

010.472

032.000

-

440.039

صكوك لتعزيز راس المال

-

6.200

6.200

-

4.777.777

4.777.777

-

4.776.200

مطلوبات اخرى

-

-

-

-

-

-

041.010

041.010

40.460.010

01.400.124

0.921.100

إجمالي المطلوبات

00.246.210

44.000.434

0.310.020

 - 36324

4.030.444

1.001.063

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
ب)تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات
(باآلف الرياالت السعودية)
من سنة إىل 2
7112م

خالل  1أشهر

من  1اىل  17شهرا

خالل سنة

سنوات

بدون تاريخ
اكثر من  2سنوات

اكثر من سنة

استحقاق حمدد

اإلمجايل

املوجودات
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
نقد يف الصندوق
ارصدة لدى مؤسسة النقد

-

-

-

-

-

-

111.999

111.999

-

-

-

-

-

-

3.11..111

3.11..111

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى
حسابات جارية

-

-

-

-

-

-

111.011

ايداعات يف أسواق املال

-

1.911.919

1.911.919

111.101

-

111.101

-

111.011
1.111.119

استثمارات
حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

-

-

-

-

-

-

119.101

119.101

حمتفظ هبا من خالل قائمة الدخل الشامل
اآلخر
حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

-

-

-

-

-

-

-

999.111

999.111

3.131..01

1.119.111

91.111.111

99.131
-

99.131
91.111.130

القيمة العادلة املوجبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة

91.191

1.111

9..091

991.091

913.100

-

911..1.

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

91.111

-

91.111

-

-

-

-

91.111

بطاقات ائتمان

939.111

-

939.111

-

-

-

331.119

1.1.3.1

قروض استهالكية

11.113

919.311

339.199

1.191.1..

1.191..11

90..11..01

-

90.103.119

قروض جتارية

1..3..010

93.101.1.9

39.119.311

3.111.119

9.911..10

..1.9..11

-

30.133.113

اخرى

-

1.1.01.

1.1.01.

9.303

-

9.303

-

101.1.1

استثمار يف شركة زميلة

-

-

-

-

-

-

931.11.

931.11.

عقارات أخرى ،صايف

-

-

-

-

-

-

...931

...931

ممتلكات ومعدات ،صايف

-

-

-

-

111.111

111.111

-

-

-

3.1.131

111.99.

1.900..11

11.31..91.

01...3

قروض وسلف ،صايف

-

-

موجودات أخرى

31.1.1

19.1.1

10.119

إمجايل املوجودات

1.139..31

91.31..31.

30.110.113

90.399.111

90.119.111

19.313.113
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 11مخاطر السيولة (تتمة)
ب)تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات (تتمة)
(باآلف الرياالت السعودية)
من سنة إىل 2
7112م

خالل  1أشهر

من  1اىل  17شهرا

خالل سنة

سنوات

بدون تاريخ
اكثر من  2سنوات

اكثر من سنة

استحقاق حمدد

اإلمجايل

املطلوبات
أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى
حسابات جارية

-

-

-

-

-

-

10.113

10.113

ايداعات أسواق املال

-

1.139.111

1.139.111

-

-

-

-

1.139.111

قروض من مؤسسة النقد

-

111.133

111.133

-

-

-

-

111.133

-

-

-

-

-

-

3..1.0..31

..119.031

91.919.311

91.113.131

0.19..119

-

0.19..119

-

31.011.911

-

-

-

-

-

-

9.313.011

9.313.011

ودائ للعمالء
حتت الطلب
ألجل
اخرى

3..1.0..31

القيمة العادلة السالبة للمشتقات
حمتفظ هبا للمتاجرة

91.191

1.111

9..091

991.091

.01...3

913.100

-

911..1.

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

31..10

-

31..10

133

901.333

901.1..

-

91...11

صكوك لتعزيز راس املال

9.111.111

-

9.111.111

-

-

-

-

مطلوبات اخرى

-

-

-

-

-

-

1.1.313

1.1.313

إمجايل املطلوبات

0.1.0.091

91.911.131

33.1.3.1.0

0.119.111

391.11.

1.9.0.111

31.113.111

00.101.110
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 14قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي الذي يتم احلصول عليه مقابل بي أصل أو سداده لتحويل التزام من خالل معاملة
نظامية بني أطراف السوق يف تاريخ القياس ـ ـ سواء حبضور املوكل أو غيابه ـ ـ يف األسوق األكثر نفعي ًة
ومتاحة للمجموعة .القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من خماطر عندما يكون غري عامل.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
المستوى األول :االسعار املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية (دون تعديل أو إعادة ترتيب).
المستوى الثاني :االسعار املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أساليب تقييم
أخرى حبيث تستند مجي املدخالت اجلوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.
المستوى الثالث :طرق تقييم ال ترتكز معطياهتا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوق.
يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيم العادلة:
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صناديق استثمار
اسهم
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اسهم
مشتقات
المجموع
مطلوبات مالية
مشتقات
المجموع

6132م (باآلف الرياالت السعودية)
اإلجمالي
المستوى الثاني
المستوى األول

30.399
649
1.416

ــ
ــ

30.399
649

ــ
077.124

ــ
041.001
041.001

1.416
041.001
443.067

ــ
ــ

999.001
999.001

999.001
999.001
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 14قياس القيمة العادلة (تتمة)
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة):
موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صناديق استثمار
اسهم
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
اسهم
مشتقات
اجملموع
مطلوبات مالية
مشتقات
اجملموع

7112م (باآلف الرياالت السعودية)
اإلمجايل
املستوى الثاين
املستوى األول
ــ
ــ

139.119
11.110

ــ
111.311

ــ
911.099
911.099

1.913
911.099
011.1.1

ــ
ــ

119.101
119.101

119.101
119.101

139.119
11.110
1.913

تستند القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة على السعر املتداول يف تاريخ اعداد القوائم املالية .تتكون
املشتقات التجارية واملتحوط هلا املصنفة يف املستوى الثاين من الصرف األجنيب ،واخليارات،
ومقايضات أسعار العمولة والودائ املهيكلة .يتم تقييم عقود الصرف االجنيب بصورة عادلة
باستخدام معدل صرف آجلة مت تداوهلا يف سوق نشطة .يتم تقييم مقايضات اسعار العمولة
واخليارات والودائ املهيكلة بصورة عادلة من خالل أسعار العمولة اآلجلة املنبثقة من منحنيات العائد
املمكن رصدها .إن تأثريات اخلصم عموماً غري جوهرية بالنسبة للمشتقات يف املستوى الثاين مل تكن
هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.
خالل السنة ،مل يتم إجراء مناقالت ما بني املستويني األول والثاين .يتم تصنيف االستثمارات
اجلديدة اليت يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن املستويات املالئمة .مل تكون هناك موجودات أو
مطلوبات مالية مصنفة ضمن املستوى الثالث.
مت تنفيذ استثمارات تصل إىل  1.44مليون ريـال سعودي (7112م 1.44 :مليون ريـال سعودي)
بسعر التكلفة وبالتايل ال يتم التقييم بعدالة.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 14قياس القيمة العادلة (تتمة)
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة):
أ)

ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة:
 13ديسمبر 6132م
(باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة

 11ديسمرب 7112م
(باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
التكلفة املطفأة

األصول المالية:
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
قروض وسلف ،صايف
المجموع

351175778
3253885424
4651.852.3
3.52645.17

351185316
325617517.
4154275721
2351365.44

4.714.463
11.133.372
47.171.147
27.771.741

4.714.762
11.377.171
41.332.141
23.671.671

المطلوبات المالية:
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
ودائ للعمالء
المجموع

153435336
3352165134
3353475422

153435173
3352335437
3353215816

4.127.111
43.762.131
21.177.214

4.121.741
43.761.177
21.111.171

القيم العادلة للنقد واالرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي واملوجودات واملطلوبات األخرى
وصكوك تعزيز راس املال تقارب قيمها الدفرتية.
 - 13المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتعامل البنك خالل دورة أعماله العادية م أطراف ذات عالقة .وبرأي اإلدارة وجملس اإلدارة فإن
املعامالت م األطراف ذات العالقة تتم وفقاً السعار السوق .ختض التعامالت م األطراف ذات
العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب
السعودي .كانت األرصدة كما يف  11ديسمرب والناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية املوحدة
على النحو التايل:
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م

بنك باكستان الوطني (مساهم)
أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
التزامات وتعهدات
جهات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري
استثمارات
ودائ عميل
أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
وكبار المساهمين والجهات المنتسبة لهم
قروض وسلف
ودائ للعمالء
ذمم مدينة أخرى
التزامات وتعهدات

00
031
-

130
1.1
111

043.300
912.909

931.11.
101.119

21.042
937.334
-

01.001
11.101
..313

ميثل كبار املسامهني حصة ملكية تتجاوز  %2من رأمسال البنك.
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بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 13المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
التمويل المشترك للبنك وبرنامج منافع الموظفين ما بعد التوظيف
استثمارات
قروض وسلف ،صايف
ودائ عميل

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
30.243
934.706
4.313

139.119
1.1.101
01

فيما يلي حتليال باإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى م األطراف ذات العالقة واملدرجة يف
القوائم املالية املوحدة:
دخل عموالت خاصة
مصاريف عموالت خاصة
دخل اتعاب وعموالت
صايف مدفوعات حلصة مصروفات بشركة زميلة
أقساط تأمني مدفوعة
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
39.111
47.044
01.111
070.390
13
066
93.013
3.094
11.911
90.264
0.311
0.273

مزايا قصرية األجل للموظفني
مزايا هناية اخلدمة

باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
1..111
10.322
39.111
44.163

إمجإىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة
على النحو التايل:

يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين ميلكون الصالحية
واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

 - 12التعويضات
6132م

فئات الموظفين

المجموع

كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل مؤسسة النقد 06
000
املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية
471
املوظفون املشمولون يف أنشطة املخاطر
4.791
موظفون آخرون
673
موظفون تعاقد خارجي

90.001
63.900
00.693
264.306
36.712

40.421
0.930
00.219
26.009
4.300

03.776
02.002
19.044
073.023
33.720

9.726

090.002

10.601

140.294

المجموع
تعويضات متغيرة (على أساس االستحقاق) ومنافع
موظفين أخرى
منافع موظفين أخرى
إجمالي الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين

330

عدد الموظفين

تعويضات ثابتة (على أساس
االستحقاق)

باآلف الرياالت السعودية
تعويضات متغيرة (على أساس
الدفع النقدي)

30.107
01.663
132.909
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 12التعويضات (تتمة)
7112م
عدد املوظفني

فئات املوظفني

تعويضات ثابتة (على أساس
االستحقاق)

باآلف الرياالت السعودية
تعويضات متغرية (على أساس
الدف النقدي)

اجملموع

كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل مؤسسة النقد 91
911
املوظفون املشمولون يف وظائف رقابية
399
املوظفون املشمولون يف أنشطة املخاطر
3.111
موظفون آخرون
091
موظفون من الباطن

.3.310
11.111
13.191
.01.311
11.191

9..110
1.119
99.091
01.301
3.110

01.191
11.911
1..911
099.0.1
11.111

3.101

111.100

11.311

191.119

اجملموع
تعويضات متغرية (على أساس االستحقاق) ومناف
موظفني أخرى
مناف موظفني أخرى
إمجايل الرواتب واملصروفات املتعلقة باملوظفني

991.91.
19.113
111.119

فلسفة برنامج األجور والمزايا
يتم إقرار مستويات الرواتب واملزايا وما يرتبط هبا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما
يتخلله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي
واالقليمي فيما يتعلق مبوظفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعودية واليت تتغاير م مستويات
األداء الدورية وأي خماطر مرتبطة هبا.
تتكون التعويضات من خليط من الدفعات الثابتة واملتغرية من رواتب وبدالت ومكافآت دورية ومزايا
غري نقدية تتوافق م املعايري والقيم املتعارف عليها يف الصناعة املصرفية يف اململكة العربية السعودية.
طبقاً لنظام العمل السعودي والسياسات الداخلية للبنك فإن مكافأة هناية اخلدمة للموظفني تستحق
الدف يف هناية مدة خدمة املوظف .بلغت مكافأة هناية اخلدمة القائمة يف هناية ديسمرب 7116م مبلغ
 717.76مليون لاير سعودي (7112م 132.6 :مليون لاير سعودي).
ينطبق برنامج األجور واملزايا على مجي املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التابعة يف
إطار القيود النظامية والرقابية السائدة.


تعويضات ثابتة :وتشمل مجي الرواتب وما يف حكمها م ما يتصل بالوظائف من بدالت
ومزايا وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.



تعويضات متغيرة :وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة باألداء
وهي ليست ثابتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة باألداء
الناجح على مستوى الفرد واجملموعة واملؤسسة.
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 17كفاية رأس المال
إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من مؤسسة النقد
العريب السعودي لضمان قدرة اجملموعة على االستمرار واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية.
تقوم إدارة البنك مبراقبة استخدام ومدى كفاية رأمساهلا بشكل دوري .تفرض مؤسسة النقد العريب
السعودي على البنك االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على معدل حمدد
يكون فيه إمجايل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد األدىن املتفق عليه البالغ
 %1أو أكثر.
يقوم البنك مبراقبة كفاية رأمساله باستخدام املعدالت واملرجحات املعتمدة من مؤسسة النقد العريب
السعودي  .تقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس مال اجملموعة املؤهل م
املوجودات املدرجة يف قائمة مركزها املايل وااللتزامات والقيمة اإلمسية للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح
الظهار خماطرها النسبية.
أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي تعليماهتا النهائية خبصوص تطبيق مبادئ بازل  1اعتباراً من 1
يناير 7111م .وبناءً عليه ،أدى هذا التطبيق إىل إجراء تعديالت جوهرية يف احتساب رأس املال
األساسي واملوجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل .يبني اجلدول التايل ملخصاً
للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل ورأس املال األساسي ومعدالت كفاية رأس
املال وفقاً ملبادئ بازل  1اجلديدة:
6132م
رأس المال المؤهل نسبة كفاية
(باآلف الرياالت السعودية) رأس المال
رأس املال األساسي (املستوى )1
رأس املال املساند (املستوى )7
رأس املال األساسي ورأس املال املساند
()7+1

7112م
رأس املال املؤهل نسبة كفاية
(باآلف الرياالت السعودية) رأس املال

1.972.419
4.207.433

%00.90
-

1.011.111
9.939.331

%91.11
-

07.002.014

%03.16

1.111.11.

%90.11

يتكون رأس املال األساسي ـ ـ املستوى األول ـ ـ للبنك كما يف هناية السنة من رأس املال واالحتياطي
النظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى واألرباح املبقاة وبعض التعديالت على رأس املال
النظامي وفقاً ملتطلبات مؤسسة النقد العريب السعودي للتمشي م إطار عمل بازل  .1والعنصر
املكون اآلخر لرأس املال النظامي هو املستوى الثاين والذي يتكون من صكوك مصدرة من اجملموعة
وخمصصات احملفظة املقبولة.
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(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 17كفاية رأس المال (تتمة)
من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر تستخدم اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان
وخماطر السوق وأسلوب املؤشر األساسي ملخاطر العمليات .تتوىل إدارة املخاطر باجملموعة املسئولية
جتاه التأكد من أن احلد األدىن من رأس املال النظامي يتماشى م متطلبات مؤسسة النقد العريب
السعودي  .يطلب من اجملموعة تقدمي إقرارات رب سنوية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس
املال.
باآلف الرياالت السعودية
7112م
6132م
.1.111.393
21.904.017
1.103.111
2.007.009
9.390.039
0.043.411
0..11..009
02.400.010

خماطر االئتمان
خماطر العمليات
خماطر السوق
إمجايل الركن  – 1موجودات مرجحة املخاطر

 - 18إدارة االستثمار وخدمات الوساطة
تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك (شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال") خدمات إدارة
استثمار وخدمات استشارية لعمالئها متوافقة م أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) .تشتمل هذه
اخلدمات على إدارة حمافظ على أساس اختياري وغري اختياري وإدارة صناديق استثمارية بالتعاون م
مستشاري استثمار حمرتفني .إن الصناديق االثىن عشر اليت تقوم شركة اجلزيرة كابيتال بإدارهتا هي
صندوق اخلري لألسهم العاملية ،وصندوق الثريا لألسهم األوروبية ،وصندوق املشارق لألسهم اليابانية،
وصندوق الطيبات لألسهم السعودية ،وصندوق القوافل للسل  ،وصندوق اجلزيرة للمشاري السكنية،
وصندوق اجلزيرة للمشاري السكنية  ،7وصندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل ،وصندوق اجلزيرة املتنوع
اجلسور ،وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن ،وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ ،وصندوق اجلزيرة ألسهم
األسواق العاملية الناشئة .ومجيعها صناديق استثمارية متاحة للمستثمرين السعوديني واألجانب
باستثناء صندوق اجلزيرة للمشاري السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاري السكنية  7ومها صندوقان
مقفالن .تقوم صناديق اخلري لألسهم العاملية والثريا لألسهم األوروبية واملشارق لألسهم اليابانية
باالستثمار يف األسهم األجنبية أما صندوق الطيبات لألسهم السعودية فيستثمر يف األسهم احمللية.
ويقوم صندوق القوافل للسل باالجتار يف السل على أساس املراحبة.
يسعى صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة إىل توفري منو لرأس املال طويل األجل وتوفري
دخل من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة يف األسواق الناشئة .أما صندوق اجلزيرة اخلليجي
للدخل فيس عى إىل تنمية رأس املال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثمار يف األسهم
اخلليجية املتوافقة م أحكام الشريعة .أما صناديق اجلزيرة :املتنوع اجلسور ،واملتنوع املتوازن ،واملتنوع
املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق اجلزيرة االستثمارية.
توفر اجملموعة خدماهتا أيضاً يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حلملة بوالص التكافل
التعاوين .بلغ إمجايل األصول اليت حتتفظ هبا اجملموعة حتت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ 14.7
مليار ريـال سعودي (7112م 17.4 :مليار ريـال سعودي) .وبلغت األصول اليت حتتفظ هبا
اجملموعة يف إطار خدماهتا إلدارة األصول مبلغ  1.7مليار ريـال سعودي (7112م 7.6 :مليار ريـال
سعودي).
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ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 1.المنشآت غير الموحدة
يصف اجلدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية ضمن القوائم
املالية املوحدة للمجموعة على الرغم من أن اجملموعة لديها حصة يف هذه املنشآت:
نوع المنشأة المهيكلة

طبيعة المنشأة والغرض منها

صناديق استثمار

شركة اجلزيرة لألسواق املالية ("اجلزيرة كابيتال")
وهي شركة تابعة لبنك اجلزيرة تتوىل إدارة الصناديق
التالية:
صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
صندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل
صندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ
صندوق اجلزيرة للمشاري السكنية
صندوق اجلزيرة للمشاري السكنية7-
صندوق اجلزيرة املتنوع اجلسور
صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن

الحصة التي تملكها
المجموعة

إجمالي األصول
باآلف الرياالت السعودية

نسبة الملكية ()%
%71.43
%42.21
%71.21
%41.14
%11.12
%1.13
%1.61

44.244
21.411
17.336
11.311
171.717
26.721
12.711

يوضح اجلدول التايل حتليالً بالقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ هبا اجملموعة يف املنشآت املهيكلة غري
املوحدة .أقصى خماطر قد تتعرض هلا اجملموعة هي خسارة القيمة الدفرتية لألصول املمولكة:
باآلف الرياالت السعودية
11.127
77.117
11.162
11.711
12.416
111
117

صناديق استثمار ـ ـ القيمة الدفترية
صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
صندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل
صندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ
صندوق اجلزيرة للمشاري السكنية
صندوق اجلزيرة للمشاري السكنية7-
صندوق اجلزيرة املتنوع اجلسور
صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن

 - 41التكافل التعاوني
يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة م أحكام الشريعة .ومبوجب متطلبات نظام
التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة مت تأسيسها
مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية.
تأسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدراجها يف السوق املالية السعودية (تداول) وحصلت على
ترخيص مزاولة املهنة من مؤسسة النقد العريب السعودي يف ديسمرب 7111م وباشرت أنشطة
االكتتاب بالتكافل اعتباراً من يناير 7112م .متلك اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل
تعاوين مقدارها  %12كما يف  11ديسمرب 7116م .ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت
سوف تنتقل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره مؤسسة النقد
العريب السعودي حسب األصول.
334

- 116 -

بنك الجزيرة

(شركة مسامهة سعودية)

ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 6132م

 - 43التغيرات المستقبلية للسياسات المحاسبية
فيما يلي املعايري الصادرة وغري نافذة التطبيق حىت تاريخ إصدار اجملموعة للقوائم املالية املوحدة .متثل
القا ئمة التالية املعايري والتفسريات الصادرة واليت تتوق اجملموعة تطبيقها يف املستقبل .تنوي اجملموعة
تطبيق هذه املعايري عندما حيني موعد تطبيقها الفعلي .تقيّم اجملموعة يف الوقت الراهن أثر تطبيق
املعايري والتعديالت أدناه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة وتواريخ تطبيقها .فيما يلي ملخصاً
للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت اليت ستصبح نافذة التطبيق اعتباراً من  1يناير 7117م:
اعتبارا من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد هذا التاريخ
معيار التقارير املالية الدولية رقم 3

األدوات املالية

 1يناير 7111م

معيار التقارير املالية الدولية رقم 12

اإليرادات من العقود م العمالء

 1يناير 7117م

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 7

مبادرة االفصاح

 1يناير 7117م

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 17

االعرتاف مبوجودات الضريبة املؤجلة للخسائر غري احملققة

 1يناير 7117م

تعديالت معيار التقارير املالية الدولية رقم 7

تصنيف وقياس معامالت الدف على أساس السهم

 1يناير 7111م

معيار التقارير املالية الدولية رقم 16

عقود اإلجيار

 1يناير 7113م

 - 46أرقام المقارنة
خالل السنة احلالية مت إعادة تصنيف دخل العمولة اخلاصة املستحقة ومصاريف العمولة اخلاصة
املستحقة املتعلقة بالسنة السابقة ليتم تضمينهم م القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املشار
اليها يف قائمة املركز املايل املوحدة لتتوافق م عرض السنة احلالية .مت اإلفصاح عن مشتقات
صنفت يف السابق ضمن موجودات ومطلوبات أخرى بصورة مستقلة يف قائمة
األدوات املالية اليت ُ
املركز املايل املوحدة .ال يوجد تاثري العادة التصنيف على قائمة الدخل املوحدة للسنة احلالية أو
السنة السابقة.
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 - 46أرقام المقارنة (تتمة)

فيما يلي تأثري إعادة التصنيفات على قائمة املركز املايل املوحدة:
 60ديسمبر 610.م
الموجودات

كما تم التصريح
عنها في األصل

إعادة تصنيف

مبالغ تم التصريح
عنها بعد التصنيف

استثمارات

33.613.263

71.721

0056.65210

قروض وسلف ،صافي

33.221.371

131.173

4650.6524.

ارصد لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

3.2.3.512

36..13

45.145429
09.5.00
6625004

موجودات أخرى

ــ
.67.731

3.7.533
()5.3.5.2

.252245.46

52.223.536
المطلوبات
ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى

3.153.533

6.211

451..5600

ودائع للعمالء
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

3..271.5..

.3.5.3

ــ
3.111.111

173..51
2..12

495.2.5096
6.059.6
051125962

3.366.555

()371.621

24956.6

55.251.225

ــ

..52.1522.

صكوك تعزير راس المال
مطلوبات أخرى

 - 41موافقة مجلس اإلدارة
اعتمدت القوائم املالية املوحدة للنشر من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  73مجادى األوىل 1411هـ
(املوافق  76فرباير 7117م).
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 - 1عام
تشمل هذه القوائم المالية األولية الموجزة القوائم المالية لبنك الجزيرة ("البنك") وشركاته التابعة (ويشار اليها مجتمعة
بـ"المجموعة") .تأسس البنك كشركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم /46م
تـاريخ  12جمادى اآلخرة 1395هـ ( 21يونيو 1975م) .بدأ البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  16شوال 1396هـ ( 9أكتوبر
1976م) بعد أن ا نتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم
 4030010523تاريخ  29رجب 1396هـ ( 27يوليو 1976م) الصادر في مدينة جدة .ويعمل البنك من خالل  79فرعا ً
( 31ديسمبر 2016م 80 :فرعا ً  30 ،سبتمبر 2016م  78 :فرعا ً) و 48من مراكز فوري للحواالت المالية ( 31ديسمبر
2016م ،41 :و 30سبتمبر 2016م 36 :مركز تحويل فوري) في المملكة العربية السعودية .عنوان المركز الرئيسي للبنك
هو كما يلي:
بنك الجزيرة
حي النهاة  -طريق الملك
ص.ب  - 6277جدة 21442
المملكة العربية السعودية
يهدف البنك إلى تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفائدة) وتشمل منتجات
وخدمات البنك المرابحة واالستصناع واإلجارة والتورق والمشاركة ووعد (صرف العمالت االجنبية) والصكوك والتي يتم
الموافقة واالشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك .تم إدراج حصص البنك في تداول
بالمملكة العربية السعودية.
فيما يلي الشركات التابعة والشركة الزميلة:

بلد التأسيس

نسبة التملك
(مباشرة
وغير مباشرة)
 30سبتمبر
2017م

طبيعة النشاط

شركة تابعة
شركة الجزيرة لألسواق
المالية (الجزيرة كابيتال)

المملكة العربية
السعودية

وساطة وإدارة أصول

%100

شركة أمان للتطوير
واالستثمار العقاري

المملكة العربية
السعودية

حفظ وإدارة الامانات العقارية
نيابة عن البنك

%100

* شركة وكالة أمان للتأمين

المملكة العربية
السعودية

تعمل كوكيل ألنشطة الشركات
المصرفية والتأمينية نيابة عن
البنك.

%100

نسبة التملك
(مباشرة
وغير مباشرة)
 30سبتمبر
2016م

نسبة التملك
(مباشرة
وغير مباشرة)
 31ديسمبر
2016م

%100

%100

%100

%100

ــ

ــ

تعتبر االيااحات المرفقة من  1إلى  21جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 1عام (تتمة)

بلد التأسيس
* شركة الجزيرة لألوراق
المالية المحدودة
شركة زميلة
شركة الجزيرة تكافل تعاوني

نسبة التملك
(مباشرة
وغير مباشرة)
 30سبتمبر
2017م

طبيعة النشاط

جزيرة كايمان

تنفيذ المشتقات والمعامالت في
سوق المال بما يتوافق مع
أحكام الشريعة

المملكة العربية
السعودية

حماية وحفظ المنتجات بما
يتوافق مع أحكام الشريعة

%100

%35

نسبة التملك
(مباشرة
وغير مباشرة)
 31ديسمبر
2016م
ــ

%35

نسبة التملك
(مباشرة
وغير مباشرة)
 30سبتمبر
2016م
ــ

%35

* لم تبدأ تلك المنشآت بعد عملياتها التجارية.
 - 2أساس اإلعداد
خالل 2017م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم  381000074519تاريخ  11أبريل 2017م .والحقاً،
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق تعديالت على التعميم من خالل بعض التوايحات المتعلقة بالمحاسبة على الزكاة
والاريبة .فيما يلي تأثير هذه التعديالت:
 لم تعد المعايير المحاسبية للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي سارية المفعول اعتباراً من 1
يناير 2017م.
 تستحق الزكاة واريبة الدخل على أساس ربع سنوي ويتم إدراجها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة مع
إدراج التزام مقابل في قائمة المركز المالي الموحدة.
وبالتالي ،تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باستخدام معيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي
االولي"وتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص المحاسبة على الزكاة واريبة الدخل كما تم بيانه أعاله.
حتى 2016م ،كانت القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم إعدادها وفقا ً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية الصادرة عن مؤسسة
النقد العربي السعودي والمعايير الدولية للتقرير المالي .نتج عن هذا التغير في التوجيهات تغيراً في السياسة المحاسبية للزكاة
واريبة الدخل ،وتم االفصاح عن تأثيرات هذا التغير في اإليااح ( 4أ) حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
يقوم البنك أياا ً بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لاللتزام بنظام الرقابة على البنوك ونظام الشركات في المملكة
العربية السعودية .القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ال تتامن كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية الموحدة السنوية
الكاملة ويجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م.
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة أن تقوم اإلدارة بواع أحكام وافترااات وتقديرات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات.
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 2أساس اإلعداد (تتمة)
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ،كانت األحكام الهامة التي واعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية
للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي ذاتها التي طبقت على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ال تتامن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة جميع المعلومات واالفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية الالزمة في
القوائم المالية السنوية .لم يكن هناك تغيرات جوهرية في دائرة إدارة المخاطر أو في أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية
السنة.
تظهر هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يتم التنويه إلى
خالف ذلك.
 - 3أساس التوحيد
تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على القوائم المالية لبنك الجزيرة وشركاته التابعة كما هو مشار إليه في
اإليااح  .1يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة عن نفس الفترة المالية للبنك وباستخدام سياسات محاسبية مماثلة.
أ) الشركات التابعة
الشركات التابعة هي المنشآت التي يسيطر عليها البنك .يسيطر البنك على منشأة عندما يكون للبنك تعرض حقوق أو يكون له
حقوق أو عوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه المنشأة ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على
المنشأة .ولتحديد تعريف السيطرة ،يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية:
 .1أن يكون للبنك سيطرة على المنشاة.
 .2أن يكون للبنك حقوق في عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطه بالمنشأة.
 .3أن يكون البنك القدرة على استخدام نفوذه على المنشأة للتأثيرعلى مبالغ عوائد المنشأة.
يتم توحيد الشركات التابعة إعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد إعتباراً من
التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة من البنك .إن نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل الفترة  -إن وجدت -
يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموحدة من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع ،حسبما يقتاي األمر.
ب) الحصص غير المسيطرة
تمثل الحصص غير المسيطرة الحصة من صافي دخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال يمتلكها البنك بصورة مباشرة
أو غير مباشرة في شركاته التابعة .ويتم عراها بشكل منفصل امن قائمة الدخل األولية الموحدة وامن حقوق الملكية في
قائمة المركز المالي األولية الموحدة بشكل منفصل عن حقوق ملكية البنك .يتم تحميل أي خسائر تنطبق على الحصص غير
المسيطرة في شركة تابعة على حساب الحصص غير المسيطرة حتى لو تسبب ذلك في ظهور عجز في رصيد الحصص غير
المسيطرة .تتم المحاسبة عن التغيرات في حصص البنك في الشركة التابعة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة بطريقة حقوق
الملكية.
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 3أساس التوحيد (تتمة)
ج) العمليات المستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة بين البنك وشركاته التابعة وأي ايرادات غير محققة ومصروفات ناتجة عن المعامالت الداخلية للمجموعة
عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن
فقط في حدود عدم وجود دليل على االنخفاض في القيمة.
د) الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي المنشآت التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهريا ً .يتم مبدئيا ً تسجيل االستثمارات في الشركات الزميلة
بالتكلفة ويتم احتسابها الحقا ً وفقا ً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية ،ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالقيمة
المحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ـ أيهما أقل.
تمثل القيمة المحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية التكلفة زائداً تغييرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي
موجودات الشركة الزميلة (الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب /الخسائر المتراكمة على أساس آخر معلومات مالية
متوفرة) ناقصا ً االنخفاض في القيمة ـ إن وجد.
إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا ً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من خالل قائمة
الدخل األولية الموحدة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي األولية الموحدة هي بالقيمة المحتسبة وفقا
لطريقة حقوق الملكية (قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة) أو القيمة القابلة لالسترداد ـ أيهما أقل.
 - 4السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم
المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،بإستثناء ما يلي:
أ .التغير في السياسة المحاسبية فيما يتعلق بالمحاسبة على الزكاة وضريبة الدخل
كما هو مبين في اإليااح  ،2قامت المجموعة بتعديل السياسة المحاسبية المتعلقة باستحقاق الزكاة واريبة الدخل وبدأت في
احتساب االستحقاق على الزكاة واريبة الدخل على أساس ربع سنوي .فيما يتعلق بالسنة المالية 2016م وما قبلها ،تم استحقاق
الزكاة واريبة الدخل في نهاية السنة.
تم تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وتم تعديل معلومات المقارنة وفقا ً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ()8
(السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء).
نتيجة للتغير في السياسة المحاسبية للزكاة واريبة الدخل ،تكون "المطلوبات األخرى" أعلى و"األرباح المبقاة" أقل في قائمة
المركز المالي األولية الموحدة كما في  30سبتمبر 2016م بمبلغ  25.38مليون لاير سعودي عن األرصدة المدرجة سابقا ً
نتيجة إدراج التزام الزكاة واريبة الدخل للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2016م.
لم يكن للتغير أعاله في السياسة المحاسبية أي تأثير على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة ،وقائمة الدخل الشامل اآلخر
األولية الموجزة الموحدة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة ألي فترة  /سنة تم عراها.
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب .تعديالت على المعايير القائمة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )7قائمة التدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح" :المطبقة للفترات السنوية التي تبدأ
في  1يناير 2017م أو بعد ذلك التاريخ.
تقدم هذه التعديالت إفصاحا ً إاافيا ً سوف يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة
التمويلية .إن هذا التعديل هو جزء من مبادرة اإلفصاح للمجلس الدولي للمعايير المحاسبية ،المستمر في استكشاف كيفية تحسين
اإلفصاح من خالل القوائم المالية.
ال يوجد أي أثر مالي وفقا ً للتعديل أعاله على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة في الفترة الحالية أو في الفترة
السابقة ومن المتوقع أال يكون له تأثير في الفترات المستقبلية:
ج .المعايير المحاسبية التي لم تدخل حيز التنفيذ
-

فيما يلي المعايير والتفاسير الجديدة التي صدرت والتي ليست الزامية لفترة القوائم المالية في  30سبتمبر 2017م ولم يتم
تطبيقها في وقت مبكر من قبل المجموعة .على المجموعة تقييم تأثير هذه المعايير والتفاسير الجديدة:
 المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء" :يستند المعيار الجديد على المبدأ أن اإليرادات
تسجل عند انتقال السيطرة على بااعة أو خدمة إلى عميل ـ بحيث تحل فكرة السيطرة محل فكرة المخاطر والمنافع
الحالية.
 المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" :سبق وتبنت المجموعة بشكل مبكر الجزء المتعلق بالقياس .في
شهر يوليو  2014م ،قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بإجراء تغييرات إاافية لقواعد التصنيف والقياس مع
تقديم نموذج جديد لقياس انخفاض القيمة .إن من شأن هذه التعديالت األخيرة إكمال معيار األدوات المالية الجديدة في
الوقت الحاار.
 المعيار الدولي للتقرير المالي (" ) 16عقود اإليجار" :يستند المعيار الجديد على المبدأ أن المستأجر يعترف بحق
استعمال األصل والتزام عقد اإليجار .يتم التعامل مع حق استعمال األصل بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في التعامل
مع الموجودات غير المالية األخرى ويتم استهالك األصل وفقا ً لذلك .وااللتزام يستحق منه فائدة.

 5ـ االستثمارات

القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -محددة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
اإلجمالي

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

100.000
14.600
20.286.771
20.401.371

92.556
11.724
16.188.464
16.292.744

235.638
12.212
16.226.159
16.474.009
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 6القروض والسلف ،صافي
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
17.891.400
22.851.160
416.361

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
17.650.960
24.329.749
390.555

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
17.618.956
25.444.678
384.116

41.158.921

42.371.264

43.447.750

قروض وسلف غير عاملة
إجمالي القروض والسلف

508.661

483.999

491.685

41.667.582

42.855.263

43.939.435

مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان
القروض والسلف ،صافي

()741.259
40.926.323

()756.568
42.098.695

()744.726
43.194.709

قروض شخصية
قروض تجارية وسحوبات على المكشوف
أخرى
قروض وسلف عاملة

أ) فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة لخسائر االئتمان:

الرصيد في بداية الفترة
محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتمان ،صافي
ديون معدومة تم شطبها
عكس /استرداد مبالغ انخفات قيمتها سابقا
عكس مخصص عند إعادة هيكلة قرض
الرصيد في نهاية الفترة

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
756.568
240.911
()242.423
()13.797
ــ
741.259

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
614.604
224.026
()128.882
()29.536
76.356
756.568

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)

بآالف الرياالت السعودية

614.604
130.769
()66.621
()10.382
76.356
744.726

بلغ "محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتمان" بالصافي في قائمة الدخل األولية الموحدة مبلغ  194.18مليون لاير سعودي (30
سبتمبر 2016م 87.03 :مليون لاير سعودي) وبلغت بعد خصم المستردات  32.94مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر 2016م:
 33.36مليون لاير سعودي) من المبالغ التي سبق شطبها.
 - 7االستثمار في شركة زميلة
يمثل االستثمار في شركة زميلة استثمار المجموعة في شركة الجزيرة تكافل تعاوني حيث تمتلك المجموعة  %35من إجمالي
أسهم الجزيرة تكافل تعاوني.
تمثل الحصة في اجمالي الدخل الشامل في شركة زميلة حصة المجموعة في اجمالي الدخل الشامل لشركة الجزيرة تكافل
تعاوني بنا ًء على أحدث معلومات مالية متاحة من الشركة .إن شركة الجزيرة تكافل تعاوني مدرجة في تداول وبلغت القيمة
السوقية لالستثمار في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في  30سبتمبر 2017م 377.9 :مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2016م 368.1 :مليون لاير سعودي و 30سبتمبر 2016م 270.48 :مليون لاير سعودي) بنا ًء على السعر المتداول في
السوق.
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بنك الجزيرة

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 8ودائع العمالء

تحت الطلب
ألجل
أخرى
اإلجمالي

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

26.070.153
22.489.693
1.116.260
49.676.106

25.522.256
25.167.027
913.071
51.602.354

23.694.417
25.798.643
841.890
50.334.950

تتامن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس منتجات مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب العمولة).
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113.964

30.017

ــ
83.947

267.541

39.511

145.150
228.030

2.424
73.376
ــ
7.080
82.880

سلبية

12.665.837

ــ

3.250.625
12.665.837

747.531
6.025.913
191.768
2.450.000
9.415.212

القيمة االسمية

128.718

33.298

ـــ
95.420

24.464
66.788
ـــ
4.168
95.420

ايجابية

قيمة عادلة

333.718

42.645

194.261
291.073

24.464
66.788
1.392
4.168
96.812

سلبية

قيمة عادلة

15.582.163

ـــ

5.624.063
15.582.163

2.178.472
5.942.128
187.500
1.650.000
9.958.100

القيمة االسمية

122.959

33.422

ـــ
89.537

32.039
49.558
ـــ
7.940
89.537

ايجابية

قيمة عادلة

520.301

47.950

5.624.063
16.498.230

2.982.277
6.054.390
187.500
1.650.000
10.874.167

16.498.230

ـــ

382.053
472.351

32.039
49.558
761
7.940
90.298

سلبية

القيمة االسمية

قيمة عادلة
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تعود القيم العادلة السلبية لمقاياات أسعار العمولة الخاصة بشكل رئيسي إلى الهبوط في منحنى العائد .من المتوقع تسوية القيم العادلة لهذه المقاياات في أو قبل شهر
أبريل 2044م ( 31ديسمبر 2016م :أبريل 2044م 30 ،سبتمبر 2016م :أبريل 2044م) .كان التحوط للتدفقات النقدية من خالل مقاياات أسعار العمولة الخاصة
عالي الفاعلية في تسوية تقلبات مصروف العموالت الخاصة .تم تامين مكسب القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية بمبلغ  55.1مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2016م :خسارة بمبلغ  36.2مليون لاير سعودي 30 ،سبتمبر 2016م :خسارة بمبلغ  224.01مليون لاير سعودي) في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة بصافي
ربح غير محقق بمبلغ  49.1مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر 2016م :خسارة بمبلغ  224.01مليون لاير سعودي) وربح محقق بمبلغ  6مليون لاير سعودي (30
سبتمبر 2016م :ال شيء).

اإلجمالي

عموالت خاصة

مقاياات أسعار العموالت الخاصة
اإلجمالي

أدوات مشتقة تستخدم كتحوط للتدفقات النقدية:

أدوات مشتقة محتفظ بها ألغراض المتاجرة:
خيارات
مقاياات اسعار العموالت الخاصة
مقاياات صرف عمالت أجنبية
الودائع المهيكلة
اإلجمالي
2.424
73.376
1.067
7.080
83.947

ايجابية

قيمة عادلة

قيمة عادلة

 30سبتمبر 2017م (غير مدققة)
( بآالف الرياالت السعودية)

 31ديسمبر 2016م (مدققة)
(بآالف الرياالت السعودية)

 30سبتمبر 2016م (غير مدققة)
( بآالف الرياالت السعودية)

 9ـ المشتقات
أ) يبين الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة للمجموعة باإلاافة إلى قيمها االسمية التي تعطي مؤشراً عن حجم التعامالت القائمة في نهاية الفترة.
وليس بالارورة أن تعكس القيمة االسمية مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي فإن القيم االسمية ال تعطي مؤشراً على مدى تعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان والتي هي محددة بوجه عام بالقيمة العادلة االيجابية لألدوات المشتقة وال تعطي مؤشراً عن مخاطر السوق اياا ً.

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)

بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)

352

بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 9ـ المشتقات (تتمة)
ب) خالل الفترة ،قام البنك ببيع بعض مقاياات أسعار العمولة الخاصة المستخدمة لتحوط التدفقات النقدية .ومع ذلك ،يمكن
أن يتم االستمرار في تصنيف الربح في قائمة الدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة حيث أن بنود التحوط ذات العالقة ال
تزال قائمة .وفقا ً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ،سيتم إعادة تصنيف الربح في قائمة الدخل األولية الموحدة في
الفترة التي ستكون فيها التدفقات النقدية المتعلقة ببنود التحوط مؤثرة في قائمة الدخل األولية الموحدة.
خالل الفترة ،تم تحويل مبلغ  0.19مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر 2016م 0.47 :مليون لاير سعودي) من قائمة الدخل
الشامل اآلخر إلى "مصروف العموالت الخاصة" في قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة الموحدة.
ج) استناداً للتغيرات التي تمت على بعض القوانين الدولية ،قام البنك بإنشاء منشأة ألغراض خاصة باسم الجزيرة لألوراق
المالية المحدودة وينوي تحويل جميع مشتقات مقاياة أسعار الربح التي تم التحوط لها أو المتاجرة بها لصالح المنشأة
ألغراض خاصة .وبهذا الصدد ،تم في البداية إبرام اتفاقية تبادل بين البنك والمنشأة ألغراض خاصة وإحدى األطراف
المقابلة  .ستقوم المنشأة ألغراض خاصة بتنفيذ جميع المشتقات مع األطراف المقابلة في معامالت متبادلة مع البنك .وبما
أن القوانيين اقتات هذا التغير ،فإن اإلدارة تعتقد بأن عالقات التحوط القائمة تظل مؤثرة.
 - 10االرتباطات وااللتزامات الطارئة المتعلقة باالئتمان
أ)

المجموعة معراة إلجراءات نظامية خالل دورة أعمالها العادية ،ولم يكن هناك أي تغير في حالة اإلجراءات النظامية
كما جرى االفصاح عنه في  31ديسمبر 2016م.

ب) فيما يلي ارتباطات والتزامات البنك الطارئة المتعلقة باالئتمان:

اعتمادات مستندية
خطابات امان
قبوالت
التزامات غير قابلة للنقض لتمديد االئتمان
اإلجمالي

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

819.834
4.214.905
539.920
150.000
5.724.659

972.992
4.144.274
611.960
150.000
5.879.226

760.422
4.276.629
517.464
120.833
5.675.348

ج) قدم البنك االقرارات الزكوية واريبة الدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ودفع الزكاة واريبة الدخل
للسنوات المالية حتى وبما فيها 2016م .استلم البنك الربوط الزكوية والاريبية للسنوات حتى سنة 2011م مع مطالبات
إاافية بإجمالي  462.2مليون لاير سعودي للسنوات من 2006م حتى 2011م .تتامن تلك المطالبات اإلاافية مبلغ
 392.9مليون لاير سعودي لحساب االستثمارات طويلة األجل الذي لم تسمح الهيئة باستبعاده وإاافة التمويل طويل
األجل إلى الوعاء الزكوي من قبل الهيئة .تم االعتراض على األساس الذي اعتمدته الهيئة في احتساب االلتزام الزكوي
اإلاافي من قبل البنك أمام اللجنة االستئنافية .إن اإلدارة على ثقة بأن نتيجة االعتراض المذكور أعاله ستكون لصالحها،
وبالتالي لم يتم تكوين أي مخصصات فيما يتعلق بالشأن المذكور أعاله.
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 10االرتباطات وااللتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان (تتمة)
لم تقم الهيئة بعد بإصددار الربوط للسدنوات من 2012م حتى 2016م .ومع ذلك ،إذا لم يتم اسدتبعاد االسدتثمارات طويلة
األجل ،وإادددافة التمويل طويل األجل إلى الوعاء الزكوي تمشددديا ً مع الربوط التي أصددددرتها الهيئة للسدددنوات المذكورة
أعاله ،سينتج عن ذلك زكاة إاافية على البنك ويبقى هذا األمر مسألة مطروحة على مستوى الصناعة المصرفية ككل
وقد يؤثر اإلفصاح عنه على واع البنك في هذا الشأن.
 - 11النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة مما يلي:
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
مستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
بتاريخ استحقاق أصلي خالل ثالثة أشهر أو
أقل من تاريخ االقتناء
اإلجمالي

1.025.509

307.961
1.333.470

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

2.459.043

1.337.778
3.796.821

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

1.126.767

1.039.928
2.166.695

كانت التسوية بين النقدية وشبه النقدية للنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو التالي:
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية

النقدية وشبه النقدية حسب قائمة التدفقات النقدية
الوديعة النظامية

1.333.470
2.816.197

3.796.821
2.737.772

2.166.695
2.697.602

مستحق من البنوك والمؤسسات المالية األخرى
بتاريخ استحقاق أصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل
من تاريخ االقتناء

()307.961

()1.337.778

()1.039.928

نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في
نهاية الفترة

3.841.706

5.196.815

3.824.369
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 12قطاعات األعمال
تم تحديد قطاعات األعمال على أساس التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل المسئول
األول عن اتخاذ القرارات (الرئيس التنفيذي) وذلك لتوزيع موارد قطاعات األعمال وقياس مدى ادائها.
وتتركز كافة عمليات المجموعة داخل المملكة العربية السعودية.
تتم المعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية .يتم قياس اإليرادات من الجهات الخارجية
المرتبطة بالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل األولية الموحدة .تشتمل
موجودات ومطلوبات القطاعات الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
لم تكن هناك تغيرات في أساس القطاعات أو أساس القياس للربح أو الخسارة في القطاع منذ  31ديسمبر 2016م:
ألغراض اإلدارة ،تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
مصرفية األفراد

ودائع ومنتجات ائتمانية واستثمارية موجهة لألفراد.

مصرفية الشركات

قروض وودائع ومنتجات ائتمانية أخرى للشركات ،الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
والعمالء من المؤسسات.

الخزينة

قطاع الخزينة يتامن أسواق المال ،والصرف األجنبي ،وخدمات المتاجرة والخزينة.

الوساطة وإدارة األصول

توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم (يشتمل هذا القطاع على أنشطة "الجزيرة
كابيتال" وهي شركة تابعة للبنك).

التكافل التعاوني

يوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات الحماية واإلدخار .وفقا ً لما يتطلبه نظام التأمين في
المملكة العربية السعودية ،قررت المجموعة فصل أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة
منفصلة تحت مسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني ("تكافل")" تم تأسيسها بموجب نظام
التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية .يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن المحفظة
التأمينة التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي.
فيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في  30سبتمبر 2017م و 30
سبتمبر 2016م وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة التسعة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ من كل قطاع من قطاعات األعمال على النحو التالي:
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 12قطاعات األعمال (تتمة)
 30سبتمبر 2017م (باالف الرياالت السعودية)
مصرفية األفراد

مصرفية الشركات

الخزينة

الوساطة وإدارة
األصول

التكافل
التعاوني

أخـــــــــــــرى

اإلجمالــــــــــــي

إجمالي الموجودات

20.037.659

20.884.918

24.931.406

1.487.309

55.251

131.789

67.528.332

إجمالي المطلوبات

36.467.181

13.244.779

8.400.526

753.291

55.251

ــ

58.921.028

(الخسارة)  /الدخل ما بين قطاعات األعمال

()3.525

()75.077

86.471

()7.869

ــ

ــ

ــ

إجمالي دخل العمليات

847.275

423.007

691.847

131.522

14.543

()134.949

1.973.245
¤

دخل العموالت الخاصة ،صافي

472.333

279.109

574.697

32.854

450

()1.937

1.357.506

دخل الرسوم والعموالت ،صافي

273.933

130.818

8.145

88.760

14.091

()18.999

496.748

دخل المتاجرة ،صافي

ــ

ــ

ــ

9.190

ــ

ــ

حصة من صافي دخل شركة زميلة

ــ

ــ

ــ

1.184

ــ

7.106

ــ

ــ

ــ

ــ

()194.175

()5.734

()603

ــ

()64.192

محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتمان ،صافي

()18.924

()175.251

استهالك واطفاء

()35.669

()8.043

()14.143

9.190
8.290

صافي الدخل ( /الخسارة)

192.090

83.733

486.095

28.228

()1.532

()124.852

663.762

356

إجمالي مصاريف العمليات

()655.185

()339.274

()205.752

()104.478

()16.075

2.991

()1.317.773
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 12قطاعات األعمال (تتمة)
 30سبتمبر 2016م (باالف الرياالت السعودية)
الوساطة
مصرفية األفراد

مصرفية الشركات

الخزينة

وإدارة األصول

التكافل التعاوني

أخــــــــــرى

اإلجمالــــــــــي

إجمالي الموجودات

20.201.193

23.359.415

21.705.119

496.399

62.277

127.888

65.952.291

إجمالي المطلوبات

25.664.487

22.733.190

9.611.941

78.401

62.277

(الخسارة)  /الدخل ما بين قطاعات األعمال

()24.372

()72.060

92.477

3.955

إجمالي دخل العمليات
صافي دخل العموالت الخاصة
دخل الرسوم والعموالت ،صافي
الدخل ( /الخسارة)  /من المتاجرة ،صافي
حصة من صافي دخل شركة زميلة

727.507

355.455

567.437

142.105

15.103

120.861

443.134

237.361

476.365

6.543

424

()2.003

1.161.824

214.048

106.841

7.679

130.380

()406

150

366

4.219

ــ

ــ

ــ

ــ

6.049

ــ

ــ

ــ

ــ

()87.028

()5.336

()703

ــ

()60.601

ــ

ــ

محمل انخفاض القيمة لخسائر االئتمان ،صافي

()3.349

استهالك واطفاء

()31.514

()10.180

()12.868

صافي الدخل ( /الخسارة)

ــ

ــ
1.928.468

()83.679

إجمالي مصاريف العمليات

ــ

ــ

58.150.296

14.651

()1.275

472.324

()563

3.766

6.049

()607.577

()292.575

()187.145

()111.445

()19.254

2.991

()1.215.005

119.930

62.880

380.292

30.660

()4.151

129.901

719.512
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 13رأس المال وربحية السهم
وافق المسدداهمون في البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  10أبريل 2017م على زيادة رأسددمال
البنك من مبلغ  4مليار لاير سدددعودي إلى  5.2مليار لاير سدددعودي من خالل إصددددار أسدددهم منحة للمسددداهمين في البنك
(ثالثة أسهم لكل عشرة أسهم مملوكة) .اكتملت اإلجراءات النظامية التي تتعلق بزيادة رأس المال خالل الربع الثاني من
السدددنة .وبالتالي يتكون رأسدددمال البنك المصدددرح به والمصددددر والمدفوع بالكامل من  520مليون سدددهما ً بقيمة  10لاير
سددعودي للسددهم ( 31ديسددمبر 2016م 400 :مليون سددهما ً بقيمة  10لاير سددعودي للسددهم 30 ،سددبتمبر 2016م400 :
مليون سهما ً بقيمة  10لاير سعودي للسهم).
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي للفترة السابقة لينعكس تأثير التغير على عدد األسهم نتيجة إصدار
أسهم المنحة.
يستند احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على أساس الربح العائد إلى المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة كما يلي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017م
2016م
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(معدلة)
الربح العائد إلى المساهمين العاديين
للربح األساسي والمخفض للسهم
المتوسط المرجح لعدد لألسهم العادية
للربح األساسي والمخفض للسهم
الربح األساسي والمخفض للسهم
(باللاير السعودي)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2017م
2016م
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
(معدلة)

227.632

160.686

663.762

719.512

أسهم

أسهم (معدلة)

أسهم

أسهم (معدلة)

520.000.000

520.000.000

1.28

1.38

520.000.000 520.000.000
0.44

0.31

 14ـ صكوك لتعزيز رأس المال
بتاريخ  2يونيو 2016م ،أصدر البنك  2000شهادة صكوك معززة لرأس المال بمبلغ مليون لاير سعودي لكل صك،
بمعدل توزيع أرباح على أساس  6اشهر حسب أسعار الفائدة السائدة ما بين البنوك السعودية (سايبور) يتم إعادة تعديلها
مقدما ً كل ستة أشهر ،ماافا إليها هامش  190نقطة أساس للسنة ،مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي بتتابع وذلك في تاريخ
 2يونيو و 2ديسمبر من كل سنة حتى تاريخ  2يونيو 2026م وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك.
يمتلك البنك حق االستدعاء للصكوك والذي يمكن أن يمارسه في  2يونيو 2021م أو بعد ذلك التاريخ بنا ًء على استيفاء
شروط محددة حسب األحكام الواردة في نشرة تعميم الطرح المتعلقة بها .يمكن استدعاء الصكوك عند حدوث ظروف
محددة أخرى وفقا ً للشروط المحددة أعاله في التعميم الطرح .يتم تسجيل تلك الصكوك في السوق المالية السعودية (تداول).
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 15القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بين
ً
نفعية والمتاحة للمجموعة في
أطراف السوق في تاريخ القياس ـ سواء بحاور الموكل أو غيابه ـ في األسواق األكثر
ذلك التاريخ .القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من مخاطر عندما يكون غير عامل.
تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى  :1األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية أو أداة مالية مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في
تاريخ القياس،
المستوى  :2األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث
تستند جميع المعطيات الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق ،و
المستوى  :3طرق تقييم حيث ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.
أ) يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة:
 30سبتمبر 2017م (باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
اإلجمالي
المستوى 2
القيمة الدفترية المستوى 1
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة:
من خالل قائمة الدخل ـ صناديق استثمار
من خالل قائمة الدخل ـ أسهم
من خالل الدخل الشامل اآلخر  -أسهم
مشتقات
المجموع
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة:
مشتقات

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة:
من خالل قائمة الدخل ـ صناديق استثمار
من خالل قائمة الدخل ـ أسهم
من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ أسهم
مشتقات
المجموع
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة:
مشتقات

99.469
531
11.163
113.964
225.127
267.541

القيمة الدفترية

99.469
531
11.163
ــ
111.163
ــ

ــ
ــ
ــ
113.964
113.964

99.469
531
11.163
113.964
225.127

267.541

267.541

 31ديسمبر 2016م (باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
اإلجمالي
المستوى 2
المستوى 1

91.933
623
8.286
128.718
229.560

91.933
623
8.286
ــ
100.842

ــ
ــ
ــ
128.718
128.718

91.933
623
8.286
128.718
229.560

333.718

ــ

333.718

333.718
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 15ـ القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
القيمة الدفترية

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ـ صناديق استثمار 235.047
591
من خالل قائمة الدخل ـ أسهم
8.774
من خالل الدخل الشامل اآلخر ـ أسهم
122.959
مشتقات
367.371
المجموع
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
520.301
مشتقات

 30سبتمبر 2016م (باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
اإلجمالي
المستوى 2
المستوى 1
235.047
591
8.774
ـــ
244.412
ـــ

ـــ
ـــ
ـــ
122.959
122.959

235.047
591
8.774
122.959
367.371

520.301

520.301

تستند القيمة العادلة لالستثمارات المعلومة السعر على السعر المتداول في تاريخ قائمة المركز المالي .تتكون المشتقات
التجارية والتحوطية في المستوى الثاني من خيارات تبادل العمالت األجنبية ،والخيارات ،ومقاياات أسعار الفائدة ،والودائع
المهيكلة .تم احتساب عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في
سوق نشطة .أما مقاياات أسعار الفائدة ،والخيارات ،والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الفائدة
اآلجلة المأخوذة من منحنيات العوائد القابلة للمالحظة .إن تأثيرات الخصم عموما ً غير جوهرية بالنسبة للمشتقات في المستوى
.2
لم يكن هناك تناقالت بين المستوى  1و 2خالل السنة .تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة امن المستويات
ذات العالقة .ليس هناك موجودات مالية ومطلوبات مالية مصنفة امن المستوى .3
لم يكن هناك تغيرات في أساليب التقييم خالل الفترة.
تظهر االستثمارات التي بلغت  3.44مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م 3.44 :مليون لاير سعودي 30 ،سبتمبر
2016م 3.44 :مليون لاير سعودي) بالتكلفة ،وبالتالي لم يتم احتسابها بالقيمة العادلة.
ب) يمثل الجدول التالي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:
 30سبتمبر 2017م
(باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة

 31ديسمبر 2016م
(باآلف الرياالت السعودية)
القيمة العادلة
التكلفة المطفأة

الموجودات المالية:
مستحق من بنوك ومؤسسات مالية أخرى
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة
قروض وسلف ،صافي
المجموع

474.093
20.286.771
40.926.323
61.687.187

474.248
20.299.214
42.379.299
63.152.761

1.337.778
16.188.464
42.098.695
59.624.937

1.338.102
16.207.079
43.467.763
61.012.944

المطلوبات المالية:
مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى
ودائع للعمالء
المجموع

6.216.824
49.676.106
55.892.930

6.218.304
49.668.031
55.886.335

3.545.112
51.602.354
55.147.466

3.545.375
51.615.457
55.160.832
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 15ـ القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
إن القيم العادلة للنقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجودات األخرى والمطلوبات األخرى
والصكوك المعززة لرأس المال تقارب قيمها الدفترية.
 - 16كفاية رأس المال
إن أهداف المجموعة من إدارة رأس المال هي االلتزام بمتطلبات رأس المال المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي
لامان قدرة المجموعة على االستمرار وفقا ً لمبدأ االستمرارية والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.
تقوم إدارة البنك بمراقبة استخدام ومدى كفاية رأس مالها بشكل دوري .تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي االحتفاظ
بحد أدنى من رأس المال النظامي كما تتطلب المحافظة على معدل محدد يكون فيه إجمالي رأس المال النظامي إلى
المخاطر المرجحة للموجودات عند الحد األدنى المتفق عليه البالغ  %8أو أكثر.
تقوم المجموعة بمراقبة كفاية رأس مالها باستخدام المعدالت المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي .تقيس هذه
المعدالت مدى كفاية رأس المال وذلك بمقارنة رأسمال البنك المؤهل مع الموجودات المدرجة في قائمة مركزها المالي
الموحدة وااللتزامات والقيمة االسمية للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح الظهار مخاطرها النسبية.
يلخص الجدول التالي المخاطر المرجحة للموجودات للمجموعة امن الركن األول ـ المستوى األول والمستوى الثاني
من رأس المال ومعدالت كفاية رأس المال:

الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان
الموجودات المرجحة بمخاطر العمليات
الموجودات المرجحة بمخاطر السوق
مجموع الركن األول ـ للموجودات المرجحة بالمخاطر

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
49.054.396
4.943.887
873.253
54.871.536

 31ديسمبر 2016م
(مدققة)
بآالف الرياالت السعودية
48.372.180
4.750.113
1.129.288
54.251.581

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققة) (معدلة)
بآالف الرياالت السعودية
49.469.549
4.678.538
1.209.713
55.357.800

المستوى األول من رأس المال
المستوى الثاني من رأس المال
مجموع المستوى األول والثاني من رأس المال

8.752.830
2.407.888
11.160.718

8.304.283
2.470.299
10.774.582

8.177.771
2.493.597
10.671.368

نسبة كفاية رأس المال ()%
نسبة المستوى األول من رأس المال
مجموع المستوى األول والثاني من رأس المال

%15.95
%20.34

%15.31
%19.86

%14.77
%19.28
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بنك الجزيرة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير مدققة)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م (تتمة)
 - 17إصدار أسهم أولوية
بهدف تعزيز قاعدة رأس مال البنك ،أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال بمقدار  3مليار لاير سعودي من خالل
طرح اسهم أولوية .إن هذه الزيادة مشروطة بالحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية والجمعية العمومية
في اجتماعها غير العادي وتحديد سعر طرح األسهم وعددها .تم تامين مبلغ  18.84مليون لاير سعودي كإجمالي
مصاريف امن بند "احتياطيات أخرى" ( 31ديسمبر 2016م 18.12 :مليون لاير سعودي 30 ،سبتمبر 2016م:
 15.58مليون لاير سعودي) نظير األمور النظامية والمهنية المتعلقة بإصدار أسهم األولوية.
 18ـ الزكاة المستحقة من المساهمين
حتى تاريخ  31ديسمبر  2015م ،تم عرض الزكاة واريبة الدخل المدفوعة أو المستحقة فيما يتعلق بالسنوات التي لم
يعلن فيها عن توزيعات أرباح كذمم مستحقة من المساهمين بهدف استعادة هذه الذمم من خالل توزيعات األرباح
المستقبلية .إال أنه وباعتبار تأثير التزام الزكاة والاريبة في النهاية على األرباح المبقاة للمجموعة ومع عدم اإلعالن
عن توزيعات أرباح للسنوات من 2012م إلى 2015م ولتحقيق عرض أفال قام البنك باحتساب مبلغ الزكاة واريبة
الدخل على األرباح المبقاة كما في  31ديسمبر 2016م .وكما يتفق مع العرض المتبع كما في  31ديسمبر 2016م فإن
المبلغ التراكمي ومقداره  81.19مليون لاير سعودي والمتامن في الذمم المدينة األخرى كما في  30سبتمبر 2016م
تم احتسابه على األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة.
 - 19توزيعات أرباح مقترحة
خالل الفترة قام البنك بدفع أرباح نقدية بلغت  200مليون لاير سعودي بواقع  0.5لاير سعودي للسهم بعد طرح الزكاة
واريبة الدخل والحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي انعقد بتاريخ  10ابريل
2017م.
 - 20أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض المبالغ السابقة في قائمة المركز المالي واإليااح  12لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.
 21ـ الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  23اكتوبر 2017م.
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