
 »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 kÉ≤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 kÉbƒ≤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 kÉ«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 kAÉ°ùe 5:00 áYÉ°ùdG ≈àM (Ω2018/04/10 ≥aGƒŸG) `g1439/07/24 ïjQÉJ AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢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 kÓc 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 kÉeÉ“ 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")

 âeó obh ,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 kÉMÉàe -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

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(«áÄ«¡dG» `H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
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متعهدي التغطية املستشاران املالييان ومديرا االكتتاب





ب

إشعار مهم

لة عن البنك وعن الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سوف يتم معاملة امل�ستثمرين على  حتتوي هذه الن�سرة على معلومات مف�سّ
اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي للبنك ومديرا الكتتاب اأو من خالل زيارة املوقع الإلكرتوين 
للبنك )www.baj.com.sa( اأو املوقع الإلكرتوين ملديرا الكتتاب)www.alinmainvestment.com(و)www.jpmorgansaudiarabia.com( واملوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية 

 .)www.cma.org.sa(

وقد قام البنك بتعيني كاًل من �سركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية و�سركة المناء لال�ستثمار كم�ست�سارين ماليني )"امل�ست�ساران املاليان"( ومديرا الكتتاب )"مديرا الكتتاب"(. كما 
قام البنك بتعيني �سركة الإمناء لال�ستثمار و�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل )ميفك كابيتال( و�سركة ملكية لال�ستثمار و �سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي و�سركة و�ساطة 

كابيتال كمتعهدي التغطية )"متعهدي التغطية "( فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه الن�سرة.

حتتوي هذه الن�سرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن الهيئة. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )د( 
والق�سم 5-2 )"جمل�س الإدارة"( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة 
واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل هيئة ال�سوق املالية و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية 
)تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد 

يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد اأجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإعدادها، اإل اأن جزءًا كبريًا من املعلومات املتعلقة بال�سوق 
والقطاع يف الن�سرة مقتب�سة من م�سادر خارجية، مع العلم اأنه ل يوجد لدى امل�ست�ساران املالييان ول مديرا الكتتاب ول البنك ول اأي من م�ست�ساري البنك الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف 
ال�سفحتني )هـ( - )ز( من الن�سرة )"امل�ست�سارون"( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأي من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�سورة جوهرية، اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه 

املعلومات على نحو م�ستقل ول يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن دقتها اأو اكتمالها.

وننوه اإلى اأن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س، ميكن اأن يتاأثر الو�سع املايل الفعلي لل�سركة وقيمة اأ�سهم الكتتاب ب�سورة 
�سلبية نتيجة التطورات امل�ستقبلية يف معدلت الت�سخم ومعدلت الربح وال�سرائب اأو غريها من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية اخلارجة عن �سيطرة ال�سركة )يرجى مراجعة الق�سم 
2 "عوامل املخاطرة"(. ول ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي معلومات �سفهية اأو خطية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة ول يجب تف�سريها اأو العتماد عليها باأية طريقة على اأنها وعد اأو 

اإقرار بتحقق الإيرادات للبنك اأو نتائج اأعماله اأو الأحداث امل�ستقبلية.

ل يجوز اعتبار الن�سرة مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة، اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأو كبار امل�ساهمني اأو م�ست�ساريهم للم�ساركة يف هذا الكتتاب. وعالوة على ذلك، تعترب املعلومات 
الواردة يف الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها دون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س الراغب يف 
ال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة. وقبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري يتعلق بالأ�سهم اجلديدة اأو احلقوق، يعترب كل م�ستلم لهذه الن�سرة م�سئوًل عن احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة 
من م�ست�سار مايل مرخ�س له ويجب عليه العتماد على مراجعته اخلا�سة للبنك ومدى مالئمة فر�سة ال�ستثمار واملعلومات الواردة يف الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية 

اخلا�سة به.

– الذين يحق لهم تداول احلقوق والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة - التداول والكتتاب يف  و�سيكون باإمكان جميع امل�ساهمني املقيدين وغريهم من امل�ستثمرين )"امل�ستثمرين اجلدد"( 
اأ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية )"تداول"( اأو )"ال�سوق"( حيث تبداأ فرتة التداول وفرتة الكتتاب يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ )املوافق 2018/03/25م( على 
اأن تنتهي فرتة التداول يف يوم الأحد تاريخ 1439/07/15هـ )املوافق 2018/04/01م( )"فرتة التداول"( وت�ستمر فرتة الكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ املوافق 
)2018/04/04م( )"فرتة الكتتاب"(. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن فرتة التداول وفرتة الكتتاب �سوف تبداآن يف نف�س اليوم يف حني ت�ستمر فرتة التداول حتى انتهاء اليوم ال�ساد�س من بداية 

الفرتة، بينما ت�ستمر فرتة الكتتاب حتى انتهاء اليوم التا�سع من بداية نف�س الفرتة.

و�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية خالل فرتة التداول وذلك من خالل بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها اأو �سراء حقوق اإ�سافية عن طريق ال�سوق. كما �سيكون 
باإمكان امل�ستثمرين اجلدد خالل فرتة التداول القيام ب�سراء حقوق عن طريق ال�سوق وبيع احلقوق التي يتم �سراوؤها خالل فرتة التداول. 

و�سيتاح الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتاب على مرحلة واحدة وفقًا ملا يلي: 

�سيتاح يف هذه الفرتة جلميع امل�ساهمني املقيدين وامل�ستثمرين اجلدد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. �

�سيتاح للم�ساهم املقيد الكتتاب مبا�سرة بعدد اأ�سهمه خالل فرتة الكتتاب. ويف حال �سراءه حقوقًا جديدة ف�سيتاح له الكتتاب بها بعد انتهاء فرتة ت�سويتها )يومي عمل(. �

�سيتاح للم�ستثمرين اجلدد الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بعد ت�سوية عملية �سراء احلقوق مبا�سرة. �

�سيتاح الكتتاب اإلكرتونيًا عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء بالإ�سافة اإلى الكتتاب يف القنوات  �
والو�سائل الأخرى املتوفرة لدى الو�سيط.

الن�سرة  اإليها يف هذه  املوؤ�س�سي )وي�سار  الطابع  امل�ستثمرين ذوي  الأ�سهم على عدد من  تلك  املتبقية"(، ف�ستطرح  الكتتاب )"الأ�سهم  انتهاء فرتة  بعد  بها  يكتتب  اأ�سهم مل  تبقى  واإذا 
بـ"املوؤ�س�سات ال�ستثمارية"( )وي�سار اإلى عملية الطرح هذه بـ"الطرح املتبقي"(. وتقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية وت�ستقبل تلك العرو�س ابتداًء من 
ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ )املوافق 2018/04/10م( حتى ال�ساعة 5:00 م�ساًء من يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ )املوافق 2018/04/11م( 
الأ�سهم  اأن تخ�س�س  الطرح( على  اأن ل يقل عن �سعر  الأقل فالأقل )�سرط  الأعلى ثم  العر�س  للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات  املتبقية  الأ�سهم  املتبقي"(. و�ستخ�س�س  الطرح  )"فرتة 
بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. و�سُت�ساف ك�سور الأ�سهم كذلك اإلى الأ�سهم املتبقية و�ستخ�سع لنف�س املعاملة. و�سيح�سل البنك على اإجمايل �سعر الطرح 
املح�سل من طرح الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم، فيما �ستوزع متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتجاوز �سعر الطرح( على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه وذلك 

يف موعد اأق�ساه 1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م(.

ويف حال مل تكتتب املوؤ�س�سات ال�ستثمارية يف جميع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم، ف�سيخ�س�س ما تبقى من اأ�سهم ملتعهدي التغطية الذين �سيقومون بالكتتاب بها ب�سعر الطرح )يرجى 
مراجعة الق�سم 17 "�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"(. 

اإن طرح اأ�سهم حقوق الأولوية مبوجب هذه الن�سرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني، و�سيتم ن�سر دعوة لنعقاد جمعية عامة غري عادية لل�سركة للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية 
بتاريخ )1439/06/12هـ( )املوافق 2018/02/28م(. وعلى امل�ستثمرين العلم باأنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة امل�ساهمني يف ذلك الجتماع على طرح اأ�سهم حقوق الأولوية، فاإن 

اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف. وحينها تعترب هذه الن�سرة لغية. ويف هذه احلالة �سيتم اإ�سعار امل�ساهمني بذلك. 



ج

كما يجب على متلقي هذه الن�سرة الطالع على كافة القيود القانونية والتنظيمية املتعلقة بهذا الكتتاب وبيع الأ�سهم اجلديدة واللتزام بذلك.

معلومات القطاع والسوق

مت احل�سول على املعلومات والبيانات عن القطاع امل�سريف يف اململكة الواردة يف هذه الن�سرة من املعلومات املتاحة للجمهور. وبالرغم من عدم وجود اأي �سبب لالعتقاد باأن هذه املعلومات 
تفتقر اإلى الدقة يف جوهرها، اإل اأن اأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وامل�ست�سارين مل يتحققوا ب�سكل م�ستقل من �سحة هذه املعلومات والبيانات، ول ميكن تقدمي اأي �سمان على دقتها 

اأو اكتمالها. وقد بذل البنك جهدًا منا�سبًا -واإلى احلد املعقول- للتحقق من �سحة املعلومات والبيانات التي مت احل�سول عليها من اأطراف ثالثة. 

وتت�سمن م�سادر املعلومات والبيانات اخلا�سة باأطراف ثالثة والتي مت ال�ستعانة بها يف هذه الن�سرة امل�سادر التالية:

1. مؤسسة النقد العريب السعودي )"ساما"(

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سنة 1372هـ )املوافق 1952م(، وتت�سمن م�سوؤوليات املوؤ�س�سة الرئي�سية ما يلي:

اإ�سدار ودعم النقد ال�سعودي وتوطيد قيمته داخل اململكة وخارجها. �

القيام باأعمال م�سرف احلكومة. �

مراقبة امل�سارف التجارية وامل�ستغلني باأعمال مبادلة العمالت. �

وتتمثل مهام موؤ�س�سة النقد بالن�سبة لعمليات النقد ومراقبة امل�سارف التجارية يف ما يلي:

تثبيت ودعم القيمة الداخلية واخلارجية للعملة، والعمل على تقوية غطاء النقد. �

حفظ الأموال الحتياطية املر�سدة لأغرا�س النقد على اأ�سا�س اأنها اأموال ل يجوز ت�سغيلها اإل بالعمليات املتعلقة بالنقد فقط. �

�سك وطبع واإ�سدار النقد ال�سعودي وكافة الأعمال الأخرى املت�سلة. �

مراقبة امل�سارف التجارية وامل�ستغلني باأعمال مبادلة العمالت وو�سع التعليمات اخلا�سة بهم. �

�سارع امللك �سعود بن عبدالعزيز
�س ب: 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4633000 11 966+
فاك�س: 4662966 11 966+

www.sama.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

املعلومات التي مت احل�سول عليها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متاحة للجمهور وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة الإنرتنت وبالتايل مل يتم احل�سول على اأية موافقة فيما يتعلق 
با�ستخدام هذه املعلومات.

2. وزارة املالية

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

الإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة املالية حلكومة اململكة ومراقبة تنفيذها من قبل اجلهات ذات العالقة. �

اإعداد ميزانية حكومة اململكة ومناق�ستها مع الهيئات احلكومية ومراقبة تنفيذها. �

التحكم يف احل�سابات اجلارية بني وزارة املالية وجميع الهيئات احلكومية الأخرى. �

مراقبة مرحلة ما قبل ال�سرف من اأموال امليزانية جلميع الهيئات احلكومية. �

الإ�سراف على اأن�سطة حت�سيل الإيرادات احلكومية ل�سمان توافقها مع القواعد واللوائح ذات العالقة. �

الإ�سراف على الإقفال ال�سنوي للح�سابات احلكومية وم�سروفاتها. �

الإ�سراف على املمتلكات احلكومية وحمايتها. �

متثيل احلكومة يف املوؤ�س�سات القت�سادية واملالية الدولية والإقليمية، ور�سد التطورات املالية والقت�سادية الدولية واإعداد الدرا�سات والتقارير الالزمة. �

تنفيذ القرارات احلكومية فيما يتعلق بامل�ساعدات اخلارجية. �

طريق امللك عبدالعزيز
الريا�س 11177 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050000 11 966+
فاك�س: 4033130 11 966+

www.mof.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

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

املعلومات املالية

اأعدت القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب و2014م و2015م و 2016م والقوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م والإي�ساحات 
اإ م جي )لالأعوام 2014م و2015م و 2016م والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م( )"املراجعني"( وفقًا للمعايري الدولية  اإرن�ست ويونغ و�سركة كي بي  املرفقة بها من قبل �سركة 
للتقارير املالية )"IFRS"( ح�سبما تقت�سيه متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولي�س وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني 

)"SOCPA"(. وتن�سر ال�سركة قوائمها املالية املوحدة بالريـال ال�سعودي.
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خ�سعت املعلومات املالية والإح�سائية الواردة يف هذه الن�سرة للتقريب. وعليه فاإنه يف حالة تقريب الأرقام لالأ�سغر اأو الأكرب فقد ل ي�سل جمموعها اإلى %100.

ويف احلالت التي متت فيها ال�ستعانة مب�سادر خارجية للح�سول على معلومات اإح�سائية لن�سرها يف هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة ترى اأن املعلومات املذكورة متثل اأحدث معلومات متاحة 
من امل�سدر املعني املحدد.

التوقعات واإلفادات املستقبلية

مت اإعداد التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل يوجد اأي 
تاأكيد اأو �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات.

امل�ستقبل مثل  دالة على  ي�ستخدم فيها من كلمات  امل�ستقبلية من خالل ما  الإفادات  تلك  ب�سكل عام حتديد  "اإفادات م�ستقبلية". وميكن  الن�سرة  الواردة يف هذه  الإفادات  متثل بع�س 
"تخطط" و"ُتقدر" و"تتوقع" و"ترى" و"تتنباأ" و"قد" و"�سوف" و"ينبغي" و"من املتوقع" و"�ستكون" اأو �سيغ النفي لهذه املفردات اأو املفردات الأخرى املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س 

هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية لل�سركة ب�ساأن الأحداث امل�ستقبلية، ولكنها ل ت�سكل �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي، حيث اأن هناك العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء 
الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو النتائج الفعلية التي حتققها يف امل�ستقبل وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقًعا �سراحة اأو �سمًنا يف مثل هذه الإفادات امل�ستقبلية. ف�ساًل عن اأن 
بع�س املخاطر والعوامل التي ميكن اأن يكون لها هذا الأثر مذكورة بتف�سيل اأكرث يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )راجع الق�سم 2 "عوامل املخاطرة"(. واإذا حتقق واحد اأو اأكرث من هذه 

املخاطر اأو الحتمالت اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من هذه الفرتا�سات الأ�سا�سية فاإن النتائج الفعلية قد تتغري ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة.

وفقًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يتعني على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة الإ�سدار هذه وقبل اإدراج اأ�سهمها 
اجلديدة، باأي مما يلي:

وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف هذه الن�سرة اأو يف اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج، اأو  اأ- 

ظهور اأية م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة. ب- 

وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن البنك ل يعتزم حتديث اأو مراجعة اأية معلومات واردة يف هذه الن�سرة �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. 
اأو  ونتيجة لهذه املخاطر وغريها من املخاطر والفرتا�سات، فاإن الأحداث والظروف اخلا�سة بالتوقعات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث بال�سكل الذي يتوقعه البنك 

قد ل حتدث اإطالقًا. وعليه يجب على امل�ستثمرين املحتملني اأن يدر�سوا جميع البيانات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات واأن ل يعتمدوا على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�سكل مفرط.

دليل الرشكة

أعضاء مجلس اإلدارة

املن�سبالعمراجلن�سيةاال�سم
�سفة 

الع�سوية
تاريخ التعيني يف 

جمل�س االإدارة
اجلهة التي 

ميثلها

عدد االأ�سهم اململوكة

ن�سبةاإجمايلغري مبا�سر*مبا�سر

طارق بن 
عثمان الق�سبي

رئي�س جمل�س 69�سعودي
الإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

0.00306%15.913ل يوجد15.913-2016/01/01م

عبد املجيد 
بن اإبراهيم 

ال�سلطان

نائب رئي�س 51�سعودي
جمل�س 
الإدارة

غري تنفيذي/ 
غري م�ستقل

1.31912%1.7326.857.6966.859.428-2016/01/01م

نبيل بن داود 
احلو�سان

الرئي�س 56�سعودي
التنفيذي 

والع�سو 
املنتدب

تنفيذي/ غري 
م�ستقل

0.00067%3.465ل يوجد3.465-2016/01/01م

خليفة بن عبد 
اللطيف امللحم

ع�سو جمل�س 66�سعودي
اإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

0.53%2.707.46841.2752.748.743-2016/01/01م

حممد بن عبد 
اهلل احلقباين

ع�سو جمل�س 36�سعودي
اإدارة

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

0.00025%1.300ل يوجد1.300-2016/01/01م

عبد ال�سالم بن 
عبدالرحمن 

العقيل

ع�سو جمل�س 51�سعودي
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

0.00025%1.300ل يوجد1.300-2016/01/01م

�سعيد بن �سعد 
املرطان

ع�سو جمل�س 73�سعودي
اإدارة

غري تنفيذي/ 
غري م�ستقل

0.00050%2.600ل يوجد2.600-2016/01/01م

اإبراهيم بن 
عبد العزيز 

ال�سايع

ع�سو جمل�س 35�سعودي
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

املوؤ�س�سة 2016/01/01م
العامة 

للتاأمينات 
الجتماعية

0.000.00ل يوجدل يوجد

عبد اهلل �سالح 
الر�سيد

ع�سو جمل�س 60�سعودي
اإدارة

غري تنفيذي/ 
م�ستقل

0.00025%1.300ل يوجد1.300-2016/01/01م

امل�سدر: البنك

* تعني الأ�سهم اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سكل غري مبا�سر يف البنك من خالل ملكيتهم يف �سركات متلك اأ�سهم يف البنك اأو الأ�سهم اململوكة من قبل اأقرباء اأع�ساء جمل�س الإدارة �سواء ب�سكل مبا�سر اأو من خالل ملكيتهم يف 
�سركات متلك اأ�سهم يف البنك.
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املقر الرئي�سي للبنك

بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 6277، جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاك�س: 8881 609 )12( 966+

ri@baj.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.baj.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ممثلو البنك

نبيل بن داود احلو�سان
الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب

بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 6277، جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاك�س: 8881 609 )12( 966+

ri@baj.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.baj.com.sa :املوقع الإلكرتوين

يا�سر بن علي احلديثي
رئي�س جمموعة اخلزينة

بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز

�س ب 6277 جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8888 609 )12( 966+
فاك�س: 8881 609 )12( 966+

ri@baj.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.baj.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(
اأبراج التعاونية

700 طريق امللك فهد
�س ب 60612، الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2189999 )11( 966+
فاك�س: 2189133 )11( 966+

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.tadawul.com.sa:املوقع الإلكرتوين

امل�ست�ساران املاليان ومديرا االكتتاب

�سركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية
برج الفي�سلية

طريق امللك فهد
�س.ب 51907، الريا�س 11553

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2993800 )11( 966+
فاك�س: 2993840 )11( 966+

www.jpmorgan.com/country/SA/EN/contact-us :الربيد الإلكرتوين
www.jpmorgansaudiarabia.com :املوقع اللكرتوين

�سركة االإمناء لال�ستثمار
برج العنود - 2

طريق امللك فهد
�س.ب 55560، الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2185555 )11( 966+
فاك�س: 2185970 )11( 966+

query@alinmainvest.com :الربيد الإلكرتوين
www.alinmainvestment.com :املوقع اللكرتوين
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متعهدو التغطية

�سركة االإمناء لال�ستثمار
برج العنود - 2

طريق امللك فهد
�س.ب 55560، الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2185555 )11( 966+
فاك�س: 2185970 )11( 966+

query@alinmainvest.com :الربيد الإلكرتوين
www.alinmainvestment.com :املوقع اللكرتوين

�سركة ال�سرق االأو�سط لال�ستثمار املايل )ميفك كابيتال(
طريق امللك فهد، �سارع العليا

مكتب رقم 1
�س.ب 7758، الريا�س 12333

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2186666 )11( 966+
فاك�س: 2186668 )11( 966+

info@mefic.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.mefic.com.sa :املوقع اللكرتوين

�سركة ملكية لال�ستثمار
طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز )�سارع التحلية(

مركز اأكناز التجاري - مبنى رقم: 184
مكتب رقم 2 و3 - الدور الأول

�س.ب. 52775، الريا�س 11573
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 20003028 )11( 966+
فاك�س: 2932799 )11( 966+

 info@mulkia.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.mulkia.sa :املوقع اللكرتوين

�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي
الريا�س، طريق امللك فهد 7856، برج مون، الدور 16

�س.ب. 50051، الريا�س 11523
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4845500 )11( 966+
فاك�س: 4845501 )11( 966+

info@skfh.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.skfh.com.sa :املوقع اللكرتوين

�سركة و�ساطة كابيتال
�سارع العليا العام

�س.ب 50315، الريا�س 11523
اململكة العربيةا ل�سعودية

هاتف: 4944067 )11( 966+
فاك�س: 4944205 )11( 966+

info@wasatah.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.wasatah.com.sa :املوقع اللكرتوين
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امل�ست�سار القانوين

�سركة اأبو حيمد واآل ال�سيخ واحلقباين حمامون وم�ست�سارون قانونيون بالتعاون مع 
كليفورد ت�سان�س

املبنى 15، البوابة الإقت�سادية
طريق مطار امللك خالد الدويل

�س ب: 90239، الريا�س 11613
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4819700 )11( 966+
فاك�س: 4819701 )11( 966+

projectIsland@ashlawksa.com :الربيد الإلكرتوين
www.ashlawksa.com :املوقع الإلكرتوين

م�ست�سار العناية املالية املتخ�س�س

براي�س ووتر هاو�س كوبرز
برج اململكة - الدور 21

طريق امللك فهد
�س ب 13933، الريا�س 11414

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2110400 )11( 966+
فاك�س: 2110401 )11( 966+

farrukh.faizi@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين
www.pwc.com/middle-east :املوقع الإلكرتوين

املحا�سبون القانونيون لل�سركة

اإرن�ست ويونغ
برج طريق امللك - الطابق 13

طريق امللك عبدالعزيز
�س ب 1994، جدة 21441

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف: 8400 221 )12( 966+
فاك�س: 8575 221 )12( 966+

riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين
www.ey.com :املوقع الإلكرتوين

كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
مركز زهران لالأعمال

طريق الأمري �سلطان
�س ب 55078، جدة 21534

اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف: 9595 698 )12( 966+
فاك�س: 9494 698 )12( 966+

marketingsa@kpmg.com :الربيد الإلكرتوين
www.kpmg.com.sa :املوقع الإلكرتوين

مالحظة: اأعطى امل�ست�سارون املذكورون اأعاله موافقتهم اخلطية على ن�سر اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم واإفاداتهم يف ال�سياق الذي ورد يف ن�سرة الإ�سدار هذه كما مل ي�سحبوا تلك 
املوافقة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
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ملخص الطرح

يهدف ملخ�ص الطرح هذا اإلى تقدمي نبذة موجزة عن املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة. وبالتايل فاإن هذا امللخ�ص ال يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم امل�ساهمني وغريهم 
من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات واالأفراد. وعليه، يتعني على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار ا�ستثماري يتعلق باحلقوق اأو االأ�سهم اجلديدة. كما يتعني درا�سة 

ق�سم "اإ�سعار مهم" والق�سم 2 "عوامل املخاطرة" الواردين يف ن�سرة االإ�سدار هذه قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري يتعلق باحلقوق.

)املوافق ال�سركة ـــ  1395/6/12هــ بتاريخ  ال�سادر  46/م  رقــم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  وهــي  اجلــزيــرة،  بنك 
1975/6/21م( ومقيدة يف ال�سجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 1396/7/29هـ )املوافق1976/7/27م( ويقع مقرها يف مدينة 
جدة. وقد بداأ البنك اأعماله بعد ا�ستحواذه على فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية يف تاريخ 1396/10/16هـ )املوافق 

1976/10/9م(.

تتمثل اأن�سطة البنك يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية وفقًا لنظام مراقبة البنوك واملتوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، وي�سمل ذلك قبول اأن�سطة ال�سركة
املوافقة  يتم  والتي  والتورق(  واالإجارة  واال�ست�سناع  املرابحة  االإ�سالمية )مثل  ال�سريعة  اأحكام  التمويل ب�سيغ متوافقة مع  الودائع، وتقدمي 

واالإ�سراف عليها من قبل هيئة رقابة �سرعية م�ستقلة لدى البنك.

وهم االأ�سخا�ص الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم امل�سدر وهم: االأ�ستاذ/ �سالح بن عبداهلل بن حممد كامل والذي ميلك �ستة وع�سرون امل�ساهمون الكبار
مليون )26.000.000( �سهمًا )بن�سبة ملكية تبلغ 5%(، وبنك باك�ستان الوطني والذي ميلك ثالثون مليون وثالثمائة وثالثة وثالثون األف 
وثالثمائة واثنان وثالثون ) 30.333.332 ( �سهمًا )بن�سبة ملكية تبلغ 5.83%(، و�سركة اإحتاد االإخوة للتنمية والتي متلك اأربعة وثالثون 

مليون ومائتان وثمانية وثمانون األف واأربعمائة وثمانون )34.288.480( �سهمًا )بن�سبة ملكية تبلغ %6.59(.

زيادة راأ�ص املال من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية.طبيعة الطرح 

خم�سمائة وع�سرون مليون )520.000.000( �سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد االأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل الطرح

ع�سرة )10( رياالت �سعودية لل�سهم.القيمة اال�سمية

خم�سة مليارات ومائتي مليون )5.200.000.000( ريال �سعودي.راأ�ص مال ال�سركة قبل الطرح

الزيادة يف راأ�ص مال البنك �ستكون من خم�سة مليارات ومائتا مليون )5.200.000.000( ريـال �سعودي اإلى ثمانية مليارات ومائتا مليون زيادة راأ�ص املال
)8.200.000.000( ريال �سعودي ثمانية مليار ومائتا مليون)8.200.000.000( ريال �سعودي.

اإجمايل عدد االأ�سهم اجلديدة املطروحة 
لالكتتاب

ثالثمائة مليون )300.000.000( �سهم عادي.

ع�سرة )10( ريـاالت �سعودية لل�سهم الواحد.�سعر الطرح

ثالثة مليارات )3.000.000.000( ريـال �سعوديالقيمة االإجمالية للطرح

مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية اإلى )11.88( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وذلك قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد ال�سعر املُعدل
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�ص املال. وذلك ميثل انخفا�سًا يف �سعر ال�سهم مبقدار )1.09( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

امل�ساهمون املالكون لالأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�ص املال واملقيدون يف �سجل ال�سركة بنهاية تداول ثاين امل�ساهمون املقيدون
يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�ص املال.

عامة امل�ستثمرين من االأفراد واملوؤ�س�سات - غري امل�ساهمني املقيدين – ممن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة التداول.امل�ستثمرون اجلدد

امل�ساهمون املقيدون وامل�ستثمرون اجلدد. امل�ستثمرون امل�ستهدفون

هي اأوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها اأحقية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة بعد املوافقة على زيادة راأ�ص املال. وهو حق مكت�سب جلميع حقوق االأولوية
امل�ساهمني املقيدين، ويجوز تداول احلق خالل فرتة التداول. ويعطي كل حق حلامله اأحقية االكتتاب يف �سهم واحد من االأ�سهم اجلديدة ب�سعر 
الطرح. و�سيتم اإيداع احلقوق بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�سمال. و�ستظهر هذه احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني 

املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق االأولوية.

ثالثمائة مليون )300.000.000( �سهم عادي، والتي �ست�سدر نتيجة لزيادة راأ�ص املال.االأ�سهم اجلديدة

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

ثالثمائة مليون )300.000.000( حق.عدد حقوق االأولوية امل�سدرة

ثالثمائة مليون )300.000.000( �سهم عادي.عدد االأ�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

اإجمايل قيمة االأ�سهم اجلديدة املتعهد 
بتغطيتها

ثالثة مليارات )3.000.000.000( ريـال �سعودي. 

ثمامنائة وع�سرون مليون )820.000.000( �سهم عادي.عدد االأ�سهم امل�سدرة بعد زيادة راأ�ص املال

ثمانية مليارات ومائتا مليون )8.200.000.000( ريـال �سعودي.راأ�ص مال ال�سركة بعد زيادة راأ�ص املال

�سيتم زيادة راأ�ص مال البنك مبقدار ثالثة مليارات )3.000.000.000( ريـال �سعودي )متثل زيادة بن�سبة 57.7% من راأ�ص مال البنك ن�سبة الزيادة يف راأ�ص املال 
قبل االكتتاب(.



ط

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

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم 
تكاليف الكتتاب

من املتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سالت الكتتاب مبلغ )2.918.343.300( ريال �سعودي وذلك بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب والبالغة 
)81.656.700( ريال �سعودي، علمًا بان هذا املبلغ تقديري.

امل�ساهمون املالكون لالأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدون يف �سجل ال�سركة بنهاية تداول ثاين تاريخ الأحقية
يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، وذلك بتاريخ 1439/07/04هـ )املوافق 2018/03/21م(. 

)املوافق فرتة التداول ـــ  1439/07/15هــ تاريخ  الأحــد  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2018/03/25م(  )املوافق  ـــ  1439/07/08هــ تاريخ  الأحــد  يوم  تبداأ 
القيام   – م�ستثمرين جدد  اأم  مقيدين  م�ساهمني  اأكانوا  �سواًء   - الأولوية  الفرتة جلميع حملة حقوق  ويجوز خالل هذه  2018/04/01م(. 

بتداول حقوق الأولوية. 

)املوافق فرتة الكتتاب  ـــ  1439/07/18هـ تاريخ  الأربعاء  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2018/03/25م(  )املوافق  ـــ  1439/07/08هـ تاريخ  الأحــد  يوم  تبداأ 
اأم م�ستثمرين جدد - ممار�سة  اأكانوا م�ساهمني مقيدين  2018/04/04م(. ويجوز خالل هذه الفرتة جلميع حملة حقوق الأولوية -�سواًء 

حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

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

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية. وتقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية وت�ستقبل تلك الطرح املتبقي
العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ )املوافق 2018/04/10م( حتى ال�ساعة 5:00 م�ساًء من يوم 
الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ )املوافق 2018/04/11م(. و�ستخ�س�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم 
الأقل فالأقل )�سريطة األ يقل عن �سعر الطرح( على اأن تخ�س�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. 

و�سُت�ساف ك�سور الأ�سهم كذلك اإلى الأ�سهم املتبقية و�ستخ�سع اإلى نف�س املعاملة.

الأ�سهم دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( الأ�سهم اجلديدة، ومل�ستحقي ك�سور  اأو جزئيًا يف  الذين مل يكتتبوا كليًا  �سوف يتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لالأ�سخا�س امل�ستحقني 
يف موعد اأق�ساه 1439/08/14هـ )2018/04/30م( )الرجاء مراجعة الق�سم 17 "�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"(. علمًا باأن مبالغ 

التعوي�س متثل املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �سايف متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم. 

جميع حملة حقوق الأولوية �سواًء اأكانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو امل�ستثمرين اجلدد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�سخا�س امل�ستحقون 

تدرج حقوق الأولوية يف تداول ويتم تداولها خالل فرتة تداول حقوق الأولوية. ويكون حلقوق الأولوية رمز منف�سل وم�ستقل عن رمز الأ�سهم اإدراج وتداول حقوق الأولوية
احلالية للبنك على �سا�سة تداول. 

�سراء حقوق  اأو  ال�سوق  اأو جزء منها يف  ببيع احلقوق  قيامهم  تت�سمن  والتي  التداول عدة خيارات  املقيدون خالل فرتة  امل�ساهمون  وميلك 
اإ�سافية من خالل ال�سوق اأو عدم اتخاذ اأي اإجراء حيال حقوق الأولوية �سواء ببيعها اأو �سراء حقوق اإ�سافية. و�سيكون للم�ستثمرين اجلدد 
خالل فرتة التداول احلق يف �سراء حقوق عن طريق ال�سوق اأو بيع تلك احلقوق اأو جزء منها اأو عدم اتخاذ اأي اإجراء حيال احلقوق التي مت 

�سرائها خالل فرتة التداول. 
و�سيقوم نظام "تداول" باإلغاء رمز حقوق الأولوية للبنك على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وبالتايل �سيتوقف تداول 

حقوق الأولوية مع انتهاء تلك الفرتة. 

يتم تقدمي طلبات الكتتاب اإلكرتونيًا عرب مواقع ومن�سات الو�سطاء اللكرتونية التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني اأو من خالل اأي و�سيلة طريقة الكتتاب
اأخرى يقدمها الو�سطاء. 

يحق لالأ�سخا�س امل�ستحقني ممار�سة حقهم بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية عن طريق الكتتاب الكرتونيًا عرب مواقع ومن�سات الو�سطاء ممار�سة الكتتاب يف حقوق الأولوية
اللكرتونية التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني اأو من خالل اأي و�سيلة اأخرى يقدمها الو�سطاء. كما ميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني ممار�سة 

حقوق الأولوية على النحو التايل:
1-  يحق للم�ساهمني املقيدين خالل فرتة الكتتاب ممار�سة احلقوق املمنوحة لهم يف تاريخ الأحقية واأي حقوق اإ�سافية قاموا ب�سرائها 

خالل فرتة التداول عن طريق الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ اأي اإجراء بخ�سو�س احلقوق التي ميلكونها.
2-  يحق للم�ستثمرين اجلدد خالل فرتة الكتتاب ممار�سة احلقوق التي قاموا ب�سرائها خالل فرتة التداول عن طريق الكتتاب يف الأ�سهم 

اجلديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ اأي اإجراء بخ�سو�س احلقوق التي ميلكونها. 
ويف حال عدم قيام اأي من امل�ساهمني املقيدين اأو امل�ستثمرين اجلدد مبمار�سة حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتاب، 

ف�سيتم طرح الأ�سهم املرتبطة بتلك احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي. 

تتمثل قيمة احلق الإر�سادية يف الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم البنك خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.قيمة احلق الإر�سادية
و�ستقوم "تداول" باحت�ساب ون�سر قيمة احلق الإر�سادية خالل فرتة التداول على موقعها اللكرتوين متاأخرة بخم�س دقائق، و�سيقوم اأي�سًا 

مزودي خدمة معلومات ال�سوق بن�سر هذه املعلومة، حتى يت�سنى للم�ستثمرين الطالع على قيمة احلق الإر�سادية عند اإدخال الأوامر. 

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

من املتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سالت الكتتاب مبلغ )2.918.343.300( ريال �سعودي وذلك بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب والبالغة ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب
ومتويل  الراأ�سمالية  قاعدته  تقوية  املتح�سالت يف  ا�ستخدام  البنك  ويعتزم  تقديري.  املبلغ  هذا  باأن  علمًا  �سعودي  ريال   )81.656.700(

اأن�سطته التو�سعية. وملزيد من التفا�سيل حول ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب، ف�ساًل مراجعة الق�سم 8 )"ا�ستخدام متح�سالت الطرح"(.

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم يف موعد اأق�ساه 1439/08/03هـ )املوافق 2018/04/19م(.تاريخ التخ�سي�س

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة لالأ�سخا�س امل�ستحقني بناًء على عدد احلقوق التي مار�سوها ب�سكل �سحيح ومكتمل. و�سيتم جمع ك�سور تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة
الأ�سهم واإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومن ثم طرحها للموؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. 

و�سيح�سل البنك على اإجمايل �سعر الطرح املح�سل من بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم، فيما �ستوزع باقي املتح�سالت )اأي ما يتجاوز 
اأو جزئيًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم. )الرجاء مراجعة الق�سم 17  �سعر الطرح( على م�ستحقيها الذين مل يكتتبوا كليًا 

"�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"(. 



ي

�سوف يتم اإعادة فائ�س الكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مديرا الكتتاب. و�سوف يتم رد الفائ�س )اإن اإعادة الفائ�س من الكتتاب
وجد( يف موعد اأق�ساه 1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م(. 

يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة يف "تداول" بعد ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�سي�سها واإدراجها. تداول الأ�سهم اجلديدة

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة اأية اأرباح يعلنها البنك بعد تاريخ اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة )الرجاء مراجعة الق�سم 7 "�سيا�سة توزيع الأرباح"(.اأرباح الأ�سهم اجلديدة

للبنك فئة واحدة فقط من الأ�سهم ومينح كل �سهم ملالكه احلق يف �سوت واحد. ويحق لكل م�ساهم يف البنك ح�سور اجتماع اجلمعية العامة حقوق الت�سويت
والت�سويت فيه، ول ميلك اأي من امل�ساهمني اأي حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويجوز للم�ساهم تفوي�س م�ساهم اآخر )من غري اأع�ساء جمل�س 

الإدارة وموظفي البنك( كتابيًا حل�سور اجلمعية العامة نيابًة عنه. )راجع الق�سم 13-7 "حقوق الت�سويت"(.

اإن جميع اأ�سهم البنك مدرجة يف تداول ول تخ�سع لأي قيود حتد من تداولها، با�ستثناء القيود التنظيمية املفرو�سة على الأ�سهم املدرجة القيود املفرو�سة على تداول الأ�سهم
ب�سكل عام.

القيود املفرو�سة على تداول احلقوق )اإن 
وجدت(

ل يوجد حاليًا اأي قيود تنظيمية مفرو�سة على تداول احلقوق من قبل اأي من م�ساهمي البنك، اإل فيما يتعلق ببنك باك�ستان الوطني باعتباره 
م�ساهمًا اأجنبيًا وبالتايل ل يحق له �سراء حقوق اإ�سافية اإل مبوافقة اجلهات املعنية.

وكذلك جتدر الإ�سارة اإلى اأن بنك باك�ستان الوطني قد يلزم عليه احل�سول على موافقات اجلهات الرقابية مبوجب الأنظمة التي يخ�سع لها 
يف دولة باك�ستان قبل اأن يتمكن من الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. 

�سبق للبنك اإدراج خم�سمائة وع�سرون مليون )520.000.000( �سهم يف تداول.الأ�سهم التي �سبق اإدراجها

ينطوي ال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية على خماطر معينة، وميكن ت�سنيف هذه املخاطر اإلى: )1( خماطر تتعلق باأعمال ال�سركة، و)2( عوامل املخاطرة
خماطر تتعلق بال�سوق، و)3( خماطر تتعلق بالأ�سهم اجلديدة. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم 2 )"عوامل املخاطرة"( من هذه 

الن�سرة، والذي يجب مراجعته بعناية قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري حول الأ�سهم اجلديدة اأو احلقوق.

�سروط �سروط الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على  ولالطالع  ال�سلة.  ذات  الكتتاب  �سروط  ا�ستيفاء  اجلديدة  بالأ�سهم  الكتتاب  يف  الراغبني  امل�ستحقني  الأ�سخا�س  على  يجب 
واأحكام وتعليمات الكتتاب يرجى مراجعة الق�سم 17 من هذه الن�سرة )"�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"(.

ر اأن ت�سل اإلى حوايل واحد وثمانون مليون و�ستمائة و�ستة التكاليف �سيتحمل البنك امل�سوؤولية عن جميع التكاليف املرتبطة بالطرح، والتي من املُقدًّ
مليارات  ثالثة  البالغة  الطرح  متح�سالت  اإجمايل  من  خ�سمها  يتم  و�سوف  �سعودي،  ريـال   )81.656.700( و�سبعمائة  األف  وخم�سون 
املهنية،  العناية  وم�ست�سار  الكتتاب،  ومديرا  املالييان  امل�ست�ساران  اأتعاب  الطرح  تكاليف  وتت�سمن  �سعودي.  ريال   )3.000.000.000(
وامل�ست�سار القانوين لل�سركة وامل�ست�سار القانوين ملتعهدي التغطية، ومراقبي احل�سابات، وغريهم من امل�ست�سارين. بالإ�سافة اإلى م�ساريف 

التعهد بالتغطية وم�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالطرح، علمًا باأن هذه التكاليف تقديرية ولي�ست نهائية.

مالحظة: يجب درا�سة ق�سم "اإ�سعار مهم" �سفحة )ب( والق�سم 2 "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة بعناية تامة قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري حول احلقوق اأو الأ�سهم اجلديدة.

اجلدول 1-1 تواريخ مهمة لالأ�سخا�س امل�ستحقني
التاريخاحلدث

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املت�سمنة املوافقة على زيادة راأ�س املال 
وحتديد تاريخ الأحقية

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

2018/03/25م( فرتة التداول وفرتة الكتتاب  )املوافق  1439/07/08هـ  تاريخ  الأحد  يوم  يف  الكتتاب  وفرتة  التداول  فرتة  تبداأ 
فرتة  وت�ستمر  2018/04/01م(،  )املوافق  1439/07/15هـ  تاريخ  الأحد  يوم  يف  التداول  فرتة  وتنتهي 
الكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ )املوافق 2018/04/04م(. وجتدر الإ�سارة اإلى 
اأن فرتة التداول وفرتة الكتتاب �سوف تبداآن يف نف�س اليوم يف حني ت�ستمر فرتة التداول حتى انتهاء اليوم 

ال�ساد�س من بداية الفرتة، بينما ت�ستمر فرتة الكتتاب حتى انتهاء اليوم التا�سع من بداية نف�س الفرتة.

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

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

1439/08/03هـ )املوافق 2018/04/19م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي 

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف 
الكتتاب واأولئك الذين ي�ستحقون ك�سور الأ�سهم اجلديدة 

1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م(

بعد النتهاء من جميع الإجراءات الالزمة �سوف يتم الإعالن عن التواريخ على موقع تداول.التاريخ املتوقع لبدء التداول يف الأ�سهم اجلديدة

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

اجلدول 1-2 تواريخ االإعالنات املهمة
تاريخ االإعالنالطرف املعِلناالإعالن

1439/06/12هـ )املوافق 2018/02/28م(ال�سركةالإعالن عن الدعوة لجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال

الإعالن عن نتائج اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال والتي 
تت�سمن املوافقة على زيادة راأ�س املال

1439/07/03هـ )املوافق 2018/03/20م(ال�سركة



ك

تاريخ الإعالنالطرف املعِلنالإعالن

1439/07/03هـ )املوافق 2018/03/20م(تداولالإعالن عن تعديل �شعر �شهم ال�شركة، واإيداع احلقوق، وقيمة احلق الإر�شادية

1439/07/03هـ )املوافق 2018/03/20م(ال�شركةالإعالن عن حتديد فرتة تداول احلقوق وفرتة الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة

1439/07/05هـ )املوافق 2018/03/22م(ال�شركةاإعالن تذكريي عن بدء فرتة تداول احلقوق وفرتة الكتتاب

اإعالن تذكري عن اآخر يوم لتداول احلقوق والتنويه باأهمية قيام الذين ل يرغبون يف 
الكتتاب ببيع احلقوق التي ميلكونها

1439/07/12هـ )املوافق 2018/03/29م(تداول

1439/07/17هـ )املوافق 2018/04/03م(ال�شركةالإعالن عن نهاية فرتة الكتتاب

الإعالن عن:
نتائج الكتتاب �
تفا�شيل الأ�شهم املتبقية )اإن وجدت( وبدء فرتة الطرح املتبقي �

1439/07/19هـ )املوافق 2018/04/05م(ال�شركة

1439/08/03هـ )املوافق 2018/04/19م(ال�شركةالإعالن عن نتائج الطرح املتبقي والإ�شعار بالتخ�شي�ص النهائي

1439/08/06هـ )املوافق 2018/04/22م(تداولاإعالن عن اإيداع الأ�شهم اجلديدة يف حمافظ امل�شتثمرين

1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م(ال�شركةالإعالن عن توزيع مبالغ التعوي�ص )اإن وجدت( مل�شتحقيها

.)www.tadawul.com.sa( تنويه: املواعيد الواردة يف اجلدول اأعاله وجميع التواريخ املذكورة تقريبية. و�شوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�شر الكتتاب يف اأ�شهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�شتحقني �شواء كانوا من امل�شاهمني املقيدين اأو م�شتثمرين جدد. ويف حال عدم ممار�شة حقوق الأولوية اخلا�شة بالأ�شخا�ص 
امل�شتحقني فاإن اأية اأ�شهم متبقية مل يكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�شتحقني �شوف تطرح على املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. ويتعني على الأ�شخا�ص 
امل�شتحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة تقدمي طلبات الكتتاب من خالل الو�شائل واخلدمات التي يوفرها الو�شيط للم�شتثمرين، وذلك ب�شرط اأن يكون لل�شخ�ص امل�شتحق 

ح�شاب ا�شتثماري لدى اأحد الو�شطاء الذين يقدمون هذه اخلدمات.

يتم تقدمي طلبات الكتتاب عن طريق املحفظة ال�شتثمارية يف من�شات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�شراء، اإ�شافة اإلى امكانية الكتتاب من خالل اأي 
و�شائل اأخرى يوفرها الو�شيط واأمني حفظ الأ�شهم. ويحتفظ البنك بحقه يف رف�ص اأي طلب لالكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا يف حالة عدم ا�شتيفائه لأي من �شروط اأو متطلبات 

الكتتاب. ول يجوز التعديل يف طلب الكتتاب اأو �شحبه بعد ت�شليمه وميثل طلب الكتتاب عند تقدميه عقدا ملزمًا بني البنك وامل�شاهم امل�شتحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ما هي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة راأ�ص املال، وهو حق مكت�شب جلميع امل�شاهمني املالكني لالأ�شهم يوم انعقاد 
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�شة بزيادة راأ�ص املال واملقيدين يف �شجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، ويعطي كل 

حق حلامله اأحقية الكتتاب يف �شهم واحد، وذلك ب�شعر الطرح.

ملن ُتنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�شهم املقيدين يف �شجالت 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 راأ�ص املال من خالل طرح اأ�شهم حقوق اأولوية، وتودع حقوق الأولوية كاأوراق مالية يف املحافظ اخلا�شة بامل�شاهمني يف 
�شجالت ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، و�شتظهر الأ�شهم يف حمافظهم حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية، ولن ي�شمح 

بتداول هذه احلقوق اأو الكتتاب فيها اإل عند بداية فرتتي التداول والكتتاب.

كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق يف املحفظة؟

يتم الإ�شعار عن طريق الإعالن يف موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداولتي( املقدمة من قبل �شركة مركز اإيداع الأوراق املالية ور�شائل ن�شية ق�شرية تر�شل عن طريق �شركات 
الو�شاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمد العدد على ن�شبة ما ميلكه كل م�شاهم يف راأ�ص املال بح�شب �شجل م�شاهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية ؟

هو املعامل الذي مُيكن امل�شاهمني املقيدين من معرفة عدد احلقوق امل�شتحقة لهم عن الأ�شهم التي ميلكونها وفقًا ل�شجل م�شاهمي ال�شركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد 
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. وُيح�شب هذا املعامل بق�شمة عدد الأ�شهم اجلديدة على عدد الأ�شهم احلالية للبنك. وعليه فاإن معامل الأحقية هو )0.5769( حق لكل �شهم واحد 
)1( مملوك للم�شاهم املقيد يف تاريخ الأحقية. ووفقًا لذلك، اإذا كان م�شاهم مقيد ميلك األف )1.000( �شهم يف تاريخ الأحقية ف�شيخ�ش�ص له 576 حق مقابل ما ميلكه من اأ�شهم و 

�شيتم تعوي�شه عن الك�شور املتبقية. 



ل

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

نعم، حيث �سيتم اإ�سافة احلق املكت�سب اإلى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�سلي، وباإ�سافة كلمة حقوق اأولوية، اإ�سافة اإلى رمز جديد لهذه احلقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر الفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم البنك يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح )قيمة احلق الإر�سادية(. فعلى �سبيل املثال: اإذا كان �سعر اإقفال �سهم البنك 
هو 13.0 ريـال �سعودي و�سعر الطرح 10.0 ريـالت �سعودية، فاإن ال�سعر الفتتاحي للحق �سيكون 3.0 ريـال �سعودي.

من هو املساهم املقيد؟

هو اأي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. 

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

نعم، ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء 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 اأحقيته يف الكتتاب يف حال قام ببيع اأ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اأو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقدمي طلبات الكتتاب من خالل املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء، اإ�سافة اإلى اإمكانية الكتتاب من خالل اأي و�سائل اأخرى 
يوفرها الو�سيط واأمني حفظ الأ�سهم.

هل ميكن للشخص املستحق االكتتاب يف أسهم أكرث من الحقوق اململوكة له؟

ل ميكن لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب يف اأ�سهم اأكرث من احلقوق اململوكة له.

يف حال امتالك أسهم البنك من خالل أكرث من محفظة استثامرية، يف أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم البنك املرتبطة باحلقوق، فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك األف )1.000( �سهم يف البنك )ثمامنائة )800( �سهم 
يف حمفظة )اأ( ومائتا )200( �سهم يف حمفظة )ب( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )576( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )0.5769( حق. عليه ف�سيتم اإيداع )461( حق يف حمفظة 

)اأ( و)115( حق يف حمفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لهم، ولكن بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء اأو مركز الإيداع، وذلك قبل نهاية مرحلة الكتتاب، واإح�سار الوثائق الالزمة. ويف حال عدم قيامهم 
باإيداع ال�سهادات وفقًا ملا ذكر، فاإن حملة هذه ال�سهادات لن ي�ستطيعوا الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة.

هل يحق ملن اشرتى حقوقاً إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.

متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء ت�سوية �سراء احلقوق )يومي عمل(، على اأن يتم الكتتاب يف حقوق الأولوية خالل فرتة الكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ل، ل ميكن ذلك، بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية اأو عدم ممار�سة ذلك، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن يخ�سع 
امل�ستثمر للخ�سارة اأو النخفا�س يف قيمة حمفظته ال�ستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو مامرسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟

يف حال عدم الكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتاب، تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية لكتتاب ينظمه مديرا الكتتاب، ويتم احت�ساب قيمة التعوي�س )اإن وجد( ملالك 
احلقوق بعد خ�سم قيمة الكتتاب واأي م�ساريف بح�سب ما هو حمدد يف هذه الن�سرة. علمًا اأن امل�ستثمر قد ل يح�سل على اأي مقابل اإذا 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�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية ح�سور اجلمعية العامة غري العادية والت�سويت على زيادة راأ�س مال 
امل�سدر عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.

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.
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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 اأنه �سيتم قيد امل�ستثمر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بعد يومي عمل من تاريخ �سراء الأ�سهم )اأي بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية غري العادية(، مع العلم 
باأن حقوق الأولوية �ستمنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري العادية، ولكن لن يحق له احل�سور اأو الت�سويت 

يف اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

إذا كان لدى املستثمر أكرث من محفظة مع أكرث من رشكة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

�سيتم توزيع ن�سيب 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، واإذا اأكملت رقمًا �سحيحًا 
اأو اأكرث يتم اإ�سافة الرقم ال�سحيح اإلى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر اأكرب كمية من احلقوق.

ما هي فرتات التداول واالكتتاب؟

يبداأ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س، بينما ي�ستمر الكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف هذه الن�سرة واإعالنات البنك.

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ل، ل ميكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟

نعم وذلك بعد اإمتام �سراء حقوق الأولوية عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.

مساعدة إضافية

.ri@baj.com.sa :يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات، الرجاء التوا�سل مع البنك على الربيد الإلكرتوين

ولأ�سباب قانونية، �سوف يكون مبقدور البنك فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذا امل�ستند ولن يكون مبقدوره تقدمي امل�سورة ب�ساأن الأ�س�س املو�سوعية لإ�سدار احلقوق اأو حتى تقدمي 
امل�سورة املالية اأو ال�سريبية اأو القانونية اأو ال�ستثمارية.

وملزيد من املعلومات حول �سروط واأحكام الكتتاب، الرجاء مراجعة الق�سم 17 )"�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"( وبقية املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة.
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ملخص املعلومات األساسية

يهدف هذا امللخ�س اإلى تقدمي نبذة موجزة عن املعلومات الأ�سا�سية التي حتتوي عليها هذه الن�سرة. وبالتايل فاإن هذا امللخ�س ل يحتوي على جميع املعلومات التي قد تهم امل�ساهمني 
وغريهم من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد. وعليه، يتعني على م�ستلمي هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار ا�ستثماري يتعلق باحلقوق اأو الأ�سهم اجلديدة.

نبذة عن البنك

تاأ�س�س "بنك اجلزيرة" ك�سركة م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا للمر�سوم امللكي رقم 46/م ال�سادر بتاريخ 12 /1395/6هـ )املوافق 1975/6/21م( ومقيد يف ال�سجل التجاري 
رقم 4030010523 ال�سادر بتاريخ 1396/07/29هـ ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة جدة، حي النه�سة تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع �سارع حراء. وم�ساهموا البنك املوؤ�س�سون هم 
كالآتي: عبدالعزيز العبداهلل ال�سليمان احلمدان، و غيث ر�ساد فرعون، و عبدالروؤوف حممد �سالح اأبو زنادة، و عبدالقادر حممد الف�سل، و حممد بن �سالح بن �سلطان، وحممد اإبراهيم 
يو�سف  و  ال�سحيمي،  �سالح  وحممد  ال�سحيمي،  �سالح  وعبدالرحمن  اخلريجي،  عبدالعزيز  وعبدالكرمي  ال�سويلم،  العبداملح�سن  وعبداملح�سن  ال�سبيعي،  اإبراهيم  وعبداهلل  ال�سبيعي، 
العبداهلل اخلريجي، وعبدالعزيز املعجل و�سعد املعجل، و فهد عبداهلل ال�سليمان، وبنك باك�ستان الوطني. وبداأ البنك مزاولة اأن�سطته يف �سوال من عام 1396هـ )املوافق اأكتوبر من عام 

1976م( بعد اأن ا�ستحوذ على فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة.

ويهدف البنك اإلى تقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات امل�سرفية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية من خالل ثالثة اأق�سام ت�سغيلية رئي�سية وهي: 

م�سرفية الأفراد وت�سمل خدماتها الودائع واملنتجات الئتمانية وال�ستثمارية لالأفراد واحلوالت والتمويل العقاري والتمويل ال�سخ�سي وكذلك اإ�سدار بطاقات الئتمان.- 1

م�سرفية ال�سركات وت�سمل خدماتها تقدمي التمويل وحفظ الودائع وتقدمي املنتجات الئتمانية لل�سركات الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية واملوؤ�س�سات.- 2

اخلزينة وت�سمل خدماتها تقدمي منتجات اأ�سواق النقد وال�سلع ومنتجات الدخل الثابت لعمالء البنك من ال�سركات.- 3

وكذلك يقدم البنك اخلدمات ال�ستثمارية )مبا يف ذلك خدمات الو�ساطة لتداول الأ�سهم واإدارة الأ�سول و�سناديق ال�ستثمار( وذلك من خالل �سركة اجلزيرة كابيتال )وهي �سركة تابعة 
للبنك مملوكة له بالكامل(. كما تقوم �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين )وهي �سركة زميلة للبنك( بتقدمي خدمات ومنتجات التاأمني. 

اإلى كونها خدمات م�سرفية  للبنك من كونها خدمات م�سرفية تقليدية  الأ�سا�سية  العمليات امل�سرفية  البنك قرارًا ا�سرتاتيجيًا بتحويل طبيعة  اإدارة  ويف عام 1998م، اتخذ جمل�س 
متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. ويف �سبيل �سمان اللتزام بذلك، اأن�ساأ البنك اإدارة �سرعية و�سّكل هيئة �سرعية )مكونة من عدد من العلماء املتخ�س�سني يف اخلدمات امل�سرفية 
الإ�سالمية( وذلك بغر�س مراجعة عمليات البنك ومراقبتها بهدف التقّيد مببادئ ال�سريعة الإ�سالمية املتعلقة باخلدمات امل�سرفية. وقد جنح البنك يف عام 2002م يف تطبيق قواعد 
ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها على جميع فروعه، واأجنز البنك يف عام 2007م حتويل كافة اأعماله واأن�سطته وخدماته اإلى اأعمال وخدمات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وبذلك 

اأ�سبح البنك موؤ�س�سة م�سرفية اإ�سالمية. 

وت�سمل اأحدث اإجنازات البنك البارزة فيما يتعلق بتطوير الأعمال، ا�ستمرار تو�سع �سبكة فروعه خلدمات الأفراد والزدياد امل�ستمر لقاعدة عمالئه من الأفراد، حيث �سهدت اأبرز هذه 
الجنازات تو�سيع البنك ل�سبكة فروعه من )50( فرع بنهاية عام 2010م اإلى ت�سعة و�سبعني )79( فرع يت�سمن ت�سعة ع�سر )19( منها ق�سمًا لل�سيدات كما بتاريخ هذه الن�سرة. وقد 
ن هذا التو�سع البنك من مّد نطاق خدماته اإلى مناطق جديدة عرب اأنحاء اململكة، وتعزيز قنوات تو�سيل اخلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات امل�سرفية للبنك على الإنرتنت واخلدمات  مكَّ

امل�سرفية الهاتفية.

رؤية ورسالة البنك

تتمثل روؤية البنك يف اأن يكون البنك اخليار الأول يف تقدمي احللول امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية خلدمة عمالئه من ال�سرائح امل�ستهدفة يف م�سرفية الأفراد والأعمال، حيث 
تهدف ر�سالة البنك اإلى م�ساعدة عمالئه يف زيادة ثرواتهم وتنمية اأعمالهم من خالل تقدمي خدمات ا�ستثنائية لهم، وتطوير وتقدمي منتجات وحلول م�سرفية تلبي خمتلف احتياجات 

العمالء. 

هيكل رأس املال وامللكية

رأس املال

يبلغ راأ�س مال البنك امل�سرح به - بتاريخ هذه الن�سرة - خم�سة مليارات ومائتي مليون )5.200.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�سمائة وع�سرون مليون )520.000.000( �سهم 
عادي بقيمة اأ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �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�سرة:

اجلدول 1-3 جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية
عدد االأ�سهمالن�سبةامل�ساهم

6.5934.288.480%�سركة احتاد الخوة للتنمية

5.8330.333.332%بنك باك�ستان الوطني

5.0026.000.000%�سالح عبد اهلل حممد كامل

82.58429.378.188%اجلمهور )اأي امل�ساهمني من غري كبار امل�ساهمني امل�سار اإليهم اأعاله(

100520.000.000%الإجمايل
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�سكل 1-1 هيكل جمموعة اجلزيرة

%100%100

%5

%30%100%100

Iôjõ÷G ácô°T
∫Éà«HÉc

Iôjõ÷G ácô°T
ÊhÉ©J πaÉµJ

¿ÉeCG ácô°T
ÚeCÉàdG ádÉcƒd

Iôjõ÷G ácô°T
á«dÉŸG ¥GQhCÓd

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

امليزات التنافسية ونقاط القوة

يواجه البنك مناف�سة يف اململكة من بنوك حملية واأجنبية تزاول اأعمالها داخل اململكة، ل �سيما من البنوك التي تقدم منتجات وخدمات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. لذا فاإن 
البنك يتناف�س مع العديد من هذه البنوك واملوؤ�س�سات املالية )ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر( على العمالء )�سواًء من الأفراد اأو �سركات القطاع اخلا�س اأو اأجهزة القطاع العام( وذلك فيما 
يتعلق ببيع املنتجات والنت�سار اجلغرايف وتقدمي اخلدمات امل�سرفية ب�سكل عام. وعليه فاإن البنك �سيتاأثر اإن مل يتمكن من جماراة مناف�سيه الآخرين فيما يتعلق باأ�سعار وجودة منتجاته 

وخدماته، وهو ما قد يوؤثر �سلبًا على الأداء املايل للبنك )راجع اأي�سًا الق�سم 2 "عوامل املخاطرة"(. 

وت�سمل نقاط القوة لدى البنك الآتي:

ال�سم التجاري للبنك، اإذ يتميز بالنت�سار الوا�سع يف اململكة.  �

اخلدمات امل�سرفية التجارية، حيث يوجد لدى البنك وحدة خم�س�سة للخدمات امل�سرفية التجارية توفر خدمات مالئمة ومنخف�سة التكلفة لعمالء البنك وت�ساعد يف  �
توثيق العالقة بني البنك وال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

الثقافة الرا�سخة لإدارة املخاطر. �

الفريق الإداري املتمر�س حيث يتاألف الفريق الإداري من اأفراد من ذوي الكفاأة واخلربة. �

التدريب والتطوير ال�سامل لفريق العمل حيث يقدم البنك خدمات تدريب منتظمة لفريق العاملني لديه على جميع امل�ستويات. �

كما ترتكز امليزات التناف�سية للبنك يف الآتي:

لأحكام  � املطابقة  املالية  املنتجات  ومتنوعًا من  وا�سعًا  نطاقًا  ويقدم  الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  ملتزم  والزميلة(  التابعة  البنك )و�سركاته  ُيعد  اإذ  الإ�سالمية  امل�سرفية 
ال�سريعة للعمالء مبختلف اأنواعهم. 

التمويل ال�سكني، حيث يقدم البنك لقاعدة عمالئه حلوًل مبتكرة للتمويل العقاري. �

البتكار يف التقنية. �

امل�سوؤولية الجتماعية حيث تقوم فل�سفة البنك على بناء روابط قوية مع املجتمع املحلي ويعتزم موا�سلة تعزيز التطوير الإيجابي للمجتمع داخل اململكة.  �

وملزيد من التف�سيل حول امليزات التناف�سية ونقاط القوة لدى البنك يرجى مراجعة الق�سم 4-4 )"امليزات التناف�سية ونقاط قوة البنك"(

اإلسرتاتيجية

يتمثل الهدف ال�سرتاتيجي للبنك يف اأن ي�سبح مقدمًا رائدًا للمنتجات املالية املبتكرة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، اإلى جانب تقدمي خدمات متميزة وقيمة كبرية لعمالئه 
وم�ساهميه وموظفيه وجمتمعه. ويهدف البنك اإلى اأن ي�سبح حمل اختيار امل�ستثمرين والعمالء واملوظفني، مع تفوقه على مناف�سيه يف ال�سوق من حيث الأفكار اجلديدة والبتكار واملعرفة 

باملنتجات واخلدمات. 

ويرى البنك اأن ا�ستمرار منو اقت�ساد اململكة وتو�سع القطاع اخلا�س �سوف يعزز الطلب على التمويل املتوافق مع اأحكام ال�سريعة من القطاعني العام واخلا�س. لذا فاإن من بني الأهداف 
الرئي�سية للبنك الإ�سهام اجلدي يف هذا النمو املتوا�سل من خالل جمموعة منتجاته وخدماته املبتكرة.

ومن خالل تركيز ا�سرتاتيجية البنك على �سرائح الأفراد وال�سركات، اإلى جانب اللتزام بالرتقاء بالكفاءات الداخلية، ياأمل البنك اإلى حتقيق عائد اأكرب على الأ�سهم مل�ساهميه.

وتتمثل اأهم الأهداف ال�سرتاتيجية للبنك فيما يلي:

ا�سرتاتيجية النمو �

تنويع قاعدة العمالء �

حت�سني جودة اخلدمة �

ال�ستثمار يف املوظفني والتقنية �

وملزيد من التف�سيل حول ا�سرتاتيجية البنك يرجى مراجعة الق�سم 4-5 )"ال�سرتاتيجية"(



ع

ملخص ملعلومات السوق

ت�ستند قوة اقت�ساد اململكة يف ارتفاع ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل مببلغ وقدره 55.331 دولر اأمريكي ما يعادل 207.489ريال �سعودي )القدرة ال�سرائية للفرد( بح�سب 
تقدير �سندوق النقد الدويل. بلغ متو�سط زيادة الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ما ن�سبته 5% �سنويًا على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�سية ، اأي مبعدل اأ�سرع من معظم الدول.

يف الوقت احلا�سر، يوجد 26 بنكًا وم�سرفًا جتاريًا يف اململكة، منها 12 بنكًا وم�سرفًا تاأ�س�س يف اململكة )"البنوك وامل�سارف ال�سعودية"(، و14 بنكًا هي فروع لبنوك دولية، وي�سمل ذلك 
فرع بنك طوكيو والذي ح�سل على الرتخي�س ولكن مل يبداأ اأعماله حتى تاريخه. وجميع البنوك وامل�سارف ال�سعودية �سركات م�ساهمة عامة مدرجة يتم تداول اأ�سهمها يف �سوق الأ�سهم.

ومت ت�سنيف التوقعات امل�ستقبلية للنظام امل�سريف يف اململكة على اأنه "م�ستقر" من قبل موديز. وتتمثل العوامل املحركة التاريخية وامل�ستقبلية الرئي�سية لقطاع امل�سرفية يف اململكة فيما 
يلي: 

بيئة ت�سغيلية تتميز مبا يلي: اأ- 

منو اقت�سادي �سليم على مدار ال�سنوات الأخرية يحفزه اإنفاق حكومي كبري وا�ستهالك حملي قوي وزيادة يف ن�ساط القطاع اخلا�س.  اأ-1 

دين حكومي منخف�س واحتياطيات حكومية كبرية. اأ-2 

اخل�سائ�س ال�سكانية املالئمة بحيث يتم حتفيز الطلب ال�ستهالكي من فئُة ال�سباب واأعداد ال�سكان املتزايدة يف النمو. اأ-3 

زيادة وعي امل�ستهلك والرغبة يف املنتجات واخلدمات امل�سرفية )مبا يف ذلك املنتجات املطابقة لل�سريعة (. اأ-4 

ا�ستمرار النهج التنظيمي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف دعم ا�ستقرار النظام امل�سريف ومطابقته للمعايري الدولية.  اأ-5 

تواجه اململكة بع�س التحديات منها ارتفاع معدل البطالة والتعر�س لنخفا�س م�ستمر يف اأ�سعار النفط مبا قد يقل عن �سعر الإنتاج واملخاطر ال�سيا�سية اجلغرافية. اأ-6 

جودة املوجودات وراأ�س املال والتي تتميز مبا يلي: ب- 

الظروف الت�سغيلية ال�سليمة التي توؤدي اإلى انخفا�س القرو�س املتعرثة.  ب-1 

الر�سملة القوية ، وي�سمن ذلك قدرة كبرية على ا�ستيعاب اخل�سائر.  ب-2 

معدلت تعر�س مرتفعة اإلى اأطراف معينة. ب-3 

التمويل وال�سيولة اللتان تتميزان مبا يلي: ج- 

التمويل املعتمد على الودائع منخف�سة التكاليف الذي يدعم النظام امل�سريف . 1ج-1 

ن�سبة مريحة للموجودات ال�سائلة اإلى اإجمايل املوجودات. ج-2 

ا�ستقرار اأر�سدة القطاع العام. ج-3 

الفعالية التي تت�سم بزيادة الربحية يدعمها: )1( النمو امل�ستمر يف الأعمال، )2( وهيكل التمويل منخف�س التكاليف، )3( وهياكل التكاليف الت�سغيلية املنخف�سة ن�سبيًا. د- 

انخفا�س �سعر العوائد وزيادة املناف�سة التي �سوف ت�ستمر بال�سغط على هوام�س الإقرا�س. هـ- 

وملزيد من التف�سيل واملعلومات حول �سوق امل�سارف والبنوك يف اململكة يرجى مراجعة الق�سم 3 )"نظرة عامة على ال�سوق"(.

ملخص املعلومات املالية

امللخ�س التايل للمعلومات املالية التاريخية كما يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، و2015م، و 2016م والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م ماأخوذ من:

يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م، من القوائم املالية الأولية للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م.  �

يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م، من القوائم املالية ل�سنة 2016م. �

يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م، من القوائم املالية ل�سنة 2015م. �

يف ما يتعلق باملعلومات املالية التاريخية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، من القوائم املالية ل�سنة 2014م.  �

وقد مت ت�سمني هذه القوائم املالية يف اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة. ومت اإعداد هذه القوائم املالية يف كل حالة وفقًا ملعايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية املطبقة من موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي واملعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

يجب على املكتتبني املحتملني قراءة ملخ�س املعلومات املالية التايل مع املعلومات الواردة يف ق�سم "عر�س املعلومات املالية"، والق�سم 2 "عوامل املخاطرة"، والق�سم 6 "املعلومات املالية و 
مناق�سة و حتليل الإدارة"، والق�سم 4 "خلفية عن البنك وطبيعة اأعماله" من هذه الن�سرة والقوائم املالية.

بيانات قامئة الدخل

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

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

قائمة الدخل
فرتة الت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م2016م2015م2014م

ماليني الرياالت

1.955.02.135.02.656.01.858.0دخل العمولت اخلا�سة

1.445.01.601.01.567.01.358.0�سايف دخل العمولت اخلا�سة

2.226.02.922.02.519.01.973.0اإجمايل دخل العمليات



ف

قائمة الدخل
فرتة الت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م2016م2015م2014م

ماليني الرياالت

1.658.01.638.01.655.01.317.0اإجمايل م�ساريف العمليات

568.01.284.0864.0656.0الدخل من الأن�سطة الت�سغيلية

4.03.08.08.0ح�سة ال�سركة يف ربح / )خ�سارة( �سركة زميلة

572.01.287.0872.0664.0�سايف الدخل للفرتة
امل�سدر: القوائم املالية املدققة للبنك.

قامئة املركز املايل املوحدة

يبني اجلدول التايل بيانات قائمة املركز املايل املوحدة لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م، 2015م، 2016م، والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م على التوايل:

اجلدول1-5 بيانات قائمة املركز املايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م، 2015م، 2016م والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م

قائمة املركز املايل
30 �سبتمرب 2017م31 دي�سمرب 2016م31 دي�سمرب 2015م31 دي�سمرب 2014م

ماليني الرياالت

66.554.063.264.066.319.067.528.0اإجمايل املوجودات

60.396.055.851.058.215.058.921.0اإجمايل املطلوبات

6.158.07.413.08.104.08.607.0اإجمايل حقوق امل�ساهمني

66.554.063.264.066.319.067.528.0اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املدققة للبنك.

بيانات قامئة التدفقات النقدية

يعر�س اجلدول التايل بيانات قائمة التدفقات النقدية لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، 2015م، 2016م والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م:

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

قائمة التدفقات النقدية
2016م2015م2014م

فرتة الت�سعة االأ�سهر املنتهية يف 30 
�سبتمرب 2017م

ماليني الرياالت

572.01.287.0872.0664.0�سايف الدخل للفرتة

423.0112.0195.0240.0�سايف التعديالت لبنود التدفقات غري النقدية

2.255.01.061.0)3.370.0()2.435.0(التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

3.321.01.965.0)1.971.0()1.440.0(�سايف النقدية )امل�ستخدم يف( / الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

)4.233.0()5.388.0()57.0(1.155.0�سايف النقدية الناجت من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

)196.0(949.0--�سايف النقدية )امل�ستخدم يف( / الناجت من الأن�سطة التمويلية

)2.464.0()1.118.0()2.028.0()285.0(�سايف )النق�س( / الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية

7.213.06.928.04.914.03.797.0النقدية و�سبه النقدية يف بداية الفرتة

6.928.04.900.03.797.01.333.0النقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة
امل�سدر: القوائم املالية املدققة للبنك.

مؤرشات األداء الرئيسية

يعر�س اجلدول التايل موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2014م، و2015م، و2016م، والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م:

اجلدول 1-7 موؤ�سرات االأداء الرئي�سية لل�سركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، 2015م، 2016م والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م.

2016م2015م2014م
فرتة الت�سعة االأ�سهر املنتهية 

يف 30 �سبتمرب 2017م

1.12.51.71.3ربحية ال�سهم

1.0%1.3%2.0%0.9%العائد على متو�سط املوجودات

7.9%11.2%19.0%9.6%العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني



ص

2016م2015م2014م
فرتة الت�سعة االأ�سهر املنتهية 

يف 30 �سبتمرب 2017م

2.3%2.8%3.0%2.9%�سايف العمولت اخلا�سة اإلى متو�سط �سايف القرو�س ومتو�سط �سايف ال�ستثمارات

1.0%2.2%1.0%1.0%م�ساريف العمولت اخلا�سة اإلى متو�سط الودائع

ن�سبة ال�سريحة الأولى اإلى راأ�س املال

20.3%19.9%15.8%14.1%ن�سبة كفاية راأ�س املال

30.2%24.6%17.8%17.0%ن�سبة �سايف ال�ستثمارات اإلى اإجمايل املوجودات

82.4%81.6%84.7%75.6%ن�سبة �سايف القرو�س اإلى �سايف الودائع

0.5%0.3%0.1%0.9%ن�سبة خم�س�س خ�سائر الإئتمان اإلى اجمايل القرو�س

1.2%1.1%0.8%0.9%ن�سبة القرو�س وال�سلف غري العاملة اإلى اإجمايل القرو�س وال�سلف

369.9355.3484.0508.7القرو�س وال�سلف غري العاملة )بالف الريالت ال�سعودية(
امل�سدر: البنك، القوائم املالية، براي�س ووتر هاو�س كوبرز.

* مت تعديل عدد الأ�سهم العادية القائمة لل�سنوات 2014م و2015م و2016م باأثر رجعي نتيجة لزيادة راأ�س املال باإ�سدار اأ�سهم جمانية خالل عام 2017م .



جدول املحتويات

1 1. التعريفات واملصطلحات 

5 2. عوامل املخاطرة 

5 2 - 1 املخاطر املرتبطة باأعمال املجموعة 

5 2 - 1 - 1 املخاطر الئتمانية 

5  )IFRS 9( 9 2 - 1 - 2 املخاطر املرتبطة بتطبيق املعايري املحا�سبة الدولية رقم

6 2 - 1 - 3 خماطر ال�سيولة 

6 2 - 1 - 4 املخاطر املرتبطة باإ�سرتاتيجية النمو 

6 2 - 1 - 5 خماطر متويل العمالء من الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

6 2 - 1 - 6 خماطر الرتكز اجلغــرايف 

6 2 - 1 - 7 خماطر تركز التمويل والودائع يف عدد �سغري من العمالء 

7 2 - 1 - 8 خماطر تركز ال�ستثمارات والتمويل يف عدد �سغري من العمالت 

7 2 - 1 - 9 املخاطر املرتبطة ب�سمانات التمويل 

7 2 - 1 - 10 املخاطر املرتبطة بتمويل امل�ساريع 

7 2 - 1 - 11 املخاطر املرتبطة بالتمويل العقاري 

7 2 - 1 - 12 املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية وجمع راأ�س املال 

7 2 - 1 - 13 املخاطر املرتبطة بزيادة مطلوبات البنك 

8 2 - 1 - 14 املخاطر املرتبطة بحدوث فجوة بني ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات 

8 2 - 1 - 15 املخاطر املرتبطة بالت�سنيفات الئتمانية 

8 2 - 1 - 16 املخاطر املرتبطة باأن�سطة البنك ال�ستثمارية 

8 2 - 1 - 17 املخاطر املرتبطة بعقود امل�ستقات 

8 2 - 1 - 18 املخاطر املرتبطة مبحفظة اأدوات الدين 

8 2 - 1 - 19 املخاطر املرتبطة ب�سمعة املجموعة 

8 2 - 1 - 20 املخاطر املرتبطة بالدعم املايل الإ�سايف 

9 2 - 1 - 21 املخاطر املرتبطة ب�سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر 

9 2 - 1 - 22 املخاطر املرتبطة باأنظمة تقنية املعلومات 

9 2 - 1 - 23 املخاطر املرتبطة باملتطلبات التنظيمية 

9 2 - 1 - 24 املخاطر املرتبطة باملنازعات الق�سائية 

9 2 - 1 - 25 املخاطر الت�سغيلية 

10 2 - 1 - 26 املخاطر املرتبطة بالتغطية التاأمينية 

10 2 - 1 - 27 املخاطر املرتبطة باملوظفني 

10 2 - 1 - 28 املخاطر املرتبطة بتف�سري مبادئ ال�سريعة 

10 2 - 1 - 29 املخاطر املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية 

10 2 - 1 - 30 املخاطر املرتبطة باخلزينة واجلزيرة كابيتال 

10 2 - 2 املخاطر املرتبطة بال�سوق والبيئة التنظيمية ب�سكل عام 

10 2 - 2 - 1 خماطر ال�سوق 

11 2 - 2 - 2 املخاطر املرتبطة باملناف�سة 

11 2 - 2 - 3 املخاطر القت�سادية 

11 2 - 2 - 4 املخاطر املرتبطة ب�سريبة القيمة امل�سافة 

11 2 - 2 - 5 املخاطر ال�سيا�سية والأمنية 

11 2 - 2 - 6 املخاطر املرتبطة بالقت�ساد العاملي 

12 2 - 2 - 7 املخاطر املرتبطة بفك ارتباط الريال ال�سعودي بالدولر الأمريكي اأو اإعادة ارتباطه ب�سعر خمتلف 

12 2 - 2 - 8 املخاطر املرتبطة بالحتاد النقدي بني بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي 

12 2 - 2 - 9 املخاطر املرتبطة بالتطوير امل�ستقبلي للقطاع امل�سريف ال�سعودي 

12 2 - 2 - 10 املخاطر املرتبطة بالرتاخي�س 



12 2 - 2 - 11 املخاطر املرتبطة بعدم وجود رخ�سة ا�ستثمار اأجنبي 

12 2 - 2 - 12 املخاطر املرتبطة بامل�ستحقات الزكوية 

13 2 - 2 - 13 املخاطر املرتبطة باللتزام باملتطلبات النظامية 

13 2 - 2 - 14 املخاطر املرتبطة بالتعامالت والتفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة 

13 2 - 2 - 15 املخاطر املرتبطة بعقارات البنك 

13 2 - 2 - 16 املخاطر املرتبطة بالرهن العقاري 

14 2 - 2 - 17 املخاطر املرتبطة بال�سعودة والأنظمة واللوائح العمالية 

14 2 - 2 - 18 املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة الإرهاب 

14 2 - 2 - 19 املخاطر املرتبطة بكفاية راأ�س املال 

15 2 - 3 املخاطر املتعلقة بالأ�سهم 

15 2 - 3 - 1 املخاطر املرتبطة بالتذبذب املحتمل يف �سعر ال�سهم 

15 2 - 3 - 2 املخاطر املرتبطة بالتذبذب املحتمل يف �سعر حقوق الأولوية 

15 2 - 3 - 3 املخاطر املرتبطة بانخفا�س الطلب على اأ�سهم البنك واحلقوق 

15 2 - 3 - 4 املخاطر املرتبطة بامل�ساربة يف حقوق الأولوية 

15 2 - 3 - 5 املخاطر املرتبطة بانخفا�س ن�سبة امللكية 

15 2 - 3 - 6 املخاطر املرتبطة بعدم ممار�سة احلقوق يف الوقت املنا�سب 

15 2 - 3 - 7 خماطر عدم ممار�سة حقوق الأولوية يف الكتتاب اأو بيعها من قبل كبار امل�ساهمني 

15 2 - 3 - 8 خماطر اإ�سدار اأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل 

16 2 - 3 - 9 املخاطر املرتبطة بتوزيع الأرباح 

17 3. نظرة عامة عىل السوق 

17 3 - 1 البيئة القت�سادية يف اململكة 

17 3 - 2 القطاع امل�سريف يف اململكة 

19 3 - 2 - 1 امل�سهد التناف�سي 

20 3 - 2 - 2 املوجودات واملطلوبات 

21 3 - 2 - 3 الربحية 

21 3 - 2 - 4 التوزيع 

21 3 - 2 - 5 نظرة عامة 

22 3 - 3 الو�سع التناف�سي لبنك اجلزيرة 

23 3 - 3 - 1 اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 

24 3 - 3 - 2  اخلدمات امل�سرفية لل�سركات 

24 3 - 3 - 3 اخلزينة 

25 3 - 4  املقايي�س الت�سغيلية الرئي�سية لبنك اجلزيرة بالن�سبة للبنوك ال�سعودية 

25 3 - 4 - 1 ن�سبة القرو�س اإلى الودائع 

26 3 - 4 - 2 الدخل الت�سغيلي والربحية 

26 3 - 5 التنظيم والإ�سراف امل�سريف يف اململكة 

27 4. خلفية عن البنك وطبيعة أعامله 

27 4 - 1 نظرة عامة 

28 4 - 2 روؤية ور�سالة البنك 

28 4 - 3 هيكل راأ�س املال وامللكية 

28 4 - 3 - 1 راأ�س املال 

29 4 - 3 - 2 التغريات التاريخية يف راأ�س املال 

29 4 - 3 - 3 جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية 

30 4 - 3 - 4 الهيكل التنظيمي للمجموعة 

30 4 - 3 - 5 ال�سكوك 

30 4 - 4 امليزات التناف�سية ونقاط قوة البنك 

31 4 - 4 - 1 ال�سم التجاري للبنك 



31 4 - 4 - 2 اخلدمات امل�سرفية التجارية 

31 4 - 4 - 3 الثقافة الرا�سخة لإدارة املخاطر 

31 4 - 4 - 4 الفريق الإداري املتمر�س 

31 4 - 4 - 5 التدريب والتطوير ال�سامل لفريق العمل 

31 4 - 4 - 6 امل�سرفية الإ�سالمية 

31 4 - 4 - 7 التمويل ال�سكني 

31 4 - 4 - 8 البتكار يف التقنية 

32 4 - 4 - 9 امل�سوؤولية الجتماعية 

32 4 - 5 الإ�سرتاتيجية 

32 4 - 5 - 1 ا�سرتاتيجية النمو 

33 4 - 5 - 2 تنويع قاعدة العمالء 

33 4 - 5 - 3 جودة اخلدمة 

33 4 - 5 - 4 ال�ستثمار يف املوظفني والتقنية 

33 4 - 6 اأعمال البنك 

33 4 - 6 - 1 نظرة عامة 

34 4 - 6 - 2 اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 

36 4 - 6 - 3 اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية 

39 4 - 6 - 4 اخلزينة 

39 4 - 6 - 5 اإدارة املخاطر 

40 4 - 6 - 6 املخاطر الئتمانية 

40 4 - 6 - 7 خماطر ال�سوق 

41 4 - 6 - 8 التدقيق الداخلي 

41 4 - 6 - 9 اللتزام 

41 4 - 6 - 10 مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

41 4 - 6 - 11 جمموعة امل�ساندة 

42 4 - 6 - 12 املجموعة القانونية 

42 4 - 6 - 13 جمموعة املوارد الب�سرية 

42 4 - 6 - 14 جمموعة الت�سويق والت�سالت 

42 4 - 6 - 15 امل�سوؤولية الجتماعية 

42 4 - 6 - 16 املجموعة ال�سرعية وامل�سوؤولية الجتماعية 

43 4 - 6 - 17 ال�سركات التابعة والزميلة 

45 4 - 6 - 18 اأعمال واأن�سطة البنك خارج اململكة 

46 5. إدارة البنك وحوكمته 

46 5 - 1 الهيكل الإداري 

46 5 - 2 جمل�س الإدارة 

47 5 - 2 - 1 ملخ�س ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة 

54 5 - 3 �سكرتري جمل�س الإدارة 

55 5 - 4 الإدارة العليا 

56 5 - 4 - 1 ال�سري الذاتية لالإدارة العليا 

63 5 - 5 احلوكمة 

63 5 - 6 جمل�س الإدارة 

63 5 - 7 اللجان 

63 5 - 7 - 1 اللجنة التنفيذية 

64 5 - 7 - 2 جلنة املراجعة 

65 5 - 7 - 3 جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

66 5 - 7 - 4 جلنة اإدارة املخاطر 



66 5 - 7 - 5 اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة 

67 5 - 8 عقود اخلدمة 

67 5 - 9 املكافاآت والتعوي�سات واملزايا العينية لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني 

68 5 - 10 املوظفون 

68 5 - 10 - 1 موظفو البنك ون�سبة التوطني 

69 5 - 10 - 2 برامج اأ�سهم املوظفني 

70 6. املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 

70 6 - 1 املقدمة 

70 6 - 2 ملخ�س لأهم ال�سيا�سات الداخلية 

70 6 - 3 اإقرار اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�ساأن القوائم املالية 

71 6 - 4 ملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 

71 6 - 4 - 1 اأ�سا�س توحيد القوائم املالية 

72 6 - 4 - 2 اإعادة ت�سنيف بع�س بنود القائمة املالية 

72 6 - 5 نظرة عامة على النتائج املالية 

72 6 - 5 - 1 قائمة املركز املايل 

73 6 - 5 - 2 قائمة الدخل املوحدة 

74 6 - 6 قائمة الدخل املوحدة 

75 6 - 6 - 1 دخل العمولت اخلا�سة 

79 6 - 6 - 2 م�ساريف العمولت اخلا�سة 

81 6 - 6 - 3 دخل اتعاب وعمولت 

84 6 - 6 - 4 عنا�سر الدخل الأخرى 

85 6 - 6 - 5 رواتب وم�ساريف موظفني 

87 6 - 6 - 6 خم�س�س خل�سائر الئتمان، �سايف بح�سب ال�سركة الأم وال�سركات التابعة 

87 6 - 6 - 7 م�ساريف اأخرى بح�سب ال�سركة الأم وال�سركات التابعة 

88 6 - 6 - 8 م�ساريف اأخرى ح�سب الطبيعة - بنك اجلزيرة 

89 6 - 7 قائمة املركز املايل املوحد 

90 6 - 7 - 1 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

91 6 - 7 - 2 اأر�سدة م�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

92 6 - 7 - 3 ا�ستثمارات 

94 6 - 7 - 4 القيمة العادلة للم�ستقات 

94 6 - 7 - 5 القرو�س وال�سلف 

103 6 - 7 - 6  املمتلكات واملعدات 

105 6 - 7 - 7 املوجودات الأخرى 

106 6 - 7 - 8 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى 

106 6 - 7 - 9 ودائع العمالء 

108 6 - 7 - 10 مطلوبات اأخرى 

109 6 - 7 - 11 ت�ستمل مكونات امليزانية العمومية الأخرى على ما يلي: 

109 6 - 7 - 12 حقوق م�ساهمي املجموعة 

110 6 - 7 - 13 كفاية راأ�س مال املجموعة 

111 6 - 7 - 14 التعهدات واللتزامات املحتملة للمجموعة املتعلقة بالئتمان 

112 6 - 8 قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

115 7. سياسة توزيع األرباح 

116 8. استخدام متحصالت الطرح 

117 9. إفادة الخرباء 

118 10.  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتري املجلس وأعضاء اإلدارة العليا 

120 11. ملخص النظام األسايس 



120 11 - 1 تاأ�سي�س ال�سركة 

120 11 - 2 ا�سم ال�سركة وتاأ�سي�سها 

120 11 - 3 املركز الرئي�سي لل�سركة 

120 11 - 4 اأغرا�س ال�سركة 

121 11 - 5 مدة ال�سركة 

121 11 - 6 راأ�س مال ال�سركة 

121 11 - 7 اإ�سدار الأ�سهم 

121 11 - 8 تداول الأ�سهم 

121 11 - 9 حجز وبيع الأ�سهم 

121 11 - 10 زيادة راأ�س املال 

121 11 - 11 تخفي�س راأ�س املال 

121 11 - 12 اأدوات الدين 

121 11 - 13 اإدارة ال�سركة 

121 11 - 14 انتهاء ع�سوية ع�سو جمل�س الإدارة 

122 11 - 15 جواز �سراء ال�سركة لأ�سهمها اأو ارتهانها 

122 11 - 16 �سالحيات املجل�س 

122 11 - 17 مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 

122 11 - 18 اللجنة التنفيذية 

122 11 - 19 رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب و�سكرتري جمل�س الإدارة 

123 11 - 20 اجتماعات املجل�س 

123 11 - 21 ن�ساب وقرارات املجل�س 

123 11 - 22 �سجل اجتماعات املجل�س واللجنة التنفيذية 

123 11 - 23 جمعيات امل�ساهمني 

123 11 - 24 اجلمعية العامة العادية 

123 11 - 25 اجلمعية العامة غري العادية 

123 11 - 26 حق امل�ساهمني يف توجيه الأ�سئلة يف اجلمعيات العامة 

124 11 - 27 تعيني مراقبي احل�سابات 

124 11 - 28 �سالحيات وتقرير مراقبي احل�سابات 

124 11 - 29 ال�سنة املالية 

124 11 - 30 التقارير ال�سنوية 

124 11 - 31 توزيع الأرباح 

124 11 - 32 دعوى امل�سئولية 

124 11 - 33 حل ال�سركة وت�سفيتها 

125 12. املعلومات القانونية 

125 12 - 1 التفاقيات اجلوهرية 

125 12 - 2 التفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة 

125 12 - 2 - 1 التعامالت والتفاقيات مع �سركة اجلزيرة كابيتال 

126 12 - 2 - 2 التعامالت والتفاقيات مع �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين 

126 12 - 2 - 3 عقد اإيجار مع �سركة اإحتاد الأخوة للتنمية 

127 12 - 2 - 4 عقد اإيجار مع اأحمد بن عثمان بن عبداهلل الق�سبي 

127 12 - 3 اتفاقيات لتقدمي خدمات تقنية املعلومات و�سيانة الأجهزة والربامج الإلكرتونية اخلا�سة بالبنك 

127 12 - 4 الرتاخي�س واملوافقات 

127 12 - 4 - 1 القيد يف ال�سجل التجاري 

127 12 - 4 - 2 فروع البنك 

127 12 - 4 - 3 ترخي�س ممار�سة ن�ساطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي 

127 12 - 4 - 4 الأ�سول الغري ملمو�سة 



127 12 - 4 - 5 �سهادة التاأمينات الجتماعية 

128 12 - 4 - 6 �سهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

128 12 - 4 - 7 ترخي�س هيئة ال�سوق املالية 

128 12 - 4 - 8 ت�سريح مزاولة ن�ساط التاأمني 

128 12 - 5 التاأمني 

129 12 - 6 العقوبات واجلزاءات 

129 12 - 7 عقود الإيجار 

129 12 - 8 العقارات 

129 12 - 9 العقارات املرهونة ل�سالح البنك 

129 12 - 10 الدعاوى الق�سائية 

130 12 - 11 الأعمال املناف�سة لأع�ساء جمل�س الإدارة 

131 13. وصف األسهم 

131 13 - 1 راأ�س املـال 

131 13 - 2 قيمة الأ�سهم 

131 13 - 3 تداول الأ�سهم 

131 13 - 4 حجز وبيع الأ�سهم 

131 13 - 5 زيادة راأ�س املال 

131 13 - 6 تخفي�س راأ�س املال 

131 13 - 7 حقوق الت�سويت 

131 13 - 8 حقوق امل�ساهمني 

131 13 - 9 جمعيات امل�ساهمني 

131 13 - 10 اجلمعية العامة العادية 

132 13 - 11 اجلمعية العامة غري العادية 

132 13 - 12 حق امل�ساهمني يف توجيه الأ�سئلة يف اجلمعيات العامة 

132 13 - 13 مدة ال�سركة 

132 13 - 14 حل ال�سركة وت�سفيتها 

133 14. تغطية االكتتاب 

135 15. مصاريف الطرح 

136 16. اإلعفاءات 

137 17. رشوط وأحكام وتعليامت االكتتاب 

137 17 - 1 الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 

137 17 - 2 الأ�سخا�س امل�ستحقون الغري م�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 

138 17 - 3 كيفية التقدم بطلب الكتتاب يف اأ�سهم احلقوق الأولوية 

138 17 - 4 التخ�سي�س 

138 17 - 5 دفع مبالغ التعوي�س 

138 17 - 6 اأ�سئلة واأجوبة عن اآلية حقوق الأولوية 

140 17 - 7 م�ساعدة اإ�سافية 

140 17 - 8 تداول الأ�سهم اجلديدة 

140 17 - 9 بنود متفرقة 

140 17 - 10 ال�سوق املالية ال�سعودية )"تداول"( 

141 17 - 11 اإدارج الأ�سهم اجلديدة 

141 17 - 12 القرارات واملوافقات التي ُتطرح الأ�سهم مبوجبها 

141 17 - 13 التغري يف �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال 

142 18. املستندات املتاحة للمعاينة 

143 19. تقرير املحاسبني القانونيني 
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63 اجلدول 5-3 اأع�ساء اللجنة التنفيذية 

64 اجلدول 5-4 اأع�ساء جلنة املراجعة 

66 اجلدول 5-5 اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

66 اجلدول 5-6 اأع�ساء جلنة اإدارة املخاطر 

66 اجلدول 5-7 اأع�ساءاللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة 

67 اجلدول 5-8 عقود اخلدمة 
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بنك اجلزيرة، �سركة م�ساهمة �سعودية مدرجة، تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم 46/م ال�سادر بتاريخ 1395/6/12هـ )املوافق البنك اأو امل�سدر اأو ال�سركة
1975/6/21م( ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة جدة، وهي مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم 4030010523 بتاريخ 1396/7/29هـ 

)املوافق1976/7/27م( وال�سادر مبدينة جدة. 

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية، وهي �سركة تابعة للبنك ومملوكة له بن�سبة 100%. ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�س، وهي �سركة اجلزيرة كابيتال اأو اجلزيرة كابيتال 
مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم 1010351313 بتاريخ 11/13/ 1433هـ )املوافق 2012/09/29م( وال�سادر مبدينة الريا�س. 

وتتمثل اأن�سطتها يف اأعمال الأوراق املالية مبا يف ذلك تقدمي خدمات الو�ساطة وامل�سورة واحلفظ والإدارة والرتتيب.

�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين وهي �سركة زميلة للبنك ومملوكة له بن�سبة 35% ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر. ويقع مركزها الرئي�س �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين اأو تكافل تعاوين
يف مدينة جدة، وهي مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم 4030251980 بتاريخ 1434/09/02هـ )املوافق 2013/07/10م( وال�سادر 

مبدينة جدة. وتتمثل اأن�سطتها يف تقدمي خدمات التاأمني التعاوين.

�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري وهي �سركة تابعة للبنك ومملوكة له بن�سبة 100%. ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة الريا�س، �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري اأو اأمان
وهي مقيدة يف ال�سجل التجاري برقم 1010221387 بتاريخ 1427/06/20هـ )املوافق 2006/07/16م( وال�سادر مبدينة الريا�س. 

وتتمثل اأن�سطتها يف حفظ و اإدارة وبيع و�سراء العقارات لالأغرا�س التمويلية.

�سركة اأمان لوكالة التاأمني وهي �سركة تابعة للبنك ومملوكة بن�سبة 100% ويقع مركزها الرئي�س يف مدينة جدة، وهي مقيدة يف �سركة اأمان لوكالة التاأمني
ال�سجل التجاري برقم 4030592311 بتاريخ 1438/8/14هـ )املوافق2017/5/10م ( وال�سادر من مدينة الريا�س وتتمثل اأن�سطتها 

يف القيام باأعمال وكالة التاأمني.

�سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة وهي �سركة تابعة للبنك ومملوكة له بن�سبة 100% موؤ�س�سة مبوجب اأنظمة جرز الكاميان �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة
ويتمثل الغر�س الأ�سا�سي لل�سركة يف دعم اأن�سطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل تنفيذ معامالت امل�ستقات املالية واتفاقيات 

اإعادة ال�سراء مع البنوك الدولية. 

�سركة اجلزيرة كابيتال، و�سركة اأمان ، و�سركة اأمان لوكالة التاأمني و�سركة اجلزيرة لالأرواق املالية املحدودة والتي ميتلكها البنك ال�سركات التابعة للبنك
بن�سبة %100. 

�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومملوكة للبنك بن�سبة 35% ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر.ال�سركات الزميلة للبنك

البنك و�سركاته التابعة والزميلة.املجموعة

جمل�س اإدارة البنك.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

النظام الأ�سا�سي للبنك.النظام الأ�سا�سي

الزيادة يف راأ�س مال البنك من خالل طرح اأ�سهم حقوق الأولوية.زيادة راأ�س املال

الرئي�س التنفيذي للبنك.الرئي�س التنفيذي

رئي�س جمل�س اإدارة البنك.رئي�س املجل�س

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

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

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

جمموعة املراكز ال�ستثمارية التي دخل فيها البنك لغر�س التداول.املحفظة املتداولة اأو دفرت التداول

جمموعة املراكز ال�ستثمارية التي دخل فيها البنك لغر�س ال�ستثمار اإلى حني ا�ستحقاق اللتزام اأو الأداة املالية ذات العالقة.املحفظة غري املتداولة 

املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �سايف متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم والذي �سوف يتم دفعه مل�ستحقيه من التعوي�س
الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ولأ�سحاب ك�سور الأ�سهم. 

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، من خالل:ال�سيطرة
امتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة. �
حق تعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز الإداري. �

يعني الطرف الآخر يف �سفقة اأو اتفاقية.الطرف النظري

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

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

اجلهة احلا�سلة على ترخي�س من قبل هيئة ال�سوق املالية ملمار�سة اأعمال الأوراق املالية.ال�سخ�س املرخ�س له

اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك.الأع�ساء اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة
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نهاية فرتة تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال وذلك بتاريخ تاريخ الأحقية 
1439/07/04هـ )املوافق 2018/03/21م(.

امل�ساهمون املالكون لالأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدون يف �سجل م�ساهمي البنك امل�ساهمون املقيدون
بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية.

عامة امل�ستثمرين من الأفراد واملوؤ�س�سات -غري امل�ساهمني املقيدين- ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.امل�ساهمون اجلدد

هم امل�ساهمون الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم البنك وهم كالآتي: �سالح بن عبداهلل بن حممد كامل )بن�سبة ملكية تبلغ 5%(، امل�ساهمون الكبار
بنك باك�ستان الوطني )بن�سبة ملكية تبلغ 5.83%(، و�سركة اإحتاد الإخوة للتنمية )بن�سبة ملكية تبلغ %6.59(.

يق�سد به ما يلي:طرف ذو عالقة
تابعي امل�سدر.  )1

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.  )2
اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�سدر.  )3

اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.  )4
امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر.  )5

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، اأو 5( اأعاله.  )6
اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف )1، 2، 3، 4، 5، 6، اأو 7( اأعاله.  )7

ال�سخ�س الذي ي�سيطر على �سخ�س اآخر، اأو ي�سيطر عليه ذلك ال�سخ�س، اأو ي�سرتك معه يف كونه م�سيطرًا عليه من قبل �سخ�س تابع 
ثالث، ويف اأي مما �سبق تكون ال�سيطرة ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. 

اأي �سخ�س طبيعي يدير ويكون م�سوؤوًل عن و�سع وتنفيذ القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي ونوابه واملدير كبار التنفيذيني 
املايل. 

العملة الر�سمية احلالية للمنطقة الأوروبيةاليورو

هيئة ال�سوق املالية.الهيئة اأو هيئة ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.ال�سوق املالية اأو تداول اأو �سوق الأ�سهم ال�سعودي

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.موؤ�س�سة النقد اأو �ساما

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. والدول الأع�ساء يف جمل�س التعاون اخلليجي هي: اململكة العربية ال�سعودية، والبحرين، جمل�س التعاون اخلليجي
والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات العربية املتحدة.

البنوك وامل�سارف املرخ�س لها ممار�سة الأعمال البنكية يف اململكة، ويبلغ عددها حاليًا 26 بنكًا وم�سرفًا جتاريا، منها 12 بنكًا البنوك ال�سعودية
وم�سرفًا تاأ�س�س يف اململكة )"البنوك ال�سعودية"(، و14 بنكًا هي فروع لبنوك دولية، وي�سمل ذلك بنك طوكيو - ميت�سوبي�سي والذي 

ح�سل على الرتخي�س ولكن مل يبداأ اأعماله حتى تاريخه. 

جلنة بازل امل�سرفية، وهي جلنة اأ�س�سها حمافظو البنوك املركزية لدول جمموعة الع�سر يف عام 1974م.جلنة بازل

هو اإطار راأ�س املال املطبق مبوجب اتفاقية بازل الثالثة، التي وافق عليها اأع�ساء جلنة بازل للرقابة امل�سرفية يف عام 2010م.اإطار بازل3، اأو بازل3، اأو اتفاقية بازل الثالثة

�سركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية و�سركة الإمناء لال�ستثمار.امل�ست�ساران املاليان 

�سركة جي بي مورقان العربية ال�سعودية و�سركة المناء لال�ستثمار.مديرا الكتتاب

امل�ست�ساران املاليان، ومديرا الكتتاب، وامل�ست�سار القانوين لل�سركة وم�ست�سار العناية املالية املتخ�س�س وغريهم من م�ست�ساري امل�ست�سارون
ال�سركة )ممن تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحات )هـ( و )ز( من الن�سرة(.

�سركة الإمناء لال�ستثمار، و�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل )ميفك كابيتال( و�سركة ملكية لال�ستثمار، و�سركة بيت التمويل متعهدي التغطية 
ال�سعودي الكويتي و�سركة و�ساطة كابيتال.

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي البنك ُيعقد وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك. اجلمعية العامة غري العادية

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

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�س 
بزيادة راأ�س املال

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

الإ�سعار النهائي بعدد الأ�سهم املخ�س�سة لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي ر�سوم اأو ا�ستقطاعات والذي يلزم اإر�ساله يف موعد اأق�ساه الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي
1439/08/03هـ )املوافق 2018/04/19م(.

هي اأوراق مالية قابلة للتداول متنح حاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عند املوافقة على الزيادة يف راأ�س املال. وهو حق احلقوق اأو حقوق الأولوية
مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين، ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب يف �سهم واحد من الأ�سهم اجلديدة ب�سعر الطرح. 

ويتم اإيداع احلقوق بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�سمال. و�ستظهر هذه احلقوق يف ح�سابات امل�ساهمني 
املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية. و�سيتم اإبالغ امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم. 
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تبداأ يوم الأحد تاريخ 1439/07/08هـ )املوافق 2018/03/25م( وت�ستمر حتى نهاية يوم الأحد تاريخ 1439/07/15هـ )املوافق فرتة التداول اأو فرتة تداول حقوق الأولوية
2018/04/01م(، وهي فرتة تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية. 

هو التاريخ الذي �سيعلن فيه التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم اجلديدة.تاريخ التخ�سي�س

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

طرح اأ�سهم اإ�سافية يكون مل�ساهمي البنك احلق يف الكتتاب فيها مبا يتنا�سب مع ن�سب ملكيتهم.اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية واجلمعية العامة العادية. وي�سمل م�سطلح "اجلمعية العامة" اأي جمعية عامة للبنك. اجلمعيات العامة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم.القيمة ال�سمية

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

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية
اجلهات احلكومية وال�سركات اململوكة من احلكومة، مبا�سرة اأو عن طريق مدير حمفظة خا�سة، اأو اأي هيئة دولية تعرتف بها   .1

الهيئة، اأو ال�سوق، اأو اأي �سوق مالية اأخرى تعرتف بها الهيئة، اأو مركز الإيداع.
�سنادق ال�ستثمار العامة املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا اإ�سافة اإلى ال�سناديق اخلا�سة والتي ت�ستثمر يف الأوراق   .2

املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإذا كانت �سروط واأحكام ال�سندوق تتيح له ذلك، مع اللتزام بالأحكام والقيود 
املن�سو�س عليها يف لئحة �سناديق ال�ستثمار.

الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزامهم مبتطلبات الكفاية املالية.  .3
عمالء �سخ�س مرخ�س له ممار�سة اأعمال الإدارة �سريطة اأن يكون ذلك ال�سخ�س املرخ�س له قد مت تعيينه ب�سروط متكنه من   .4

اتخاذ القرارات اخلا�سة بقبول امل�ساركة يف الطرح وال�ستثمار يف ال�سوق املالية ال�سعودية نيابة عن العميل دون احلاجة اإلى 
احل�سول على موافقة م�سبقة.

اأي اأ�سخا�س اعتباريني اآخرين يجوز لهم فتح ح�ساب ا�ستثماري يف اململكة وح�ساب لدى مركز الإيداع، اآخذًا بالعتبار �سوابط   .5
ا�ستثمار ال�سركات املدرجة يف الأوراق املالية، على اأن ل توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.

امل�ستثمرين اخلليجيني من ذوي ال�سخ�سية العتبارية والتي ت�سمل ال�سركات وال�سناديق املوؤ�س�سة يف دول جمل�س التعاون لدول   .6
اخلليج العربي. 

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة اأو ال�سعودية 

اأي �سخ�س يحمل اجلن�سية العربية ال�سعودية.املواطنون ال�سعوديون

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

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

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

وزارة املالية باململكة العربية ال�سعودية.وزارة املالية

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

اإجمايل متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم جميع تكاليف الكتتاب.�سايف متح�سالت الطرح

الأ�سهم التي �سي�سدرها البنك نتيجة زيادة راأ�س املال، والتي يبلغ عددها )300.000.000( �سهم.الأ�سهم اجلديدة

)300.000.000( حق.عدد حقوق الأولوية امل�سدرة 

)10( ريال �سعودي لكل �سهم جديد."�سعر الطرح" اأو "�سعر الكتتاب"

طرح الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب من خالل اإ�سدار حقوق اأولوية. ب�سعر طرح يبلغ )10( ريـال لل�سهم. "الطرح" اأو "الكتتاب"

�سوف يتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليًا اأو جزئيًا يف الأ�سهم اجلديدة، ومل�ستحقي ك�سور دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( 
الأ�سهم يف موعد اأق�ساه 1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م( )الرجاء مراجعة الق�سم 17 "�سروط واأحكام وتعلميات 

الكتتاب"(. علمًا باأن مبالغ التعوي�س متثل املبلغ الذي يزيد عن �سعر الطرح من �سايف متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور 
الأ�سهم. 

ن�سرة الإ�سدار هذه.ن�سرة الإ�سدار

ي�سمل كاًل من امل�ساهمني املقيدين والأ�سخا�س الذين قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول. الأ�سخا�س امل�ستحقون 

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

)300.000.000( �سهم عادي جديد متثل حوايل ما ن�سبته )57.69%(. من راأ�س املال البنك بعد زيادة راأ�س املال.اأ�سهم حقوق الأولوية

العملة الر�سمية احلالية للمملكة العربية ال�سعودية.الريال اأو الريال ال�سعودي
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تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، على اأن تقدم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم الطرح املتبقي 
املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا من يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ )املوافق 

2018/04/10م( حتى ال�ساعة 5:00 م�ساًء من يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ )املوافق 2018/04/11م(. و�ستخ�س�س الأ�سهم 
املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل )�سريطة األ يقل عن �سعر الطرح( على اأن يتم تخ�سي�س 

الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم 
املتبقية ومعاملتها باملثل. 

من ال�ساعة 10:00 �سباحًا من يوم الثالثاء تاريخ 1439/07/24هـ )املوافق 2018/04/10م( حتى ال�ساعة 5:00 م�ساًء من يوم فرتة الطرح املتبقي 
الأربعاء تاريخ 1439/07/25هـ )املوافق 2018/04/11م(.

الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها بعد انتهاء فرتة الكتتاب.الأ�سهم املتبقية 

هو وكالة متخ�س�سة من منظومة بريتون وودز تابعة لالأمم املتحدة، اأن�سئ مبوجب معاهدة دولية عام 1945م للعمل على تعزيز �سندوق النقد الدويل
�سالمة القت�ساد العاملي، ويقع مقر ال�سندوق يف وا�سنطن عا�سمة الوليات املتحدة الأمريكية، ويديره اأع�ساوؤه الذين ميثلون معظم 

دول العامل تقريبًا. 

اأ�سهم البنك العادية بقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريـالت �سعودية لل�سهم الواحد. الأ�سهم/ الأ�سهم احلالية

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم حقوق الأولوية.املكتتبون

�سروط واأحكام الكتتاب وتعليمات الكتتاب الواردة بالق�سم 17 )"�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"(.�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب

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

النظام الآيل لتداول الأ�سهم. نظام تداول

معدل النمو من �سنة اإلى �سنة على مدى فرتة معينة من الزمن.معدل النمو املركب

اتفاقية التعهد بالتغطية بني البنك ومتعهدي التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية

العملة الر�سمية احلالية للوليات املتحدة الأمريكية. الدولر الأمريكي 

تطبيق اإلكرتوين مقدم كمنتج من قبل البنك يتيح لعمالئه الو�سول حل�ساباتهم امل�سرفية وتنفيذ الأنظمة امل�سرفية عن ُبعد من اجلزيرة �سمارت
خالل هواتفهم الذكية.

بطاقة ائتمان بنكية ح�سرية من البنك حتمل �سعارات �سبعة اأندية �سعودية رائدة يف لعبة كرة القدم.ناديك

بطاقة فيزا مقدمة كمنتج من البنك لعمالئه.مي�سرة

توظيف املواطنني �سعوديني وفق اأنظمة ولوائح العمل التي تلزم ال�سركات العاملة يف اململكة بتوظيف ن�سبة معينة من املواطنني ال�سعودة
ال�سعوديني.

راأي �سادر عن وكالة ت�سنيف ائتماين يقيم م�ستوى اجلدارة الئتمانية جلهة اأو اأداة مالية معينة ويرمز له با�ستخدام رموز اأو حروف الت�سنيف الئتماين
اأو اأعداد اأو اأي �سكل اآخر.

وكالة فيت�س ريتينغ، وكالة ت�سنيف عاملية.فيت�س

وكالة موديز اإنف�ستور �سريفي�س، وكالة ت�سنيف عاملية.موديز

BAA1 .فئة ت�سنيف ائتماين م�ستقر من وكالة موديز

BBB+ .فئة ت�سنيف ائتماين م�ستقر من وكالة فيت�س

 )IFRS( املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية International Financial Reporting( جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
 .)Standards

SOCPA.الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

عبارة عن القيمة ال�سوقية لكل ال�سلع النهائية واخلدمات املعرتف بها ب�سكل حملي والتي يتم اإنتاجها يف دولة ما خالل فرتة زمنية الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
حمددة.

عندما يقا�س الناجت املحلي الإجمايل اعتمادا على الأ�سعار اجلارية فاإنه ي�سمى بالناجت املحلي الإجمايل ال�سمي.الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي 

الزوج والزوجة والأولد الق�سر."قريب" اأو "اأقرباء"
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ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني اأن يدر�سوا بعناية كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، مبا يف ذلك عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ اأي قرار ا�ستثماري حول احلقوق اأو الأ�سهم 
اجلديدة، علمًا باأن عوامل املخاطرة الواردة اأدناه قد ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن يواجهها البنك، اإذ من املمكن حتقق خماطر اإ�سافية غري معلومة يف الوقت احلايل والتي من 
�ساأنها اأن توؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على عمليات البنك. ويوؤكد اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك باأنهم حتى تاريخ هذه الن�سرة لي�سوا على علم بوجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن توؤثر 
�سلبًا على ن�ساط البنك واأدائه املايل بخالف املخاطر املبينة اأدناه، كما يقر اأع�ساء املجل�س بتاريخ هذه الن�سرة وبح�سب علمهم واعتقادهم بعدم وجود اأية خماطر مل ترد يف هذا الق�سم 

ميكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ستثمرين املحتملني.

اإن حتقق املخاطر املو�سحة اأدناه �سيوؤثر �سلبًا وب�سورة جوهرية على ن�ساط البنك مبا يف ذلك – على �سبيل املثال ل احل�سر- التدفقات النقدية، والظروف املالية، والتوقعات امل�ستقبلية، 
وغريها من الأمور الواردة يف هذه الن�سرة. وكذلك قد تتحقق خماطر اأخرى بخالف الواردة اأدناه )اأي اأن البنك مل ي�سنفها حاليا باأنها جوهرية ولكنها اإن حدثت يف الواقع قد ت�سبح 
جوهرية( والتي من �ساأنها التاأثري �سلبًا وب�سورة جوهرية على ن�ساط البنك مما يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر �سهم البنك يف ال�سوق وخ�سارة امل�ستثمر لكامل اأو جزء من ا�ستثماره يف الأ�سهم 

اجلديدة. 

يجب على اأي م�ستثمر حمتمل لديه �سك حيال ال�ستثمار يف احلقوق اأو الأ�سهم اجلديدة اأن يطلب م�سورة ذوي الخت�سا�س ممن هم مرخ�سني من قبل هيئة ال�سوق املالية.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن املخاطر الواردة اأدناه مل ترتب بح�سب اأهميتها.

املخاطر املرتبطة بأعامل املجموعة11   2

تتعر�س املجموعة ملخاطر متنوعة مبا يف ذلك خماطر ال�سيولة واملخاطر الئتمانية واملخاطر الت�سغيلية واملخاطر التنظيمية )والتي مت تف�سيلها ب�سكل اأكرب اأدناه(. وتتاأثر تلك املخاطر 
بالعديد من العوامل اخلارجة عن �سيطرة البنك لذا فاإنها عر�سة للتحقق يف اأي وقت. لذا فاإن تلك املخاطر )يف حال حتققها( �ستوؤثر �سلبًا على اأعمال املجموعة ونتائج عملياتها وو�سعها 

املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية.

املخاطر االئتامنية12   1   2

تتمثل خماطر الئتمان يف اإخفاق عميل اأو طرف نظري يف الوفاء بالتزامه جتاه البنك وفقًا لل�سروط والأحكام املتفق عليها، دون وجود �سمانات كافية لدى البنك لتغطية ذلك اللتزام، 
مما يكبد البنك خ�سارة مالية قد تكون م�ساوية حلجم اللتزام. وتتعر�س جمموعة كبرية من اأعمال البنك اإلى املخاطر الئتمانية، ل �سيما الأن�سطة املتعلقة بالتمويل اإذ اأن اإخفاق العميل 
يف �سداد مبلغ التمويل يعد من اأهم املخاطر التي يتعر�س لها البنك. وكما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2017م، مثل اأكرب 20 عميل )وجميعهم من عمالء قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات( 

للقرو�س الئتمانية 23.6% من اإجمايل قرو�س البنك، وما ن�سبته 44.4% من اإجمايل القرو�س املقدمة من قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات لدى البنك.

وتزداد املخاطر الئتمانية نتيجة التدهور العام يف الأو�ساع القت�سادية املحلية اأو العاملية اأو يف النظام املايل ب�سكل عام، وقد توؤثر اأي من هذه العوامل على قيمة اأ�سول البنك واإمكانية 
حت�سيلها مما يتطلب زيادة خم�س�سات البنك للديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها لتقابل قيمة الأ�سول التمويلية وال�سمانات. 

وين�ساأ تركز املخاطر الئتمانية )اأي اأنها ت�سبح عر�سة للتاأثر بعوامل مماثلة( عندما ميار�س عدد من الأطراف النظرية اأن�سطة عمل مماثلة، اأو ميار�س عدد من الأطراف النظرية 
اأن�سطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو اإذا كانت تلك الأطراف النظرية تت�سم ب�سمات اقت�سادية مت�سابهة جتعل قدرتها على الوفاء باللتزامات التعاقدية تتاأثر على نحو مماثل بالتغريات 

يف الأو�ساع القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو غريها. 

ويوؤدي ترّكز املخاطر الئتمانية اإلى زيادة تاأثر البنك من التطورات التي توؤثر على القطاع اأو املنطقة اجلغرافية التي ترتكز فيها املخاطر الئتمانية. )وملزيد من التفا�سيل حول خماطر 
الرتكز اجلغرايف، راجع الق�سم 2-1- 5 اأدناه(.

وير�سد البنك خم�س�سات اإجمالية من اأجل تغطية الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها وال�ستثمارات التي انخف�ست قيمتها، وُتدار حمفظة البنك وخماطره الئتمانية وفقًا لل�سيا�سة 
والتدفقات  الأن�سطة  مثل  معايري حمددة  على  )بناء  كل مقرت�س  مرتبة  وفق  الديون  النقد. وحتدد خم�س�سات  موؤ�س�سة  و�سعتها  التي  العمالء  اإقرا�س  وت�سنيفات  املعنية  الئتمانية 
النقدية وهيكل راأ�س املال والتاريخ الئتماين( وكفاية ال�سمانات املقدمة. اإل اأن تقدير املخ�س�سات بناء على تلك العوامل قد ل يكون دقيقًا وقد تكون اخل�سائر الئتمانية اأعلى من قيمة 

املخ�س�سات املحددة مما �سيكون له اأثر �سلبي على اأعمال املجموعة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

اإذا اأخفق البنك يف احلفاظ على اجلودة الئتمانية لعملياته التمويلية، ف�سوف ترتفع املخ�س�سات التي تغطي خ�سائر عمليات التمويل و�سوف ترتفع م�ستويات التعرث يف ال�سداد و�سطب 
الديون، وهي اأمور �سيكون لها تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. وقد انخف�ست املحفظة التمويلية للبنك من 42.2 مليار ريال �سعودي يف 
نهاية عام 2015م لت�سل اإلى 40.9 مليار ريال خالل الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م ومبعدل انخفا�س مقداره 3.2%. ويعود �سبب النخفا�س ب�سكل ا�سا�سي اإلى تقل�س حمفظة 

القرو�س اخلا�سة مبجموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات و املوؤ�س�سات. 

وعندما يكون البنك ب�سدد اتخاذ قرار حول ما اإذا كان �سيمنح ائتمانًا اأو يربم �سفقات اأخرى مع العمالء والأطراف النظرية، فاإن البنك يعتمد على املعلومات املقدمة اإليه من جانب 
العمالء والأطراف النظرية، مبا يف ذلك القوائم املالية والبيانات املالية الأخرى، وقد يعتمد البنك اأي�سًا على بع�س الإقرارات ب�ساأن دقة واكتمال تلك املعلومات، بينما يعتمد على تقارير 
مراجعي احل�سابات امل�ستقلني فيما يتعلق بالقوائم املالية. ويف حال تزويد البنك مبعلومات غري دقيقة اأو م�سللة اأو ناق�سة ب�سكل جوهري ب�ساأن الو�سع الئتماين للعميل املعني، فقد يكون 

لذلك تاأثري على قدرة البنك على اإدارة خماطر الئتمان بفعالية، مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال املجموعة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

2   1   22)IFRS 9( 9 املخاطر املرتبطة بتطبيق املعايري املحاسبة الدولية رقم

قامت البنوك ال�سعودية بتطبيق معايري املحا�سبة الدولية رقم IFRS 9( 9( بدءًا من 1 يناير 2018م. وقد يتطلب تطبيق هذه املعايري ر�سد خم�س�سات اإ�سافية وذلك ل�ستيفاء املتطلبات 
اخلا�سة مبعايري املحا�سبة الدولية رقم IFRS 9( 9( و�سيوؤدي قيام البنك بر�سد خم�س�سات اإ�سافية اإلى التاأثري �سلبًا على �سايف دخل البنك واإجمايل اأ�سوله. 
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مخاطر السيولة32   1   2

تتمثل خماطر ال�سيولة التي قد يتعر�س لها البنك يف اختالف تواريخ ا�ستحقاق موجوداته عن تواريخ ا�ستحقاق مطلوباته. وتتاأثر هذه املخاطر بالعديد من العوامل كالعتماد على نوع 
متويل معني )مثل التمويل ق�سري الأجل( بالإ�سافة اإلى تغري الت�سنيفات الئتمانية والظروف العامة لل�سوق )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة بحدوث فجوة بني ا�ستحقاق 
املوجودات واملطلوبات، راجع الق�سم 2-1-13 اأدناه(. وكذلك تن�ساأ خماطر ال�سيولة من عدم قدرة البنك على توقع النخفا�سات اأو التغيريات الطارئة يف م�سادر التمويل والتحوط لها 

مما �سيكون له عواقب �سلبية على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها.

ويف حال اأخفق البنك يف اإدارة خماطر ال�سيولة بحيث مل ي�ستطع لأي �سبب متويل موجوداته بال�سكل املطلوب ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته 
وتوقعاته امل�ستقبلية.

وتتاأثر املجموعة مبخاطر تدهور الأو�ساع املالية للموؤ�س�سات وال�سركات املالية والتجارية الأخرى اإذ قد يزيد ذلك من القيود على ال�سيولة اأو ارتفاع تكلفة التمويل يف �سوق الإقرا�س بني 
البنوك. ويف قطاع اخلدمات املالية، قد يوؤدي تخلف اأي موؤ�س�سة عن ال�سداد اإلى تخلف غريها من املوؤ�س�سات. وقد توؤدي املخاوف اأو التعرث من جانب موؤ�س�سة مالية اإلى م�سكالت كبرية 
تتعلق بال�سيولة اأو خ�سائر اأو تعرث من قبل موؤ�س�سات اأخرى، لأن ال�ستقرار التجاري واملايل للعديد من املوؤ�س�سات املالية قد يكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا نتيجة عالقات الئتمان اأو التداول 
اأو املقا�سة اأو غريها من العالقات. كما قد يوؤدي ت�سور ال�سوق بعدم اجلدارة الئتمانية اأو ظهور ت�ساوؤلت ب�ساأن اأطراف نظرية معينة اإلى م�ساكل يف ال�سيولة على م�ستوى ال�سوق مما قد 
يوؤثر �سلبًا على املوؤ�س�سات املالية مبا يف ذلك البنوك وال�سركات التي تعمل يف جمال الأوراق املالية والتي تتعامل معها املجموعة ب�سكل يومي. و�سيكون لرتفاع تلك املخاطر تاأثري �سلبي على 

قدرة املجموعة على احل�سول على متويل مما قد يوؤثر على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بإسرتاتيجية النمو42   1   2

تتبنى املجموعة حاليًا اإ�سرتاتيجية النمو يف خمتلف القطاعات التي تعمل بها والتي مت اإعدادها بالتعاون مع م�ست�سار خارجي وبال�ستعانة باملعلومات املتاحة للعموم، اإل اأن جناح هذه 
الإ�سرتاتيجية يعتمد على عدة عوامل، مثل قدرة البنك على اإدارة املخاطر املرتبطة بالتو�سع يف اأعماله وا�ستقطاب موظفني ذوي خربة بالإ�سافة اإلى الأداء العام لقت�ساد اململكة )والذي 
يرتبط حاليًا بدرجة كبرية باأ�سعار النفط(، اإذ �سيوؤدي تباطوؤ القت�ساد املحلي اإلى �سعوبة منو اأعمال املجموعة. وكذلك قد يعيق من منو اأعمال املجموعة العديد من العوامل الداخلية 
واخلارجية التي قد ُت�سعف من قدرة املجموعة على النجاح يف تنفيذ اإ�سرتاتيجيته وخططه التو�سعية اأو جزء جوهري منها. ويتطلب جناح اإ�سرتاتيجية النمو اأي�سًا قيام البنك باإدارتها 

بال�سكل ال�سليم واإيجاد جميع الأدوات التي من �ساأنها حتقيق العوامل واإل �سيكون من ال�سعب على املجموعة النجاح يف تنفيذها.

وتوقعاته  ونتائج عملياته  املايل  البنك  �سلبي على و�سع  تاأثري  له  امل�ستقبلية مما �سيكون  وتوقعاتها  اأعمال املجموعة  الـتاأثري على  اإلى  النمو  البنك يف  اإ�سرتاتيجية  و�سيوؤدي عدم جناح 
امل�ستقبلية.

مخاطر تويل العمالء من األفراد والرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة52   1   2

ت�سمل اإ�سرتاتيجية البنك التو�سع يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية ل�سريحة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة والأفراد. وحيث اإن التاريخ الئتماين لهذه ال�سريحة يعترب حمدود ن�سبيًا، وبالنظر 
اإلى اأن قدرة هذه ال�سريحة من العمالء على الوفاء بالتزاماتها اأقل ن�سبيًا من العمالء من ال�سركات الكبرية مما يزيد من املخاطر الئتمانية املرتبطة بهم، فاإن اإ�سرتاتيجية البنك 
يف التو�سع يف خدمة هذه ال�سريحة قد توؤدي اإلى زيادة يف ن�سب �سطب مبالغ التمويل املمنوح لهذه ال�سريحة ف�ساًل عن زيادة خم�س�سات الديون املعدومة وامل�سكوك يف حت�سيلها، مما 
�سيكون له تاأثري �سلبي على اإيرادات البنك واأرباحه. وقد ينتج عن ذلك اأي�سًا قيام البنك برفع دعاوى ق�سائية وتكبد التكاليف يف �سبيل اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سرتداد القرو�س 
املتعرثة وغريها من املبالغ التي فات موعد ا�ستحقاقها. كما اأن اإ�سرتاتيجية النمو تتطلب مراقبة منتظمة لغر�س اإدارة املخاطر الناجتة عن هذا التو�سع. ومت �سطب عمليات التمويل لهذه 
ال�سريحة مببلغ 431.2 مليون ريال �سعودي لعام 2014م، ومبلغ 126.1 مليون ريال �سعودي لعام 2015م، ومبلغ 128.9 مليون ريال �سعودي لعام 2016م، ومبلغ 242.4 مليون ريال 

�سعودي للفرتة حتى 30 �سبتمرب 2017م. 

ول يوجد اأي �سمان باأن ازدياد خماطر الئتمان نتيجة التعامل مع �سريحة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة و�سريحة العمالء من الأفراد �سيقابله معدل عائد اأعلى للبنك على مثل هذه 
املعامالت اأو احل�سول على فائدة من تنوع الأطراف النظرية واملنتجات الئتمانية اأو احل�سول على تغطية اأعلى من ال�سمانات لتغطية مبالغ التمويل مقارنة مع متويل ال�سركات. 

مخاطر الرتكز الجغــرايف62   1   2

با�ستثناء وجود �سركة تابعة للبنك يف جزر الكاميان والتي مت تاأ�سي�سها لدعم بع�س اأن�سطة البنك التي تتم مع جهات خارجية وبع�س النقد املودع لدى بنوك خارجية لغر�س تلبية طلبات 
العمالء، ميار�س البنك اأعماله يف اململكة العربية ال�سعودية وبالتايل فاإن املحفظة التمويلية للبنك وغالبية ا�ستثماراته مرتكزة يف اململكة. لذا فاإن اأي تدهور يف الأو�ساع القت�سادية 
التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة بتدهور الأو�ساع  اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية )وملزيد من  تاأثري �سلبي جوهري على  العامة يف اململكة �سيكون له 

القت�سادية يف اململكة، راجع الق�سم 2-2- 3 "املخاطر القت�سادية"(.

مخاطر تركز التمويل والودائع يف عدد صغري من العمالء72   1   2

ترتكز املحفظة التمويلية وودائع البنك ب�سكل رئي�سي يف عدد �سغري من العمالء، حيث اإن اأكرب ع�سرين متويل يف حمفظة البنك التمويلية متثل ما ن�سبته 23.6% من اإجمايل حمفظة 
البنك التمويلية وذلك بتاريخ 30 �سبتمرب 2017م. لذا فاإن تعرث جزء من هوؤلء العمالء اأو انخفا�س اجلودة الئتمانية لأي منهم �سيكون له اأثر �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل 

ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

اأنه اأجريت عمليات �سطب بالأ�سا�س لعميل رئي�سي واحد مببلغ ثالثني )30( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م وبلغ اإجمايل عمليات ال�سطب لعام 2016م مبلغ  وجتدر الإ�سارة اإلى 
اأربعون )40( مليون ريال �سعودي والذي ميثل ما ن�سبته 0.2% من اإجمايل قرو�س ال�سركات لنف�س ال�سنة. ويف خالل عام 2017م، مت اإجراء عمليات �سطب بالأ�سا�س لأربعة عمالء من 
ذوي التعر�سات الكبرية مببلغ اثنان وثمانون )82( مليون ريال �سعودي، وبلغ اإجمايل عمليات ال�سطب لعام 2017م مبلغ مائة وت�سعة وخم�سون )159( مليون ريال �سعودي والذي ميثل 
ما ن�سبته 0.7% من اإجمايل قرو�س ال�سركات لنف�س ال�سنة، مع العلم باأن البنك يقوم بر�سد خم�س�سات ت�ساوي قيمة املبالغ التي �سيتم �سطبها قبل اإجراء عمليات ال�سطب لتلك املبالغ 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مل يتم تقدمي اأي �سمانات فيما يتعلق مببالغ القرو�س التي مت �سطبها اأو اأن ال�سمانات التي مت تقدميها ل تغطي هذه املبالغ. 

وكما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2017م، فاإن اأكرب ع�سرة ودائع لدى البنك متثل ما ن�سبته 35% من اإجمايل اأر�سدة الودائع يف البنك. وبالتايل فاإن �سحب الودائع من قبل واحد اأو اأكرث من 
هوؤلء العمالء قد يدفع البنك اإلى احل�سول على متويل بديل من م�سادر اأخرى وقد ل يكون ذلك متاحًا على الفور اأو قد يكون بتكلفة اأعلى بكثري، مما �سوف يكون له اأثر �سلبي على 

اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 
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مخاطر تركز االستثامرات والتمويل يف عدد صغري من العمالت82   1   2

اأ�سا�سية يف الريال ال�سعودي، حيث اأن موجودات البنك بالريال ال�سعودي متثل ما ن�سبته 94.3% من اإجمايل املوجودات، ومتثل  ترتكز املحفظة ال�ستثمارية والتمويلية للبنك ب�سفة 
املطلوبات بالريال ال�سعودي ما ن�سبته 98.0% من اإجمايل مطلوبات البنك. لذا فاإن اأي تقلب �سلبي يف اأ�سعار العمالت مبا يوؤثر �سلبًا على مركز العمالت للبنك �سيوؤدي اإلى تقلب يف قيمة 

هذه املحافظ مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بضامنات التمويل92   1   2

اإن غالبية التمويل املمنوح من البنك مل ُتقدم مقابله اأي �سمانات من العمالء املعنيني، حيث تغطي ال�سمانات ما ن�سبته 41.4% من حمفظة البنك التمويلية كما يف 30 �سبتمرب 2017م. 
لذا ففي حال تعرث اأي من هوؤلء العمالء لن يكون لدى البنك احلق يف ت�سييل اأي �سمان ل�ستيفاء مبلغ التمويل. 

اأما فيما يتعلق بالتمويل الذي ُقدم مقابله �سمانات، فاإن البنك قد يواجه �سعوبة يف ت�سييل تلك ال�سمانات اأو التنفيذ عليها يف حال تعرث العميل املعني، وقد تكون عملية التنفيذ على 
ال�سمان مكلفة وتتطلب فرتة زمنية طويلة مما يجعل ال�ستمرار فيها غري جمٍد، مما �سيوؤثر �سلبًا على قدرة البنك على ا�ستعادة خ�سائره من التمويل املتعرث. وقد يتطلب تنفيذ ال�سمان 

يف بع�س احلالت اللجوء اإلى اجلهات الق�سائية ول يوجد ما يوؤكد اأن تلك اجلهات �ست�سدر قراراتها ل�سالح البنك.

كما اأن ال�سمانات التي لدى البنك عر�سة ملتغريات ال�سوق لذا فاإن قيمتها خا�سعة للتغري وفق ظروف ال�سوق. ويف حال انخفا�س القيمة ال�سوقية لل�سمانات )ل�سيما انخفا�س اأ�سعار 
العقارات( فاإن ن�سبة تغطية ال�سمان للتمويل �ستنخف�س مما �سيوؤثر �سلبًا على قدرة البنك على ا�سرتجاع مبلغ التمويل يف حال تعرث العميل. كما متثل العقارات الن�سبة الأعلى من جمموع 

ال�سمانات.

ويف جميع الأحوال، قد ل ينجح البنك يف احل�سول على متح�سالت كافية من ال�سمان لتغطية التمويل املتعرث مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته 
وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بتمويل املشاريع102   1   2

تت�سمن املحفظة التمويلية اخلا�سة بالبنك على متويل م�ساريع طويلة الأجل مثل م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع ال�سناعية. ويتعر�س هذا النوع من التمويل اإلى جمموعة من املخاطر 
التي تختلف نوعًا ما عن خماطر التمويل ب�سكل عام. وتتعلق هذه املخاطر بامل�ساريع املمولة حيث اأن �سداد التمويل يعتمد على جناح امل�سروع يف حتقيق العائدات املتوقعة. ومن بني هذه 
املخاطر التاأخري يف احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة والق�سايا البيئية والجتماعية للم�ساريع املمولة وخماطر اإكمال امل�ساريع وخماطر تتعلق بالأطراف النظرية، مما قد يوؤثر 
على قدرة امل�سروع على حتقيق عائدات. كما اأنه ل يوجد ما ي�سمن اأن يكون اأداء امل�سروع املمول كما هو متوقع و�سيكون لأي خ�سائر يف متويل امل�ساريع امل�ستقبلية اأو امل�ستويات العالية من 

اإعادة هيكلة التمويل تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة بالتمويل العقاري112   1   2

كجزء من اأن�سطة البنك التمويلية، يقوم البنك بتقدمي خدمات التمويل العقاري لعمالئه من الأفراد وال�سركات. ولغر�س احل�سول على التمويل، يقوم العمالء برهن العقار املراد �سراوؤه 
ل�سالح البنك ك�سمان للتمويل املمنوح لهم. وتتاأثر قيمة تلك العقارات املرهونة بالتقلبات القت�سادية اأو التغيريات النظامية والتي ممكن اأن توؤدي اإلى انخفا�س يف قيمة تلك العقارات 
املرهونة. ويف حال انخفا�س قيمة العقارات املرهونة ك�سمان فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى عدم متكن البنك من ا�سرتجاع قيمة التمويل العقاري يف حال تعرث العميل يف ال�سداد مما قد يوؤثر 

�سلبًا على على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية وجمع رأس املال122   1   2

من العوامل الهامة التي قد ت�سهم يف زيادة الرافعة املالية للبنوك انخفا�س تكلفة التمويل واحل�سول على ت�سنيف ائتماين متقدم من وكالت الت�سنيف الئتماين. ويف حال زادت الرافعة 
املالية للبنك نتيجة لالأ�سباب الواردة اأعاله اأو غريها من الأ�سباب فقد يتعذر على البنك الوفاء بالتزاماته يف اأوقات الأزمات املالية، مما �سوف يوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه 

املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

كما ميكن اأن ت�سكل زيادة الرافعة املالية خطرًا على الو�سع املايل العام واملالءة املالية للبنك، اإذ من املمكن اأن توؤدي اخل�سائر امل�سجلة اإلى ارتفاع مطلوبات البنك مقارنة باأ�سوله مما 
يوؤدي اإلى التاأثري �سلبًا على املركز املايل للبنك وزيادة تكاليف التمويل من الأطراف النظرية اإ�سافة اإلى تخفي�س الت�سنيف الئتماين من وكالت الت�سنيف. 

ويف حال احتاج البنك اإلى راأ�س مال اإ�سايف يف امل�ستقبل لأي غر�س مثل متويل اإ�سرتاتيجية النمو يف جمالت اأعمال جديدة، اأو تو�سيع قاعدة عملياته فاإنه ل يوجد ما ي�سمن اأنه �سيكون 
قادرًا على احل�سول على راأ�س املال الالزم ب�سروط مواتية، ويف الوقت املنا�سب اأو احل�سول عليه على الإطالق مما �سيوؤثر على قدرة البنك على حتقيق اأغرا�سه التي �سي�ستخدم التمويل 
من اأجلها. كما اأنه يف حال عدم متكن البنك من احل�سول على اأموال كافية للوفاء باملتطلبات الراأ�سمالية من خالل ترتيبات التمويل، فاإن البنك قد يلجاأ اإلى زيادة راأ�س ماله مما قد 

ينتج عنه حاجة امل�ساهمني لالكتتاب يف راأ�س املال اجلديد اأو انخفا�س ن�سبة ملكيتهم. 

املخاطر املرتبطة بزيادة مطلوبات البنك132   1   2

ت�سهم عدة عوامل يف زيادة حجم مطلوبات البنك مبا يف ذلك انخفا�س تكلفة التمويل وف�سل نظم اإدارة املخاطر يف حتديد املخاطر وكيفية اإدارتها. ويف حال زيادة حجم مطلوبات البنك 
ب�سكل كبري، فقد ي�سعب على البنك الوفاء بالتزاماته، و�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

ومن املمكن اأن ت�سكل زيادة مطلوبات البنك خطرًا على الو�سع املايل العام للبنك ومالءته املالية، اإذ قد توؤدي اخل�سائر امل�سجلة اإلى انخفا�س اأ�سول البنك ب�سكل اأكرب من مطلوباته مما 
يوؤدي اإلى التاأثري على املركز املايل للبنك وزيادة تكاليف التمويل من الأطراف النظرية اإ�سافة اإلى تخفي�س ت�سنيف البنك الئتماين من وكالت الت�سنيف. ويف حال حدوث ذلك، فقد 

ي�سعب على البنك الوفاء بالتزاماته، و�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 
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املخاطر املرتبطة بحدوث فجوة بني استحقاق املوجودات واملطلوبات142   1   2

يوؤمن جزء كبري من متطلبات متويل البنك من خالل م�سادر التمويل ق�سرية الأجل، والذي يكون يف الغالب من ودائع من العمالء. وكما يف30 �سبتمرب 2017م، بلغت فرتة ال�ستحقاق 
املتبقية ملا ن�سبته 40.5% من متويل البنك )وهذا ي�سمل مبالغ م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية وودائع العمالء وال�سكوك وغريها من املطلوبات وحقوق امللكية( عام واحد اأو اأقل 
وكانت 54.5% واجبة الدفع عند الطلب، وفيما يتعلق بفجوة ال�سداد بني موجودات ومطلوبات البنك لعام واحد اأو اأقل، فاإن اإجمايل قيمة املطلوبات تزيد عن اإجمايل قيمة املوجودات 
مببلغ 10.6 مليار ريال �سعودي وذلك كما يف تاريخ يف 30 �سبتمرب 2017م، فيما تزيد اإجمايل قيمة املوجودات عن اإجمايل قيمة املطلوبات لأكرث من عام واحد بقيمة 41.4 مليار ريال 

�سعودي وذلك كما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2017م . 

ويذكر اأن ما ن�سبته 35% من الودائع املحفوظة لدى البنك تعود اإلى )10( ع�سرة عمالء فقط كما يف 30 �سبتمرب 2017م، لذا فاإن البنك يتعر�س خلطر اأن يقوم عدد من هوؤلء العمالء )اأو 
عدد كبري من مودعيه ب�سكل عام( ب�سحب ودائعهم اأو اختيار عدم متديدها وهو الأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تباين يف اجلدول الزمني لل�سداد بني موجودات ومطلوبات البنك. وميكن 
اأن يتفاقم هذا التباين يف حال ظهور تاأخري يف مدفوعات التمويل وجذب الودائع اجلديدة. وقد تعود اأ�سباب اأي من هذه احلالت اإلى الأو�ساع العاملية اأو املحلية اأو املناف�سة اأو انخفا�س 
الثقة يف البنك اأو التغيريات يف الأنظمة اأو غريها من العوامل، وتخرج العديد من هذه العوامل عن �سيطرة البنك ول ميكن التنبوؤ بها. واإذا حدثت اأي من هذه احلالت، �سيحتاج البنك 
اأن يبحث عن م�سادر للتمويل قد تكون اأكرث تكلفة للوفاء مبتطلبات التمويل اخلا�سة به، ول يوجد ما ي�سمن اأن البنك �سيكون قادرًا على احل�سول على متويل اإ�سايف ب�سروط مالئمة 
كلما دعت احلاجة، اأو احل�سول عليه على الإطالق. و�ستوؤثر عدم قدرة البنك على اإعادة متويل اأو ا�ستبدال هذه الودائع بتمويل بديل �سلبًا على ال�سيولة لدى البنك واأعماله وو�سعه املايل 

ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالتصنيفات االئتامنية152   1   2

البنك الئتماين عاماًل هامًا يف حتديد تكلفة  املالية عند ا�ستحقاقها. ويعد ت�سنيف  بالتزاماته  الوفاء  لتقييم قدرته على  ائتمانيًا  البنك  الت�سنيف الئتماين بت�سنيف  تقوم وكالت 
التمويل بالن�سبة للبنك. وتتاأثر معدلت الربح -التي يدفعها البنك مقابل التمويل الذي يح�سل عليه- بت�سنيفه الئتماين. ويخ�سع الت�سنيف الئتماين للمراجعة من قبل الوكالة املانحة 

للت�سنيف من وقت لآخر وبالتايل فاإنه قد يتغري اإما بالنخفا�س اأو الرتفاع اأو قد ي�سحب ب�سكل كامل.

ويف حال انخف�س الت�سنيف الئتماين للبنك ف�سيوؤدي ذلك اإلى زيادة تكاليف التمويل على البنك مما �سيوؤثر �سلبًا على ال�سيولة لدى البنك واأعماله وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته 
امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بأنشطة البنك االستثامرية162   1   2

يقوم البنك با�ستثمارات حمدودة حل�سابه اخلا�س وذلك من خالل قطاع اخلزينة . وتتمثل تلك ال�ستثمارات يف ال�سكوك واأدوات اأ�سواق النقد و�سناديق ال�ستثمار املتوافقة مع ال�سريعة 
الإ�سالمية. ومتثل حمفظة ال�ستثمار اخلا�سة بالبنك 30.2% من موجودات البنك وذلك كما يف 30 �سبتمرب 2017م. وقد و�سع البنك حدودًا معينة بخ�سو�س اأن�سطة ال�ستثمار اخلا�سة 
به، ا�ستنادًا اإلى درجة املخاطرة املقبولة للبنك واأو�ساع ال�سوق. وقد تتاأثر ال�ستثمارات اخلا�سة بالبنك ب�سكل كبري بظروف ال�سوق، وميكن اأن توؤدي تلك التغريات اإلى خ�سائر يكون لها 

تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بعقود املشتقات172   1   2

يربم البنك كجزء من اأعماله عقود م�ستقات مالية متوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية لغر�س التحوط من مراكز ا�ستثمارية. وتتاأثر قيم هذه العقود باأ�سعار اأوراق مالية اأو موؤ�سرات اأو 
اأ�سول اأخرى. 

ويف حال وجود فجوة بني املركز املتحوط منه وعقود امل�ستقات التي اأبرمت لغر�س التحوط وحتركت اأ�سعار الأوراق املالية والأ�سول مبا يوؤثر �سلبًا على مركز البنك يف تلك امل�ستقات، فاإن 
البنك قد يكون مطالبًا ب�سداد مبالغ مالية كبرية مما يوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة مبحفظة أدوات الدين182   1   2

يحتفظ البنك باأدوات دين )�سكوك( كجزء من حمفظته ال�ستثمارية، )متثل اأدوات الدين ما ن�سبته 98.69%من اإجمايل املحفظة ال�ستثمارية للبنك كما يف 30 �سبتمرب 2017م(. 
وتتعر�س اأدوات الدين ملخاطر خمتلفة وقد تنخف�س قيمتها نتيجة لتلك املخاطر.

ففي حال تزايدت معدلت الأرباح اأو العوائد يف ال�سوق ف�سوف يوؤدي ذلك اإلى انخفا�س القيمة ال�سوقية لأدوات دين ذات العائد الثابت. وكذلك �ستنخف�س قيمة اأدوات الدين )�سواء ذات 
العائد الثابت اأو املتغري( نتيجة انخفا�س القدرة الئتمانية للجهة امل�سدرة. وقد تتاأثر قيمة اأدوات الدين اأي�سًا نتيجة لظروف ال�سوق العامة مبا يف ذلك ال�سيولة املتاحة.

ويف حال انخف�ست قيمة اأدوات الدين التي ي�ستثمر فيها البنك ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بسمعة املجموعة192   1   2

ُتعد �سمعة املجموعة اأمرًا بالغ الأهمية ل�ستقطاب عمالء جدد والإبقاء عليهم واإقامة عالقات قوية مع الأطراف النظرية. وميكن اأن تت�سرر �سمعة املجموعة يف امل�ستقبل نتيجة عدة 
عوامل ت�سمل -على �سبيل املثال ل احل�سر- تراجع نتائجها املالية اأو تعديلها اأو اإدخال ت�سحيحات اأخرى عليها اأو الإجراءات القانونية اأو النظامية �سد املجموعة اأو �سوء �سلوك املوظفني 
الذي قد يت�سبب يف اإخالل املجموعة باملتطلبات النظامية املعمول بها. و�سيوؤدي ت�سرر �سمعة املجموعة اإلى اآثار �سلبية على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالدعم املايل اإلضايف202   1   2

ل يوجد اأي �سمان �سريح فيما يتعلق باللتزامات املالية للمجموعة �سواء من حكومة اململكة اأو م�ساهمي البنك اأو اأي طرف اآخر. عالوة على ذلك، ل يوجد ما ي�سمن تقدمي الدعم 
احلكومي للبنك يف حالة حدوث اأي اأزمات م�ستقبلية اأو ا�سطراب يف القطاع امل�سريف يف اململكة. واإذا مل يتم تقدمي دعم مايل منا�سب للبنك من قبل احلكومة يف حال حدوث اأي اأزمة 

اقت�سادية يف امل�ستقبل وكانت امل�سادر البديلة للتمويل غري متوفرة ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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املخاطر املرتبطة بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر212   1   2

ل يوجد لدى البنك نظام اآيل لتحديد القرو�س التي مت اإعادة هيكلتها م�سبقًا ومراقبتها ب�سكل فعال، مما قد يوؤدي اإلى زيادة تعر�س البنك للقرو�س املتعرثة. ول يوجد ما ي�سمن جناح 
نظم اإدارة املخاطر التي يتبناها البنك وامل�سممة لتحديد خماطر البنك ومراقبتها واإدارتها. وقد يرتتب على عدم جناح تلك النظم تعر�س البنك ملخاطر جمهولة وغري متوقعة، مبا 

يف ذلك خماطر الئتمان وال�سيولة وال�سوق وغريها. ويف جميع الأحوال فاإن ف�سل نظم اإدارة املخاطر �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بأنظمة تقنية املعلومات222   1   2

يعتمد اأداء البنك وعملياته ب�سكل كبري على فاعلية اأنظمة تقنية املعلومات اخلا�سة به وقدرتها على حتقيق اأهداف البنك واإجناز عدد كبري من املعامالت دون تاأخري اأو اأعطال جوهرية. 
ويعتمد البنك على نظام تقني بنكي خا�س به ملعظم منتجاته وعملياته. 

وقد يحدث اأي خلل يف اأنظمة البنك التقنية نتيجة لعدة اأ�سباب ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر الكوارث الطبيعية والفريو�سات اللكرتونية والأعطال الفنية والأخطاء الب�سرية بالإ�سافة 
اإلى اأعمال القر�سنة. ول ميكن اجلزم باأن اأعمال البنك لن تتعطل اأو تتاأثر ب�سورة �سلبية يف حال حدوث خلل جزئي اأو كلي لأي من اأنظمته الرئي�سية اأو يف حال تعر�س البنك لهجمات 
اإلكرتونية قد توؤثر على الأمن ال�سيرباين اخلا�س بالبنك. حيث قد ينتج عن تلك الهجمات الإلكرتونية اأو اخللل الإلكرتوين فقدان البنك بع�س بياناته اأو جميعها والتي تتعلق باملعامالت 

التي اأبرمها البنك قبل حدوث هذه الهجمات الإلكرتونية اأو هذا التعطل. 

لذا فاإن اأي خلل يف اأنظمة البنك التقنية اأو يف حال تعر�س البنك لهجمات اإلكرتونية فاإن ذلك قد يوؤثر على �سالمة البنية التحتية الإلكرتونية اخلا�سة بالبنك مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال 
البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة باملتطلبات التنظيمية232   1   2

يخ�سع البنك اإلى العديد من املتطلبات النظامية امل�سددة التي قد تتغري من وقت لآخر والتي قد حتد من قدرة البنك على النمو اأو ممار�سة اأعماله بال�سكل املتوقع. 

ويخ�سع البنك لإ�سراف موؤ�س�سة النقد التي تتولى تنظيم القطاع امل�سريف والتمويلي يف اململكة. ويعمل البنك وفقًا لقواعد ولوائح ومتطلبات موؤ�س�سة النقد ال�سادرة مبوجب الأنظمة 
ذات العالقة. وتقوم موؤ�س�سة النقد عند و�سعها لتلك املتطلبات النظامية بالأخذ يف العتبار املعايري الدولية ذات العالقة مبا يف ذلك متطلبات جلنة بازل . وقد يتاأثر عمل البنك ب�سكل 
مبا�سر باأي تغري يف املتطلبات النظامية املفرو�سة عليه ل �سيما يف حال فر�س متطلبات تقيد البنك من ممار�سة اأعمال اأو اأن�سطة معينة اأو يف حال فر�س �سروط ي�سعب على البنك 
ا�ستيفائها. لذا ل ي�ستطيع البنك اأن يوؤكد اأن التغريات امل�ستقبلية يف املتطلبات التنظيمية لن توؤثر �سلبًا على اأعمال البنك اأو و�سعه املايل اأو نتائج عملياته، كما ل ميكن اأن يقدم اأي �سمان 

باأنه �سي�ستطيع التكيف مع كل تلك التغيريات يف الوقت املنا�سب. 

كذلك يخ�سع البنك )باعتباره �سركة مدرجة( اإلى املتطلبات النظامية اخلا�سة بهيئة ال�سوق املالية واملطبقة على ال�سركات املدرجة يف تداول مبا يف ذلك متطلبات الإف�ساح واحلوكمة 
وغريها من اللتزامات امل�ستمرة. لذا فاإن عمليات البنك قد تتاأثر من اأي تغري يف تلك املتطلبات. وحيث �سدر نظام ال�سركات اجلديد وال�سوابط والإجراءات التنظيمية ال�سادرة تنفيذًا 
لنظام ال�سركات اخلا�سة ب�سركات امل�ساهمة املدرجة ولئحة حوكمة ال�سركات اجلديدة والتي ت�سمنت فر�س عدد من املتطلبات الإ�سافية على ال�سركات املدرجة خ�سو�سًا فيما يتعلق 
بالإف�ساح واحلوكمة. وعلى الرغم من اأن البنك يعمل حاليًا على حتديث �سيا�ساته ولوائحه الداخلية مبا يتوافق مع تلك املتطلبات اجلديدة، اإل اأن البنك قد ل يتمكن حاليًا من مراقبة 

التزامه باملتطلبات اجلديدة ب�سكل فّعال. 

وباعتبار اأن البنك يخ�سع للعديد من املتطلبات التنظيمية فاإن اأي خمالفة لتلك املتطلبات �سيعر�س البنك اإلى اإجراءات وعقوبات قد تتخذ �سده من قبل اجلهات املعنية مبا يف ذلك 
الغرامات املالية وغريها من العقوبات التي قد ت�سل يف حالت معينة اإلى تعليق الرتخي�س اأو �سحبه اأو اإيقاف البنك عن ممار�سة اأعماله. لذا فاإن اإخالل البنك باملتطلبات التنظيمية 
�سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. وقد بلغ اإجمايل العقوبات واجلزاءات التي مت فر�سها على البنك من قبل الهيئة وموؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي من بداية عام 2017م وحتى تاريخ 30 �سبتمرب 2017م مبلغ وقدره خم�سمائة وخم�سة وخم�سون األف)555.000( ريال �سعودي تقريبًا )وملزيد من التفا�سيل يرجى 

مراجعة الق�سم 12-6 "العقوبات واجلزاءات "(. 

واجلدير بالذكر اأن �سركة اجلزيرة كابيتال )وهي �سركة مملوكة بالكامل للبنك ومرخ�س لها من هيئة ال�سوق املالية وتخ�سع لإ�سرافها( و�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين )وهي �سركة 
زميلة للبنك ومرخ�س لها من موؤ�س�سة النقد وتخ�سع لإ�سرافها( يخ�سعان كذلك ملتطلبات نظامية م�سددة كما هو احلال بالن�سبة للبنك. لذا ففي حال خمالفة اأي من تلك ال�سركتني 

للمتطلبات التنظيمية املفرو�سة عليهما ف�سيوؤثر ذلك �سلبًا على نتائج عمليات البنك. 

املخاطر املرتبطة باملنازعات القضائية242   1   2

اإن البنك و�سركاته التابعة والزميلة طرف يف عدد من الق�سايا التي تدخل �سمن �سياق اأعمالهم الإعتيادية بالإ�سافة اإلى عدد من الق�سايا العمالية. ويبلغ اإجمايل عدد الدعاوى املقامة 
�سد البنك و�سركاته التابعة والزميلة كما بتاريخ 14 نوفمرب 2017م 144دعوى ق�سائية تقريبًا )مع العلم اأن بع�سها �سدر بها اأحكام ابتدائية بقيمة اإجمالية تبلغ 3.843.525ريال 
�سعودي تقريبًا(. واجلدير بالذكر اأن عدد كبري من هذه الق�سايا مل يحدد املدعني فيها مبلغ حمدد ملطالباتهم لذا فاإن تقدير املبالغ التي قد يدفعها البنك نتيجة هذه الق�سايا يخ�سع 
لتقدير القا�سي ول ميكن للبنك تقديره. اأما فيما يتعلق بالق�سايا التي حدد املدعني فيها مبلغًا ملطالباتهم، فقد بلغ اإجمايل املطالبات مبوجب تلك الق�سايا مبلغ يقارب )61.187.633 
ريال �سعودي( . وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املعلومات الواردة اأعاله ب�ساأن ق�سايا البنك و�سركاته التابعة والزميلة، ل تت�سمن مبالغ امل�ستحقات الزكوية التي قام البنك و�سركة اجلزيرة 

كابيتال بالعرتا�س عليها. )وملزيد من التفا�سيل حول مبالغ امل�ستحقات الزكوية يرجى مراجعة الق�سم 12-4-6 "�سهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل "(. 

كما اأن البنك و�سركاته التابعة والزميلة عر�سة للدخول يف نزاعات ق�سائية اأخرى �سواًء مع عمالئهم اأو الأطراف النظرية اأو غريهم. وقد تكون تلك النزاعات مببالغ جوهرية ول يوجد 
ما ي�سمن اأن نتائج تلك النزاعات �ستكون يف �سالح البنك، لذا فاإن خ�سارة البنك اأو �سركاته التابعة والزميلة لأي نزاع ق�سائي اأو اإخفاقهم يف تخ�سي�س املبالغ الناجتة عن النزاع 
ب�سكل دقيق �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. )وملزيد من التفا�سيل حول املنازعات الق�سائية، راجع الق�سم 12- 10 "الدعاوى 

الق�سائية"(.

املخاطر التشغيلية252   1   2

تنتج املخاطر الت�سغيلية واخل�سائر ذات العالقة بها عن الحتيال )اخلارجي اأو الداخلي( اأو اأخطاء املوظفني اأو عدم توثيق املعامالت على الوجه ال�سحيح وفقًا ل�سيا�سة البنك الداخلية 
اأو عدم احل�سول على التفوي�س الداخلي املنا�سب اأو عدم اللتزام باملتطلبات التنظيمية وقواعد ممار�سة الأعمال اأو اأعطال الأنظمة واملعدات اأو الكوارث الطبيعية اأو ف�سل الأنظمة 
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اخلارجية )على �سبيل املثال، الأنظمة اخلا�سة باملوردين اأو الأطراف النظرية للبنك(. وقد يرتتب على وقوع اأي من هذه الأحداث تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج 
عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. ويف حال قام البنك بفقدان اأي م�ستندات مهمة تخ�س معامالت العمالء اأو موافقات نظامية فاإن ذلك �سيوؤثر على عمليات البنك ب�سكل �سلبي، وكذلك 
احتمالية التاأثري على قدرة البنك على اللتزام باملتطلبات النظامية ذات العالقة )وحتديدًا متطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب( مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه 

املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة بالتغطية التأمينية262   1   2

ل تغطي وثائق التاأمني كل املخاطر التي يتعر�س لها البنك. ويف حالة وقوع حدث ت�سمله التغطية التاأمينية للبنك، ميكن األ يكون مبلغ ذلك التاأمني كافيًا لتعوي�س البنك عن اخل�سائر 
الفعلية التي تكبدها. ول يوجد ما ي�سمن اأن وثائق تاأمني البنك �سوف تظل متاحة ب�سروط مقبولة جتاريًا، اأو اأنها �ستظل متاحة على الإطالق و�سيكون لكل من هذه الأحداث والظروف اأو 

وقوع حدث مل يتوفر للبنك التاأمني الكايف �سده تاأثري �سلبي قد يكون جوهريًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة باملوظفني272   1   2

�ستتوقف قدرة املجموعة على احلفاظ على اأعمالها وامل�ساهمة يف منوها على قدرتها على ال�ستمرار يف ال�ستعانة مبوظفني موؤهلني من ذوي اخلربة والإبقاء عليهم وحتفيزهم يف جميع 
م�ستويات هيكلها التنظيمي. وقد تواجه املجموعة بع�س التحديات يف ال�ستعانة باملوظفني املوؤهلني والإبقاء عليهم. ول يوجد كذلك ما يوؤكد ا�ستمرار اأع�ساء اإدارة املجموعة احلاليني 
يف تقدمي خدماتهم لفرتة طويلة. وكذلك تعد املناف�سة يف القطاع امل�سريف ال�سعودي على املوظفني املوؤهلني يف قطاع اخلدمات امل�سرفية والإدارة �سديدة نظرًا لقلة املتاح من الأفراد 
املوؤهلني و / اأو ذوي اخلربة مقارنة مب�ستوى الطلب. وقد يتعني على املجموعة تقدمي رواتب اأعلى ومزايا اأخرى اأكرث مما تر�سده يف املوازنة من اأجل ا�ستقطاب املوظفني واملحافظة عليهم. 
كما اأن تكلفة ا�ستقطاب املوظفني واحلفاظ عليهم تعتمد على عدة عوامل خارجة عن �سيطرة املجموعة مثل العرو�س التي تقدمها البنوك املناف�سة وغريها من ال�سركات بالإ�سافة اإلى 

معدلت الرواتب واملزايا الأخرى. 

ويف حال مل تنجح املجموعة يف الإبقاء على موظفيها املوؤهلني اأو ا�ستقطاب موظفني موؤهلني يخدمون احتياجاتها، ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي قد يكون جوهريًا على اأعمال املجموعة 
وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بتفسري مبادئ الرشيعة282   1   2

يقدم البنك حاليًا جميع خدماته ومنتجاته وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وذلك من خالل احل�سول على موافقة الهيئة ال�سرعية يف البنك على جميع خدمات البنك ومنتجاته. ويقوم 
اأع�ساء الهيئة ال�سرعية بالجتهاد يف درا�سة املنتج اأو اخلدمة على �سوء املبادئ ال�سرعية ذات العالقة وفق تف�سريهم وفهمهم لها. ومن املعلوم اأن العديد من امل�سائل واملبادئ ال�سرعية 
اأن بع�س خدمات البنك  اأو اخلدمة. لذا فاإن بع�س الفقهاء ال�سرعيني )مبا يف ذلك الق�ساة( قد يرون  اآراء خمتلفة حول ذات املنتج  تعترب خالفية وعليه فاإن الفقهاء قد يكون لهم 
ومنتجاته ل تعد �سرعية. ويف حال اتفق العديد من الفقهاء على عدم �سرعية جزء من خدمات البنك اأو منتجاته فقد يكون لذلك اأثر �سلبي قد يكون جوهريًا على �سمعة البنك واأعماله 

وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بحقوق امللكية الفكرية292   1   2

يعترب ا�سم البنك والعالمات التجارية امل�سجلة من قبله من العوامل الداعمة لأعماله. وترى الإدارة العليا اأن الهوية التي طورتها والتي ارتبطت با�سم البنك قد �ساهمت اإلى حد كبري 
يف جناح اأعمالها. ويعتمد و�سع البنك التناف�سي على عدة عوامل ت�سمل قدرته على ا�ستخدام هذه العالمات التجارية يف توفري خدماته يف القطاع الذي يزاول فيه اأعماله، وحماية 
هذه العالمات التجارية �سد اأي ا�ستخدام غري م�سرح به. وبناًء على ذلك، قد يوؤثر اإخفاق البنك يف حماية العالمات التجارية املذكورة اأعاله على الوجه ال�سحيح، اأو حاجته لتخاذ 

الإجراءات القانونية حلمايتها، �سلبًا على قدرته على ا�ستخدامها، مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالخزينة والجزيرة كابيتال302   1   2

�سكل الدخل من جمموعة اخلزينة و�سركة اجلزيرة كابيتال جزءًا جوهريًا من �سايف دخل البنك يف الأعوام ال�سابقة، اإذ مثل دخل اخلزينة من �سايف دخل البنك ما ن�سبته %85.6 
و 38.0% و 57.2% و 73.2% لالأعوام 2014م و2015م و 2016م، وللفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م على التوايل، فيما مثل دخل �سركة اجلزيرة كابتال من �سايف دخل البنك 
ما ن�سبته 34.3% و 8.5% و 5.0% و 4.3% لالأعوام 2014م، و 2015م، و2016م، وللفرتة املنتهية 30 �سبتمرب 2017م على التوايل. وتعتمد اأعمال �سركة اجلزيرة كابيتال على حجم 
ا�ستثمارات امل�ستثمرين يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي، لذا فاإن اأي قرار ي�سدر من اللجنة ال�سرعية بخ�سو�س عدم �سرعية ال�ستثمار يف اأي من ال�سركات املدرجة �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على 

ح�سة ال�سركة ال�سوقية.

لذا فاإن اأي انخفا�س يف اأداء جمموعة اخلزينة و�سركة اجلزيرة كابيتال – لأي �سبب كان - �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالسوق والبيئة التنظيمية بشكل عام21   2

مخاطر السوق12   2   2

تتمثل خماطر ال�سوق يف انخفا�س قيمة الأدوات املالية اأو املراكز املالية التي ي�ستثمر فيها البنك. وتن�ساأ تلك املخاطر عن التحركات ال�سلبية يف متغريات ال�سوق مثل العمولة ومعدلت 
الربح واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وال�سكوك والأ�سهم وال�سلع وغريها من الأدوات املالية، والتي �سيكون لها – يف حال حتققها – اأثر �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج 

عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

وقد توؤدي التغريات يف م�ستويات العوائد والربح والهام�س وتواريخ ال�ستحقاق اإلى التاأثري على هام�س الربح الذي يحققه البنك بني اأن�سطة التمويل وال�ستثمار وبني تكاليف التمويل، 
وكذلك التاأثري على قيم املوجودات وال�ستثمارات التي تت�سم باحل�سا�سية لتلك العوامل.

وتن�ساأ اخلطورة املتعلقة مبعدلت الربح واأ�سعار العوائد من الأثر الناجت عن تذبذبها وما قد يرتتب على ذلك من وجود اختالف اأو فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والأدوات املالية 
التي تكون م�ستحقة اأو يعاد ت�سعريها يف فرتة حمددة. وقد توؤدي الزيادة يف معدلت الربح واأ�سعار العوائد ب�سكل عام اإلى خف�س قيمة اأ�سول البنك التمويلية ذات العوائد الثابتة، وزيادة 
تكلفة متويل البنك، بالإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة اأدوات الدين ذات العوائد الثابتة التي ميلكها البنك. وقد يرتتب على التقلب يف معدلت الربح واأ�سعار العوائد فجوة يف اإعادة الت�سعري 
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بني موجودات ومطلوبات البنك التي تتاأثر مبعدلت الربح واأ�سعار العوائد مما �سيوؤثر �سلبًا على احت�ساب �سايف دخل البنك من اأن�سطة التمويل.

اإن ا�ستمرار انخفا�س معدلت الربح واأ�سعار العوائد قد يحد من قدرة البنك على احلفاظ على منو م�ستدام يف �سايف الدخل من معدلت الربح. ول يوجد ما ي�سمن متكن البنك من 
املحافظة على منو م�ستمر يف �سايف الدخل من معدلت الربح عن طريق زيادة حجم التمويل املمنوح للعمالء بحيث يعو�س ذلك النخفا�س الناجت عن تدين معدلت الربح. ويف حال 
تباطاأ معدل النمو يف حجم التمويل املمنوح للعمالء، مع بقاء معدلت الربح واأ�سعار العوائد على م�ستواها احلايل املتدين اأو انخفا�سها ب�سكل اأكرب، ف�سيكون لذلك تاأثري �سلبي على اأعمال 

البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

كما اأن التغريات يف اأ�سعار اأدوات الدين والأ�سهم وال�سلع قد توؤثر على قيم حمافظ ال�ستثمار اخلا�سة بالبنك. وي�سعب التنبوؤ بدقة بالتغريات يف الأو�ساع القت�سادية وال�سوقية وتوقع 
اآثار تلك التغيريات على الو�سع املايل للبنك ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية واأعماله.

اإن ُعملة الت�سغيل الرئي�سية للبنك هي الريال ال�سعودي، اإل اأن البنك لديه موجودات ومطلوبات بعمالت اأجنبية وي�سرتك يف �سفقات مقّومة بعدد من العمالت الأخرى، من بينها الدولر 
الأمريكي. لذا فاإن البنك عر�سة للمخاطر الناجتة عن حترك القيمة الن�سبية لعملة ما �سد عملة اأخرى يف اأ�سواق �سرف العمالت الأجنبية الدولية وما قد ينتج عن ذلك من انخفا�س 

يف قيمة موجودات البنك وزيادة قيمة مطلوباته وتكلفة التزاماته عند حتويلها اإلى العملة الأ�سا�سية والذي �سيوؤثر بدوره �سلبًا على الو�سع املايل للبنك ونتائج عملياته. 

ول يوجد اأي �سمان باأن البنك �سيكون قادرًا على حماية نف�سه من اأي اآثار �سلبية للتقلب امل�ستقبلي يف معدلت الربح اأو اأ�سعار العوائد اأو اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية، مما قد يكون 
له تاأثري �سلبي على اأعماله وو�سعه املايل ونتائجه.

املخاطر املرتبطة باملنافسة22   2   2

يواجه البنك مناف�سة كبرية ومتزايدة يف قطاعات اخلدمات املالية )�سواًء يف القطاع امل�سريف، اأو يف قطاع الأوراق املالية اأو قطاع التاأمني( والتي ي�ستثمر فيها من خالل �سركة اجلزيرة 
كابيتال واجلزيرة تكافل تعاوين على التوايل.

ويواجه البنك مناف�سة يف اململكة من بنوك حملية واأجنبية تزاول اأعمالها داخل اململكة )متتلك بع�سها موارد راأ�سمالية اأكرب من تلك التي ميتلكها البنك(، ل �سيما من البنوك التي تقدم 
منتجات وخدمات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وبح�سب املوقع الإلكرتوين ملوؤ�س�سة النقد، بلغ عدد البنوك واملوؤ�س�سات املالية التي تقدم منتجات م�سرفية يف اململكة يف عام 

2017م �ستة وع�سرون )26( بنك وموؤ�س�سة. وقد يرخ�س لبنوك اإ�سافية حملية وخارجية م�ستقباًل مما �سيزيد من حدة املناف�سة.

لذا فاإن البنك يتناف�س مع العديد من هذه البنوك واملوؤ�س�سات املالية )ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر( على العمالء )�سواًء من الأفراد اأو �سركات القطاع اخلا�س اأو اأجهزة القطاع العام( 
وذلك فيما يتعلق ببيع املنتجات والنت�سار اجلغرايف وتقدمي اخلدمات امل�سرفية ب�سكل عام. وعليه فاإن البنك �سيتاأثر اإن مل يتمكن من جماراة مناف�سيه الآخرين فيما يتعلق باأ�سعار وجودة 

منتجاته وخدماته مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

وينطبق ذات الأمر على كل من �سركة اجلزيرة كابيتال )وهي �سركة مرخ�س لها ممار�سة اأعمال الأوراق املالية ومملوكة بالكامل للبنك( و�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين )وهي �سركة 
زميلة للبنك مرخ�س لها ممار�سة ن�ساط التاأمني( اإذ كلتا ال�سركتني تعمالن يف بيئة تناف�سية، واأي انخفا�س للح�سة ال�سوقية لتلك ال�سركتني �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل 

ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر االقتصادية32   2   2

با�ستثناء وجود �سركة تابعة للبنك يف جزر الكاميان والتي مت تاأ�سي�سها لدعم بع�س اأن�سطة البنك التي تتم مع جهات خارجية وبع�س النقد املودع لدى بنوك خارجية لغر�س تلبية طلبات 
ال�سرق  و  اململكة  ال�سائدة يف  العامة  املالية والقت�سادية  بالأو�ساع  يتاأثر عمله  ونتيجة لذلك، قد  اململكة،  امل�ساندة يف  التابعة وعملياتهم  البنك و�سركاته  واأ�سول  اأعمال  تقع  العمالء، 
اأي تراجع  الأو�سط، وم�ستوى الن�ساط القت�سادي يف اململكة ب�سورة خا�سة. ول يزال الدخل من النفط يلعب دورًا حموريًا يف التخطيط والتنمية القت�سادية باململكة. وبالتايل فاإن 
جوهري يف اأ�سعار النفط اأو حدوث انخفا�س يف الإنفاق احلكومي �سوف يبطيء ب�سكل كبري اأو يعرقل منو القت�ساد يف اململكة، والقطاع امل�سريف ب�سكل خا�س، وهو ما يوؤدي يف املقابل 
اإلى التاأثري �سلبًا على البنك. كما اأن تقلب الأو�ساع القت�سادية للمملكة قد يوؤثر على الت�سنيف ال�سيادي اخلا�س باململكة مما قد يكون له تاأثري �سلبي على الت�سنيف الئتماين اخلا�س 
بالبنك والذي قد يوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك واأن�سطته. )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة بالت�سنيف الئتماين للبنك يرجى مراجعة الق�سم 2-1-15 "املخاطر املرتبطة 

بالت�سنيفات الئتمانية"(.

املخاطر املرتبطة برضيبة القيمة املضافة42   2   2

قامت اململكة باإ�سدار نظام �سريبة القيمة امل�سافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفر�س هذا النظام قيمة م�سافة بن�سبة 5% على عدد من املنتجات واخلدمات وذلك 
ح�سب ما هو وارد يف النظام. 

و�سوف يوؤدي تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة اإلى زيادة التكاليف وامل�ساريف الت�سغيلية التي �سوف يتحملها البنك مما �سوف يكون لها اأثر �سلبي على ربحية البنك ونتائج عملياته وتوقعاته 
امل�ستقبلية. 

املخاطر السياسية واألمنية52   2   2

با�ستثناء وجود �سركة تابعة للبنك يف جزر الكاميان والتي مت تاأ�سي�سها لدعم بع�س اأن�سطة البنك التي تتم مع جهات خارجية وبع�س النقد املودع لدى بنوك خارجية لغر�س تلبية طلبات 
العمالء، تقع اأعمال واأ�سول البنك و�سركاته التابعة وعملياتهم امل�ساندة يف اململكة. وبناًء على ذلك، قد يتاأثر البنك بالأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية ال�سائدة بني احلني والآخر يف اململكة 
و ال�سرق الأو�سط ب�سورة عامة. وقد تكون هذه الأ�سواق ُعر�سة ملخاطر اأكرب من الأ�سواق الأكرث تطورًا، حيث تنطوي يف بع�س احلالت على خماطر قانونية و�سيا�سية كبرية. ويف الآونة 
الأخرية �سهدت العديد من الدول العربية حالة من عدم ال�ستقرار لذا فاإن ا�ستمرار ذلك اأو تدهور الو�سع ب�سكل اأكرب قد يكون له اأثر �سلبي على اأعمال البنك. وب�سكل عام، فاإن تدهور 

الأو�ساع الأمنية اأو ال�سيا�سية يف املنطقة �سيكون له اأثر �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة باالقتصاد العاملي62   2   2

�سهدت اأ�سواق الئتمان العاملية تدهورًا حاد منذ عام 2007م، ل �سيما يف الوليات املتحدة الأمريكية و اأوروبا. وقد ترتب على هذا التدهور انخفا�س م�ستويات ال�سيولة وزيادة التقلب 
وغياب �سفافية الأ�سعار يف اأ�سواق الئتمان. وقد اأثر ذلك على اأ�سواق ال�ستثمار على م�ستوى العامل مبا يف ذلك التغريات ال�سلبية وزيادة التقلب يف اأ�سعار العمالت واأ�سعار ال�سرف 
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وانخفا�س العوائد من الأوراق املالية والعقارات وال�ستثمارات الأخرى. ول يوجد اأي �سمان باأن ا�ستمرار عدم التيقن ب�ساأن القت�ساد العاملي يف امل�ستقبل لن يكون له تاأثري جوهري �سلبي 
على اقت�ساد اململكة وهو ما �سيوؤدي يف املقابل اإلى التاأثري �سلبًا على اأعمال البنك ونتائجه املالية.

املخاطر املرتبطة بفك ارتباط الريال السعودي بالدوالر األمرييك أو إعادة ارتباطه بسعر مختلف72   2   2

اإن �سعر ال�سرف الأ�سا�سي املتعلق بالبنك هو الريال ال�سعودي مقابل الدولر الأمريكي. والريال ال�سعودي مرتبط بالدولر الأمريكي ب�سعر �سرف ثابت )وهو 3.75 ريال �سعودي لكل 
دولر اأمريكي(. واجلدير بالذكر اأن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حتافظ على الرتباط بالدولر الأمريكي عند نف�س �سعر ال�سرف منذ عام 1986م. غري اأنه ل يوجد اأي �سمان باأن 
الرتباط بالدولر الأمريكي �سي�ستمر يف امل�ستقبل، اأو باأنه �سيظل عند نف�س ال�سعر احلايل. كما اأن فك ارتباط الريال ال�سعودي بالدولر الأمريكي اأو اإعادة ارتباطه به ب�سعر �سرف خمتلف 
قد يرتتب عليه تقلبات كبرية واإعادة تقييم للريال ال�سعودي مقابل الدولر الأمريكي، وقد متتد هذه التقلبات لت�سمل عمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى املرتبطة بالدولر 

الأمريكي. و�سيوؤثر ذلك �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة باالتحاد النقدي بني بعض دول مجلس التعاون الخليجي82   2   2

يوجد احتمال بتخلي اململكة والبحرين والكويت وقطر عن عمالتها الوطنية ذات العالقة مقابل عملة خليجية موحدة يف غ�سون ال�سنوات القليلة املقبلة. ويف حالة اعتماد عملة خليجية 
واحدة، فاإن التقارب ال�سروري بني الأنظمة وال�سيا�سات والإجراءات من �ساأنه اإحداث تغيريات على ال�سعيدين القت�سادي وال�سيا�سي يف كل من دول جمل�س التعاون اخلليجي التي 
تن�سم اإلى الحتاد النقدي. وحتى الآن مل يتم الإعالن عن اأي جدول زمني ر�سمي ب�ساأن التقدم احلا�سل يف م�ساألة الن�سمام اإلى الحتاد النقدي ول توجد اأي تفا�سيل عن الت�سريعات اأو 

ال�سيا�سات اجلديدة. وقد يكون لأي تغري ناجت عن ذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالتطوير املستقبيل للقطاع املرصيف السعودي92   2   2

قد ل يكون معدل النمو يف القطاع امل�سريف باململكة مرتفعًا وم�ستدامًا ح�سب توقعات البنك احلالية لعدم و�سوح وترية النمو القت�سادي يف اململكة يف الوقت احلا�سر. ويخ�سع منو 
القطاع امل�سريف وتطوره لعدد من العوامل اخلارجة عن �سيطرة البنك. واإذا كانت هذه العوامل �سلبية ب�سكل جوهري ف�سوف يكون لها تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج 

عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بالرتاخيص102   2   2

من اأجل تنفيذ اأعمال البنك وتو�سيعها، فاإن البنك )و�سركاته التابعة والزميلة( يحتاج اإلى احلفاظ واحل�سول على جمموعة متنوعة من الرتاخي�س والت�ساريح واملوافقات من اجلهات 
والهيئات التنظيمية والإدارية وال�سريبية وغريها من اجلهات يف كل من اململكة اأو اأي دولة اأخرى يرغب البنك مبمار�سة اأعمال فيها. وعادة ما ي�ستغرق احل�سول على هذه الت�ساريح 
واملوافقات وقتًا طوياًل ل ميكن التنبوؤ به. واإذا مل يحافظ البنك على تلك الت�ساريح اأو مل يح�سل عليها، فاإن قدرته على حتقيق اأهدافه الإ�سرتاتيجية �ست�سعف، مع وقوع تاأثري �سلبي على 
اأعمال البنك اأو و�سعه املايل اأو نتائج عملياته اأو توقعاته امل�ستقبلية. وعلى وجه اخل�سو�س، لو �سحبت اأو األغيت اأي من الرخ�س والت�ساريح التي لدى البنك )اأو �سركاته التابعة والزميلة( 

حاليًا فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة بعدم وجود رخصة استثامر أجنبي112   2   2

ميتلك بنك باك�ستان الوطني بتاريخ هذه الن�سرة ما ن�سبته 5.83% من اأ�سهم البنك، وهو اأحد امل�ساهمني املوؤ�س�سني فيه. وكنتيجة لذلك، وبناًء على اأحكام نظام ال�ستثمار الأجنبي 
واللوائح والتعليمات ال�سادرة مبوجبه، فاإن البنك وجميع ال�سركات التي يتملك فيها )مبا يف ذلك �سركاته التابعة والزميلة با�ستثناء �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية حيث اأنها موؤ�س�سة 
خارج اململكة( ملزمني باحل�سول على رخ�سة ا�ستثمار اأجنبي من الهيئة العامة لال�ستثمار. اإل اأن البنك و�سركاته التابعة والزميلة مل يح�سلوا بتاريخ هذه الن�سرة على الرخ�سة املذكورة. 

وي�سكل عدم ح�سول البنك و�سركاته التابعة والزميلة )با�ستثناء �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية( على الرخ�سة امل�سار اإليها اإخالًل باأحكام نظام ال�ستثمار الأجنبي مما قد يعر�سهم اإلى 
عقوبات واإجراءات نظامية ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر فر�س غرامة مالية ل تتجاوز مبلغ 500.000 ريال �سعودي. ويعد البنك و�سركاته التابعة والزميلة اأي�سًا عر�سة للخ�سوع 
لالأنظمة الأخرى التي تنظم ا�ستثمار الأجانب ومتلكهم يف اململكة )مثل نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره( نظرًا لوجود ح�سة مملوكة مل�ستثمر اأجنبي. وقد يرتتب على ذلك 
خ�سوع البنك اأو �سركاته التابعة والزميلة لقيود قد حتد من ممار�ستهم لبع�س الأعمال )مثل متلك العقار يف مكة واملدينة وت�سجيل الرهونات العقارية(، و�سيوؤثر ذلك حتديدًا على �سركة 

اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري باعتبارها املعنية بحفظ ال�سمانات العقارية نيابة عن البنك.

ويف حال فر�س عقوبات على البنك اأو �سركاته التابعة والزميلة نتيجة ملخالفة الأنظمة والتعليمات املنظمة لال�ستثمار والتملك الأجنبي فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك 
وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. وكذلك فاإن خ�سوع البنك اأو �سركاته التابعة والزميلة اإلى القيود املفرو�سة على ا�ستثمارات الأجانب يف اململكة قد يوؤثر �سلبًا على اأعمال 

البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة باملستحقات الزكوية122   2   2

�سبق واأن طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل البنك بدفع م�ستحقات زكوية اإ�سافية عن ال�سنوات من 2006م اإلى2011م تقدر مببلغ اإجمايل قدره 462.2 مليون ريال �سعودي. وقد قام 
البنك بالعرتا�س على هذه املبالغ مو�سحًا باأن املبالغ الإ�سافية املطالب فيها من قبل الهيئة العامة لزكاة والدخل ناجتة عن خطاأ يف عملية ت�سنيف ا�ستثمارات البنك وديونه. وكذلك 
جتري حاليًا مناق�سات بني موؤ�س�سة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل حول هذه امل�ساألة، ومازال البنك بانتظار نتائج هذه املناق�سات. وقد مت اإ�سدار �سمان للهيئة العامة للزكاة والدخل 

بقيمة 284مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بال�سنوات من 2006م -2009م و �سمانني اآخرين بقيمة 195 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق بال�سنوات من 2010م – 2011م. 

اأما فيما يتعلق ب�سركة اجلزيرة كابيتال، قامت جلنة الإعرتا�س البتدائية باإ�سدار قرارها املت�سمن مطالبة �سركة اجلزيرة كابيتال بدفع م�ستحقات زكوية اإ�سافية عن ال�سنوات من 
اأمام اللجنة ال�ستئنافية. كما قدمت �سركة  باإ�ستئناف قرار جلنة الإعرتا�س البتدائية  – 2011م تقدر مببلغ 29.9 مليون ريال �سعودي. وقد قامت �سركة اجلزيرة كابيتال  2008م 
اجلزيرة كابيتال ح�سب طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل �سمانًا بنكيًا ي�ساوي قيمة امل�ستحقات الزكوية الإ�سافية. ويف عام 2016م اأ�سدرت اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية قرارها ل�سالح 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وقد قامت �سركة اجلزيرة كابيتال با�ستئناف قرار اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية اأمام املحكمة الإدارية والتي اأ�سدرت حكمًا بتاريخ 1439/4/21هــ )املوافق 
2018/1/8م( باإلغاء القرار ال�سادر من اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية �سد �سركة اجلزيرة كابيتال ب�ساأن امل�ستحقات الزكوية الإ�سافية عن ال�سنوات من 2008م – 2011م وقد ا�ستندت 

املحكمة الإدارية يف قرارها على عدم م�سروعية الإجراءات املتعلقة ب�سدور قرار اللجنة ال�ستئنافية ، علمًا باأن احلكم ابتدائي قابل لالعرتا�س من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

 كما طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل �سركة اجلزيرة كابيتال بدفع م�ستحقات زكوية اإ�سافية عن �سنة 2012م تقدر مببلغ وقدره 11.9 مليون ريال �سعودي. وقامت �سركة اجلزيرة 
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كابيتال بالإعرتا�س على املبلغ اأمام جلنة الإعرتا�س البتدائية، والتي اأ�سدرت قرارها يف �سهر يناير من عام 2016م بتخفي�س امل�ستحقات الزكوية ال�سافية ل�سنة 2012م من مبلغ 11.9 
مليون ريال �سعودي اإلى مبلغ 400 األف ريال �سعودي. وقامت �سركة اجلزيرة كابيتال باإ�ستئناف قرار جلنة العرتا�س البتدائية اأمام اللجنة ال�ستثنافية لعدم اقتناعها يف بع�س ما جاء 

يف القرار. )وملزيد من التفا�سيل، راجع الق�سم 12- 4-6 "�سهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل"(. 

ويف حال انتهى الأمر اإلى اإلزام البنك اأو �سركة اجلزيرة كابيتال بدفع املبالغ امل�سار اإليها فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال املجموعة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
امل�ستقبلية. 

عالوة على ذلك، فاإن الهيئة العامة للزكاة والدخل مل تنهي التقييم الزكوي اخلا�س بالبنك لالأعوام 2012م و2013م و2014م و2015م و 2016م. اأما بخ�سو�س التقييم الزكوي اخلا�س 
ب�سركة اجلزيرة كابيتال لالأعوام 2013م و2014م و2015م و 2016م فلم تنتهي الهيئة العامة للزكاة والدخل من حتديده بعد. وعليه ل ميكن حتديد املبالغ التي �سيطالب البنك و�سركة 
اجلزيرة كابيتال ب�سدادها. ويف حال متت مطالبة البنك و�سركة اجلزيرة كابيتال ب�سداد مبالغ اأكرب من املتوقعة فاإنه قد يرتتب على ذلك تاأثري �سلبي على اأعمال البنك و�سركة اجلزيرة 

كابيتال وو�سعهما املايل ونتائج عملياتهما وتوقعاتهما امل�ستقبلية. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اآخر �سهادة زكاة نهائية ح�سل عليها البنك كانت يف عام 2005م. ومل حت�سل �سركة اجلزيرة كابيتال على �سهادة زكاة نهائية حتى تاريخه نظرًا لعرتا�سها على 
التقييم الزكوي لل�سنوات املا�سية )كما هو مو�سح اأعاله(. وكما مل حت�سل �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين على �سهادة زكاة نهائية نظرًا لأن الهيئة العامة للزكاة والدخل مل تنهي التقييم 

الزكوي اخلا�س ب�سركة اجلزيرة تكافل لل�سنوات املا�سية. 

املخاطر املرتبطة بااللتزام باملتطلبات النظامية132   2   2

يخ�سع البنك لنظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية ونظام مراقبة البنوك ونظام ال�ستثمار الأجنبي والعديد من الأنظمة الأخرى، بالإ�سافة اإلى اللوائح والتعاميم ال�سادرة مبوجب 
تلك الأنظمة. 

ويجوز ملوؤ�س�سة النقد اإذا تبينت اأن بنكًا قد خالف اأحكام نظام مراقبة البنوك اأو القرارات والقواعد ال�سادرة تنفيذًا له اأو اتبع �سيا�سة من �ساأنها التاأثري ب�سورة خطرية على قدرته 
على الوفاء بالتزاماته اأو على �سيولة الأموال لديه اأن تتخذ بعد موافقة وزير املالية اإجراء اأو اأكرث من الإجراءات التالية: )اأ( تعيني م�ست�سار اأو اأكرث لتقدمي امل�سورة للبنك يف اإدارة 
اأعماله؛ )ب( اإيقاف اأو عزل اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك اأو اأي من موظفيه؛ )ج( حتديد اأو منع البنك من منح القرو�س اأو قبول الودائع به؛ و/اأو )د( اإلزام البنك باتخاذ 
اأي خطوات اأخرى تراها �سرورية. واإذا ا�ستمر البنك يف خمالفة نظام مراقبة البنوك اأو القرارات والقواعد ال�سادرة تنفيذًا له يجوز ملوؤ�س�سة النقد اأن تطلب من البنك تقدمي اأ�سباب 
ذلك م�سحوبة باقرتاحاته لت�سحيح الأو�ساع يف خالل املدة التي حتددها فاإذا راأت املوؤ�س�سة اأن تلك القرتاحات ل تفي بالغر�س اأو اإذا ق�سر البنك يف تنفيذ اإجراء تعهد به خالل املدة 
املذكورة يجوز لوزير املالية بعد موافقة جمل�س الوزراء اإلغاء الرتخي�س املمنوح للبنك. اإذا اتخذت موؤ�س�سة النقد اأيًا من هذه الإجراءات، مبا يف ذلك اإلغاء الرتخي�س املمنوح للبنك، 
�سيكون لذلك تاأثري �سلبي جوهري على اأعماله وو�سعه املايل ونتائج عملياته اأو توقعاته امل�ستقبلية. كذلك هو احلال اإذا خالف البنك اأي من الأنظمة اأو اللوائح الأخرى التي يخ�سع لها. 

املخاطر املرتبطة بالتعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة142   2   2

يتعامل البنك يف �سياق اأعماله العتيادية مع اأطراف ذات عالقة مثل كبار امل�ساهمني يف البنك واأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية واأقاربهم، كما قام البنك باإبرام عدد 
من التفاقيات مع اأطراف ذوي عالقة. ول يوجد ما ي�سمن اأن تتم جميع التعامالت والتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل على اأ�س�س جتارية بحتة مما �سيوؤثر �سلبًا على 
اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية، كما جتدر الإ�سارة اإلى �سعف اإجراءات اللتزام املتبعة من قبل البنك فيما يخ�س الك�سف والتحقق عن التفاقيات املربمة 

مع اأطراف ذوي عالقة . 

كما اأن البنك حاليًا طرف يف عدد من التفاقيات والتعامالت التي يوجد لبع�س اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك م�سلحة فيها. وقد قام البنك باحل�سول على موافقة اجلمعية العامة بتاريخ 
2017/04/10م على عدد من هذه التفاقيات وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات بح�سب ما هو مو�سح يف الق�سم 12- 2 )"التفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة"(. 

املخاطر املرتبطة بعقارات البنك152   2   2

ميتلك البنك عدد من العقارات التي متلكها اإما من خالل ال�سراء اأو اآلت اإليه كت�سوية ملديونية، ويذكر اأن عدد من هذه العقارات م�سجلة با�سم اأ�سخا�س نيابة عن البنك لأ�سباب تنظيمية 
اأو اإجرائية ويبلغ اإجمايل القيمة ال�سوقية للعقارات امل�سجلة با�سم اأ�سخا�س نيابة عن البنك مبلغ 6.586.400ريال �سعودي. وبالتايل فاإن البنك ُمعر�س ملخاطر فيما يتعلق باإثبات ملكيته 

لتلك العقارات والدخول يف نزاعات ق�سائية يف هذا اخل�سو�س، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

ويذكر اأنه يوجد نزاعات قانونية واإجرائية على عدد من عقارات البنك، ويبلغ اإجمايل القيمة ال�سوقية لهذه العقارات مبلغ 14.268.769 ريال �سعودي. ونظرًا لوجود هذه النزاعات فاإن 
البنك غري قادر على ا�ستغالل اأو الت�سرف يف هذه العقارات اإلى اأن يتم ت�سوية النزاع، اإ�سافة اإلى اأن ت�سوية هذه النزاعات قد ل تكون يف م�سلحة البنك مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال 

البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة بالرهن العقاري162   2   2

كجزء من اأعمال البنك التمويلية، يوجد لدى البنك عدد كبري من العقارات املرهونة ل�ساحله ك�سمان للتمويل املمنوح لعمالئه. وح�سب الإجراء املتبع ب�سكل عام من قبل البنوك يف 
اململكة، قام البنك بتوثيق الرهن من خالل نقل تلك العقارات وت�سجيلها با�سمه اأو �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري اأو با�سم اأ�سخا�س نيابة عن البنك يف حالت معينة وذلك 

لأ�سباب تنظيمية. ويبلغ اإجمايل عدد العقارات املرهونة ل�سالح البنك حوايل 1400 عقار. 

وجتدر الإ�سارة اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قد اأ�سدرت موؤخرًا قرارًا برقم )38100089828( وتاريخ 1438/8/26هـــ ُيلزم جميع البنوك بتوثيق الرهون العقارية وفقًا حلقيقة 
عقدها والتوقف عن الإجراءات املتعلقة بنقل ملكية العقار بدًل عن رهنه وت�سحيح اأو�ساع العقارات امل�سجلة حاليًا با�سم البنوك اأو �سركاتها التابعة خالل مدة ل تتجاوز ثالث �سنوات. 
وعليه، فقد بداأ البنك باإجراءات نقل ملكية العقارات املرهونة ل�ساحله با�سم مالكها الأ�سليني ومن ثم توثيق الرهن وفقًا حلقيقة العقد تنفيذًا لقرار موؤ�س�سة النقد يف هذا اخل�سو�س، 
اإل اأن البنك قد ل يتمكن من ت�سحيح جميع اأو�ساع العقارات املرهونة خالل املدة املحددة من موؤ�س�سة النقد نظرًا للعدد الكبري من العقارات املرهونة اأو ب�سبب وجود بع�س املعوقات 

الإجرائية والتنظيمية خ�سو�سًا فيما يتعلق بالعقارات امل�سجلة با�سم اأفراد نيابة عن البنك مما قد يعر�س البنك لعقوبات من موؤ�س�سة النقد. 
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املخاطر املرتبطة بالسعودة واألنظمة واللوائح العاملية172   2   2

ت�سرتط وزارة العمل وموؤ�س�سة النقد على البنك توظيف ن�سبة حمددة من املواطنني ال�سعوديني بالإ�سافة اإلى �سعودة منا�سب معينة. وبح�سب �سجالت وزارة العمل، يقع البنك يف النطاق 
البالتيني بن�سبة �سعودة تبلغ %91.58 

وي�سهد البنك مناف�سة يف توظيف وتدريب املواطنني ال�سعوديني لذا قد يجد �سعوبة بني احلني والآخر يف توظيف مواطنني �سعوديني موؤهلني والإبقاء عليهم. و�سوف يوؤدي عدم توظيف 
عدد كاف من املواطنني ال�سعوديني من قبل البنك اإلى خ�سوعه للم�سائلة من قبل وزارة العمل اأو موؤ�س�سة النقد ب�ساأن عدم اللتزام بهذه املتطلبات مما �سيكون له تاأثري �سلبي على عمل 
البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن اإخفاق البنك يف التقيد بن�سب ال�سعودة �سيوؤدي اإلى تقييد قدرته على توظيف املوظفني غري ال�سعوديني 

وهو ما �سيوؤثر �سلبًا على قدرة البنك على مزاولة اأعماله ب�سكل اعتيادي.

اإلى ذلك، قامت اململكة موؤخرًا بت�سديد قيود العمل على الأجانب العاملني واإدخال تعديالت على نظام العمل، كما مت موؤخرًا فر�س ر�سوم على الوافدين ومرافقيهم. ول  وبالإ�سافة 
توجد اأية �سمانة باأن تلك التغيريات لن يكون لها تاأثري اأكرب على عمالء البنك ب�سكل عام اأو عمالئه يف �سريحة عمل معينة )مثل �سركات املقاولت التي تعتمد على قدر كبري من العمال 
اأو اأكرث من مقرت�سي البنك، فقد يوؤثر هذا بدوره على قدرة هوؤلء املقرت�سني على الوفاء  اأنظمة العمل �سلبًا على واحد  اأثرت التغيريات الأخرية يف  اإذا  الوافدين لدعم عملياتها(. 

بالتزامات ال�سداد املحددة الواقعة عليهم جتاه البنك مبوجب تلك القرو�س مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية. 

املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة اإلرهاب182   2   2

على البنك اللتزام بنظم مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وغريها من اللوائح ذات العالقة. وتن�س هذه النظم واللوائح على اأن يقوم البنك بعدة اأمور من بينها تبني وتنفيذ 
�سيا�سات واإجراءات حمددة متعلقة مببداأ "اعرف عميلك" واإبالغ ال�سلطات املعنية عن املعامالت املثرية لل�سك. ول ي�ستطيع البنك اأن ي�سمن اأن اأنظمته و�سيا�ساته املطبقة لكت�ساف ومنع 
ا�ستخدام �سبكته امل�سرفية لأن�سطة غ�سل الأموال من قبل الإرهابيني واملنظمات املرتبطة بالإرهابيني �ستكون قوية مبا يكفي ل�سمان التزامها الكامل دائمًا بكافة النظم واللوائح يف جميع 
البلدان ذات ال�سلة. وقد توؤدي الدعاوى امل�ستقبلية املرتبطة مبخالفات تلك النظم اأو اللوائح اإلى فر�س غرامات وغريها من العقوبات. وكذلك فاإن املخالفات اأو حتى الدعاءات بوقوع 

خمالفات، �ستوؤثر �سلبًا على �سمعة البنك. و�سيكون لأي من هذه العوامل تاأثري �سلبي قد يكون جوهريًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

وبالإ�سافة اإلى ذلك، قد تكون عمليات البنك حمدودة ب�سبب القيود وحظر التعامل وغريها من العقوبات التي تفر�سها الأمم املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية والحتاد الأوروبي 
وغريها من الدول واملنظمات الدولية، وقد ي�سبح البنك عر�سة لتحمل التزامات مبوجب تلك اجلزاءات والقيود. 

ل ي�ستطيع البنك اأن يقدم اأي �سمان باأن نظم واإجراءات اللتزام واملراجعة ورفع التقارير التي يطبقها من اأجل اللتزام بلوائح موؤ�س�سة النقد واملتطلبات القانونية )وهي عر�سة لإ�سراف 
مكثف من قبل اجلهات التنظيمية، مبا يف ذلك التفتي�س الدوري( �سوف تكون فعالة ب�سكل كامل ودائم. ويعتمد اللتزام بهذه النظم على قدرة البنك على ا�ستقطاب اأفراد موؤهلني 
والحتفاظ بهم لإدارة ومراقبة تلك النظم والإجراءات )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة مبوظفي البنك يرجى مراجعة الق�سم 2-1-28 "املخاطر املرتبطة باملوظفني"(. 
ويف حالة عدم التزام البنك باللوائح اأو اتهامه بذلك، فاإنه قد يكون عر�سة لتحقيقات واإجراءات ق�سائية اأو اإدارية قد يرتتب عليها عقوبات �سخمة اأو دعاوى مدنية، ت�سمل على �سبيل 
املثال ل احل�سر، دعاوى يرفعها العمالء للح�سول على تعوي�سات و/اأو حتى خ�سارة رخ�سته العامة ملزاولة الأن�سطة امل�سرفية. و�سيكون لأي من هذه العوامل تاأثري �سلبي على اأعمال 

البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.

املخاطر املرتبطة بكفاية رأس املال192   2   2

تخ�سع جمموعة اجلزيرة لعدد من املتطلبات واللوائح املتعلقة باملالءة املالية وكفاية راأ�س املال. فيخ�سع البنك و�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين اإلى متطلبات كفاية مالية مفرو�سة من 
موؤ�س�سة النقد، فيما تخ�سع �سركة اجلزيرة كابيتال اإلى متطلبات كفاية مالية مفرو�سة من هيئة ال�سوق املالية. وقد حتد لوائح املالءة املالية من اأن�سطة جمموعة اجلزيرة وتزيد من 
تكلفة مزاولتها لأعمالها. وبالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الإخالل بتلك املتطلبات التنظيمية قد يعر�س جمموعة اجلزيرة لقيود وعقوبات خمتلفة. كما اأن عدم متكن البنك من احلفاظ على 
ن�سب كفاية راأ�س مال مر�سية قد يوؤدي اإلى خف�س ت�سنيفه الئتماين مما قد يزيد من تكاليف التمويل اخلا�سة بالبنك. و�سيكون لأي من هذه العوامل تاأثري �سلبي على اأعمال املجموعة 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

وا�ستجابة لالأزمة املالية العاملية الأخرية، قامت جلنة بازل بتعزيز معايري قيا�س راأ�س املال ومعايري كفاية راأ�س املال الأخرى من خالل اإ�سدار اإطار جديد لراأ�س املال )ي�سار اإليه فيما 
يلي بـ "اإطار بازل 3"(. ويركز اإطار بازل 3 على تدعيم جودة راأ�س املال النظامي وزيادة احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال وتعزيز تغطية املخاطر وتقليل ارتباط راأ�س املال النظامي 
بالدورة القت�سادية ويقدم متطلبات جديدة للرفع املايل وال�سيولة والن�سب الحتياطية على راأ�س املال النظامي لتعزيز مركز راأ�س املال. و�سوف يتم تطبيق هذه املتطلبات على البنوك 
ال�سعودية من قبل موؤ�س�سة النقد من خالل نهج متدرج حتى عام 2019م، رغم اأن موؤ�س�سة النقد قد ُتدخل تغيريات يف امل�ستقبل على طريقة تطبيق هذه التح�سينات يف اململكة بطريقة 
خمتلفة عن تلك املت�سورة حاليًا. ومت البدء يف تطبيق ن�سبة الرفع املايل منذ عام 2011م ون�سبة ال�سيولة منذ عام 2012م ون�سبة كفاية راأ�س املال منذ عام 2013م، وجتري حاليًا مراقبة 

تطبيق البنوك ال�سعودية لن�سب الرفع املايل وال�سيولة وفقًا لرتتيبات التطبيق التدريجي ملوؤ�س�سة النقد. 

ونتيجة ملا تقدم، قد يحتاج البنك اإلى راأ�س مال اإ�سايف يف امل�ستقبل. وقد يجد البنك �سعوبة يف زيادة راأ�س ماله التنظيمي، �سواء من خالل اإ�سدار اأ�سهم اأو احل�سول على متويل، اأو قد 
ل ميكنه ذلك اإطالقًا )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة بجمع راأ�س املال، يرجى مراجعة الق�سم 2-1-12 "املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية وجمع راأ�س املال"(. 

 ويف حال حدوث اأي تغيريات لحقة على اإطار بازل 3 اأو حدوث تغيريات يف اللوائح واملتطلبات املطبقة من موؤ�س�سة النقد، قد يحتاج البنك اإلى حت�سني ن�سب ال�سيولة لديه. وقد يوؤدي 
ذلك اإلى تخفي�س مقدار راأ�س املال املتاح لال�ستخدام يف اأغرا�س اأخرى رغم تعزيز قدرة البنك على �سداد ديونه ق�سرية الأجل مع حلول اآجال ا�ستحقاقها، كما قد ينجم عن ذلك تقييد 

اأن�سطة البنك ومرونته كما �سيكون مبثابة قيد فعلي على وظائف ال�سيولة اليومية لدى البنك، مما يحد من قدرة البنك على ا�ستخدام راأ�س املال يف اأن�سطة م�سرفية مربحة.

عالوة على ذلك، قد يتطلب اأي من هذه التطورات تغيري البنك لطريقة اأداء اأعماله، مبا يف ذلك احلد من خماطر بع�س الأن�سطة وم�ستوى مطلوباته يف حال تراجعت ن�سب راأ�س املال 
لديه اإلى م�ستوى قريب من امل�ستويات التنظيمية اأو امل�ستويات الدنيا الداخلية املطبقة لديه، اأو قد يكون لها من جانب اآخر تاأثري �سلبي على الأعمال واخلدمات واملنتجات التي يقدمها 

البنك بالإ�سافة اإلى قيمة موجوداته. )وملزيد من التفا�سيل يرجى مراجعة الق�سم 2-1-12 "املخاطر املرتبطة بالرافعة املالية"(.

وقد ي�سبح البنك خا�سعًا ملبادىء توجيهية اإلزامية ومراقبة مبا�سرة من جانب موؤ�س�سة النقد اإذا تعذر عليه م�ستقباًل احلفاظ على احلد الأدنى الالزم من راأ�س املال ومركز ال�سيولة. ول 
يوجد ما ي�سمن جناح البنك يف احلفاظ على ن�سب راأ�س املال وال�سيولة التي تتوافق مع اللوائح التي ت�سبح نافذة يف امل�ستقبل. واإذا تعذر على البنك زيادة ن�سب راأ�س املال وال�سيولة لديه 

اإلى احلد املطلوب، فقد يرتاجع ت�سنيفه الئتماين وتزيد تكاليف متويله مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال البنك وو�سعه املايل ونتائج عملياته وتوقعاته امل�ستقبلية.
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املخاطر املتعلقة باألسهم21   2

املخاطر املرتبطة بالتذبذب املحتمل يف سعر السهم12   3   2

قد ل يكون ال�سعر ال�سوقي للحقوق اأثناء فرتة التداول موؤ�سرًا على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك بعد الطرح. وكذلك قد ل يكون �سعر �سهم البنك م�ستقرًا وقد يتاأثر ب�سكل كبري ب�سبب 
التقلبات الناجتة عن ظروف ال�سوق املتعلقة باحلقوق اأو الأ�سهم احلالية للبنك. وقد تنتج هذه التقلبات اأي�سًا عن العديد من العوامل منها دون ح�سر: ظروف �سوق الأ�سهم، التغريات 
التنظيمية التي توؤثر على قطاع امل�سارف، التغريات يف و�سع القطاع املايل، �سعف اأداء البنك، عدم القدرة على تنفيذ خطط البنك امل�ستقبلية، دخول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق، التغري 

يف روؤية اأو تقديرات اخلرباء واملحللني ل�سوق لأوراق املالية، اأي اإعالن للبنك اأو اأي من مناف�سيه يتعلق بعمليات اندماج وا�ستحواذ اأو حتالفات اإ�سرتاتيجية.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سعر �سهم البنك �سيعدل من قبل تداول لي�سبح )11.88( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وذلك قبل بداية تداول اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. وميثل تعديل �سعر ال�سهم انخفا�سًا يف �سعر ال�سهم مبقدار )1.09( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. 

و�سيوؤثر بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني اأو العتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع �سلبًا على �سعر اأ�سهم البنك يف ال�سوق. بالإ�سافة اإلى ذلك، قد ل يتمكن امل�ساهمون 
من بيع اأ�سهمهم يف ال�سوق دون اأن يوؤثر ذلك �سلبًا على �سعر الأ�سهم.

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك لن يكون اأقل من �سعر الطرح. واإذا حدث هذا الأمر بعد اكتتاب امل�ستثمرين يف الأ�سهم اجلديدة، فاإنه ل ميكن اإلغاء الكتتاب اأو 
تعديله، وعليه قد يتكبد امل�ستثمرون خ�سائر نتيجة لذلك. عالوة على ما تقدم، لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سوف يتمكن من بيع اأ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �سعر الطرح اأو يزيد عنه بعد 

الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

املخاطر املرتبطة بالتذبذب املحتمل يف سعر حقوق األولوية22   3   2

قد يخ�سع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب التغري يف العوامل املوؤثرة على �سهم البنك. وقد يكون هذا التذبذب كبريًا 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 اأ�سهم البنك وروؤية ال�سوق لل�سعر العادل للحقوق. وقد 

توؤثر هذه العوامل )بالإ�سافة اإلى العوامل املذكورة يف "التذبذب املحتمل يف �سعر ال�سهم" اأعاله( �سلبًا على �سعر تداول احلقوق. 

املخاطر املرتبطة بانخفاض الطلب عىل أسهم البنك والحقوق32   3   2

لي�س هناك ما ي�سمن اأنه �سيكون هناك طلب كاف على احلقوق خالل فرتة التداول بحيث ميكن ملن ميلك هذه احلقوق )�سواًء كان م�ساهمًا مقيدًا اأو م�ستثمرًا جديدًا( بيعها �سواًء بربح اأو 
بدون ربح. ولي�س هناك ما ي�سمن كذلك اأنه �سيكون هناك طلب كاٍف على الأ�سهم املتبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. واإذا مل تكتتب املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
يف الأ�سهم املتبقية ب�سعر اأعلى من �سعر الطرح اأو يف حال مل يكتتبوا فيها اإطالقًا، لن يكون هناك مبلغ تعوي�س كاٍف لتوزيعه على حاملي احلقوق التي مل يتم ممار�ستها وم�ستحقي ك�سور 

الأ�سهم. عالوة على ما تقدم، لي�س هناك ما ي�سمن باأنه �سيكون هناك طلب كاٍف يف ال�سوق على الأ�سهم اجلديدة بعد بدء تداولها.

املخاطر املرتبطة باملضاربة يف حقوق األولوية42   3   2

تخ�سع امل�ساربة 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 لالأ�سهم )والذي يتمثل يف 10% ارتفاعًا وهبوطًا من �سعر الإغالق لليوم ال�سابق(. كما توجد عالقة طردية بني �سعر �سهم البنك وقيمة احلق الإر�سادية. وعليه �ستتاأثر احلدود 
ال�سعرية اليومية )اأي نطاق التذبذب اليومي( لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول الأ�سهم. ويف حال عدم بيع امل�سارب للحقوق قبل نهاية فرتة التداول، ف�سي�سطر ملمار�سة 
اإدراج وتداول احلقوق والأ�سهم اجلديدة  اآلية  هذه احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، وقد يتكبد بع�س اخل�سائر. وبالتايل يجب على امل�ستثمرين مراجعة التفا�سيل الكاملة عن 

وطريقة عملها، والإملام بجميع العوامل املوؤثرة فيها، وذلك للتاأكد من ا�ستناد اأي قرار ا�ستثماري على وعي واإدراك كاملني.

املخاطر املرتبطة بانخفاض نسبة امللكية52   3   2

اإذا مل ميار�س اأ�سحاب احلقوق كامل حقوقهم عن طريق الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، ف�ستنخف�س ن�سبة ملكيتهم يف البنك ون�سبة الت�سويت املرتبطة باأ�سهمهم. ويف حال رغب حامل 
احلقوق املقيد يف بيع حقوقه خالل فرتة التداول، ل يوجد ما ي�سمن باأن متح�سالت بيع هذه احلقوق �ستكون كافية لتعوي�س حامل احلق عن انخفا�س ن�سبة ملكيته يف راأ�سمال البنك 

نتيجة زيادة راأ�سماله.

املخاطر املرتبطة بعدم مامرسة الحقوق يف الوقت املناسب62   3   2

تبداأ فرتة الكتتاب 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 لتباع جميع التعليمات الالزمة قبل انق�ساء فرتة الكتتاب. واإذا مل يتمكن مالكي احلقوق والو�سطاء املاليون من اتباع الإجراءات ب�سكل 
�سحيح لتداول احلقوق، فقد يتم رف�س طلب الكتتاب. )انظر الق�سم 17 "�سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب"(. واإذا مل يتمكن مالكي احلقوق من ممار�سة حقوقهم يف الكتتاب ب�سكل 

�سحيح قبل نهاية مرحلة الكتتاب، وفقًا للحقوق التي ميلكونها، فال يوجد ما ي�سمن توزيع مبلغ تعوي�س على من مل ميار�سوا حقوقهم بالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.

مخاطر عدم مامرسة حقوق األولوية يف االكتتاب أو بيعها من قبل كبار املساهمني72   3   2

مل يقدم اأي من امل�ساهمني الكبار اأي التزام بخ�سو�س الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية. ويف حال عدم قيام امل�ساهمني الكبار مبمار�سة حقهم بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية اأو قاموا 
ببيعها جزئيًا اأو كليًا، فاإن ذلك قد يوؤثر �سلبيًا على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك.

مخاطر إصدار أسهم جديدة يف املستقبل82   3   2

قد يقوم البنك يف امل�ستقبل بزيادة راأ�س ماله من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة )بعد ا�ستكمال الإجراءات النظامية مبا فيها اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية واجلمعية العامة 
غري العادية( ل�سالح م�ستثمرين جدد اأو بع�س من امل�ساهمني احلاليني دون غريهم، وهو الأمر الذي قد يوؤثر على ملكية م�ساهمي البنك الغري امل�ساركني يف زيادة راأ�س املال والذي بدوره 

�سيوؤدي اإلى انخفا�س الأرباح لكل �سهم ب�سبب ارتفاع عدد الأ�سهم مما �سيقلل من ربحية امل�ساهمني.
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املخاطر املرتبطة بتوزيع األرباح92   3   2

يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدد من العوامل ت�سمل دون ح�سر ربحية البنك يف ال�سنوات القادمة، ومركزه املايل، ومتطلبات املالءة املالية، والحتياطيات القابلة للتوزيع، 
والتمويل املتاح، والظروف القت�سادية العامة، وغريها من العوامل التي قد يعتربها اأع�ساء جمل�س الإدارة هامة من وقت لآخر. وقد توؤدي الزيادة يف راأ�س املال اإلى تراجع ربحية ال�سهم 

مما قد يوؤثر على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم البنك.

ول ي�سمن البنك مل�ساهميه باأنه �سيتم توزيع اأرباح عليهم، كما ل يقدم اأي �سمانات ب�ساأن مبلغ الربح الذي �سيتم توزيعه يف اأي �سنة معينة. ويخ�سع توزيع الأرباح لقيود نظامية واأخرى 
واردة يف النظام الأ�سا�سي للبنك )انظر الق�سم 7 "�سيا�سة توزيع الأرباح"(.
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نظرة عامة عىل السوق.21

املعلومات والبيانات املتعلقة بالقطاع امل�سريف يف اململكة والواردة يف هذا الق�سم م�ستمدة من معلومات متاحة للجمهور. ويف حني ل يوجد �سبب لالعتقاد بعدم دقة هذه املعلومات، فاإن 
اأع�ساء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني وال�ست�ساريني مل يتحققوا ب�سكل م�ستقل من دقة هذه املعلومات والبيانات، ولي�س هناك ما ي�سمن دقتها اأو اكتمالها.

البيئة االقتصادية يف اململكة11   2

وفًقا ل�سندوق النقد الدويل، حافظت اململكة العربية ال�سعودية على ترتيبها يف املركز الع�سرين من بني اأكرب الدول يف العامل من حيث الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي حيث يبلغ فيها 
يعادل  اأي ما  اأمريكي،  اإلى 55.331 دولر  للفرد  الإجمايل  املحلي  الناجت  ازدياد  اململكة من خالل  اقت�ساد  قوة  وتت�سح  املنتهية يف عام 2016م1.  لل�سنة  �سعودي  ريال  تريليون   2.42
207.489ريال �سعودي )القوة ال�سرائية للفرد( اإلى جانب ا�ستمرار ازدياد النمو ال�سكاين بن�سبة 2.3% يف عام 2016م1. وعالوة على ذلك، فاإن اململكة العربية ال�سعودية حتتل املرتبة 

29 يف قائمة اأعلى البلدان التناف�سية من اإجمايل 138 بلًدا على م�ستوى العامل، وذلك وفًقا ملا جاء يف تقرير �سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي2.

ارتفع الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة بن�سبة 1.7% يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م على اأ�سا�س اأ�سعار 2010 الثابتة من 2.545.2 مليار ريال �سعودي )678.7( 
مليار دولر اأمريكي يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م لي�سل اإلى 2.589.6 مليار ريال �سعودي )690.5( مليار دولر اأمريكي، وذلك مقارنة مبعدل منو الناجت املحلي الإجمايل 
احلقيقي البالغ 4.1% يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م. ُيعزى منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل كبري اإلى قطاع النفط الذي منا بن�سبة 

3.8% يف عام 2016 م نظًرا اأن اململكة �سهدت حت�سًنا يف م�ستويات الإنتاج، وذلك على عك�س الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي الذي منا بن�سبة %0.2 3.

اجلدول 3-1 الناجت املحلي االإجمايل اال�سمي واحلقيقي من عام 2012م حتى عام 2016م )باملليار ريال �سعودي(
اإجمايل الناجت املحلى اال�سميالناجت املحلي االإجمايل احلقيقيال�سنة

20122.296.72.759.9م

20132.358.12.799.9م

20142.444.82.836.3م

20152.545.22.453.5م

20162.589.62.424.1م

امل�سدر: �سندوق النقد الدويل

توا�سل اململكة تكييف �سيا�ستها املالية مع انخفا�س اأ�سعار النفط. وقد اأدى انخفا�س اأ�سعار النفط اإلى عجز مايل مبقدار 311.1 مليار ريال �سعودي يف 2016م مبا يعادل 12.8% من 
الناجت املحلي الإجمايل بالقيمة احلقيقة يف اململكة4.

اأطلقت اململكة برنامج اإ�سالح جريء يف اإطار روؤية 2030 التي اأطلقت يف �سهر اأبريل من عام 2016 حيث ياأتي من �سمن اأهدافها املحددة حتقيق توازن امليزانية. وتهدف الإ�سالحات 
اإلى تنويع القت�ساد ال�سعودي بعيًدا عن النفط، واإعطاء القطاع اخلا�س دوًرا اأكرب، وزيادة توفري فر�س العمل لل�سعوديني يف القطاع اخلا�س، وتخفي�س بع�س الإعانات املتاحة �سابًقا 
لقطاعي الوقود والطاقة، وفر�س �سرائب جديدة، ور�سوم اإدارية. يت�سح ما تبذله الدولة من جهود متوا�سلة لتنفيذ الروؤية ودفع عجلة الإ�سالح القت�سادي من خالل ارتفاع الإيرادات 

غري النفطية بن�سبة 10.0% يف عام 2016م وبن�سبة 29.3% يف عام 2015م 4 وانخفا�س النفقات احلكومية بن�سبة 15.1% يف عام 2016م وبن�سبة 11.9% يف عام 2015م 4.

ويف �سبيل �سد عجز امليزانية الناجت عن تراجع اأ�سعار النفط، اأن�ساأت اململكة مكتب اإدارة الديون يتبع لوزارة املالية يف عام 2016م وي�سطلع مب�سوؤولية و�سع ا�سرتاتيجية للدين العام 
والتمويل والإ�سراف عليها، ثم �سرعت احلكومة بعد ذلك يف تنفيذ برنامج متويل الديون الداخلية واخلارجية. وتزمع احلكومة على موا�سلة زيادة الدين يف ال�سوق املحلي والدويل، ومن 

املتوقع وفق برنامج التحول الوطني 2020 م اأن ت�سل ن�سبة الدين العام اإلى الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي يف اململكة اإلى 30% بحلول 2020م.

وكانت اململكة العربية ال�سعودية قد حققت اأداًء مالًيا قوًيا يف عام 2017 م حتى تاريخه، مدفوًعا بتح�سن يف الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، مما اأدى يف وقت لحق اإلى خف�س 
العجز املايل يف البالد. اإن الزيادة يف الإنفاق احلكومي املدرج يف امليزانية يف جمايل ال�سحة والتنمية الجتماعية واملوارد القت�سادية والبنية التحتية والنقل وقطاعات اخلدمات البلدية 

لعام 2017 م مقارنة بعام 2016 م هي يف الأ�سا�س متثل التمويل املخ�س�س ملبادرات خطة العمل الوطنية 2020م.

�سبطت وكالة موديز للت�سنيف الئتماين)"موديز"( وت�سنيفات فيت�س )"فيت�س"( ت�سنيفها الئتماين للمملكة العربية ال�سعودية )"اململكة"( عند )A1( و)+A( على التوايل6.5 ت�ستند 
الت�سنيفات الئتمانية اإلى امليزانيات املالية العامة واخلارجية القوية للحكومة، واإلى احتياطيات ال�سيولة اخلارجية الكبرية والحتياطيات الدولية، وانخفا�س الدين احلكومي ن�سبًيا، 
واللتزام القوي بجدول اأعمال اإ�سالح طموح. ومع ذلك، فاإن كال الت�سنيفني الئتمانيني ناجتان عن تخفي�س كل من وكالت الت�سنيف الئتماين هذه يف اململكة العربية ال�سعودية من، 
يف حالة موديز، Aa3 اإلى A1 احلالية يف مايو 2016م، ويف حالة فيت�س، من -AA اإلى +A احلالية يف مار�س 2017. م، وقد اأ�سارت وكالت الت�سنيف ذات ال�سلة اإلى اأن العوامل الرئي�سية 
اإلى تقلي�س حجمها هي العتماد الكبري على النفط، واحتمالت بطء النمو غري النفطي، وارتفاع معدل البطالة، وخماطر التحديات الجتماعية والقت�سادية، واملخاطر  اأدت  التي 

اجليو�سيا�سية.

القطاع املرصيف يف اململكة21   2

يف الوقت احلا�سر، يوجد 26 بنكًا وم�سرفًا جتاريًا يف اململكة، منها 12 بنكًا وم�سرفًا تاأ�س�ست يف اململكة )"البنوك ال�سعودية"(، و14 بنكًا هي فروع لبنوك دولية. وجميع البنوكوامل�سارف 
ال�سعودية �سركات م�ساهمة عامة مدرجة يتم تداول اأ�سهمها يف �سوق الأ�سهم. ويو�سح اجلدول التايل البنوكوامل�سارف ال�سعودية وفروع البنوك الدولية يف اململكة: 

1 قاعدة بيانات اآفاق القت�ساد العاملي ل�سندوق النقد الدويل، اأكتوبر 2017م
2 تقرير التناف�سية العاملية ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي )2016م-2017م(

3 تقرير اخلرباء اخلا�س باململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق مب�ساورات املادة الرابعة لعام 2017م ال�سادر عن �سندوق النقد الدويل
4 التقرير ال�سنوي ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )2016م - 2017م(

5 تقرير موديز للتقييم الئتماين، 21 نوفمرب 2017م
6 تقرير فيت�س للت�سنيف الئتماين، 2 نوفمرب 2017م



18

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

بنك م�سقطم�سرف الإمناء

بنك بي اإن بي باريبام�سرف الراجحي

دويت�سه بنك ايه جيالبنك العربي الوطني

بنك الإمارات دبي الوطنيبنك البالد

بنك اخلليج الدويلبنك اجلزيرة

البنك ال�سناعي والتجاري ال�سينيالبنك ال�سعودي الفرن�سي

جي بي مورغان ت�سي�س بنك، الرابطة الوطنيةالبنك الأهلي التجاري

بنك البحرين الوطنيبنك الريا�س

بنك الكويت الوطنيجمموعة �سامبا املالية

بنك باك�ستان الوطنيالبنك ال�سعودي الربيطاين

�ستيت بنك اأوف اإندياالبنك الأول

بنك زراعاتالبنك ال�سعودي لال�ستثمار

بنك قطر الوطني

بنك طوكيو ميت�سوبي�سي )ُمرخ�س ومل يبداأ ت�سغيله بعد(
امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

تقدم البنوك ال�سعودية جمموعة �ساملة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية لالأفراد وال�سركات. وتوجد اأربعة بنوك فقط، هي م�سرف الإمناء وم�سرف الراجحي وبنك البالد وبنك 
اجلزيرة؛ التي تقدم فقط منتجات وخدمات مطابقة متاًما لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. اأما البنوك ال�سعودية الثمانية املتبقية فتجمع بني تقدمي املنتجات واخلدمات امل�سرفية التقليدية 

واملنتجات واخلدمات امل�سرفية املطابقة لأحكام ال�سريعة.

اإ�سافة اإلى البنوك التجارية، يوجد خم�س موؤ�س�سات ائتمانية تديرها الدولة تعمل اأي�سًا يف اململكة العربية ال�سعودية. وهذه املوؤ�س�سات هي: �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، و�سندوق 
التنمية العقاري، و�سندوق التنمية الزراعية والبنك ال�سعودي للت�سليف والدخار و�سندوق ال�ستثمارات العامة. وقد �سدر اأمر ملكي يف تاريخ 3 اأكتوبر 2017م لتاأ�سي�س �سندوق التنمية 
الوطني وبح�سب الأمر امللكي "يرتبط بال�سندوق تنظيميًا �سندوق التنمية العقارية، وال�سندوق ال�سعودي للتنمية، و�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، و�سندوق التنمية الزراعية، 

وبنك التنمية الجتماعية، و�سندوق تنمية املوارد الب�سرية، واأي �سندوق اأو بنك تنموي ي�سدر باإحلاقه اأمر من رئي�س جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح من �سندوق التنمية الوطني".

واعتباًرا من مار�س 2017م، مت ت�سنيف توقعات القطاع امل�سريف على اأنها "م�ستقرة" من قبل وكالة موديز ا�ستناًدا اإلى القدرة العالية على امت�سا�س املخاطر وتخفيف �سغوط التمويل. 
وتتمثل العوامل املحركة التاريخية وامل�ستقبلية الرئي�سية لقطاع امل�سرفية يف اململكة فيما يلي:7

اأ-  �سمات البيئة الت�سغيلية:

حفز النمو القت�سادي ال�سليم يف ال�سنوات الأخرية على �سخامة الإنفاق احلكومي ومنو ال�ستهالك املحلي، ف�ساًل عن زيادة ن�ساط القطاع اخلا�س، حيث ارتفع الناجت  اأ-1 
املحلي الإجمايل احلقيقي من 2.18 تريليون ريال �سعودي اإلى 2.59 تريليون ريال �سعودي خالل الفرتة 2011 وعام 2016، مبعدل منو �سنوي مركب قدره %3.5.8

بلغت الديون احلكومية املعتدلة 316.6 مليار ريال �سعودي يف عام 2016 م مبا يعادل 13.1% من الناجت املحلي الإجمايل اإلى جانب احتياطيات حكومية كبرية الذهب  اأ-2 
والعملة الأجنبية( بقيمة 536.2 مليار دولر اأمريكي )ما يعادل 2.0 تريليون ريال �سعودي بنهاية دي�سمرب 2016 م، مما ي�سري اإلى ا�ستمرار ال�سيا�سة النقدية التو�سعية.

اخل�سائ�س الدميغرافية املواتية التي حتفز الطلب على ال�سلع ال�ستهالكية بني اأو�ساط ال�سباب وتزايد اأعداد ال�سكان، حيث ارتفع عدد ال�سكان من 28.4 مليون ن�سمة يف  اأ-3 
عام 2011 م اإلى 31.7 مليون ن�سمة يف عام 2016 م، مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 2.3% ، وميثل ال�سكان دون �سن 25 �سنة نحو 39.5% من اإجمايل عدد ال�سكان يف عام 

2016م.9

زيادة الوعي لدى امل�ستهلكني والهتمام باملنتجات واخلدمات امل�سرفية )مبا يف ذلك املنتجات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية(، حيث منت املوجودات امل�سرفية مبعدل  اأ-4 
�سنوي مركب بلغ 8.0% خالل الفرتة ما بني عام 2011م وعام 2016م.

ا�ستمرار النهج التنظيمي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف دعم ا�ستقرار النظام امل�سريف ومطابقته للمعايري الدولية، ففي 1 يناير 2013 م، مت اعتماد اللوائح الراأ�سمالية  اأ-5 
املن�سو�س عليها يف اتفاقية بازل الثالثة. وت�سجع الهيئة الرقابية البنوك ال�سعودية على اأن حتتفظ مب�ستويات مرتفعة من خم�س�سات املخاطر الئتمانية)اأكرث من %100 
من القرو�س املتعرثة(، و مبعدلت راأ�س مالية تتجاوز احلد التنظيمي الأدنى ون�سبة القرو�س اإلى الودائع مبا يقل عن 90%، كما تفر�س الهيئة الرقابية اأي�سا قيوًدا على 

اأعباء الديون للمقرت�سني الأفراد وتر�سد جميع املخاطر على م�ستوى العامل.

تواجه اململكة عدة حتديات، من بينها ارتفاع معدل البطالة ن�سبًيا5.6 % يف عام 2016م، والرتاجع امل�ستمر يف اأ�سعار النفط، 10 ف�ساًل عن املخاطر اجليو�سيا�سية. اأ-6 

7 تقرير موديز للتقييم الئتماين، 14 مار�س 2017م.
8 قاعدة بيانات اآفاق القت�ساد العاملي ل�سندوق النقد الدويل، اأكتوبر 2017م

9 بيانات البنك الدويل، اململكة العربية ال�سعودية
10 قاعدة بيانات اآفاق القت�ساد العاملي ل�سندوق النقد الدويل، اأكتوبر 2017م



19

ال�سمات املرتبطة بجودة املوجودات وراأ�س املال : ب- 

الأو�ساع الت�سغيلية غري املوؤكدة التي اأدت اإلى زيادة القرو�س املتعرثة على الرغم من النمو ال�سلبي للقرو�س حيث بلغت ن�سبة القرو�س املتعرثة يف البنوك ال�سعودية %1.33  ب-1 
كما يف30 �سبتمرب 2017 م.

)الر�سملة القوية( حيث بلغ متو�سط معدل كفاية راأ�س املال ومعدل الراأ�س املال من الفئة 1 كما يف �سبتمرب 2017م 19.57% و17.02% على التوايل، وهو ما يوؤدي اإلى  ب-2 
الو�سول اإلى قدرة ا�ستيعاب كبرية للخ�سائر.

ارتفاع معدلت التعر�س للمخاطر لالأطراف من الأفراد، ومن املتوقع اأن تتح�سن جودة الأ�سول نتيجة لو�سع لوائح �سارمة ترمي اإلى خف�س معدلت تركيز املقرت�سني. ب-3 

ال�سمات املرتبطة بالتمويل وال�سيولة: ج- 

التمويل القائم على اأ�سا�س الودائع املنخف�سة التكلفة الذي يدعم النظام امل�سريف املعزز من القرو�س املرتفعة للعمالء اإلى ودائع العمالء )التي بلغت 85.2% اعتباًرا من  ج-1 
�سبتمرب 2017م(.

ال�سيولة القوية حيث بلغت ن�سبة النقد اإلى اإجمايل املوجودات 16.5% يف عام 2016 م11. ج-2 

ال�سعودية خالل الفرتة ما بني  التجارية  اإجمايل موجودات امل�سارف  العام حوايل 6% من  للقطاع  القرو�س امل�سرفية  بلغ متو�سط  العام حيث  القطاع  اأر�سدة  ا�ستقرار  ج-3 
2011وعام 2016م.12

د- تتمثل العوامل الداعمة لزيادة الأرباح يف ما يلي: )1(النمو امل�ستمر لالأعمال التجارية )2( هيكل التمويل املنخف�س التكلفة )3(هياكل التكلفة الت�سغيلية ال�سعيفة ن�سبًيا.

هـ- انخفا�س عوائد الأ�سعار وزيادة القدرة التناف�سية التي �ست�ستمر يف تقليل هوام�س الإقرا�س.

و- الدعم ال�سامل الذي يت�سم باإبداء اجلهات املخت�سة على الرغبة القوية والقدرة على حل م�سكالت البنوك دون خ�سائر يتحملها املودعون اأو غريهم من الدائنني.

املشهد التنافيس12   2   3

وفقًا ل�سندوق النقد الدويل، تبلغ ن�سبة موجودات البنوك ال�سعودية 97% من اإجمايل موجودات القطاع امل�سريف يف اململكة واأكرث من ن�سف اإجمايل موجودات قطاع اخلدمات املالية 
باململكة.13. وترتكز حمافظ القرو�س على املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات الكبرية يف القطاع اخلا�س، مع الإقرا�س املحدود للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. ويتم تخفيف هذه الرتكيزات 

الئتمانية عن طريق متطلبات راأ�س املال ال�سارمة )اتفاقية بازل الثالثة( التي تفر�سها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.14

يف عام 2017م، بلغت احل�سة ال�سوقية امل�سرتكة لأكرب �سبعة بنوك �سعودية 80%15 من اإجمايل موجودات البنوك ال�سعودية. بحيث بلغت احل�سة ال�سوقية امل�سرتكة لأكرب 4 بنوك �سعودية 
)وهي البنك الأهلي التجاري وم�سرف الراجحي وجمموعة �سامبا املالية وبنك الريا�س( ما ن�سبته%56 يف �سبتمرب 2017م، ومتلك كيانات حكومية احل�سة الكربى يف ثالثة بنوك 
)البنك الأهلي التجاري وجمموعة �سامبا املالية وبنك الريا�س(، يف حني اأن ثالثة بنوك من البنوك الأربعة املتبقية )وهي البنك ال�سعودي الربيطاين والبنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك 

العربي الوطني( هي بنوك تابعة لبنوك دولية كبرية. وتدار كافة البنوك، حتى تلك البنوك التي لها ملكية حكومية مبا�سرة/ غري مبا�سرة، على اأ�س�س جتاري.16

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

امللكية من قبل البنوك االأجنبيةملكية احلكومةالبنوك ال�سعودية

اإجمايل املوجودات

مليون ريال 
�سعودي

الن�سبة املئوية 
لالإجمايل

�سندوق ال�ستثمارات العامة )44.29%(، املوؤ�س�سة البنك الأهلي التجاري
العامة للتاأمينات الجتماعية )10.00%( واملوؤ�س�سة 

العامة للتقاعد )%10.04(

20%444.679ل يوجد

15%338.030ل يوجداملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية )10.19%(م�سرف الراجحي

�سندوق ال�ستثمارات العامة )22.91%(، املوؤ�س�سة جمموعة �سامبا املالية
العامة للتاأمينات الجتماعية )11.76%( واملوؤ�س�سة 

العامة للتقاعد )%15.04(

10%228.873ل يوجد

�سندوق ال�ستثمارات العامة )21.75%(، املوؤ�س�سة بنك الريا�س
العامة للتاأمينات الجتماعية )16.72%( واملوؤ�س�سة 

العامة للتقاعد )%9.18(

10%218.224ل يوجد

بنك كريدي اأجريكولكوربوريتز اأند املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية )13.29%(البنك ال�سعودي الفرن�سي
اإنف�ستمنت�س )%14.91(

201.704%9

هوجن كوجن و�سانقهاي امل�سرفية املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية )9.74%(البنك ال�سعودي الربيطاين
القاب�سة اململكة املتحدة )%40.00(

179.481%8

7%163.643البنك العربي )40.00%(املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية )11.28%(البنك العربي الوطني

11 بنك البالد، تقرير البنوك ال�سعودية، 2016م.
12 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

13 �سندوق النقد الدويل - اململكة العربية ال�سعودية: برنامج تقييم القطاع املايل، اأكتوبر 2017م. ي�ستمل قطاع اخلدمات املالية على البنوك وال�سناديق ال�ستثمارية و�سركات التاأمني و�سركات التمويل العقاري.
14 تنظيم البنوك ال�سعودية والإ�سراف عليها - اإدارة خماطر ال�سيولة والئتمان.

15 التقارير املرحلية للربع الثالث من العام 2017م
16 �سندوق النقد الدويل، الإ�سدار املعدل من برنامج تقييم القطاع املايل ال�سعودي: التقييم التف�سيلي للتقيد باملبادئ الأ�سا�سية لتفاقية بازل.
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امللكية من قبل البنوك االأجنبيةملكية احلكومةالبنوك ال�سعودية

اإجمايل املوجودات

مليون ريال 
�سعودي

الن�سبة املئوية 
لالإجمايل

املوؤ�س�سة العامة للتقاعد )10.71%(، �سندوق م�سرف الإمناء
ال�ستثمارات العامة )10.00%(، املوؤ�س�سة العامة 

للتاأمينات الجتماعية )%5.10(

5%111.373ل يوجد

5%101.454رويال بنك اأوف �سكوتالند )40.00%(املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية )10.50%(البنك الأول

املوؤ�س�سة العامة للتقاعد )17.32%(، املوؤ�س�سة العامة البنك ال�سعودي لال�ستثمار
للتاأمينات الجتماعية )%17.26(

جي بي مورجان اإنرتنا�سيونال فينان�س 
)%7.49(

98.284%4

3%67.528بنك باك�ستان الوطني )5.83%(ل يوجدبنك اجلزيرة

3%62.553ل يوجدل يوجدبنك البالد

100%2.180.328الإجمايل
امل�سدر: التقارير املرحلية للربع الثالث من العام 2017م.

اأعلنت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بدء التنفيذ الكامل لنظام مراقبة �سركات التمويل يف نوفمرب 2014م. وي�سمح النظام ل�سركات التمويل و�سركات الإيجار اجلديدة من مزاولة 
اأعمالها واملناف�سة يف �سوق التمويل.

املوجودات واملطلوبات22   2   3

اأظهرت البنوك ال�سعودية تباطوؤا من حيث الكفاءة وجودة املوجودات يف الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف �سبتمرب عام2017م. وقد منا اإجمايل املوجودات بن�سبة 0.4% مقارنة بالعام ال�سابق 
بحيث بلغت 2.21 تريليون ريال �سعودي بينما هبط �سايف القرو�س بن�سبة 1.8% مقارنة بالعام ال�سابق، بحيث بلغت 1.40 تريليون ريال �سعودي

كما هبطت ودائع العمالء بن�سبة 0.5% مقارنة بالعام ال�سابق، بحيث بلغت 1.65 تريليون ريال �سعودي يف نهاية �سبتمرب من العام 2017م. يف حني انخف�ست ن�سبة القرو�س اإلى ودائع 
العمالء من 86.3% يف �سبتمرب 2016م اإلى 85.2% يف �سبتمرب 2017م.

كما انخف�ست جودة الئتمان يف البنوك ال�سعودية ب�سكل طفيف يف �سبتمرب عام 2017م، فقد انخف�ست ن�سبة القرو�س املتعرثة ال�سداد17 اإلى 1.33% مقابل 1.14% يف العام ال�سابق. وقد 
انخف�ست ن�سبة تغطية القرو�س املتعرثة ال�سداد اأي�سا من 178% اإلى 169% خالل الفرتة نف�سها.

تعترب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الع�سو الوحيد للجنة بازل من الدول العربية وتتبع توجيهاتها ب�ساأن معايري راأ�س املال، حيث اأ�سدرت هذه اللجنة اإر�سادات اتفاقية بازل الثالثة. 
وت�سمح عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال، التي جتريها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، للموؤ�س�سة باأن حتلل فرديًا خطط العمل وتطلعات النمو لكل بنك حملي ب�سفة منتظمة 
ومن ثم تقدم التوجيهات ب�ساأن ن�سب راأ�س املال املرغوبة املحددة لكل بنك. وتتطلب اإر�سادات اتفاقية بازل الثالثة من البنوك اأن متتلك حدا اأدنى من حقوق امل�ساهمني من امل�ستوى الأول 
بن�سبة 4.5%، واحلد الأدنى من راأ�س املال من امل�ستوى الأول بن�سبة 6.0% واحلد الأدنى من اإجمايل راأ�س املال )راأ�س املال من امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين( )"ن�سبة كفاية راأ�س املال"( 
8.0% من املوجودات املرجحة باملخاطر. وتعزز كل هذه املتطلبات باإ�سافة احتياطات راأ�سمالية حتفظية وكذلك طبقة راأ�سمالية حتوطية ملواجهة التقلبات القت�سادية الدورية.18 كما يف 
31 �سبتمرب2017م، كانت كل البنوك ال�سعودية تفوق معدلتها امل�ستوى الإر�سادي للفئة الأولى من ن�سبة راأ�س املال حيث بلغ املتو�سط يف القطاع لهذه الن�سبة 17.0%.19 ويف �سبتمرب من 

عام 2017م، كان متو�سط ن�سبة كفاية راأ�س مال للبنوك ال�سعودية 19.6% من املوجودات املرجحة باملخاطر اأي�سًا اأعلى من احلد الأدنى ملتطلبات كفاية راأ�س املال.

اجلدول 3-4 التوظيفات املجمعة املتعلقة بال�سركات وقرو�س االأفراد و�سايف اال�ستثمارات واملوجودات االأخرى للبنوك ال�سعودية كما يف 30 �سبتمرب 2017م

�سايف القرو�سالبنوك ال�سعودية
�سايف قرو�س االأفراد 

)2016م(
�سايف قرو�س ال�سركات 

)2016م(
�سايف 

اال�ستثمارات
ودائع العمالءا�ستثمارات اأخرى

مليون ريال �سعودي

1.404.702429.105907.496417.8097.5691.649.539جممعة
امل�سدر: التقارير ال�سنوية لعام 2016م والتقارير املرحلية للربع الثالث لعام 2017م للبنوك ال�سعودية

مالحظة: الأرقام اخلا�سة ب�سايف قرو�س الأفراد و�سايف قرو�س ال�سركات ل ت�سمل بنك البالد

ت�سكل قرو�س الأفراد ما ن�سبته 19.9% تقريبًا من اإجمايل املوجودات التجارية للبنوك كما يف 31 دي�سمرب 2016م وقد �سجلت منوًا يزيد عن العام ال�سابق مبا ن�سبته 5.0% وياأتي منو 
قرو�س الأفراد )با�ستثناء متويل الرهن( يف اأعقاب زيادة ابتكار املنتجات والتو�سع يف املنتجات اجلديدة والطلب القوي على املنتجات واخلدمات امل�سرفية. كما �ساعد اإن�ساء ال�سركة 
ال�سعودية للمعلومات الئتمانية)�سمة(20 البنوك يف التو�سع يف ن�ساط خدمات الأفراد وذلك بعد ال�سماح للبنوك بامل�ساركة مبعلوماتها الئتمانية حول العمالء احلاليني والعمالء املحتملني.

وقد تكونت قرو�س ال�سركات يف املقام الأول من القرو�س التجارية وال�ُسلف وحوالت ال�سحب على املك�سوف ومثلت ن�سبة 42.0% من اإجمايل موجودات البنوك التجارية كما يف 31 
دي�سمرب 2016م. وعمل النمو القت�سادي والإنفاق احلكومي على حتفيز النمو مبا ن�سبته 0.9% يف موجودات ال�سركات على مدار عام 2016م.

17 القرو�س متعرثة ال�سداد مق�سومة على اإجمايل القرو�س.
18 �سوف يطلب من البنوك اأن متتلك احتياطات راأ�سمالية حتوطية بن�سبة 2.5% من حقوق امللكية امل�سرتكة )اأو راأ�س املال الآخر امل�ستوعب للخ�سارة ا�ستيعابًا كاماًل( لتحمل اخل�سائر امل�ستقبلية اأثناء فرتات الأزمات املالية والقت�سادية.

�سوف تنفذ الحتياطات الراأ�سمالية املواجهة للتقلبات الدورية �سمن نطاق 0% اإلى 2.5% من حقوق امللكية امل�سرتكة )اأو راأ�س املال الآخر امل�ستوعب للخ�سارة متامًا( وفقًا للظروف الوطنية.
19 تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن الربع الأول لعام 2015م.

20 تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية )�سمة( بوا�سطة البنوك التجارية التي تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية يف �سياق الإجراءات واللوائح امل�سرفية احلالية التي اأ�سدرتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وجتمع ال�سعودية 
للمعلومات الئتمانية )�سمة( املعلومات املرتبطة بالئتمان بني الأع�ساء امل�ساركني لتزويد اجلهات املقدمة لالئتمان باملعلومات املرتبطة باملخاطر الئتمانية.
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تتاألف ال�ستثمارات ال�سافية مما ن�سبته 17.6% من اإجمايل موجودات البنوك التجارية كما يف 31 دي�سمرب 2016م. وب�سفة عامة، فقد اأ�سبحت الأ�سواق املالية للخزانة اأكرث تطورًا 
مع التو�سع يف اأدوات الأ�سواق املالية يف كل من الأ�سواق امل�سرفية التقليدية والأ�سواق امل�سرفية الإ�سالمية يف اململكة. اإ�سافة اإلى ذلك، ففي اأعقاب الزيادة يف ال�سيولة يف اململكة، عمل 

مة بعملة الدولر الأمريكي. ال�سوق اأي�سًا على ال�ستثمار ب�سكل متزايد يف ال�سندات و�سندات اخلزانة املقوَّ

وت�ستثمر البنوك يف اأدوات دين القطاع العام مما يوؤدي اإلى زيادة قيمة م�ستحقات البنوك من القطاع العام.

ازدادت ودائع العمالء مبا ن�سبته 0.6% يف عام 2016م، وتاألفت ب�سفة رئي�سية من ودائع الطلب التي بلغت 62.0% من اإجمايل ودائع العمالء كما يف 31 دي�سمرب 2016م.21 وعلى خلفية 
انخفا�س اأ�سعار الفائدة، حتول العمالء اإلى الودائع حتت الطلب على ح�ساب الودائع لأجل والودائع الدخارية. وقد نتج عن ذلك زيادة يف ال�سيولة لدى البنوك ال�سعودية.

وب�سبب تباطوؤ الن�ساط القت�سادي وانخفا�س الإيرادات احلكومية وانخفا�س الإنفاق احلكومي، �سهدت البنوك ال�سعودية انخفا�سًا يف ال�سيولة منذ الن�سف الثاين يف عامي 2015م 
و2016م، مما اأدى اإلى انخفا�س اإجمايل يف م�ستوى ودائع القطاع. ولكن اأدت اإ�سدارات احلكومة لل�سندات املحلية واخلارجية اإلى تخفيف هذا النخفا�س يف ال�سيولة. حيث ا�سرتكت 

البنوك املحلية ا�سرتكت بحوايل 85% من اإ�سدارات ال�سندات املحلية احلكومية، مما اأدى اإلى ا�ستقرار القطاع امل�سريف.

الربحية32   2   3

يف الت�سعة الأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب عام 2017م، لقد ازداد الدخل الت�سغيلي و�سايف الدخل الإجمايل للبنوك ال�سعودية اإلى 64.7 مليار ريال �سعودي و34.3 مليار ريال �سعودي على 
التوايل، اأي مبقدار 3.1% و3.2% على التوايل. ونظرًا لأن معظم البنوك يف اململكة تواجه انخفا�سًا يف معدل الهوام�س، فقد ازداد الدخل الت�سغيلي و�سايف الدخل الإجمايل يف القطاع 
بن�سبة اأقل مقارنة بن�سبة منو املوجودات. ولقد مثل �سايف الدخل من العمولت اخلا�سة، والذي بلغ 47.2 مليار ريال �سعودي يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب2017م، ما ن�سبته %73 
من الدخل الت�سغيلي للبنوك ال�سعودية خالل الفرتة نف�سها.22 ولقد ازداد �سايف الدخل للبنوك ال�سعودية بن�سبة 8.0% يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب2017م نتيجة لزيادة �سايف 

دخل العمولت اخلا�سة، يف حني انخف�ست الإيرادات من الر�سوم امل�سرفية والر�سوم وال�ستثمارات الأخرى بن�سبة 8.2% على اأ�سا�س �سنوي.

اجلدول 3-5 الدخل الت�سغيلي املجمع وامل�ساريف الت�سغيلية و�سايف الدخل للبنوك ال�سعودية ملدة ت�سعة اأ�سهر تنتهي يف 30 �سبتمرب 2017م
�سايف الدخلامل�ساريف االأخرى / م�سادر الدخل االأخرىامل�ساريف الت�سغيليةالدخل الت�سغيليالبنوك ال�سعودية

مليون ريال �سعودي

64.72230.39311334.343جممعة
امل�سدر: التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م 

يف الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف �سبتمرب 2017م، ارتفع �سايف الدخل من قطاع التجزئة بن�سبة 11.6% على اأ�سا�س �سنوي لي�سل اإلى 11.4 مليار ريال من 10.2 مليار ريال خالل نف�س 
الفرتة من العام املا�سي، م�ساهًما بن�سبة 33.3% يف اإجمايل �سايف دخل القطاع امل�سريف. وقد نتج ذلك عن تنفيذ القواعد اجلديدة لتمويل امل�ستهلك والتي ت�سمل الر�سوم وامل�ساريف 

التي يجوز للبنوك حت�سيلها من العمالء الأفراد، والذي يوؤثر على املوؤ�س�سات التي تكون اأكرث ن�ساطًا يف قطاع الأفراد من بني القطاعات امل�سرفية.

يعد قطاع ال�سركات اأكرب قطاع ُم�ساهم يف �سايف الدخل، حيث ميثل 35.8% من اإجمايل الدخل ال�سايف يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2017م مقارنة بـ 38.3% للت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف �سبتمرب 2016م. انخف�س �سايف الدخل من قطاع ال�سركات بن�سبة 3.7% لي�سل اإلى 12.3 مليار ريال من 12.8 مليار ريال يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2016م. 
وقد �سجل �سايف الدخل من قطاع اخلزينة زيادة مبا ن�سبته 12.7% يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2017م، لت�سل اإلى 10.2 مليار ريال �سعودي مقارنة بـ 9.0 مليار ريال �سعودي 

للت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2016م.

ح�سنت البنوك ال�سعودية كفاءتها وخف�ست م�سروفاتها الت�سغيلية يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2017م. نتيجة لذلك، حت�سنت ن�سبة امل�سروفات الت�سغيلية اإلى الدخل الت�سغيلي 
لت�سل اإلى ن�سبة 47.0% مقارنة بن�سبة 47.2% يف العام املا�سي.

التوزيع42   2   3

قام القطاع امل�سريف بتطوير �سبكة توزيع حديثة يف جميع اأنحاء اململكة. كما يف 30 �سبتمرب 2017م، بلغ عدد الفروع البنكية 2050 فرًعا و18.171 جهاز من اأجهزة ال�سرف الآيل 
و293.932 نقطة بيع.23

كما �سهدت اململكة حتوًل من قنوات الدفع التقليدية اإلى قنوات الدفع الإلكرتونية. وقد انخف�ست القيمة الناجتة عن املعامالت الإلكرتونية من خالل اأجهزة ال�سرف الآيل مبا ن�سبته 
4.5%، وارتفعت من خالل نقاط البيع بن�سبة 7.0% خالل الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م.

نظرة عامة52   2   3

رغم النمو القوي يف الئتمان والودائع، اإل اأن القطاع امل�سريف يف اململكة ل يزال يحظى بدرجة مب�ساركة مالية وانخراط م�سريف متدين، اإذ يعمل عدد حمدود ن�سبًيا من البنوك يف 
اململكة. حتتل اململكة العربية ال�سعودية اأقل مركز بني دول جمل�س التعاون اخلليجي من حيث القرو�س كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل. وقد بلغت ن�سبة القرو�س اإلى الناجت املحلي 
الإجمايل للمملكة 54.4% يف عام 2016م مقارنة مبتو�سط ن�سبة القرو�س اإلى الناجت املحلي الإجمايل الذي بلغ 94.9% لدول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء اململكة(.24 كانت ن�سبة 
القرو�س اإلى الودائع بالبنوك ال�سعودية منخف�سة مقارنة بالبنوك الإقليمية النظرية. وكان متو�سط ن�سبة القرو�س اإلى الودائع 86.9% للبنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء 

اململكة العربية ال�سعودية( مبا ن�سبته 100.3% مقارنة بن�سبة القرو�س اإلى الودائع مبا ن�سبته 86.9% للبنوك ال�سعودية.

21 تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن الربع الأول لعام 2016م.
22 بنك البالد تقرير البنوك ال�سعودية، التقارير املرحلية للربع الثالث من عام 2017م.

23 تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سهر اأكتوبر 2017م.
.)BMI( 24 موؤ�س�سة بيزن�س مونيتور الدولية
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تبني العوامل املذكورة اأعاله اإمكانية حدوث منو كبري للخدمات امل�سرفية يف اململكة يف امل�ستقبل.

اجلدول 3-6 حتليل قرو�س البنوك يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

دول جمل�س التعاون اخلليجي
ن�سبة القرو�س اإلى الودائع لعام 2016من�سبة القرو�س اإلى الناجت املحلي االإجمايل لعام 2016م

%%

90.4%73.6%البحرين

89.1%88.5%الكويت

105.9%66.7%عمان

115.5%132.6%قطر

100.8%113.2%الإمارات العربية املتحدة

100.3%94.9%متو�سط املعدل )با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية(
)BMI( امل�سدر: موؤ�س�سة بيزن�س مونيتور الدولية

الوضع التنافيس لبنك الجزيرة21   2

ي�سعى بنك اجلزيرة اإلى اأن تكون املوؤ�س�سة املالية الرائدة التي تلتزم باأحكام ال�سريعة يف اململكة العربية ال�سعودية واأن ي�سبح البنك املف�سل للعمالء امل�ستهدفني.اأطلق البنك مبادرات 
عديدة يف املا�سي:

الإعالن عن اإ�سرتاتيجيته اجلديدة حتت عنوان "رحلة اإلى النجاح" اإلى عام 2018م. �

منتجات ما�سية وذهبية جديدة وخدمات خا�سة لعمالء البنك ذوي املالءة املالية العالية. �

من الناحية الت�سغيلية، اتخذ بنك اجلزيرة ما يلزم من تدابري لتب�سيط العمليات وحت�سني اخلدمات لعمالء البطاقات وعمالء القرو�س لديه. �

� .)IME و Moneygram الرتكيز على منو خدمات "فوري" لتحويل الأموال )خدمة حتويل الأموال مع �سركاء دوليني و موين جرام

تطوير منتجات التمويل والإيداع والئتمان للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. �

اإطالق قناة "اجلزيرة �سمارت" )قناة م�سرفية على �سبكة الإنرتنت( مع واجهة م�ستخدم بيانية جديدة وت�سغيل وظيفي متطور. �

ال�ستثمار يف البنية التحتية للبنك. �

الرتكيز امل�ستمر على ال�سعودة بالإ�سافة اإلى برامج التدريب والتنمية املهنية ملوظفيه. �

�سجل بنك اجلزيرة ارتفاًعا بن�سبة 2.3% على اأ�سا�س �سنوي يف دخله الت�سغيلي خالل ت�سعة اأ�سهر تنتهي يف �سبتمرب 2017 م، حيث و�سل اإلى 

2.0 مليار ريال �سعودي. انخف�ست ودائع العمالء مبا ن�سبته 1.3% على اأ�سا�س �سنوي مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق لتبلغ 49.7 ليار ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2017 م. 
بالإ�سافة اإلى ذلك، حدث انكما�س يف نطاق عمليات الإقرا�س، حيث بلغ �سايف القرو�س 

لف 40.9 مليار ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2017 م بانخفا�س قدره 5.3%على اأ�سا�س �سنوي. خالل الفرتة، انخف�س �سايف الدخل مبا ن�سبته 7.7% على اأ�سا�س �سنوي لي�سل اإلى  وال�سُّ
0.7 مليار ريال �سعودي.

اجلدول 3-7 احل�سة ال�سوقية لبنك اجلزيرة بالن�سبة للبنوك ال�سعودية يف الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016م و2017م
�سايف القرو�س وال�ُسلفودائع العمالء�سايف الدخلالدخل الت�سغيليالبنوك ال�سعودية

مليون ريال �سعودي
مليون 
2016م

مليون 
2017م

مليون 
2016م

مليون 
2017م

�سبتمرب
2016م

�سبتمرب
2017م

�سبتمرب
2016م

�سبتمرب
2017م

1.9281.97372066450.33549.67643.19540.926بنك اجلزيرة

60.86062.74932.54833.6791.607.4221.599.8631.387.7231.363.776البنوك ال�سعودية الأخرى

622.78864.72233.26734.3431.657.7571.649.5391.430.9181.404.702الإجمايل

2.9%3.0%3.0%3.0%1.9%2.2%3.0%3.1%احل�سة ال�سوقية لبنك اجلزيرة )%(
امل�سدر: التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م
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الخدمات املرصفية لألفراد12   3   3

يف عام 2015م و2016م، احتل بنك اجلزيرة املركز ال�سابع والثامن على التوايل يف قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد من حيث �سايف قرو�س الأفراد. ومبني يف اجلدول اأدناه احل�سة 
ال�سوقية لبنك اجلزيرة من اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف عام 2015م و 2016م بالن�سبة للبنوك ال�سعودية الأخرى.

اجلدول 3-8 احل�سة ال�سوقية لبنك اجلزيرة من اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف عام 2015م وعام 2016م للبنوك ال�سعودية

البنوك ال�سعودية

�سايف الدخل من قطاع خدمات االأفراد�سايف قرو�س العمالء

2016م2015م2016م2015م

مليون ريال 
�سعودي

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 

)%(

البنوك امللتزمة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

40%455.304%375.234%38159.380%153.122م�سرف الراجحي

1%0142%416%417.451%16.000بنك اجلزيرة

2%2261%3288%314.311%13.254م�سرف الإمناء

1%191%137ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدبنك البالد

البنوك التي تعر�س منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

24%183.152%202.047%1985.793%78.844البنك الأهلي التجاري

9%51.200%9568%938.165%37.988بنك الريا�س

4%5499%6611%725.436%26.957البنك العربي الوطني

6%7741%6847%624.145%25.263البنك ال�سعودي الربيطاين

8%61.015%4660%518.055%19.041جمموعة �سامبا املالية

3%3394%4397%419.092%15.000البنك الأول

2%3234%4339%316.400%13.338البنك ال�سعودي لال�ستثمار

2%4302%3419%210.877%9.706البنك ال�سعودي الفرن�سي

408.513429.10511.56213.335الإجمايل
امل�سدر: التقارير ال�سنوية للبنوك ال�سعودية لعام 2016م

تعر�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد منتجات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ت�سم احل�سابات اجلارية واإيداعات املرابحة والتمويل ال�سخ�سي وبطاقات الئتمان واملنتجات 
العقارية مثل التمويل ال�سكني "بيتي" ومتويل ال�ستثمار العقاري وحلول التمويل مقابل �سمانات. وقد بداأ بنك اجلزيرة يف الرتكيز على تطوير ن�ساط اخلدمات امل�سرفية لالأفراد منذ 7 

�سنوات وتولى تنفيذ الإجراءات التالية لزيادة ح�سته يف ال�سوق على مدار هذه ال�سنوات:

منذ عام 2008م،ازدادت �سبكة فروع البنك من اأربعة وع�سرين )24( فرعًا اإلى ت�سعة و�سبعني )79( فرعًا كما يف �سبتمرب 2017م. �

زيادة الرتكيز على منتجات التمويل العقاري. �

احلفاظ على الت�سغيل الوظيفي الكامل باإطالق قناة اخلدمات امل�سرفية على �سبكة الإنرتنت وامل�سماة بتطبيق "اجلزيرة �سمارت" �

ازدياد �سبكة اأجهزة ال�سرف الآيل من 369 جهاز يف عام 2013م اإلى 624 جهاز كما يف �سبتمرب 2017م. �

ازدياد اأجهزة نقاط البيع من 1.378 جهازًا اإلى 8.627 جهازًا كما يف �سبتمرب 2017م. �

نتيجة لذلك، بعد اأن كانت ن�سبة القرو�س اإلى الودائع 72% يف عام 2008م، زاد البنك من حجم دفرت القرو�س زيادة كبرية و�سلت اإلى 82% كما يف �سبتمرب 2017م وقد زاد البنك من 
اأر�سدة ح�سابه اجلاري مبقدار ثالثة اأ�سعاف يف �ست �سنوات حيث ازداد معدل النمو ال�سنوي املركب الذي كان مبا ن�سبته 27%. ولقد كان التمويل العقاري هو املحرك الرئي�سي لنمو 

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف بنك اجلزيرة حيث ازدادت حمفظة البنك مبا ن�سبته 25% يف عام 2014م.
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 الخدمات املرصفية للرشكات22   3   3

اجلدول 3-9 احل�سة ال�سوقية للخدمات امل�سرفية لل�سركات يف عام 2015م وعام 2016م بالن�سبة للبنوك ال�سعودية

البنوك ال�سعودية

�سايف الدخل من قطاع ال�سركات�سايف قرو�س قطاع ال�سركات

2016م2015م2016م2015م

مليون ريال 
�سعودي

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 

)%(

البنوك امللتزمة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

5%2768%7407%665.614%57.096م�سرف الراجحي

6%5900%6953%556.575%44.233م�سرف الإمناء

1%189%3193%324.257%25.825بنك اجلزيرة

ل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدل يوجدبنك البالد

البنوك التي تعر�س منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

18%172.682%173.145%18156.042%161.638البنك الأهلي التجاري

12%121.816%132.338%13118.089%113.528البنك ال�سعودي الفرن�سي

14%132.109%122.415%12105.408%108.419جمموعة �سامبا املالية

10%171.523%123.243%12104.854%106.097بنك الريا�س

13%111.871%102.141%1194.610%98.599البنك ال�سعودي الربيطاين

8%71.137%91.353%985.218%83.358البنك العربي الوطني

5%8733%61.426%753.282%61.099البنك الأول

5%4723%5674%543.548%46.656البنك ال�سعودي لال�ستثمار

906.546907.49618.73814.741الإجمايل
امل�سدر: التقرير ال�سنوي للبنوك ال�سعودية لعام 2016م

*ت�ستمل قرو�س ال�سركات على قرو�س و�ُسلف اأخرى غري م�سنفة على اأنها قرو�س اأفراد.

ا بن�سبة 6.1% يف حمفظة قرو�س ال�سركات يف عام 2016 م. ويف عام 2016م، اأطلق بنك اجلزيرة ق�سم اخلدمات امل�سرفية التجارية وهو ق�سم خم�س�س  �سهدت املجموعة انخفا�سً
لتقدمي جمموعة من اخلدمات واملنتجات امل�سرفية التجارية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. ويرجع ما حدث من منو يف هذا املجال من جمالت العمل اإلى اإطالق املنتجات اجلديدة 

من قبل ق�سم اخلدمات امل�سرفية التجارية.

الخزينة32   3   3

يو�سح اجلدول اأدناه احل�سة ال�سوقية لبنك اجلزيرة من قطاع اخلزينةللفرتة 30 �سبتمرب 2016م و 30 �سبتمرب 2017م بالن�سبة للبنوك ال�سعودية الأخرى.

اجلدول 3-10 احل�سة ال�سوقية لبنك اجلزيرة قطاع اخلزينة يف ت�سعة اأ�سهر منتهية يف �سبتمرب 2016م و�سبتمرب 2017م للبنوك ال�سعودية

البنوك ال�سعودية

�سايف الدخل من قطاع اخلزينة�سايف اال�ستثمارات

مليون 2017ممليون 2016م�سبتمرب 2017م�سبتمرب 2016م

مليون ريال 
�سعودي

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 )%(

البنوك امللتزمة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

7%121.055%91.104%935.692%33.753م�سرف الراجحي

3%4486%9380%420.401%16.474بنك اجلزيرة

2%1320%3103%213.293%6.326م�سرف الإمناء

1%2104%1141%15.872%3.042بنك البالد

البنوك التي تعر�س منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

19%292.824%282.644%29116.900%111.487البنك الأهلي التجاري
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البنوك ال�سعودية

�سايف الدخل من قطاع اخلزينة�سايف اال�ستثمارات

مليون 2017ممليون 2016م�سبتمرب 2017م�سبتمرب 2016م

مليون ريال 
�سعودي

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 )%(

8%131.150%151.169%1463.411%53.271جمموعة �سامبا املالية

7%9975%11820%1146.884%44.009بنك الريا�س

6%10882%6952%725.252%29.034البنك ال�سعودي الربيطاين

6%8819%6685%725.759%25.666البنك العربي الوطني

7%111.080%6970%626.115%24.936البنك ال�سعودي الفرن�سي

2%281ل يوجد)73(4%516.390%20.858البنك الأول

1%1199%5133%521.840%20.550البنك ال�سعودي لال�ستثمار

389.856417.8099.02910.174الإجمايل
امل�سدر: التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م

تكون اخلزينة م�سوؤولة عن اإدارة موجودات ومطلوبات البنك. وي�سمل ذلك تخفيف خماطر معدل الأرباح واإدارة ال�سيولة ل�سمان اأن يبقى البنك موؤمن ماليًا. وت�سمل الأن�سطة الأخرى 
اإدارة حمفظة ا�ستثمار البنك وعر�س منتجات/ حلول اخلزانة على عمالء البنك ل�ستيفاء متطلباتهم التجارية ومتطلبات املخاطر لديهم. وقد نتج عن �سعي بنك اجلزيرة جاهدًا لتزويد 
عمالئه باحللول املطابقة لل�سريعة الإ�سالمية والرتويج لثقافة البيع امل�سرتك داخل البنك منوًا كبريًا يف اإيرادات العمالء من عمليات اخلزانة بن�سبة 27.8% على اأ�سا�س �سنوي يف ت�سعة 

اأ�سهر تنتهي يف �سبتمرب 2017م.

 املقاييس التشغيلية الرئيسية لبنك الجزيرة بالنسبة للبنوك السعودية31   2

نسبة القروض إىل الودائع12   4   3

اإن ن�سبة القرو�س اإلى الودائع لبنك اجلزيرة كما يف �سبتمرب 2017م ثاين اأقل ن�سبة بني البنوك ال�سعودية والأقل على الإطالق بني البنوك ال�سعودية املطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، 
مما ي�سري اإلى احتمالية النمو امل�ستقبلي.

اجلدول 3-11 اإجمايل القرو�س والودائع للبنوك ال�سعودية كما يف �سبتمرب من عام 2016م و2017م

البنوك ال�سعودية

ودائع العمالء�سايف القرو�س وال�ُسلف
ن�سبة القرو�س اإلى 

الودائع

�سبتمرب 2017م�سبتمرب 2016م�سبتمرب 2017م�سبتمرب 2016م
�سبتمرب 

2016م
�سبتمرب 

2017م

مليون ريال 
�سعودي

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 

)%(

%%

البنوك امللتزمة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

90%88%3%246.402%341.244%341.815%36.247بنك البالد

89%90%5%587.229%677.319%577.812%69.275م�سرف الإمناء

86%83%16%16270.102%17272.600%16233.181%225.863م�سرف الراجحي

82%86%3%349.676%350.335%340.926%43.195بنك اجلزيرة

البنوك التي تعر�س منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

91%95%9%10156.051%10160.821%11142.068%152.631بنك الريا�س

البنك العربي 
الوطني

115.625%8115.932%8128.236%8128.547%8%90%90

البنك ال�سعودي 
الربيطاين

125.875%9116.686%8144.084%9155.472%9%91%87

البنك ال�سعودي 
لال�ستثمار

61.288%461.069%466.4471%471.065%4%92%86

85%92%5%581.101%584.204%568.736%77.264البنك الأول
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البنوك ال�سعودية

ودائع العمالء�سايف القرو�س وال�ُسلف
ن�سبة القرو�س اإلى 

الودائع

�سبتمرب 2017م�سبتمرب 2016م�سبتمرب 2017م�سبتمرب 2016م
�سبتمرب 

2016م
�سبتمرب 

2017م

مليون ريال 
�سعودي

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 

)%(

%%

البنك ال�سعودي 
الفرن�سي

133.937%9128.948%9147.277%9155.472%9%91%83

البنك الأهلي 
التجاري

259.915%18256.852%18311.2255%19302.593%18%84%85

جمموعة �سامبا 
املالية

129.803%9120.678%9173.964%10166.736%10%75%72

86%88%1.430.9181.404.7021.657.7571.649.539الإجمايل
امل�سدر: التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م

الدخل التشغييل والربحية22   4   3

اجلدول 3-12 الدخل الت�سغيلي لبنك اجلزيرة و�سايف الدخل والعائد على حقوق امللكية يف ت�سعة اأ�سهر منتهية يف عام 2017م

البنوك ال�سعودية
�سايف الدخلالدخل الت�سغيلي

العائد على حقوق 
امللكية )�سنوياً(

%الن�سبة املئوية للقطاع )%(مليون ريال �سعوديالن�سبة املئوية للقطاع )%(مليون ريال �سعودي

البنوك امللتزمة باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

17.9%2%3716%2.175بنك البالد

16.9%19%186.668%11.706م�سرف الراجحي

10.6%2%3664%1.973بنك اجلزيرة

9.9%4%51.451%3.074م�سرف الإمناء

البنوك التي تعر�س منتجات تقليدية ومنتجات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

18.0%21%217.246%13.830البنك الأهلي التجاري

14.8%7%72.393%4.793البنك العربي الوطني

13.5%9%83.109%4.957البنك ال�سعودي الفرن�سي

13.5%9%83.248%5.389البنك ال�سعودي الربيطاين

18.0%21%97.246%5.989جمموعة �سامبا املالية

10.8%3%31.059%1.982البنك ال�سعودي لال�ستثمار

11.8%11%93.808%6.0687بنك الريا�س

10.4%3%41.009%2.787البنك الأول

80.15043.762الإجمايل
امل�سدر: التقرير املرحلي للبنوك ال�سعودية للربع الثالث من عام 2017م

التنظيم واإلرشاف املرصيف يف اململكة31   2

يخ�سع القطاع امل�سريف اإلى تنظيم واإ�سراف ومراقبة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي متار�س �سالحياتها مبوجب عدد من الأنظمة منها نظام مراقبة البنوك، ونظام موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي، ونظام النقد ال�سعودي. وكذلك ت�سرف موؤ�س�سة النقد على قطاع التمويل مبوجب نظام مراقبة �سركات التمويل ونظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي.

ويعترب القطاع امل�سريف من القطاعات اخلا�سعة اإلى درجة تنظيم ورقابة عالية. وتقوم موؤ�س�سة النقد بتنظيم القطاع من خالل اإ�سدار اللوائح الالزمة لتنفيذ الأنظمة امل�سار اإليها 
اأعاله بالإ�سافة اإلى التعاميم والتعليمات التي توجهها للبنوك من وقت لآخر. وتراعي موؤ�س�سة النقد عند قيامها بذلك املعايري والإر�سادات الدولية ذات العالقة ل �سيما تلك املرتبطة 

باتفاقيات بازل.

واإدارة  ال�سيولة  ومتطلبات  الإرهاب،  الأموال ومتويل  ومكافحة غ�سيل  امل�ستهلك،  وحماية  املالية،  الكفاية  معايري  البنوك من جميع جوانبها مبا يف ذلك  اأعمال  النقد  موؤ�س�سة  وتنظم 
املخاطر، واإجراءات اإعداد ومراجعة التقارير املالية.
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خلفية عن البنك وطبيعة أعامله.31

نظرة عامة11   3

تاأ�س�س "بنك اجلزيرة" ك�سركة م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا للمر�سوم امللكي رقم 46/م ال�سادر بتاريخ 12 /1395/6هـ )املوافق 1975/6/21م( ومقيد يف ال�سجل التجاري 
رقم 4030010523 ال�سادر بتاريخ 1396/07/29هـ ويقع مقره الرئي�سي يف مدينة جدة، حي النه�سة تقاطع طريق امللك عبدالعزيز مع �سارع حراء. وبداأ البنك مزاولة اأن�سطته يف �سوال 

من عام 1396هـ )املوافق اأكتوبر من عام 1976م( بعد اأن ا�ستحوذ على فروع بنك باك�ستان الوطني يف اململكة. 

ويهدف البنك اإلى تقدمي جمموعة متكاملة من املنتجات امل�سرفية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية من خالل ثالثة اأق�سام ت�سغيلية رئي�سية وهي: 

م�سرفية الأفراد وت�سمل خدماتها الودائع واملنتجات الئتمانية وال�ستثمارية لالأفراد واحلوالت والتمويل العقاري والتمويل ال�سخ�سي وكذلك اإ�سدار بطاقات الئتمان - 1
)وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 4-6-2 "اخلدمات امل�سرفية لالأفراد"(.

م�سرفية ال�سركات وت�سمل خدماتها تقدمي متويل وودائع ومنتجات ائتمانية لل�سركات الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية واملوؤ�س�سات )وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 3-6-4 - 2
" اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية"(.

اخلزينة وت�سمل خدماتها تقدمي منتجات اأ�سواق النقد وال�سلع ومنتجات الدخل الثابت لعمالء البنك من ال�سركات ) وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 4-6-4 "اخلزينة"(.- 3

ولالطالع على الهيكل التنظيمي للبنك، يرجى مراجعة ال�سكل 5-1 "الهيكل التنظيمي للبنك، يف الق�سم 5 "اإدارة البنك وحوكمته".

وكذلك يقدم البنك اخلدمات ال�ستثمارية )مبا يف ذلك خدمات الو�ساطة لتداول اأ�سهم واإدارة الأ�سول و�سناديق ال�ستثمار( وذلك من خالل �سركة اجلزيرة كابيتال )وهي �سركة تابعة 
للبنك(، بالإ�سافة اإلى خدمات ومنتجات التاأمني والتي تقدم من خالل �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين )وهي �سركة زميلة للبنك(. 

وقد خ�سع البنك لعدد من الزيادات يف راأ�س ماله ابتداًء من عام 1976م وانتهاًء بــ 2017م حيث بداأ البنك يف عام 1976م براأ�س مال بلغ ع�سرة ماليني )10.000.000( ريال �سعودي 
لي�سل يف عام 2017م اإلى خم�سة مليارات ومائتي مليون )5.200.000.000( ريال �سعودي )وملزيد من التفا�سيل حول التغريات التي ح�سلت يف راأ�س مال البنك يرجى مراجعة الق�سم 

4-3-2 "التغريات التاريخية يف راأ�س املال"(. 

وقد �سرع البنك يف عام 1992م يف عملية اإعادة هيكلة، وكجزء من اإعادة الهيكلة، قام البنك بتعيني فريق اإداري جديد يف عام 1993م بالإ�سافة اإلى تطبيق تقنية متقدمة وتقدمي منتجات 
وخدمات م�سرفية حديثة.

ويف عام 1998م، اتخذ جمل�س اإدارة البنك قرارًا ا�سرتاتيجيًا بتحويل العمليات الأ�سا�سية للبنك من كونها خدمات م�سرفية تقليدية اإلى كونها خدمات م�سرفية متوافقة مع اأحكام 
ال�سريعة الإ�سالمية. ويف �سبيل �سمان اللتزام بذلك، اأن�ساأ البنك اإدارة �سرعية و�سّكل هيئة �سرعية )مكونة من عدد من العلماء املتخ�س�سني يف اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية( وذلك 
بغر�س مراجعة عمليات البنك ومراقبتها بهدف التقّيد مببادئ ال�سريعة الإ�سالمية املتعلقة باخلدمات امل�سرفية. وقد جنح البنك يف عام 2002م يف تطبيق قواعد ال�سريعة الإ�سالمية 
ومبادئها على جميع فروعه، واأجنز البنك يف عام 2007م حتويل كافة اأعماله واأن�سطته وخدماته اإلى اأعمال وخدمات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وبذلك اأ�سبح البنك موؤ�س�سة 

م�سرفية اإ�سالمية. 

وتتاألف الهيئة ال�سرعية لدى البنك -بتاريخ هذه الن�سرة- من: معايل ال�سيخ عبد اهلل بن �سليمان املنيع، ب�سفته رئي�سًا؛ والدكتور عبد اهلل بن حممد املطلق، ب�سفته نائب الرئي�س؛ 
والدكتور فهد بن علي العليان ب�سفته مقرر الهيئة؛ والدكتور حممد علي القري؛ والدكتور عبد ال�ستار اأبو غدة ب�سفتهم اأع�ساء. 

وُيعد البنك يف قطاع اخلدمات امل�سرفية ال�سعودي اأحد املوؤ�س�سات املالية مت�سارعة النمو امللتزمة باأحكام ال�سريعة، وتقدم لالأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات خدمات مالية مبتكرة وفقًا 
لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

وت�سمل اأحدث اإجنازات البنك البارزة فيما يتعلق بتطوير الأعمال، ا�ستمرار تو�سع �سبكة فروعه خلدمات الأفراد والزدياد امل�ستمر لقاعدة عمالئه من الأفراد، حيث �سهدت اأبرز هذه 
الجنازات تو�سيع البنك ل�سبكة فروعه من )50( فرع بنهاية عام 2010م اإلى ت�سعة و�سبعني )79( فرع يت�سمن ت�سعة ع�سر )19( منها ق�سمًا لل�سيدات كما بتاريخ هذه الن�سرة. وقد 
ن هذا التو�سع البنك من مّد نطاق خدماته اإلى مناطق جديدة عرب اأنحاء اململكة، وتعزيز قنوات تو�سيل اخلدمات، مبا يف ذلك اخلدمات امل�سرفية للبنك على الإنرتنت واخلدمات  مكَّ

امل�سرفية الهاتفية.

وميار�س بنك اجلزيرة اأن�سطته من خالل ثالث قطاعات رئي�سية تتمثل يف اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، واخلدمات امل�سرفية لل�سركات، وقطاع اخلزينة.

كما يقدم البنك اخلدمات ال�ستثمارية من خالل �سركة اجلزيرة كابيتال )وهي �سركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك(، وكذلك خدمات التاأمني التكافلي من خالل �سركة اجلزيرة 
تكافل تعاوين )وهي �سركة زميلة للبنك( تبلغ ملكية البنك فيها 35% من راأ�س مالها.

وفيما يتعلق باملوارد الب�سرية، فقد �سخ البنك ا�ستثمارات كبرية خالل ال�سنوات الأخرية يف موارده الب�سرية من اأجل الرتقاء 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 الرتقاء مب�ستوى ال�سعودة يف البنك من 33% يف عام 
1994م اإلى حوايل 91.58% كما بتاريخ هذه الن�سرة والذي ي�سع البنك يف النطاق البالتيني وفقًا لت�سنيف وزارة العمل، ويوا�سل البنك ت�سجيع ال�سعودة عرب جميع امل�ستويات، ويتحقق 

هذا من خالل تطبيق برامج مكثفة لتطوير وتدريب املوظفني ال�سعوديني.

ويبنّي اجلدول التايل ملخ�س لأبرز املنجزات واملراحل التي مر بها البنك مبا يف ذلك اجلوائز التي ح�سل عليها:

اجلدول 4-1 اأهم املنجزات واجلوائز
ال�سنةاأهم املنجزات واجلوائز

1998محتويل خدمات العمليات الأ�سا�سية للبنك اإلى خدمات م�سرفية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة

2002متطبيق جميع فروع البنك لقواعد ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها

2006م و2008مجائزة يوروموين لأف�سل م�سغل للتكافل
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ال�سنةاأهم املنجزات واجلوائز

2007محتول البنك اإلى موؤ�س�سة م�سرفية اإ�سالمية من خالل حتويل كافة اأعمال وخدمات البنك اإلى اأعمال وخدمات م�سرفية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة

2007م و2008م و2009مجائزة Policy Middle East Insurex ل�سركة العام للتاأمني على احلياة

2009ماأول "بنك اإ�سالمي يف اململكة" يح�سل على اعتماد الأيزو )9001( فيما يتعلق بعملياته التجارية واأجهزة ال�سراف الآيل.

2010ماأف�سل �سركة تكافل يف قمة التكافل الدولية بلندن

)World Finance Magazine( 2013ملقب اأف�سل بنك اإ�سالمي يف اململكة من جملة وورلد فاينان�س

جائزة اأف�سل بنك يف جمال تقدمي اخلدمات امل�سرفية عرب الهواتف اجلوالة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من جملة ذا يوروبيان 
)The European Magazine(

2013م

2014مجائزة اأكرب 100 عالمة جتارية �سعودية

2014مجائزة "ذا بانكر- ال�سرق الو�سط" لف�سل منتج متويل عقاري

2015مجائزة املوؤ�س�سة العربية املانحة املتميزة "مانح"

"Global Banking and Finance Review 2015" 2015مجائزة اف�سل بنك يف امل�سرفية اخلا�سة لعام 2015م من قبل

2015مجائزة عكاظ للتميز املهني )اإتقان(

2015مجائزة اأف�سل 100 عالمة جتارية �سعودية رواجًا

جائزة اأف�سل مركز خدمات حتويل الأموال بال�سرق الأو�سط )فوري( واملمنوحة من جمموعة �سي بي اآي فاينن�سال العاملية املتخ�س�سة ب�سوؤون املال 
والقت�ساد.

2015م

جائزة اأف�سل بنك يف امل�سرفية الأ�سالمية لالأفراد املمنوحة من كامربدج التحليلية اناليتيكا، وهي جهة متخ�س�سة يف الأ�ستثمارات املالية الإ�سالمية يف 
اململكة املتحدة.

2015م

2015مجائزة اف�سل مركز ات�سالت عمالء يف العامل لعام 2015م �سمن نهائيات امل�سابقة العاملية ملراكز ات�سالت العمالء يف الوليات املتحدة الأمريكية

جائزة "اف�سل م�سرفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل"Global Banking and Finance Review 2016"، والتي متثل احد املوؤ�س�سات 
الإعالمية امل�سهورة

2016م

جائزة "اف�سل م�سرفية خا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية �ساعدة للعام 2016م من قبل "Private Banker International (PBI)"، والتي متثل احد 
املوؤ�س�سات العالمية التي تعني باإدارة الرثوات.

2016م

2016مجائزة املوؤ�س�سة العربية املانحة املتميزة "مانح"

2016مجائزة اأف�سل 100 رئي�س تنفيذي يف منطقة اخلليج العربي

2016مجائزة "اأف�سل جودة معلومات" والتي منحت من قبل ال�سركة ال�سعودية للمعلومات الئتمانية )�سمة(

2017مبلوغ فروع البنك )79( فرعًا يت�سمن )19( منها اأق�سام لل�سيدات

2017مبلوغ مراكز فوري خلدمات حتويل الأموال )48( مركزًا

2017مبلوغ عدد اجهزة ال�سرف الآيل )624( جهازًا منت�سرة يف انحاء اململكة.
امل�سدر: البنك.

رؤية ورسالة البنك21   3

تتمثل روؤية البنك يف اأن يكون البنك اخليار الأول يف تقدمي احللول امل�سرفية املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية خلدمة عمالئه من ال�سرائح امل�ستهدفة يف م�سرفية الأفراد والأعمال، حيث 
تهدف ر�سالة البنك اإلى م�ساعدة عمالئه يف زيادة ثرواتهم وتنمية اأعمالهم من خالل تقدمي خدمات ا�ستثنائية لهم، وتطوير وتقدمي منتجات وحلول م�سرفية تلبي خمتلف احتياجات 

العمالء. 

هيكل رأس املال وامللكية21   3

رأس املال12   3   4

وع�سرون  خم�سمائة  اإلى  مق�سم  �سعودي  ريال   )5.200.000.000( مليون  ومائتي  مليارات  خم�سة  مبلغ  الن�سرة-  هذه  -بتاريخ  بالكامل  واملدفوع  به  امل�سرح  البنك  مال  راأ�س  يبلغ 
)املوافق  بتاريخ 1436/3/23هـ  البنك  اإدارة  اأو�سى جمل�س  وقد  بالكامل.  القيمة  ومدفوعة  لل�سهم  �سعودية  ريالت  ع�سرة )10(  ا�سمية  بقيمة  عادي  مليون )520.000.000(�سهم 
2015/1/14م( بزيادة راأ�س مال البنك من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة ثالثة مليارات )3.000.000.000( ريال �سعودي م�سروطة باحل�سول على كافة املوافقات النظامية 

الالزمة وموافقة اجلمعية العامة غري العادية. وقد اأُعدت ن�سرة الإ�سدار هذه للغر�س زيادة راأ�س املال املقرتحة وفقًا للمتطلبات النظامية ذات ال�سلة. 
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التغريات التاريخية يف رأس املال22   3   4

يو�سح اجلدول التايل التغريات التي ح�سلت يف راأ�س مال البنك من تاريخ تاأ�سي�سه:

اجلدول 4-2 التغريات التي ح�سلت يف راأ�س املال
التغريالتاريخ

متت زيادة راأ�س املال من )10.000.000( ريال �سعودي اإلى )50.000.000( ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم نقدية جديدة.1396/11/10هـ املوافق 1976/11/02م 

متت زيادة راأ�س مال البنك من )50.000.000( ريال �سعودي اإلى )100.000.000( مليون ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم 1398/04/06هـ املوافق 1978/03/15م
نقدية جديدة.

متت زيادة راأ�س مال البنك من )100.000.000( ريال �سعودي اإلى )400.000.000( ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم نقدية 1413/01/29هـ املوافق 1992/07/29م
جديدة.

متت زيادة راأ�س مال البنك من )400.000.000( ريال �سعودي اإلى )600.000.000( ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم نقدية 1415/05/06هـ املوافق 1994/10/11م
جديدة.

متت جتزئة القيمة ال�سمية لل�سهم من )100( ريال �سعودي اإلى )50( ريال �سعودي16/ 1418/11هـ املوافق 1998/3/14م

متت زيادة راأ�س مال البنك من )600.000.000( ريال �سعودي اإلى )750.000.000( ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم نقدية 1425/08/19هـ املوافق 2004/10/03م
جديدة.

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

متت زيادة راأ�س مال البنك من )750.000.000( ريال �سعودي اإلى )1.125.000.000( ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح 1427/05/24هـ املوافق 2006/06/20م
املبقاة والحتياطي.

متت زيادة راأ�س مال البنك من )1.125.000.000( ريال �سعودي اإلى )2.250.000.000( ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح 1428/04/13هـ املوافق 2007/04/30م
املبقاة والحتياطي.

متت زيادة راأ�س مال البنك من )2.250.000.000( ريال �سعودي اإلى )3.000.000.000( ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح 1429/04/10هـ املوافق 2008/04/16م
املبقاة والحتياطي.

متت زيادة راأ�س مال البنك من )3.000.000.000( ريال �سعودي اإلى )4.000.000.000( ريال �سعودي من خالل ر�سملة الأرباح 1435/07/21هـ املوافق 2014/05/20م
املبقاة والحتياطي.

متت زيادة راأ�س مال البنك من )4.000.000.000( ريال �سعودي اإلى )5.200.000.000( من خالل ر�سملة الأرباح املبقاة. 1438/07/13هـ املوافق 2017/04/10م

وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مل تقم اأي من ال�سركات التابعة للبنك باإجراء اأي تغيريات يف راأ�س مالها منذ تاأ�سي�سها.

مجموعات املساهمني الرئيسية32   3   4

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

اجلدول 4-3 جمموعات امل�ساهمني الرئي�سية
ن�سبة امللكية )%(عدد االأ�سهم اململوكةامل�ساهم

6.59%34.288.480�سركة احتاد الإخوة للتنمية

5.83%30.333.332بنك باك�ستان الوطني

5.00%26.000.000�سالح عبد اهلل حممد كامل

82.58%429.378.188اجلمهور*

100%520.000.000الإجمايل
* ل ميلك اأي من هوؤلء امل�ساهمني مبفرده 5% اأو اأكرث من اأ�سهم البنك
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الهيكل التنظيمي للمجموعة42   3   4

يو�سح ال�سكل التايل و�سفًا للهيكل التنظيمي للمجموعة

ال�سكل 4-1 جمموعة اجلزيرة

%100%100

%5

%30%100%100
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وفيما يلي جدول يو�سح ال�سركات التابعة والزميلة للبنك:

اجلدول 4-4 ال�سركات التابعة والزميلة

نبذة خمت�سرةال�سركة
امللكية )املبا�سرة وغري 

املبا�سرة(

تاأ�س�ست يف عام 2008م ك�سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة مرخ�س لها مبمار�سة اأعمال الأوراق املالية �سركة اجلزيرة كابيتال 
من هيئة ال�سوق املالية حيث تعنى بتقدمي اخلدمات ال�ستثمارية والو�ساطة وفقًا لأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية )وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 4-6-18-1 "�سركة اجلزيرة كابيتال"(

%100

يف �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري عملياتها  وبداأت  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  تاأ�س�ست  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سعودية  �سركة 
الئتمانية  الت�سهيالت  ل�سمان  للبنك  املقدمة  العقارات  حفظ  يف  ال�سركة  غر�س  ويتمثل  2007م 
والتمويل العقاري )وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 4-6-18-2 "�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار 

العقاري"(

%100

 �سركة م�ساهمة مدرجة يف ال�سوق املالية، تاأ�س�ست بتاريخ 1431/4/27هـ )املوافق 4/12/ 2010م( �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين
وتعنى بتقدمي خدمات التاأمني لالأفراد وال�سركات )وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 6-4- 3-18 

"�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين"(

35% )30% ب�سكل مبا�سر و%5 
من خالل �سركة اجلزيرة 

كابيتال(

هي �سركة �سخ�س واحد ذات م�سوؤولية حمدودة تابعة للبنك تاأ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية �سركة اأمان لوكالة التاأمني 
يف تاريخ 1438/8/14هـ )املوافق 2017/5/10م( ويتمثل غر�س ال�سركة يف القيام باأعمال وكالة 
التاأمني مبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد رقم 381000004468 وتاريخ 1438/1/11هـ. )وملزيد من 

التفا�سيل راجع الق�سم 4-6- 18-4 "�سركة اأمان لوكالة التاأمني"(

%100

تاأ�س�ست �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة مبوجب اأنظمة جزر الكاميان وذلك يف تاريخ 24/ �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة
2017/4م. ويتمثل الغر�س الأ�سا�سي لل�سركة يف دعم اأن�سطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل 
تنفيذ معامالت امل�ستقات املالية واتفاقيات اإعادة ال�سراء مع البنوك الدولية. )وملزيد من التفا�سيل 

راجع الق�سم 4-6-18-5 "�سركة اجلزيرة لالأوراق املالية"(

%100

الصكوك52   3   4

قام البنك بتاريخ 1437/08/26هــ )املوافق 2016/06/02م( باإ�سدار وطرح �سكوك ثانوية بالريال ال�سعودي طرحًا خا�سًا، وذلك بقيمة ا�سمية اإجمالية قدرها ملياري ريال �سعودي 
)2.000.000.000 ريال �سعودي(، ولفرتة ا�ستحقاق مدتها ع�سر �سنوات مع اأحقية البنك يف اإعادة �سراء )اإ�سرتداد( هذه ال�سكوك بعد م�سي خم�س �سنوات. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن 

الهدف من اإ�سدار هذه ال�سكوك هو تعزيز القاعدة الراأ�سمالية للبنك بالإ�سافة اإلى دعم راأ�س مال البنك التنظيمي.

امليزات التنافسية ونقاط قوة البنك31   3

يواجه البنك مناف�سة يف اململكة من بنوك حملية واأجنبية تزاول اأعمالها داخل اململكة، ل �سيما من البنوك التي تقدم منتجات وخدمات مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وبح�سب 
املوقع الإلكرتوين ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بلغ عدد البنوك واملوؤ�س�سات املالية التي تقدم منتجات م�سرفية يف اململكة كما بتاريخ هذه الن�سرة �ستة وع�سرون )26( بنك وموؤ�س�سة. 
لذا فاإن البنك يتناف�س مع العديد من هذه البنوك واملوؤ�س�سات املالية )ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر( على العمالء )�سواًء من الأفراد اأو �سركات القطاع اخلا�س اأو اأجهزة القطاع العام( 
وذلك فيما يتعلق ببيع املنتجات والنت�سار اجلغرايف وتقدمي اخلدمات امل�سرفية ب�سكل عام. وعليه فاإن البنك �سيتاأثر اإن مل يتمكن من جماراة مناف�سيه الآخرين فيما يتعلق باأ�سعار وجودة 

منتجاته وخدماته، وهو ما قد يوؤثر �سلبًا على الأداء املايل للبنك )راجع اأي�سًا الق�سم 2 "عوامل املخاطرة"(. 
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وت�سمل نقاط قوة البنك الآتي:

االسم التجاري للبنك12   4   4

يتميز البنك بانت�سار عالمته التجارية يف اململكة، كما يتمّيز ا�سم البنك مع ما يحمله من تراث ميتد اإلى قرابة اأربعني )40( عامًا يف كونه مفتاح يعك�س �سورة جودة اخلدمات املقدمة 
من قبل البنك.

الخدمات املرصفية التجارية22   4   4

يوجد لدى البنك وحدة خم�س�سة للخدمات امل�سرفية التجارية توفر خدمات مالئمة ومنخف�سة التكلفة لعمالء البنك وت�ساعد يف توثيق العالقة بني البنك وال�سركات واملوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة. وقد كان البنك واحدًا من اأول البنوك يف اململكة التي تطور وحدة خدمات م�سرفية جتارية م�ستقلة خم�س�سة خلدمة ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 
ومتّكن البنك من تنمية هذه الوحدة وتطويرها لت�سبح واحدة من الوحدات التجارية الأكرث جناحًا داخل جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات )وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 

4-6-3-1-اأ "وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية"(، ويرى البنك اأن هذه الوحدة منحته مكانة رائدة يف قطاع التمويل الإ�سالمي داخل اململكة.

الثقافة الراسخة إلدارة املخاطر32   4   4

يتبنى البنك �سيا�سة تتطور با�ستمرار لإدارة املخاطر، حيث ا�ستثمر البنك -ول يزال ي�ستثمر- ب�سكل كبري يف حت�سني اإجراءات اإدارة املخاطر لديه، مع اأداء مهام اإدارة املخاطر من قبل 
عدد من وحدات الدعم وجلان جمل�س الإدارة )راجع الق�سم 5-7 "جلان جمل�س الإدارة"(. كما اأقر البنك �سيا�سة متحفظة لتحديد املخ�س�سات حيث مّثل اإجمايل املخ�س�سات بنهاية 
ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016م ما ن�سبته 156.3% من القرو�س املتعرثة مقارنة بن�سبة 173.0% بنهاية ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015م وبن�سبة 172.6% بنهاية 
ال�سنة املالية املنتهية يف دي�سمرب 2014م. وُيعد تعر�س البنك حمدودًا ملخاطر تقلب اأ�سعار العمالت واأدوات ال�ستثمار اخلا�سة والتزامات الدين امل�سمونة )CDOs( )وملزيد من التفا�سيل 

حول هذه املخاطر، راجع الق�سم 2 "عوامل املخاطر"(.

الفريق اإلداري املتمرس42   4   4

يتاألف الفريق الإداري من اأفراد على م�ستوى عاٍل من التمر�س واخلربة، حيث يجمعون بني اخلربة يف القطاع واملعرفة الكبرية بال�سوق ال�سعودية )راجع اأي�سًا الق�سم 5 "اإدارة البنك 
وحوكمته"(. ويف م�سار حتويل البنك اإلى بنك ملتزم باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، جتّمع لدى الفريق الإداري بالبنك قدرًا كبريًا من اخلربة واملعرفة املرتبطة بامل�سائل الت�سغيلية املطلوبة 

لبنك اإ�سالمي. ويرى البنك اأن هذه اخلربة �سوف ت�سع فريقه الإداري يف مكانة قوية ملواجهة التحديات املحتملة.

التدريب والتطوير الشامل لفريق العمل52   4   4

يقدم البنك خدمات تدريب منتظمة لفريق العاملني لديه على جميع امل�ستويات، وذلك من خالل ق�سم التدريب املخ�س�س لذلك داخل جمموعة املوارد الب�سرية يف البنك. وُيلزم املوظفني 
اجُلدد بح�سور برنامج تدريبي يزودهم بتعريف �سامل ملنتجات البنك وخدماته. وي�سعى البنك كذلك من خالل الربامج املبتكرة لتطوير امل�سرية املهنية للموظفني وتو�سيع نطاق معرفة 
موظفيه بكل خدماته امل�سرفية. ويرى البنك اأن برامج التدريب والتطوير هذه اأ�سهمت يف رفع م�ستوى املهارات لدى موظفي البنك واملت�سحة من خالل خدمتهم للعمالء واأداء واجباتهم، 
مما ترتب عليه كون البنك ُينظر له كبنك رائد يف قطاع اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية. يف �سبتمرب 2017م قدم البنك ما يزيد عن 272دورة تدريبية ملوظفيه، مبا ميثل نحو 2.5 يومًا 

تدريبيًا لكل موظف. 

املرصفية اإلسالمية62   4   4

ُيعد البنك )و�سركاته التابعة والزميلة( ملتزم متامًا باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ويقدم نطاقًا وا�سعًا ومتنوعًا من املنتجات املالية املطابقة لأحكام ال�سريعة للعمالء مبختلف اأنواعهم. 
وتتمثل اأهم املنتجات التي يقدمها البنك يف املنتجات القائمة على املرابحة وامل�ساركة والتورق والإجارة. ويعمل البنك با�ستمرار على تب�سيط منتجاته وخدماته لتلبية متطلبات ال�سوق 
املتغرية، كما يجري تخ�سي�س تلك املنتجات واخلدمات وفقًا لالحتياجات املحددة لكل عميل. ويبدي البنك التزامًا قويًا بتطوير منتجات جديدة لتو�سيع جمموعة املنتجات املقدمة 
لعمالئه، وقد خ�س�س البنك الكثري من املوارد املالية والب�سرية لتطوير حلول متويل مبتكرة ومتطورة بطريقة مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وت�سمل املنتجات التي يقدمها البنك 

البطاقات الئتمانية ومنتجات التمويل ال�سكني ومنتجات متويل التجارة ومنتجات وخدمات الإدارة النقدية ومنتجات الودائع والدخار.

 ويرى البنك اأن 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 �ساأنها الإ�سهام يف متكينها من ا�ستقطاب املزيد من العمالء وزيادة ح�ستها ال�سوقية م�ستقباًل. 

ويف �سبيل �سمان تقدمي كافة املعامالت واخلدمات وهيكلتها بطريقة مطابقة لأحكام ال�سريعة، اأن�ساأ البنك اإدارة املجموعة ال�سرعية والتي تتولى ن�سر الوعي مببادئ ال�سريعة على م�ستوى 
البنك، والبحث عن اآخر التطورات يف القطاع ودرا�ستها، بالإ�سافة اإلى تن�سيق عملية املوافقة على املنتجات واخلدمات من قبل الهيئة ال�سرعية ومراقبة ومراجعة تطبيق البنك لقرارات 

الهيئة ال�سرعية للتاأكد من التزام البنك بذلك )وملزيد من التفا�سيل، راجع الق�سم 4-6-17 "املجموعة ال�سرعية"(.

التمويل السكني72   4   4

يقدم البنك لقاعدة عمالئه حلوًل مبتكرة للتمويل العقاري. وي�سعى البنك اإلى تقدمي منتجات تت�سم باملرونة والبتكار م�سممة لتلبية احتياجات التمويل اخلا�سة لكل عميل والتي تكون 
غالبًا م�سحوبة بعرو�س ترويجية، مثل ت�سمني تاأثيث املنزل كجزء من حزمة �ساملة مقدمة للعميل. وي�ستفيد البنك من عالقاته القوية مع املطورين والوكالء العقاريني من اأجل الرتويج 
ملنتجات التمويل ال�سكني للعمالء املحتملني اجُلدد. هذا مع العلم اأن املنتجات املبتكرة وقنوات التوزيع املتباينة التي طورها البنك يف هذا القطاع متنحه ميزة تناف�سية على البنوك 
واملوؤ�س�سات املالية الأخرى التي بداأت يف تقدمي منتجات مماثلة موؤخرًا، وو�سعت البنك يف مكانة رائدة لال�ستفادة من فر�س النمو القوية املحتملة يف امل�ستقبل يف قطاع التمويل العقاري 

داخل اململكة لل�سركات والأفراد على حد �سواء )وملزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 4-6-2-3-ج "منتجات التمويل العقاري"(.

االبتكار يف التقنية82   4   4

يعتمد البنك بقوة على اأنظمته التقنية والآلية لأغرا�س مراقبة الأداء املايل وجمع املعلومات التي متكنه من اإدارة الأعمال بطريقة فعالة ومنخف�سة التكلفة وتزويد العمالء بخدمات 
�سريعة وفعالة واآمنة. وقد كانت �سركة اجلزيرة كابيتال واحدة من اأولى موؤ�س�سات اخلدمات املالية يف اململكة التي تقوم باإن�ساء من�سة تداول على الإنرتنت "تداولكم" لأغرا�س توفري 

ن العمالء من التداول يف عدد من اأ�سواق الأ�سهم الإقليمية والدولية.  خدمات الو�ساطة اإلى عمالئها، والتي تو�سعت يف عام 2010م لت�سبح من�سة تداول عاملية متكِّ
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ويف عام 2011م، بداأ البنك يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية على الإنرتنت "اجلزيرة اأونالين"، الذي اأتاح تقدمي عدد من املنتجات واخلدمات املبتكرة على الإنرتنت، بالإ�سافة اإلى التنويع 
امل�ستمر لقنوات التوزيع لديه. وقد كان البنك من اأوائل البنوك الإ�سالمية يف اململكة التي ت�سمح ب�سداد فواتري املرافق وبطاقات الئتمان من خالل القنوات اللكرتونية، مثل اأجهزة 

ال�سراف الآيل. وي�سعى البنك اإلى الت�سويق والرتويج لإمكانياته التقنية وعرو�سه للخدمات امل�سرفية على الإنرتنت اإلى العمالء احلاليني واجلدد على حد �سواء.

ود�ّسن البنك يف حمرم 1432هـ )املوافق يناير 2011م(، خدمة "اجلزيرة كا�س اأونالين"، وهي اأداة لإدارة النقد خم�س�سة للعمالء من ال�سركات تهدف اإلى زيادة الفعالية وخف�س 
املخاطر املرتبطة باإيداع اأو �سحب مبالغ نقدية كبرية. 

ويف عام 2013م، اأكمل البنك �سخ ا�ستثمارات كبرية يف ترقية تقنيته الأ�سا�سية للخدمات امل�سرفية ف�ساًل عن حتديث تقنية اأجهزة ال�سراف الآيل لدعم تو�سع قطاع اخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد. وقد �سهد عام 2014م قيام البنك با�ستثمارات هامة يف الرتقاء بتجربة العمالء من م�ستخدمي بطاقات الئتمان، مبا يف ذلك قيام البنك باإ�سدار بطاقات ما�سرتكارد واأي�سا 
بطاقات فيزا. وبالإ�سافة اإلى ذلك، قام البنك باإن�ساء خدمة �سداد للدفع اللكرتوين التي متكن من اإجراء العمليات ال�سرائية عن طريق الإنرتنت من خالل ا�ستخدام احل�ساب اجلاري، 

وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، حيث كان البنك من اأول البنوك التي مت اختيارها لتفعيل هذه اخلدمة.

"اجلزيرة  والتي �سملت طرح تطبيق  الإنرتنت،  الثانية من قناته للخدمات امل�سرفية على  البنك خالل عام 2013م املرحلة  البنك بتح�سني جتربة عمالئه، د�ّسن  التزام  وكجزء من 
�سمارت"، املتاح على من�سات هواتف اأندرويد واأي اأو اأ�س )IOS( ومايكرو�سوفت. وي�ستطيع العمالء من خالل تطبيق اجلزيرة �سمارت الو�سول اإلى ح�ساباتهم امل�سرفية وتنفيذ اأن�سطة 

م�سرفية عن بعد من خالل هواتفهم الذكية. وقد كان "اجلزيرة �سمارت" اأول تطبيق للخدمات امل�سرفية يتم تد�سينه على من�سة مايكرو�سوفت للهواتف اجلوالة يف اململكة.

ويرى البنك اأن تركيزه على البتكار 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�سلة �سرعة ال�ستجابة لحتياجات العمالء واإبداء املرونة يف مواجهة العوامل التناف�سية والديناميكية للبيئة التي تزاول فيها اأن�سطتها. ويرى 
البنك اأن تلك املرونة ت�سعه يف مكانة ي�ستطيع من خاللها زيادة ح�سته ال�سوقية يف املنتجات الأ�سا�سية يف امل�ستقبل القريب. كما اأن البتكارات التقنية للبنك ت�سمح له باإدارة التكلفة 

والتحكم فيها ب�سكل اأف�سل.

املسؤولية االجتامعية92   4   4

البنك هو موؤ�س�سة تربطها عالقات وثيقة باملجتمع داخل اململكة. وقد قامت فل�سفة البنك على بناء روابط قوية مع املجتمع املحلي ويعتزم موا�سلة تعزيز التطوير الإيجابي للمجتمع داخل 
اململكة. ويرى البنك اأنه من املتطلبات الأ�سا�سية اأن يحافظ على مكانته كبنك رائد ملتزم باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وقد د�ّسن البنك يف اإطار تلك الفل�سفة برنامج "خري اجلزيرة 
لأهل اجلزيرة" يف جمادى الأول لعام 1427هـ )املوافق يونيو 2006م(، حيث ر�سد مائة )100( مليون ريال �سعودي لتوفري الربامج اخلريية واملجتمعية اخلا�سة يف اململكة انطالقًا من 
تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف. ومنذ عام 2006م والبنك ُيطبق جمموعة من الأن�سطة التي تهدف اإلى دعم املجتمع وم�ساندته، مثل تقدمي امل�ساعدات املالية ملختلف املجتمعات اخلريية 
وتد�سني برامج التدريب املهني لل�سباب ال�سعودي من الذكور والإناث ورعاية برامج لتدريب املعاقني وال�سم والبكم بالإ�سافة اإلى اإعداد برامج تهدف اإلى تعزيز رفاهية العائلة والوعي 

الثقايف.

وقد بلغ عدد امل�ستفيدين من برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة خالل الن�سف الأول لعام 2017م مبختلف براجمه واأن�سطته يف خمتلف مدن وحمافظات اململكة العربية ال�سعودية 
ثالثة اآلف وثمامنائة و�سبعة وثمانون )3.887( �سابًا وفتاة، وبلغ اإجمايل ما اأنفق على الربنامج خم�سة ع�سر مليون و�ستمائة و�سبعة ع�سر األف و�سبعمائة وت�سعون )15.618.790( 

ريال �سعودي.

اإلسرتاتيجية31   3

يتمثل الهدف ال�سرتاتيجي للبنك يف اأن ي�سبح مقدمًا رائدًا للمنتجات املالية املبتكرة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، اإلى جانب تقدمي خدمات متميزة وقيمة كبرية لعمالئه 
وم�ساهميه وموظفيه وجمتمعه. ويهدف البنك اإلى اأن ي�سبح حمل اختيار امل�ستثمرين والعمالء واملوظفني، مع تفوقه على مناف�سيه يف ال�سوق من حيث الأفكار اجلديدة والبتكار واملعرفة 

باملنتجات واخلدمات. 

ويرى البنك اأن ا�ستمرار منو اقت�ساد اململكة وتو�سع القطاع اخلا�س به �سوف يعزز الطلب على التمويل املتوافق مع اأحكام ال�سريعة من القطاعني العام واخلا�س. وبهذا، فاإن من بني 
الأهداف الرئي�سية للبنك الإ�سهام اجلدي يف هذا النمو املتوا�سل من خالل جمموعة منتجاته وخدماته املبتكرة.

ومن خالل تركيز ا�سرتاتيجية البنك عرب �سرائح الأفراد وال�سركات، اإلى جانب اللتزام بالرتقاء بالكفاءات الداخلية، يهدف البنك اإلى حتقيق عائد اأكرب على الأ�سهم مل�ساهميه.

وفيما يلي بيان بالأهداف ال�سرتاتيجية الأو�سع نطاقًا للمجموعة:

اسرتاتيجية النمو12   5   4

حّدد البنك قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد باعتباره م�ساهم رئي�سي يف النمو امل�ستقبلي. ويتمثل هدف البنك من قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف حتقيق اأق�سى منو يف الأرباح 
من خالل زيادة ح�سته ال�سوقية من ال�سرائح امل�ستهدفة الرئي�سية مع تلبية احتياجات كافة ال�سرائح: منخف�سي ومتو�سطي ومرتفعي الدخل؛ واخلدمات امل�سرفية ذات الأولوية؛ والتمويل 

ال�سكني، وبطاقات الئتمان.

 ويف �سبيل حتقيق هذه الغاية يهدف البنك اإلى تقدمي خدمات متكاملة ل�سرائحه امل�ستهدفة من خالل موا�سلة توفري جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املطابقة لأحكام ال�سريعة 
الإ�سالمية واملدعومة من فريق مبيعات متميز وبنية حتتية متميزة تديرها قوة عاملة موؤهلة ومدربة ومتتلك احلافز. ويهدف البنك اأي�سًا اإلى �سمان اإجراء مراقبة فعالة من حيث التكلفة 
بحيث يت�سنى له مناف�سة البنوك الأخرى يف ال�سوق امل�سرفية الإ�سالمية. و�سوف يتحقق ذلك من خالل ا�ستخدام اأحدث التقنيات )مبا يف ذلك نظم التحكم الآيل(، والإدارة الفعالة 

للمخاطر.

اإلى تنمية فر�سه ال�ستثمارية وتقدمي منتجات مبتكرة منا�سبة للعمالء واإحداث توازن مثايل بني الدخل القائم على العوائد  ويف قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات، يهدف البنك 
والدخل القائم على الر�سوم الإدارية، مع هدف نهائي يتمثل يف حت�سني ربحيته وقاعدة اأ�سوله. ويهدف البنك اإلى زيادة اأرباحه الناجتة عن حمفظة القرو�س من خالل تنويع حمفظته 
بني خمتلف القطاعات مع موا�سلة التاأكيد على تقدمي منتجات عالية اجلودة مدعومة باإدارة عالقات فعالة و�سيا�سة ت�سعري تناف�سية. وعلى وجه اخل�سو�س، يهدف البنك اإلى تنويع 
قاعدة عمالئه من خالل خف�س الرتكيز على ال�سركات الكربى يف حمفظة القرو�س والرتكيز باملقابل على �سريحة ال�سركات متو�سطة احلجم، مع تعزيز ميزته التناف�سية يف هذا املجال 
من خالل توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة لهذا ال�سوق. ويف حني اأن التعامل مع ال�سركات ال�سغرية ومتو�سطة احلجم قد يكون معر�س نظريًا ملخاطر اأعلى من تلك املرتبطة 
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بالتعامل مع ال�سركات الكربى، اإل اأن التعامل مع ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يعد اأكرث ربحية للمجموعة. ويرى البنك اأن �سيا�ساته الإقرا�سية مدعومة بن�سبة حتّفظ ت�سمح للبنك 
بالتو�سع بالإقرا�س ومواكبة النمو القت�سادي يف اإطار خماطرة مقبول مبا يكفي لتمكني البنك من حتديد ال�سركات ذات امل�ستوى املقبول من خماطر الئتمان واأن عالقات العمل الوثيقة 

التي يطورها عادة مع هوؤلء العمالء متكنه من املراقبة الناجحة لحتمالت التعرث وتدهور احلالة الئتمانية.

ويهدف البنك اإلى تو�سيع قدراته وقاعدة عمالئه يف قطاع م�سرفية ال�سركات، وحتديدًا تو�سيع قاعدة العمالء من املوؤ�س�سات املالية واأجهزة القطاع العام، ف�ساًل عن تو�سيع خدمات 
ال�سفقات امل�سرفية. ويرى البنك اأنه ي�ستطيع حتقيق هذا من خالل ال�ستفادة من العالقات التي طورها يف قطاعات اأخرى يف البنك، مع التقييم امل�ستمر لربحية العالقات مع العمالء 
احلاليني يف قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وال�ستفادة من البيع املتبادل داخل البنك، اإلى جانب توفري منتجات وخدمات متميزة وتناف�سية للعمالء وتعزيز العالقات مع بنوك 
املرا�سلة. و�سوف يوا�سل البنك تطوير روابطه مع البنوك الأخرى عرب قارتي اأفريقيا واآ�سيا من اأجل تعزيز قدراته، ل �سيما يف مبادرات متويل امل�ساريع، والتعاون مع املوؤ�س�سات الدولية 

)مثل البنك الإ�سالمي للتنمية( من اأجل ال�ستفادة من اأن�سطتها 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 ال�ستفادة من عالقات البنك احلالية يف قطاع 
م�سرفية ال�سركات عن طريق وحدة اخلدمات التجارية التابع له، مبا يف ذلك ا�ستهداف الأفراد اأ�سحاب املالءة املالية العالية الذين ي�سكلون جزءًا من قاعدة عمالء البنك، ف�ساًل عن 

دعم مركز �سيولة البنك وتنويع قاعدته ال�ستثمارية مبا يتما�سى مع ال�سيا�سة ال�ستثمارية ويف حدود خماطرة متحفظة.

وفيما يتعلق بخدمات الو�ساطة، تهدف �سركة اجلزيرة كابيتال )اململوكة بالكامل للبنك( اإلى موا�سلة تقدمي خدمات و�ساطة على اأعلى م�ستوى لعمالئها. وت�سمل الأولويات ال�سرتاتيجية 
ل�سركة اجلزيرة كابيتال: تنويع مواردها ب�سكل اأكرب من خالل تطوير قدراتها يف اإدارة الأ�سول اإذ ترى �سركة اجلزيرة كابيتال اأن �سوق اإدارة الأ�سول يف اململكة ميتلك فر�س منو م�ستقبلي 
قوية، وكذلك التعاون مع البنك فيما يتعلق باأن�سطة التمويل بالهام�س. وتنوي �سركة اجلزيرة كابيتال كذلك موا�سلة ال�ستثمار يف اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية من اأجل زيادة اإيراداتها 

من الأن�سطة القائمة على الر�سوم، مبا يف ذلك تقدمي خدمات متويل ال�سركات وتقدمي امل�سورة يف �سفقات اأ�سواق راأ�س املال داخل اململكة.

وفيما يتعلق باأن�سطة التاأمني، تهدف �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين )وهي �سركة زميلة للبنك( اإلى موا�سلة اإمداد العمالء مبجموعة من خدمات التاأمني ) وملزيد من التفا�سيل راجع 
الق�سم 4-6-18-3 "�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين"(.

تنويع قاعدة العمالء22   5   4

ينوي البنك حت�سني قاعدته التمويلية من خالل زيادة ح�سته من �سوق الودائع املحلية عرب �سبكة فروعه خلدمات الأفراد ومكاتبه الإقليمية خلدمات ال�سركات ومنتجاته التي تركز على 
العمالء. ومتا�سيًا مع هذا النهج، زاد البنك من عدد فروعه يف اململكة اإلى ت�سعة و�سبعني )79( فرعًا وت�سعة ع�سر )19( ق�سمًا لل�سيدات كما بتاريخ هذه الن�سرة. وف�ساًل عن ذلك، ينوي 
البنك تنويع انفتاحه على ال�سركات من خالل اإقرا�س عدد اأكرث تنوعًا من عمالء ال�سركات �سمن �سريحة ال�سركات املتو�سطة. كما يخطط البنك لتو�سيع �سبكة توزيعه من خالل موا�سلة 
ال�ستثمار يف تركيب اأجهزة �سرف اآيل جديدة وتوفري قنوات توزيع بديلة، مثل اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت والهاتف. ويتوقع البنك اأن تو�سيع نطاق فروعه و�سبكته من اأجهزة 

ال�سرف الآيل �سوف يوفر من�سة لتد�سني منتجات وخدمات جديدة و�سوف ميّكن البنك من تقدمي اخلدمات بفاعلية لقاعدة عمالئه املتنامية.

جودة الخدمة32   5   4

ي�سعى البنك اإلى متييز نف�سه عن مناف�سيه من خالل الرتكيز على توفري خدمات متميزة عالية الفعالية يف الوقت املنا�سب تفي باحتياجات العمالء يف اأي وقت. ويراجع البنك بانتظام 
م رائد للخدمات املالية املطابقة  جميع نقاط التوا�سل مع عمالئه، بهدف اإدخال حت�سينات على جميع م�ستويات اخلدمات التي يتلقاها العمالء. و�سوف يوا�سل البنك تقدمي نف�سه كمقدِّ

لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية لكل من ال�سركات والأفراد يف ال�سوق ال�سعودية.

االستثامر يف املوظفني والتقنية42   5   4

ن البنك من تعزيز  ي�سخ البنك ا�ستثمارات هائلة يف ا�ستقطاب وتطوير الكفاءات امل�ستقبلية )من خالل تدريبهم( ل�سمان توفري طاقم متميز يف جمالت الإدارة والأعمال وامل�ساندة ميكِّ
خرباته والرتقاء مبعايري تقدمي اخلدمات يف امل�ستقبل على املدى الق�سري والطويل. وقد طرح البنك مبادرات تهدف اإلى حتفيز املوظفني لتحقيق م�ستويات عالية من الكفاءة ف�ساًل عن 
اإمدادهم باأف�سل بيئة عمل ممكنة. وعلى نحو مماثل، يهدف البنك اإلى موا�سلة ا�ستثماراته الهائلة يف التقنية والنظم الآلية مبا ميكنها من التح�سني امل�ستمر لعمليات الإدارة واملراقبة 

املالية الداخلية ف�ساًل عن ال�ستمرار يف تقدمي خدمات عمالء تت�سم بال�سرعة والفعالية.

أعامل البنك41   3

نظرة عامة12   6   4

يهدف البنك اإلى تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�سرفية املطابقة لأحكام ال�سريعة. ويزاول البنك اأن�سطته ح�سريًا داخل اململكة من خالل فروعه املتعددة ، ف�ساًل عن وجود 
مقر رئي�سي واحد للبنك يف مدينة جدة واإدارتني اإقليميتني يف كل من الريا�س واخلرب. 

وتندرج اأن�سطة البنك التجارية �سمن قطاعات الأعمال التالية:

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد: يقدم هذا القطاع لالأفراد خدمات الودائع واحل�سابات اجلارية )مبا يف ذلك من خالل تقدمي اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية(، وكذلك  �
العقاري، وخدمات حتويل  التمويل  للتمويل ال�سخ�سي"( وبطاقات الئتمان، ومنتجات  "برنامج دينار  ال�سخ�سية وال�سحوبات على املك�سوف )من خالل  تقدمي القرو�س 

الأموال، و�سداد فواتري املرافق العامة. 

كما يقدم القطاع خدمات خا�سة للعمالء اأ�سحاب املالءة املالية العالية الذين ُي�سنفون �سمن اأعلى �سريحة. وي�سعى البنك اإلى اأن ي�سبح حمل اختيار الأفراد ال�سعوديني 
من ذوي املالءة املالية العالية واملكاتب العائلية من خالل تقدمي خدمات رائدة يف اإدارة الرثوات والت�سهيالت الئتمانية واحل�سابات اخلا�سة.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات: يقدم هذا القطاع جمموعة من اخلدمات امل�سرفية لل�سركات، وت�سمل تلك اخلدمات القرو�س وغريها من الت�سهيالت الئتمانية )مبا يف  �
ذلك من خالل تقدمي التمويل امل�سرتك مع بنوك اأخرى( والودائع واحل�سابات اجلارية، وخدمات اإدارة النقد. ومتار�س اأعمال قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات من 
خالل خم�س وحدات اأعمال تتمثل يف: وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية، ووحدة اإدارة املعامالت امل�سرفية العاملية، وق�سم التمويل املتخ�س�س، ووحدة املوؤ�س�سات املالية، 

ووحدة القطاع العام.



34

اخلزينة: ُتعنى اخلزينة باإدارة متطلبات البنك من ال�سيولة والتمويل، وتقدم اأي�سًا لعمالء البنك جمموعة من اخلدمات واملنتجات املالية ومنتجات التحوط وغريها من  �
منتجات وخدمات اخلزينة. كما يتولى قطاع اخلزينة م�سوؤولية اإدارة حمفظة ا�ستثمارات البنك. 

ُت�سجل التعامالت التي تتم بني قطاعات اأعمال البنك على اأ�سا�س �سعر نقل ال�سيولة لدى البنك. وتتاألف موجودات ومطلوبات القطاع ب�سكل اأ�سا�سي من املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية.

التدقيق الداخلي وجمموعة  اإدارة املخاطر وجمموعة  ال�سريعة وجمموعة  اأق�سام الدعم الأخرى، ومن بني هذه الأق�سام جمموعة  البنك الأ�سا�سية مب�ساندة عدد من  اأن�سطة  وحتظى 
امل�ساندة. ويف ما عدا ما هو مذكور يف هذا الق�سم، ل يوجد للبنك اأي نية لإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة اأن�سطته كما ل يوجد اأي منتجات اأو ن�ساطات جديدة جوهرية يعتزم البنك 

تقدميها اأو ممار�ستها. كما ل يوجد لدى البنك اأي �سيا�سات ب�ساأن الأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وطرق معينة لالإنتاج. 

الخدمات املرصفية لألفراد22   6   4
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اإلى غريها من  بالإ�سافة  الأفراد وذلك من خالل تقدمي جمموعة متنوعة من احل�سابات،  للعمالء  الودائع  البنك على تقدمي خدمات  يركز قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد لدى 
اإلى تقدمي خدمات فعالة مدعومة باأنظمة تقنية قوية و�سرعة يف  املنتجات واخلدمات اخلا�سة بالأفراد، مبا يف ذلك القرو�س ال�سخ�سية وال�سحوبات على املك�سوف. ويهدف البنك 
تقدمي املنتج. هذا ويطبق البنك عددًا من املعايري لتحديد اأهلية العميل الفرد للح�سول على املنتج، وتختلف املعايري باختالف املنتج. ومن العوامل التي ياأخذها البنك يف العتبار: 
اجلدارة الئتمانية لل�سخ�س املعني، وما اإذا كان راتبه ُيحول اإلى ح�ساب لدى البنك، ووظيفة ال�سخ�س، ومدة تعامله مع البنك، وعمره، ومتو�سط دخله ال�سهري. اإ�سافة اإلى ذلك، يقدم 
البنك جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات لهوؤلء العمالء عن طريق �سبكة فروعه واأجهزة ال�سراف الآيل، مبا يف ذلك البطاقات الذكية، واخلدمات امل�سرفية الهاتفية واخلدمات 

امل�سرفية عرب الإنرتنت.

يتعلق  وفيما  الدخل.  وزيادة �سايف  الإيرادات  بتوليد  يتعلق  للبنك فيما  امل�ستقبلية  و�ستظل نقطة حمورية لالإ�سرتاتيجية  البنك تطوًرا كبرًيا،  امل�سرفية لالأفراد يف  و�سهدت اخلدمات 
با�ستحواذ البنوك على القرو�س القائمة واملربمة بني العمالء الأفراد والبنوك الأخرى، بلغت ح�سة البنك ال�سوقية ما ن�سبته 4.0% من �سايف قرو�س الأفراد املقدمة من البنوك بنهاية 

�سهر دي�سمرب 2016م. 

اإلى تنويع خدماتها مع الرتكيز على منتجات التمويل العقاري  وفيما توا�سل اخلدمات امل�سرفية لالأفراد زيادة ح�ستها ال�سوقية من التمويل ال�سخ�سي، فاإنها يف ذات الوقت ت�سعى 
وبطاقات الئتمان. وقد مكن هذا البنك من تو�سيع قاعدة عمالئه لت�سم الريا�س وجدة والدمام والطائف وجازان واأبها. وتتاألف �سبكة الفروع من "نقاط بيع" �سغرية وفعالة من حيث 
التكلفة ُت�سَتخَدم "كقاعدة" مُتّكن وكالء مبيعات التجزئة لدى البنك من الو�سول اإلى عمالء حمتملني اإلى جانب ت�سويق منتجات جديدة للعمالء احلاليني. وبهذه الطريقة ُتدار تكاليف 

التو�سع يف فروع البنك ب�سورة فعالة.

كذلك يوجد لدى البنك ت�سعة ع�سر )19( ق�سم لتقدمي اخلدمات امل�سرفية لل�سيدات ب�سكل ح�سري. ويتبع قطاع ال�سيدات نهًجا مميًزا يف البيع ي�ستمل على ت�سويق منتجات مف�سلة 
بح�سب احتياجات العميالت بدًل من تقدمي منتجات تقليدية موحدة.

وقام البنك بتطوير مفهوم اخلدمات امل�سرفية ذات الأولوية والذي يعد جزءا ل يتجزاأ من خدمات البنك التي يقدمها اإلى عمالئه من ذوي املالءة املالية العالية. حيث يقدم البنك 
امل�سورة لهوؤلء العمالء ب�ساأن الإدارة الكلية للرثوات وال�ستثمار، كما يوفر لهم الو�سول التف�سيلي للمدخرات ومنتجات ال�ستثمار املهيكلة ذات اإمكانات الدخل العالية وجمموعة متنوعة 
من القنوات امل�سرفية الإلكرتونية ومينحهم نقاط مكافاآت لولئهم، بالإ�سافة اإلى خدمات م�سرفية خمف�سة على املعامالت وتخفي�سات على التحويالت الدولية ور�سوم ا�سرتاكات 

منتجات ال�ستثمار.

وبلغ اإجمايل موجودات البنك يف قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد )20.0( مليار ريال �سعودي )بواقع 29.7% من اإجمايل موجودات البنك( بنهاية الربع الثالث من العام 2017م، 
وذلك مقارنة مببلغ )20.2 ( مليار ريال �سعودي )بواقع 30.4% من اإجمايل موجودات البنك( بنهاية عام 2016م ومببلغ )19.6( مليار ريال �سعودي )بواقع 31.0% من اإجمايل 
اإجمايل موجودات البنك( بنهاية عام 2014م. وقد �سكل قطاع اخلدمات امل�سرفية  موجودات البنك( بنهاية عام 2015م، ومببلغ )18.9( مليار ريال �سعودي )بواقع 28.5% من 
لالأفراد 42.9% من اإجمايل الدخل الت�سغيلي للمجموعة يف الربع الثالث من العام 2017م، وذلك مقارنة بن�سبة 38.3% و 30.6% و 33.2% يف ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2016م، و2015م، و 2014م على التوايل. 

وي�ستفيد قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد لدى البنك من عالقة عمالء اخلدمات امل�سرفية لل�سركات والتي تكون طويلة الأمد، ونتيجة لذلك، ي�سكل موظفو عمالء البنك من ال�سركات 
العديد من عمالء اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. ومع ذلك، ي�سكل املوظفون احلكوميون ما ن�سبته تقريبًا 64.4% من عمالء قرو�س التجزئة )من حيث العدد( بنهاية �سهر �سبتمرب 

2017م، وخا�سة املوظفون التابعون لوزارة ال�سحة ووزارة التعليم، اإذ ُت�سرف رواتبهم عن طريق البنك.

اجلدير بالذكر اأن جميع منتجات التجزئة التي يقدمها البنك متوافقة مع اأحكام ال�سريعة ويوافق عليها من قبل الهيئة ال�سرعية.
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يقدم قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد جمموعة من اخلدمات اخلا�سة لعمالء البنك من ذوي املالءة املالية العالية كخدمات الودائع وخدمات الت�سهيالت الئتمانية لكبار العمالء 
وغريها من اخلدمات التي تركز على اإدارة ثرواتهم. ويبلغ اإجمايل الودائع واحل�سابات اجلارية لعمالء امل�سرفية اخلا�سة )13.026 مليار( ريال �سعودي كما بنهاية �سهر �سبتمرب 
2017م. كما تقدم جمموعة اجلزيرة خيارات وا�سعة من املنتجات ال�ستثمارية املحلية والدولية املتاحة من خالل �سركة اجلزيرة كابيتال. وعلى �سعيد مراكز البنك املخ�س�سة لتقدمي 
هذا النوع من اخلدمات فقد قام البنك باإعادة ت�سميم مركزه يف مدينة جدة يف الإدارة العامة ليتنا�سب مع الهوية اجلديدة للبنك، كما مت اإن�ساء مركز اإ�سايف يف مدينة اخلرب يف مبنى 
الإدارة الإقليمية وفق اأرقى التجهيزات التي تعزز ال�سعور بالهوية اخلا�سة. وتقوم هذه املراكز بتقدمي اخلدمات والعمليات امل�سرفية التي يحتاجها كبار العمالء من قبل كوادر �سعودية 
موؤهلة متواجدة يف كل مركز تابع لقطاع خدمات امل�سرفية اخلا�سة، حيث تتمتع تلك الكوادر بخربات م�سرفية طويلة، ويحمل معظم اأفراده �سهادات عاملية يف اإدارة الرثوات وذلك يف 

�سبيل خدمة اإدارة الرثوات وفقًا لأعلى املعايري العاملية. 
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ت�سمل املنتجات واخلدمات الأ�سا�سية التي يقدمها البنك لعمالئه من الأفراد ما يلي:

أ- التمويل الشخيص

يقدم البنك جمموعة متنوعة من التمويل ال�سخ�سي لعمالئه من اأجل تلبية جمموعة وا�سعة من متطلبات التمويل اخلا�سة بهم. ويدار برنامج التمويل ال�سخ�سي من خالل برنامج دينار 
للتمويل ال�سخ�سي املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والذي يعتمد على هيكلة املرابحة اأو التورق. كما ي�سعى البنك اإلى توفري اأ�سعار تناف�سية، اإلى جانب تطبيق عدد من معايري 
الأهلية على املتقدمني )ت�سمل التاريخ الئتماين والوظيفة والعمر(. ويقبل البنك حتويالت العمالء املحتملني لقرو�سهم ال�سخ�سية من البنوك الأخرى اإلى البنك كما ي�سعى اإلى م�ساعدة 
العمالء على تلبية احتياجاتهم من اإعادة التمويل يف هذا ال�سدد. كما يقدم البنك منتجات اإ�سافية ملنتجات التمويل ال�سخ�سي، مثل منتج التاأمني على احلياة )من خالل �سركة اجلزيرة 

تكافل تعاوين( من اأجل تغطية مبلغ التمويل يف حالة الوفاة ل �سمح اهلل.

ب- منتجات الودائع

ت�سكل منتجات الودائع جزءا مهًما من اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها البنك لالأفراد. ويقدم البنك جمموعة وا�سعة من منتجات الودائع بالعمالت املحلية والأجنبية، مبا يف ذلك 
ح�سابات الدخار واحل�سابات اجلارية وح�سابات رواتب ال�سركات. وب�سكل عام، ت�سمل ح�سابات الودائع لأجل واحل�سابات حتت الطلب والتي تكون قد طرحت مع ا�ستحقاقات وعائدات 

متعددة وذلك لتلبية متطلبات العمالء املتعلقة بالدخار وال�ستثمار والتي قد يح�سل العمالء يف مقابلها على قرو�س و/اأو �سحوبات بنكية على املك�سوف. 

وُيق�سم البنك ح�سابات الودائع لديه اإلى فئات منف�سلة تقدم كل منها مزايا خمتلفة للعمالء ولكل منها معايري اأهلية خا�سة بها. وت�سمل هذه الفئات برنامج احل�ساب "املا�سي" وبرنامج 
احل�ساب اجلاري. وت�سمل املزايا التي قد تقدم يف اإطار هذه الربامج الآتي: الإعفاء الكلي اأو اجلزئي من ر�سوم املنتجات واخلدمات امل�سرفية، توفري قاعات اجتماع جمانًا، عرو�س 
خا�سة للتمويل العقاري وخدمات التاأمني وبطاقات الئتمان، وخدمات حتويل الأموال، وخدمة الر�سائل الق�سرية وخدمات التنبيه التي ت�سعر العمالء باأحدث املعامالت امل�سرفية، 
وودائع نقاء والتي هي عبارة عن وديعة طويلة الأجل واأداة مالية تنموية ماأمونة املخاطر حتافظ على راأ�س املال باأرباح مناف�سة مقارنة بالأدوات الأخرى املماثلة لها يف اأ�سواق املــال وتعترب 

البديل الإ�سالمي املنا�سب للودائع التقليدية طويلة الأجـل حيث تقوم على اأ�سا�س بيع ال�سلع باملرابحة لتحقيق الربح بـدًل من العوائد املدفوعة على الودائع.

ج- منتجات التمويل العقاري

يقدم البنك لقاعدة عمالئه العامة حلوًل مبتكرة لتمويل امل�سكن من خالل "برنامج التمويل العقاري" الرائد يف هذا القطاع. 

وي�سعى البنك اإلى تقدمي منتجات تت�سم باملرونة والبتكار م�سممة لتلبية احتياجات التمويل املحددة لكل عميل. وغالًبا ما تكون هذه املنتجات م�سحوبة بعرو�س ترويجية مثل ت�سمني 
تاأثيث املنزل كجزء من حزمة �ساملة مقدمة للعمالء. ومن اأجل الرتويج ملنتجات التمويل العقاري، ي�سعى البنك اإلى ال�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 اأو الوحدات ال�سكنية اأو الأرا�سي( ب�سيغة الجارة 
مع الوعد بالتملك. وت�ستهدف هذه املنتجات املوظفني من جميع القطاعات اإ�سافًة اإلى اأ�سحاب املهن احلرة وب�سقف متويلي ي�سل اإلى 5 ماليني ريال �سعودي، وت�ستمل على خيارات 
الت�سوية املبكرة، والتكافل )التاأمني على احلياة( التي تعفي املدين من �سداد املبلغ امل�ستحق يف حالة الوفاة اأو التعر�س لالإعاقة الكلية ل �سمح اهلل، ف�ساًل عن التاأمني على املمتلكات 

والأ�سرار طوال فرتة التمويل. 

د- بطاقات االئتامن وأجهزة الرصاف اآليل

يطرح البنك جمموعة وا�سعة من بطاقات الئتمان امل�سممة ح�سب متطلبات العمالء وقدرات ال�سداد. 

يقدم البنك بطاقة فيزا "مي�سرة" التي تلبي الطلب املتزايد على احللول املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف قطاع ائتمان امل�ستهلك. وياأتي هذا املنتج يف ثالث �سور، بطاقات فيزا 
الكال�سيكية والبالتينية والذهبية، ولكل من هذه البطاقات جمموعة من ال�سروط واملزايا. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة، تعد ال�سمات املميزة الرئي�سية لبطاقات فيزا من الفئات الذهبية 
والبالتينية عن بطاقات فيزا الكال�سيكية هي اأن حاملي بطاقات فيزا من الفئات الذهبية والبالتينية يتمتعون بالقدرة على ال�ستفادة من جمموعة متنوعة من العرو�س اخلا�سة التي 
يقدمها البنك كما يح�سلون على مكافاآت وجوائز عند ا�ستخدامهم لهذه البطاقات. ويعمل برنامج املكافاآت بالنقاط على تعزيز الولء عن طريق منح النقاط عند كل عملية �سراء، حيث 
ميكن ا�سرتداد هذه النقاط يف مقابل عمليات ال�سراء من عدد كبري من ال�سركاء التجاريني ومن �سمنهم �سركات الطريان ومتاجر الإلكرتونيات واملطاعم وحمالت بيع الأزياء. وبنهاية 
عام 2013م، اأطلق البنك بطاقة ائتمان "ناديك" والتي حتمل �سعارات �سبعة اأندية �سعودية رائدة يف لعبة كرة القدم يرعاها البنك، وتتيح البطاقة للعمالء ت�سجيع اأنديتهم املف�سلة عن 
طريق ا�ستخدام البطاقة املالئمة، كما تقدم بطاقة الئتمان مزايا اإ�سافية للعمالء مبا يف ذلك اإعادة ن�سبة من قيمة امل�سرتيات. وكذلك طرح البنك موؤخرًا بطاقة ائتمان "اأجواء". وقد 
بلغ اإجمايل عدد بطاقات الئتمان امل�سدرة من قبل البنك حوايل 281.134 بطاقة ائتمانية حتى تاريخ هذه الن�سرة، مقارنة بحوايل 263.111 و 134.400 بطاقة ائتمانية بنهاية 

2016م و 2015م على التوايل. 

وفيما يتعلق باأجهزة ال�سراف الآيل، َيعترب البنك �سبكاته من اأجهزة ال�سراف الآيل جزًءا ل يتجزاأ من توفري خدمات موثوقة ومرنة وفعالة واآمنة لقاعدة عمالئه العامة. وقد بلغ عدد 
اأجهزة ال�سراف الآيل التابعة للبنك �ستمائة واأربعة وع�سرون )624( جهاز حتى تاريخ هذه الن�سرة مقارنة ب�ستمائة وواحد وع�سرون )621( جهازًا كما بنهاية 2016م، و�ستمائة واأحد 
ع�سر )611( جهازًا كما يف بنهاية 2015م مثبتة يف جميع اأنحاء اململكة عرب فروع البنك ويف مواقع اإ�سرتاتيجية ول ي�سمل ذلك املناطق التي لي�س بها اأفرع للبنك. هذا ويعد �سحب النقود 
ا على �سداد الفواتري عن طريق نظام الدفع "�سداد"، ف�ساًل عن طلب  وال�ستعالم عن الر�سيد من بني اخلدمات التقليدية التي توفرها اأجهزة ال�سراف الآيل. كما ت�ستمل اخلدمات اأي�سً

ك�سف احل�سابات البنكية ودفاتر ال�سيكات وخدمات حتويل الأموال. 

هـ- برنامج التمويل العقاري االستثامري

اأو املراكز  التجارية  املباين  اأو  ال�سكنية  املباين  العقارات ال�ستثمارية )مثل  للعمالء متلك  تتيح  والتي  التمويل ال�ستثماري  العقاري حتت مظلة  التمويل  البنك عدد من منتجات  يقدم 
التجارية( اأو احل�سول على �سيولة نقدية مقابل العقارات اململوكة م�سبقًا من العمالء ب�سيغة الجارة مع الوعد بالتملك. وت�ستهدف هذه املنتجات املوظفني من جميع القطاعات اإ�سافًة 
اإلى اأ�سحاب املهن احلرة وب�سقف متويلي ي�سل اإلى 20 مليون ريال �سعودي ح�سب املالءة املالية للعمالء، وتوفري هام�س ربح تناف�سي، ومعدلت ربح ثابتة اأو 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�سكل ربع �سنوي اأو ن�سف �سنوي اأو �سنوي( 
وذلك اعتماًدا على التدفقات النقدية للعميل اأو متطلباته ال�سخ�سية اأو املتعلقة باأعماله التجارية. وعادة ما يتيح البنك للعميل اإدارة العقار بهدف زيادة الدخل الناجت عن ا�ستخدام هذا 
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العقار، كما يوفر البنك برناجمًا يحتوي على منتجات تاأمني )التاأمني العام والتاأمني على احلياة( للحد من خماطر عدم ال�سداد. ويتوفر هذا الربنامج ملوظفي القطاعني العام واخلا�س 
واأ�سحاب الأعمال احلرة والعمالء ذوي املالءة املالية العالية الذين ترتاوح اأعمارهم بني واحد وع�سرين )21( و�ستني )60( عاًما )وذلك يف وقت �سداد الق�سط الأخري(.

و- منتجات مبتكرة تستهدف سوق الشباب

يقدم البنك جمموعة من املنتجات املبتكرة للعمالء الذين ترتاوح اأعمارهم بني خم�سة ع�سر ) 15( عاًما واأربعة وع�سرون )24( عاًما ممن يرغبون يف ال�ستفادة من اخلدمات امل�سرفية 
ا احل�سول على بطاقة ائتمان  املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية التي يقدمها البنك. ومن بني هذه املنتجات برنامج "طموح" الذي يوفر للعمالء ميزة الدخار. كما ي�سمل املنتج اأي�سً

"طموح" اخلا�سة بالبنك وغريها من اخلدمات ذات ال�سلة مثل حتويل الأموال بني احل�سابات والبنوك.

ز- الحساب البنيك

يوفر البنك للعميل طرق متعددة لفتح احل�ساب البنكي فبالإ�سافة اإلى فتح احل�ساب من خالل زيارة اأحد اأفرع البنك املتعددة يتيح البنك للعميل خا�سية فتح احل�ساب البنكي عن طريق 
املوقع الإلكرتوين املخ�س�س للبنك اإذ تندرج هذه اخلا�سية �سمن اخلدمات امل�سرفية املقدمة من قبل البنك عرب الإنرتنت )ملزيد من التفا�سيل عن اخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت 

راجع الق�سم 4-6-2-3-ح "اخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت"(.

ح- الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

يويّل البنك اهتماًما كبرًيا بالأنظمة التقنية واخلدمات املقدمة للعمالء عرب من�ساته التقنية من اأجل توفري خدمات موثوقة وفعالة لعمالئه احلاليني بهدف تلبية احتياجاتهم ال�سخ�سية 
بفتح  ت�سمح لهم  واأمان، كما  اإلى ح�ساباتهم براحة  بالدخول  الأوقات  البنك يف كل  اأونالين"لعمالء  "اجلزيرة  الإنرتنت  وت�سمح من�سة اخلدمات امل�سرفية عرب  وجذب عمالء جدد. 
ح�سابات جديدة من خالل موقع البنك الإلكرتوين ف�ساًل عن حتويل الأموال بني ح�ساباتهم وللم�ستفيدين يف بنوك اأخرى بجانب �سداد الفواتري مبا يف ذلك فواتري بطاقات الئتمان، هذا 
وتتوفر هذه اخلدمات على مدار ال�ساعة. ُيذكر كذلك اأنه قد انطلقت املرحلة الثانية من من�سة البنك للخدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت يف عام 2013م، اإذ توفر ميزات معززة للعمالء 

مبا يف ذلك واجهات توا�سل معاد ت�سميمها، وتطبيق "اجلزيرة �سمارت"، الذي ي�سمح للعمالء بالدخول اإلى ح�ساباتهم البنكية واإدارتها عرب هواتفهم الذكية. 

ط- الخدمات املرصفية عرب الهاتف

يقدم البنك حالًيا خدمات الهاتف امل�سريف من خالل نظام الرد الآيل، وت�سمل اخلدمات املقدمة ال�ستعالم عن الر�سيد وامكانية طلب ا�ستخراج دفرت ال�سيكات وك�سف احل�ساب، 
بالإ�سافة اإلى امكانية الدفع عرب برنامج �سداد، وامكانية احل�سول على معلومات عن املنتجات وطلبات القرو�س وحتويل الأموال. وبالإ�سافة اإلى ذلك فقد اأن�ساأ البنك مركزًا لالت�سالت 
ا لتقدمي الدعم اإلى فروع البنك والعمل كقناة توزيع بديلة ف�ساًل على توفري خدمات مبا�سرة للعمالء. وقد خ�سع موظفو مركز الت�سالت للتدريب  مم خ�سي�سً على مدار ال�ساعة، اإذ �سُ
والتاأهيل الكافيني من اأجل الرد على ا�ستف�سارات العمالء املتنوعة والتي ترتاوح بني ا�ستف�سارات ب�ساأن طلبات القرو�س ومعرفة املنتجات وتقدمي امل�ساعدات الفنية. كما يقدم البنك 
لعمالئه خدمة الر�سائل الن�سية الب�سيطة بهدف متكينهم من الوقوف على جميع امل�ستجدات املتعلقة بح�ساباتهم من خالل الإ�سعار والتاأكيد على كل �سحب اأو اإيداع متعلق بح�ساباتهم 

اأو بطاقاتهم الئتمانية.

ي- خدمات الدفع )سداد(

ل البنك �سداد الر�سوم احلكومية وفواتري املرافق العامة من خالل الهاتف والإنرتنت، اإلى جانب �سبكة فروعه و�سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل املنت�سرة يف جميع اأنحاء اململكة.  ي�سهِّ

ك- تحويل األموال

تقدم فروع البنك خدمة التحويالت النقدية ال�سريعة اإلى جميع دول العامل وبجميع العمالت الرئي�سة، حيث جتري عملية حتويل النقود خارج اململكة عن طريق �سبكة ر�سائل جمعية 
الت�سالت املالية العاملية بني البنوك )�سويفت(، اإذ تخ�سع خدمات الر�سائل لدى البنك لرقابة واعتماد �سويفت ل�سمان المتثال ملعايري �سويفت. هذا وجتري عملية حتويل الأموال داخل 
ا  اململكة من خالل خدمة )�سريع( املوثوقة وال�سريعة، حيث ي�ستطيع عمالء البنك حتويل الأموال لأي بنك اآخر داخل اململكة مع خ�سم القيمة من ح�سابهم. كما ي�ستطيع العمالء اأي�سً
اأن ي�ستخدموا بطاقات الئتمان ال�سادرة عن البنك لأغرا�س الدفع اأو حتويل الأموال. كما اأطلق البنك مراكز اخلدمة امل�سرفية فوري "مراكز فوري" يف الربع الأخري من عام 2013م، 
حيث افتتح اأول مركز يف حي ال�سليمانية يف الريا�س، وبلغ عددها حتى تاريخ هذه الن�سرة ثمانية واأربعني )48( مركزًا موزعًا 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 �سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركة موين جرام من اأجل توفري خدمات 
ا خدمات ال�سرف الأجنبي والتحويل من ح�ساب اإلى ح�ساب والتحويالت املحلية والدولية. التحويل الفوري لالأموال على امل�ستوى الدويل، وبجانب هذه اخلدمات، توفر مراكز فوري اأي�سً

ل- إيداع األمانات

متتلك الكثري من فروع البنك �سناديق اآمنة حلفظ الأمانات حتى يحتفظ العمالء مبقتنياتهم الثمينة مثل الذهب واحللي والعقود املهمة، هذا وتاأتي �سناديق حفظ الأمانات بالبنك 
باأحجام خمتلفة ح�سب احتياجات العمالء، وتتوفر للعمالء مع احلفاظ على خ�سو�سياتهم.

الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات املالية32   6   4

الخصائص الرئيسة12   3   6   4

يقدم قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات لعمالء البنك من ال�سركات واملوؤ�س�سات مع الرتكيز على متطلبات العمالء املتعلقة بالأعمال التجارية 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  الكبرية  ال�سركات  ا�ستقطاب  البنك على  باأعلى معايري اجلودة يف تقدمي اخلدمات، ويركز  واللتزام  التكنولوجي  والبتكار  ال�سناعية  بالروؤية  ُمكَملة 
ا على ا�ستقطاب الهيئات احلكومية اأو �سبه احلكومية  احلجم التي ل تقل اإيراداتها عن خم�سني )50( مليون ريال �سعودي وتتمتع بنموذج عمل فعال وتاريخ ائتماين جيد؛ كما يركز اأي�سً
واملوؤ�س�سات املالية. وتتمثل معظم الأن�سطة التي يقدمها البنك من اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف توفري منتجات متويل واإيداع منا�سبة لل�سركات الكبرية وال�سغرية واملتو�سطة. ومتار�س 
اأعمال قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات من خالل خم�س وحدات عمل:وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية، و وحدة اإدارة املعامالت امل�سرفية العاملية، و وحدة التمويل املتخ�س�س، 

و وحدة املوؤ�س�سات املالية، و وحدة القطاع العام. 

وبنهاية الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م، بلغ اإجمايل موجودات قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات )20.9( مليار ريال �سعودي )بواقع 30.9% من اإجمايل موجودات البنك( 
مقارنة مببلغ )22.7( مليار ريال �سعودي )بواقع 34.2% من اإجمايل موجودات البنك( و )23.0( مليار ريال �سعودي )بواقع 36.4% من اإجمايل موجودات البنك( و )23.6( مليار 
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ريال �سعودي )بواقع 35.4% من اإجمايل موجودات البنك( بنهاية الأعوام 2016م و 2015م و 2014م على التوايل. وبنهاية 30 �سبتمرب 2017م، �سكل قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات 
21.4% من اإجمايل الدخل الت�سغيلي للبنك، مقارنة بن�سبة 19.2% و 19.8% و 25.1% بنهاية الأعوام 2016م، و 2015م، و 2014م على التوايل. 

ومن اجلوانب املهمة لالإ�سرتاتيجية التي ينتهجها قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات ال�ستفادة من فر�س البيع املتبادل داخل البنك بهدف زيادة الإيرادات. ولتحقيق ذلك يركز البنك 
على اإقامة عالقات را�سخة مع العمالء من ال�سركات والقطاع التجاري والقطاع اخلا�س، حيث يعكف على تقييم ربحية كل واحدة من تلك العالقات والبحث عن �سبل لزيادة اإمكانات 
حتقيق البنك لالإيرادات من خالل هوؤلء العمالء. كما اأن قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات غالًبا ما يقدم للعمالء من ال�سركات حلوًل لإدارة اخلزينة واحل�سابات النقدية، ف�ساًل عن 
توفري اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. كما ميكن للبنك من خالل تقدمي خدمات الرواتب لل�سركات من اإقامة عالقات را�سخة مع موظفي هوؤلء ال�سركات من خالل تقدمي جمموعة متنوعة 

من منتجات اخلدمات امل�سرفية لالأفراد مثل الودائع وبطاقات الئتمان. 

اأهلية العمالء وذلك بهدف  وفيما يتعلق بالرقابة الئتمانية، ا�ستثمر قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات موارد ب�سرية ومالية يف حت�سني عمليات املوافقة على الئتمان والتدقيق يف 
احلد من اإمكانية حدوث تخ�سي�س كبري يف امل�ستقبل للمبالغ املمولة لل�سركات وغريها من الت�سهيالت. ويتم اللتزام بعملية املوافقة على الئتمان واملتوقفة باحل�سول على الت�ساريح 
والعتمادات الداخلية الالزمة )�سواًء من الفرع اأو غري ذلك( قبل املوافقة على التمويل واملرتبطة كذلك بتقييم املخاطر واإدارتها. وُتقَيم اجلدارة الئتمانية للعميل ب�سورة منتظمة حيث 
يتيح اإدراج التعهدات املالية �سمن �سروط التمويل للبنك مراقبة اأداء اأعمال العميل ب�سورة منتظمة، ومُتكن هذه التقييمات البنك من تقدير اإمكانية حت�سني حجم خماطر بع�س التمويل 

املمنوح لل�سركات عن طريق اأخذ ال�سمانات املنا�سبة. ويهدف البنك اإلى ال�ستمرار يف رفع قدراته املتعلقة باإدارة وا�سرتداد التمويل عن طريق اتخاذ تدابري الرقابة الئتمانية هذه.

اأما فيما يتعلق بجودة اخلدمة، ي�ستخدم قطاع اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف البنك مفهوًما لإدارة العالقات، اإذ يَكلَّف مدراء العالقات مع ال�سركات بخدمة كل عميل حيث يكر�سون 
وت�سويق  اإدارة  ا م�سوؤولية  اأي�سً ال�سركات  العالقات مع  ويتولى مدراء  بالتمويل.  املتعلقة  لتلبية جميع احتياجاتهم  ات�سال  والعمل كنقطة  للعمالء  امل�سرفية  لتقدمي اخلدمات  جهودهم 

عالقات ودائع ال�سركات عالية القيمة.

ويقدم البنك اخلدمات امل�سرفية لل�سركات من خالل مكتبه الرئي�سي يف جدة بالإ�سافة لفروعه الإقليمية يف الريا�س والدمام، حيث تقدم هذه املكاتب خدمات متكاملة للعمالء من 
خالل فريق متخ�س�س من اخلرباء. واجلدير بالذكر اأن جميع منتجات وخدمات ال�سركات التي يقدمها البنك متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية واملوافق عليها من الهيئة ال�سرعية، 

حيث تعتمد هذه املنتجات يف الأ�سا�س على التمويل ب�سيغ املرابحة وامل�ساركة والتورق والإجارة.

وت�سم جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية وحدات العمل التالية:

أ- وحدة الخدمات املرصفية التجارية

تخت�س وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية بتقدمي اخلدمات لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة التي ل تقل اإيراداتها عن خم�سني )50( مليون ريال �سعودي، وتقدم الوحدة منتجات التمويل 
لل�سركات  الأجل  الراأ�سمالية طويلة  النفقات  العتماد، ف�ساًل عن متويل  الأجل وخطابات  والتمويل ق�سري  املك�سوف  البنكية على  ال�سحوبات  العامل، مثل  املال  راأ�س  الب�سيطة ومتويل 
ال�سغرية واملتو�سطة. وت�سعى الوحدة اإلى اإقامة عالقات عمل وثيقة مع العمالء، مما ميكنها من التعرف وحتديد احتياجاتهم املالية وكذلك تقدمي خدمات موثوقة و�سريعة وباأ�سعار 
تناف�سية. وبف�سل عالقات العمل الوثيقة مع العمالء، ت�ستطيع وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية تعزيز بيع املنتجات الأخرى املقدمة من قبل وحدة خدمات الأعمال التجارية يف البنك، 
مبا يف ذلك منتجات اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. كما قدمت وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية الدعم والتمويل من خالل العديد من الربامج التمويلية امل�سممة لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة، كما يعترب البنك اأحد اأن�سط ال�سركاء يف برنامج كفالة.

وترتكز الأعمال التجارية التي تقوم بها وحدة اخلدمات امل�سرفية التجارية على قبول ودائع العمالء وتقدمي احللول التمويلية للعمالء من ال�سركات بح�سب حجم ال�سركة/املوؤ�س�سة من 
حيث املبيعات يف كافة املناطق التي يعمل بها البنك )وحتديدًا املنطقة الو�سطى والغربية وال�سرقية( مبا يف ذلك التمويل حمدد املدة والتمويل ح�سب الطلب/احلاجة وال�سحوبات البنكية 
على املك�سوف ف�ساًل عن التمويل امل�سرتك مع بنوك اأخرى. ومن بني اخلدمات التي يقدمها البنك اإلى العمالء من ال�سركات اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف واخلدمات امل�سرفية عرب 
"اإدارة النقدية والتمويل  ا �سمن هذه الوحدة اأق�ساَم  الإنرتنت بالإ�سافة اإلى اخلدمات امل�سرفية للمعامالت مبا يف ذلك خدمات التمويل التجاري واإدارة النقدية، وي�سم البنك اأي�سً
اإلى جانب و�سائل توزيع تلك  البنك  التي يقدمها  ال�سركات واملنتجات التجارية  اإلى تو�سيع وتنويع جمموعة منتجات  "اخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية" والتي تهدف  التجاري" بجانب 
اخلدمات على العمالء. تعد خدمة "اجلزيرة كا�س اأونالين" اأداة لإدارة النقدية وهي خم�س�سة للعمالء من ال�سركات اإذ تهدف اإلى زيادة الفعالية وخف�س املخاطر املرتبطة باإيداع اأو 

�سحب مبالغ نقدية كبرية.

ب- وحدة خدمات إدارة املعامالت املرصفية العاملية

برزت وحدة اإدارة املعامالت امل�سرفية العاملية باعتبارها عن�سًرا هاًما لإدارة النقدية والتمويل التجاري مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية على مر ال�سنني، حيث اأثبتت كفاءتها 
اإدارة املعامالت امل�سرفية العاملية مع الجتاهات الرئي�سة املحركة للتغيري املتعلق  وموثوقيتها لدى العديد من ال�سركات داخل اململكة. وتتما�سى ا�سرتاتيجية النمو املتبعة لدى وحدة 

بالتحويل الرقمي ومواكبة اأحدث التطورات والتقنيات يف كل قطاعات الأعمال داخل اململكة العربية ال�سعودية.

ج- وحدة التمويل املتخصص

تتاألف وحدة التمويل املتخ�س�س من: 1( متويل امل�ساريع والتمويل املهيكل، 2( التمويل امل�سرتك 3( الوكالة. ويتبنى الق�سم منوذًجا ت�سغيلًيا له اأهداف واأدوار حمددة ترى الإدارة اأنه عزز 
من قدرة البنك من حيث التمويل املتخ�س�س. وتوؤدي الوحدة دورها كاأحد امل�ساركني الرئي�سيني يف جمال متويل امل�ساريع والتمويل امل�سرتك عن طريق امل�ساركة يف عدد من ال�سفقات 

الهامة.

د- وحدة املؤسسات املالية

تهدف وحدة املوؤ�س�سات املالية اإلى ر�سد التعر�س اخلارجي وال�ستفادة منه من خالل اإن�ساء �سبكة من العالقات امل�سرفية حول العامل من اأجل �سمان 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 اإ�سدار خطابات العتماد واإ�سدار ال�سمانات 
اإدارة املخاطر واقتنا�س الفر�س املتعلقة باملعامالت امل�سرتكة. كما حتافظ وحدة املوؤ�س�سات املالية على عالقات قوية مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية و�سركات ال�ستثمار  وامل�ساركة يف 
والو�ساطة املالية و�سركات التاأمني و�سركات تاأمني ائتمان ال�سادرات. ويعتزم البنك موا�سلة تطوير هذه الوحدة التجارية لتمكينها من تقدمي جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات 
اإلى البنوك املرا�سلة وعمالئه ممن يتواجدون و/اأو يزاولون اأعمالهم داخل اململكة، مبا يف ذلك تقدمي امل�سورة وتاأكيد خطابات العتماد ل�سالح امل�سدرين ال�سعوديني نيابة عن البنوك 

الأجنبية، واإ�سدار ال�سمانات املقابلة نيابة عن العمالء ومعاجلة املدفوعات الداخلية الواردة من البنوك املرا�سلة.
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هـ- وحدة القطاع العام

ا للتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية من اأجل تلبية الحتياجات املتنامية ملجموعة وا�سعة من جهات القطاع العام مثل  تهدف وحدة القطاع العام اإلى توفري حلول م�سَممة خ�سي�سً
حلول ومنتجات متويل ال�سركات والعقارات واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية ومتويل املقاولت واإدارة النقدية واخلدمات امل�سرفية الإلكرتونية. كما تقدم وحدة القطاع العام خدمات 

التمويل التجاري، ومنتجات اخلزينة واخلدمات امل�سرفية الدولية لعمالء القطاع العام لدى البنك. 

املنتجات والخدمات22   3   6   4

ت�سمل املنتجات واخلدمات الأ�سا�سية التي يقدمها البنك للعمالء من خالل جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية ما يلي:

ح�ساب ودائع ال�سركات وخدمات التمويل: ت�سكل خدمات الإيداع ومتويل ال�سركات اجلزء الأكرب من اأن�سطة ال�سركات لدى البنك، حيث ميثل متويل ال�سركات ما ن�سبته  اأ- 
55.0% من اإجمايل التمويل لدى البنك بنهاية �سبتمرب 2017م. وت�سمل جمموعة املنتجات التي يقدمها البنك متويل راأ�س املال العامل وال�سحب على املك�سوف وخدمات 
اخلزينة والتمويل ق�سري الأجل وطويل الأجل. كما يقدم البنك متويل ال�سركات بالريال ال�سعودي اأو باأي عملة اأخرى قابلة للتحويل مبعدلت ربح ثابتة اأو متغرية ح�سب 
متطلبات العمالء بحيث تكون معظم منتجات التمويل قائمة على املرابحة. وتتاألف حمفظة متويل ال�سركات لدى البنك من متويل يكون يف الغالب ق�سري الأجل، ومبتو�سط 
اآجال ا�ستحقاق اأقل من �سنة واحدة. وتكون معظم الت�سهيالت التي يقدمها البنك للعمالء من ال�سركات غري م�سمونة. واإذا رغب البنك يف احل�سول على �سمانات، عادة 

ما تكون تلك ال�سمانات ودائع نقدية اأو �سمانات من طرف ثالث اأو اأ�سهم اأو عقارات اأو معدات.

الإيداع  وخدمات  الطلب  حتت  واحل�سابات  لأجل  الودائع  وح�سابات  اجلاري  احل�ساب  خدمات  بني  ترتاوح  الودائع  منتجات  من  متنوعة  جمموعة  لعمالئه  البنك  ويقدم    
الإ�سافية، ف�ساًل عن خدمات ال�سرف الأجنبي. وُت�سَنف غالبية ح�سابات الودائع على اأنها ح�سابات مربحة، وتكون الغالبية العظمى من تلك احل�سابات مقومة بالريال 
ال�سعودي با�ستثناء ح�سابات العملة غري املحلية اإذ تقّوم غالبيتها بالدولر الأمريكي وميكن اأن تكون ح�سابات الودائع مقومة مبجموعة من العمالت، وعادة ما تكون الودائع 

لأجل على اأ�سا�س اأجل ق�سري، وترتاوح اآجال ا�ستحقاق هذه الودائع حيث ميكن اأن ترتاوح من اأ�سبوع واحد اإلى �سنة واحدة.

التمويل امل�سرتك/متويل امل�ساريع: تلعب وحدة التمويل امل�سرتك دوًرا هاًما يف تعزيز املحفظة امل�سرفية لل�سركات، وذلك من خالل التمويل امل�سرتك الذي يقدمه. وُيعد  ب- 
البنك من البنوك الن�سطة يف �سوق متويل امل�ساريع والتمويل امل�سرتك ويحتفظ بعالقات قوية مع البنوك الإقليمية والدولية التي تقدم خدمات متوافقة مع اأحكام ال�سريعة 
الإ�سالمية، اإذ يعمل البنك مع هذه البنوك من اأجل تطوير وهيكلة واإدارة معامالت مبتكرة متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية لعمالء البنك. وقد قامت وحدة التمويل 
امل�سرتك لدى البنك حتى تاريخه باإعداد ومتويل معامالت تنطوي على م�ساريع كربى يف جمال البرتوكيماويات والت�سالت والبنية التحتية والنفط والغاز. كما يقدم البنك 

لعمالئه من خالل ق�سم التمويل املتخ�س�س خدمات الوكالة فيما يخ�س معامالت متويل امل�ساريع ال�سرتاتيجية يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

ويف حني حتتفظ احلكومة بخطط ل�ستثمار روؤو�س الأموال الكبرية يف البنية التحتية يف اململكة، يتوقع البنك اأن يبقى متويل امل�ساريع والتمويل امل�سرتك من الدوافع الأ�سا�سية    
للنمو لدى البنك.

اإدارة النقدية والتمويل التجاري واخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية: تهدف اإدارة النقدية والتمويل التجاري لدى البنك من خالل ما تقدمه من خدمات اإلى دعم الأعمال  ج- 
امل�سرفية لل�سركات لدى البنك. وفيما يتعلق بالتمويل التجاري، تتولى الوحدة م�سوؤولية تعزيز وتنمية الأعمال التجارية من خالل تطوير واإدارة وتقدمي منتجات وخدمات 
جتارية مميزة. كما توفر الوحدة للعمالء اخلدمات ال�ست�سارية وال�ست�سارات ب�ساأن م�سائل التمويل التجاري، مبا يف ذلك هيكلة ال�سفقات التجارية والتخفيف من حدة 

املخاطر والتعرف على املنتجات. وفيما يلي منتجات التمويل التجاري الرئي�سية: 

"اجلزيرة اأونالين"، خدمة م�سرفية عرب �سبكة النرتنت تقدم جمموعة متنوعة من خدمات التمويل التجاري لعمالء البنك من ال�سركات واملوؤ�س�سات )تتيح البوابة  �
للعمالء اإجراء معامالت متويل جتاري دولية وحملية عن بعد يف الوقت املنا�سب بطريقة اآمنة وفعالة(.

خطابات ائتمان الت�سدير وخطابات ائتمان ال�سترياد. �

اأو اإعادة اإ�سدار املنتجات )مثل �سندات العطاءات و�سندات الأداء و�سندات الدفع املقدم وخطابات  � خطابات ال�سمان، والتي ت�سمل جمموعة متنوعة من اإ�سدار 
�سمان الدفعة امل�ستبقاة(.

�سمانات ال�سحن. �

خطابات ال�سمان املنتظرة. �

حت�سيل الفواتري. �

متويل الواردات )متويل ما بعد ال�سحن مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وب�سورة اأ�سا�سية املنتجات القائمة على املرابحة(. �

متويل ال�سادرات، والذي يت�سمن التمويل قبل وبعد ال�سحن مبوجب جمموعة متنوعة من اأ�ساليب التمويل املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية )مثل املرابحة  �
والتورق وامل�ساركة(. 

ائتمان ال�سادرات، وذلك من خالل التعاون الوثيق مع وكالت ائتمان ال�سادرات.  �

وي�سعى البنك اإلى تقدمي خدمات الإدارة النقدية وخدمات املعامالت بطريقة اأكرث فعالية من حيث التكلفة والوقت للعمالء م�ستعينًا مبن�سات تقنية فائقة التقدم. كما ي�سعى البنك اإلى 
متكني عمالئه من ال�سركات من اإدارة املعامالت امل�سرفية وتنفيذها بكفاءة وحتقيق منو م�ستدام لالأعمال التجارية. وت�سمل خدمات الإدارة النقدية ومنتجاتها الرئي�سية املقدمة من 

البنك ما يلي:

"خدمة دفع الرواتب بال�سركات )رواتبكم( " خدمة خم�س�سة للعمالء من ال�سركات تهدف اإلى تب�سيط اأن�سطة اإدارة الرواتب ملوظفيها.  �

"اجلزيرة اأونالين )E-corporate("، خدمة م�سرفية عرب النرتنت متاحة على مدار 24 �ساعة ت�سمح للعمالء بجملة اأمور من بينها تتبع الو�سع احلايل لبياناتهم  �
املالية )مثل اأر�سدة احل�سابات( واملعامالت وتنفيذ حتويالت الأموال الداخلية والدولية ودفع الفواتري والقيام بعمليات م�سرفية خا�سة مثل فتح احل�ساب والطلبات 

اخلا�سة بدفاتر ال�سيكات. 

العميل لدى بنك  � املعامالت امل�سرفية املربمة بني ح�ساب  تتبع  ال�سركات من  العمالء من  "MT940" وهي خدمة متكن  اأو   940 النوع  ال�سويفت من  خدمة ر�سائل 
اجلزيرة وح�ساباته لدى البنوك الأخرى املحلية والدولية؛ 

خدمات نقل الأموال، وهي خدمة توفر للعمالء و�سيلة اآمنة لإيداع اأو �سحب اأموالهم من واإلى ح�ساباتهم امل�سرفية.  �
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اأجهزة ال�سراف الآيل لل�سركات، مُتّكن العمالء واملوظفني التابعني لهم من اإجراء ال�سحوبات النقدية وتتيح لهم الو�سول اإلى معامالت مالية اأخرى داخل اأجهزة  �
ال�سراف الآيل يف مقرات العميل. 

خدمات جتميع احل�سابات والأموال النقدية؛ �

خدمات اخل�سم املبا�سر. �

نقاط البيع با�ستخدام تقنية )EMV(: يتو�سع البنك يف ن�سر حمطات نقاط البيع املزودة بتقنية البطاقات الذكية )EMV( يف �ستى اأنحاء اململكة لعمالئه من الأفراد  د- 
وال�سركات على حد �سواء. وت�سمح حمطات البطاقات الذكية للم�ستهلكني باإبرام معامالتهم با�ستخدام بطاقات ال�سراف وائتمان حممية ب�سريحة ورقم تعريف �سخ�سي. 
وع�سرين  واأربع  و�ستمائة  اآلف  ثمانية  الذكية  البطاقات  نظام  لوحدات  الإجمايل  العدد  ويبلغ  وحدة   )1660( و�ستون  و�ستمائة  األف  2017م  عام  خالل  البنك  واأ�ساف 

)8.624( بنهاية �سهر �سبتمرب 2017م. 

الخزينة42   6   4

الخصائص الرئيسية12   4   6   4

للتغيريات يف معدلت  ُتعرف باحل�سا�سية  اأو ما  الربح  ال�سيولة وقيا�س خماطر معدل  واإدارة خماطر  البنك ومطلوباته  اإدارة موجودات  الرئي�سية ملجموعة اخلزينة يف  تتمثل الوظيفة 
الأرباح ال�سائدة. وت�سمن اخلزينة اأي�سًا اأن يظل خطر معدلت الربح يف حدود التعليمات التي و�سعتها جلنة املوجودات واملطلوبات بالبنك )وي�سار اإليها فيما يلي با�سم "جلنة املوجودات 

واملطلوبات"(. وُتدير اخلزينة اإ�سافة اإلى ذلك حمفظة البنك ال�ستثمارية. 

يتم توفري غالبية متويالت البنك من ودائع العمالء )ال�سركات والأفراد(، وي�ستخدم �سوق البنوك لتمويل اجلزء املتبقي فقط. ويتولى ق�سم اخلزينة م�سئولية الإ�سراف والتاأكد من حفاظ 
البنك على املوؤ�سرات املالية التنظيمية التي يلزم على البنك اإتباعها. 

وتقدم جمموعة اخلزينة خدماتها جلميع وحدات الأعمال الرئي�سية داخل البنك. وت�سمل عمليات جمموعة اخلزينة مدن الريا�س وجدة واخلرب، وتقدم جمموعة متنوعة من منتجات 
وخدمات اخلزينة لعمالء البنك. كما اأن جميع املنتجات واخلدمات التي تقدمها جمموعة اخلزينة متوافقة مع اأحكام ال�سريعة ويتم تقدميها باللتزام مع توجيهات الهيئة ال�سرعية. 
وت�سمل اخلدمات املقدمة جمموعة متكاملة من املنتجات امل�ستقة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة وحلول التحوط املرتبطة مبعدل الربح )املقاي�سات واخليارات( ومنتجات التحوط اخلا�سة 
بالعمالت الأجنبية )العقود الآجلة وعقود اخليار(. وكما يف تاريخ هذه ن�سرة، يقدم البنك منتجات خزينة متنوعة مطابقة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية مبا يوفر خيارات متعددة للعمالء. 

و كما يف 30 �سبتمرب 2017م، بلغ اإجمايل موجودات اخلزينة )24.9( مليار ريال �سعودي )بواقع 36.9% من اإجمايل اأ�سول البنك(، باملقارنة مع )22.5( مليار ريال �سعودي )بواقع 
34.0% من اإجمايل اأ�سول البنك(، و )20.0( مليار ريال �سعودي )بواقع 31.7% من اإجمايل اأ�سول البنك(، و )23.1( مليار ريال �سعودي )بواقع 34.8% من اإجمايل اأ�سول البنك( 
بنهاية الأعوام 2016م، و 2015م، و 2014م على التوايل. وبنهاية �سبتمرب 2017م، حققت اخلزينة ما ن�سبته 35.1% من اإجمايل الدخل الت�سغيلي للبنك، باملقارنة مع 30.3% و %23.0 

و 27.6% بنهاية الأعوام 2016م، و 2015م، و 2014م على التوايل.

املنتجات والخدمات22   4   6   4

ت�سمل اخلدمات التي تقدمها اخلزينة منتجات اأ�سواق النقد ومعدل الربح والعمالت ومنتجات ال�سلع والتي تقَدم لل�سركات واأجهزة القطاع العام والهيئات احلكومية اإ�سافة اإلى العمالء 
وامل�ستثمرين واملوؤ�س�سات املالية ذوي املالءة املالية العالية. كما تقدم اخلزينة منتجات الدخل الثابت لعمالء البنك من ال�سركات. وترتكز حمفظة الدخل الثابت لدى البنك ب�سكل رئي�سي 
يف اململكة العربية ال�سعودية. كما تقدم اخلزينة جمموعة من منتجات ال�سرف الأجنبي والعمالت وال�سلع مبا يف ذلك ودائع برنامج نقاء الثابتة ق�سرية وطويلة الأجل وبرامج الدخار 

ومبادلت معدلت الربح وحتويل العمالت واملنتجات امل�سرتكة. 

وقد �سجعت جمموعة اخلزينة اأي�سًا ثقافة البيع املتبادل يف البنك حيث تعمل املجموعات الأخرى مع اخلزينة ك�سركاء لبيع منتجات اخلزينة اإلى جانب املنتجات امل�سرفية الأخرى. 
ومن اأجل زيادة الدخل من �سفقات العمالت الأجنبية والر�سوم املرتبطة بها، يعمل فريق مبيعات اخلزينة على تدريب مديرين يف قطاع اخلدمة امل�سرفية لل�سركات والأفراد وموظفي 

املبيعات يف الأفرع على منتجات اخلزينة. 

وت�سكل جمموعة منتجات التحوط املطابقة لأحكام ال�سريعة التي يقوم البنك بتقدميها جزءًا هامًا من حلول التمويل املقدمة للعمالء من ال�سركات والأفراد اأ�سحاب املالءة املالية العالية.

إدارة املخاطر52   6   4

يتم ت�سميم البنية التحتية لإدارة املخاطر يف البنك لتحديد العوامل التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على حمفظة البنك وعملياته ونتائجه املالية وحتليلها وتقييمها واإدارتها. وتهدف البنية 
التحتية لإدارة املخاطر كذلك اإلى تطوير وتو�سية �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر املنا�سبة. وتقدم اإدارة املخاطر الإر�ساد والتوجيه ب�ساأن فل�سفة املخاطر وحتمل املخاطر الإجمالية 
اخلا�سة بالبنك )والتي ت�سمل النظر فيما اإذا كانت املقرتحات التجارية اجلديدة مقبولة من منظور اإدارة املخاطر( بالإ�سافة اإلى مراقبة اللتزام الداخلي ب�سيا�سات اإدارة املخاطر 

واإجراءاتها. 

واملخاطر  ال�سوق  ال�سيولة وخماطر  و خماطر  والأفراد(  )لل�سركات  الئتمان  وتدير خماطر  املخاطر  اإدارة  وتراقب  املخاطر.  اإدارة  رئي�س  البنك،  لدى  املخاطر  اإدارة  ويرتاأ�س هيكل 
الت�سغيلية اإلى جانب اإدارة الئتمان وهيكلة املخاطر. ويدير كل نوع من املخاطر املذكورة مدير م�ستقل. هذا وتقع م�سوؤولية اإدارة املخاطر الإجمالية للبنك على عاتق جمل�س الإدارة 
مب�ساعدة جلنة اإدارة املخاطر حيث تقوم بالإ�سراف على املخاطر املرتبطة بعمل البنك وعملياته وكذلك مراجعة قابلية البنك لإدارة وحتمل املخاطر بناءًا على التحليل املقدم عن 

اإدارة املخاطر كما تقوم اأي�سا ب�سياغة ال�سيا�سات املنا�سبة لتطبيقها. كما يتبع البنك لوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كحد اأدنى ويطبق يف بع�س احلالت �سيا�سات اأكرث ت�سدد. 

اإدارة  الإدارة )وخ�سو�سًا جلنة  الربح. ويوؤدي عدد من جلان جمل�س  ال�سيولة وخماطر معدلت  باإدارة خماطر  املتعلقة  امل�سوؤوليات  اأن قطاع اخلزينة يحتفظ ببع�س  بالذكر  اجلدير 
اإدارة املخاطر مبراجعة قابلية البنك لإدارة وحتمل  اإذ تقوم جلنة  املخاطر وجلنة املراجعة( بع�س الأن�سطة اخلا�سة باإدارة املخاطر كما تقوم بالإ�سراف العام على خماطر معينة، 
املخاطر بناًء على التحليل املقدم من اإدارة املخاطر، وتقوم جلنة املراجعة بالإ�سراف على الأن�سطة املتعلقة باإدارة املخاطر )للمزيد من التفا�سيل حول جلان جمل�س الإدارة الرجاء 

مراجعة الق�سم 5-7 "جلان جمل�س الإدارة"(.
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املخاطر االئتامنية62   6   4

يتعر�س البنك للمخاطر الئتمانية، واملتمثلة يف امكانية اإخالل اأحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته املالية جتاه البنك مما ينتج عنه خ�سارة مالية. وتن�ساأ حالت التعر�س للمخاطر الئتمانية 
يف منتجات التمويل والت�سهيالت مبختلف اأنواعها. كما توجد اأي�سًا خماطر ائتمان يف بع�س البنود التي لتظهر يف القوائم املالية مثل التزامات تقدمي التمويل وال�سمانات وخطابات 

العتماد. 

الئتمانية  الت�سنيفات  اأي�سًا  البنك  وُيراجع  با�ستخدام مناذج ت�سنيف داخلية.  ال�سداد وذلك  املعنية عن  الأطراف  الئتمانية من خالل درا�سة احتمالية تعرث  البنك املخاطر  م  وُيقيِّ
لل�سخ�س املعني ال�سادرة عن وكالت الت�سنيف الدولية )اإن وجدت(. 

ويحاول البنك ال�سيطرة على خماطر الئتمان عن طريق مراقبة التعر�س الئتماين الإجمايل ومراقبة خماطر الرتكز عن طريق احلد من التعامل مع اأطراف حمددة وتقييم اجلدارة 
الئتمانية لالأطراف املقابلة ب�سكل م�ستمر. وت�سميم �سيا�سات اإدارة خماطر البنك لتحديد وو�سع حدود املخاطر املنا�سبة ومراقبة املخاطر واللتزام بهذه احلدود. 

ويظهر تركز املخاطر الئتمانية عندما ينخرط عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�سطة عمل مماثلة، اأو اأن�سطة جتارية يف نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو اإذا كانت تلك الأطراف املقابلة تت�سم 
ب�سمات اقت�سادية مت�سابهة جتعل قدرتهم على الوفاء باللتزامات التعاقدية تتاأثر على نحو مماثل بالتغريات يف الأو�ساع القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو غريها من الأو�ساع. كما ُيبنّي تركز 

املخاطر الئتمانية اأي�سًا اإلى احل�سا�سية الن�سبية لأداء البنك اجتاه التطورات التي توؤثر على قطاع بعينه اأو منطقة جغرافية بعينها.

ويف ال�سياق العادي لأن�سطة التمويل، قد يح�سل البنك على �سمانات للحد من املخاطر الئتمانية. وت�سمل ال�سمانات الودائع لأجل والودائع النقدية الأخرى وال�سمانات املالية من بنوك 
اأخرى والأ�سهم املحلية والعقارات وغريها من املمتلكات واملعدات وال�سمانات املقدمة من اأطراف ثالثة )مبا يف ذلك الأفراد وال�سركات(، ف�ساًل عن التنازلت و/اأو الإقرار بالعائدات 
املرتتبة على العقد املرتبط بالتمويل )اإن وجد(. ويحتفظ البنك بال�سمانات مقابل التمويل التجاري والفردي ويتم مراقبتها واإدارتها ملواجهة خماطر التعر�س ذات ال�سلة ب�سايف قيمها 

املحققة. ويحتفظ البنك بال�سمانات العقارية من خالل حتويل �سك امللكية اإلى �سركة تابعة للبنك. 

 .)REPO( وب�سفة عامة ل يوؤخذ �سمان على التمويل امل�ستحق على البنوك الأخرى وغريها من املوؤ�س�سات املالية اإل يف حالة اتفاقيات اإعادة ال�سراء

نظام  وي�سمل  به.  التمويل اخلا�سة  داخل حمفظة  واإدارته  الئتمان  على خطر  للتعرف  داخلي  ائتماين  ت�سنيف  نظام  وهو   )ORR( املخاطر لتقييم  الرقمي  النظام  البنك  وي�ستخدم 
الت�سنيف ع�سر درجات، �سبعة منهم تتعلق بالتمويالت غري املتعرثة وثالث درجات تتعلق بالتمويالت املتعرثة. كما يتم و�سع خم�س�سات حمددة لنخفا�س القيمة فيما يتعلق باملحفظة 
املتعرثة وفقًا ملرتبة كل مقرت�س )اإذ حتدد من قبل جمموعة اإدارة املخاطر يف البنك عن طريق ا�ستخدام معايري حمددة مثل الأن�سطة والتدفقات النقدية وهيكل راأ�س املال( ووفقًا 
لل�سمانات املقدمة. كما يتم كذلك تخ�سي�س خم�س�سات اإ�سافية على م�ستوى املحفظة الإجمايل مبا يتما�سى مع املتطلبات التنظيمية املحلية. وُتراجع جمموعة التدقيق الداخلي لدى 

البنك ب�سكل م�ستقل النظام العام لإدارة املخاطر ب�سفة منتظمة. 

وي�سعى البنك اإلى اإدارة املخاطر الئتمانية من خالل تنويع اأن�سطة التمويل ل�سمان عدم وجود اأي تركزات للمخاطر الئتمانية لدى الأفراد اأو جمموعات العمالء يف مناطق جغرافية اأو 
قطاعات معينة. وكما هو مذكور اأعاله، فاإن البنك ياأخذ اأي�سًا �سمانًا عندما يكون ذلك مالئمًا. وتراقب الإدارة القيمة ال�سوقية لل�سمانات وتطلب �سمانات اإ�سافية وفقًا لالتفاقية ذات 

العالقة وتراقب القيمة ال�سوقية لل�سمان الذي يتم احل�سول عليه وذلك من خالل نظرها يف مدى كفاية خم�س�س خ�سائر النخفا�س يف القيمة. 

ويراجع البنك ب�سفة دورية �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر اخلا�سة به لكي يعك�س التغيريات يف الأ�سواق واملنتجات واأف�سل املمار�سات النا�سئة. 

مخاطر السوق72   6   4

نظرة عامة12   7   6   4

تن�ساأ خماطر ال�سوق من التغري يف اأ�سعار ال�سوق مثل اأ�سعار العمولت ومعدلت الربح واأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار ال�سرف الأجنبي مما يوؤثر على دخل البنك اأو قيمة اأ�سوله من الأدوات 
املالية. ولعل الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة حالت التعر�س ملخاطر ال�سوق وال�سيطرة عليها �سمن حدود مقبولة، مع حتقيق عائد على املخاطر. 

ويوّزع البنك تعر�سه ملخاطر ال�سوق بني حمافظ متداولة وحمافظ غري متداولة. وَيحتفظ البنك باملحافظ املتداولة ب�سفة رئي�سية من خالل جمموعة اخلزينة وت�سمل ال�ستثمارات يف 
ال�سكوك ويف الأ�سهم و�سناديق ال�ستثمار التي يتم اإدارتها على اأ�سا�س القيمة العادلة. 

وملجل�س الإدارة ال�سالحية فيما يتعلق مبخاطر ال�سوق. ويحدد املجل�س احلدود اخلا�سة بامل�ستوى املقبول للمخاطر يف دفرت التداول لدى البنك. وتتم اإدارة خماطر ال�سوق اخلا�سة من 
خالل دفرت التداول والدفرت غري املرتبط بالتداول ومراقبته با�ستخدام حتليل احل�سا�سية. 

دفرت التداول22   7   6   4

مخاطر العمالت

خماطر العمالت هي خطر تغري قيم اأ�سعار �سرف العمالت ب�سبب التغيريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي. ويدير البنك حالت التعر�س لتاأثريات التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت 
الأجنبية ال�سائدة وفقًا ملركزه املايل وتدفقاته النقدية. 

وقد و�سع جمل�س الإدارة حدودًا على املراكز بح�سب العملة. ويتم مراقبة املراكز مرتني يوميًا ل�سمان احلفاظ على هذه املراكز يف حدودها املقررة. 

مخاطر أسعار األسهم

خماطر اأ�سعار الأ�سهم تتمثل يف خطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة للتغيريات يف ظروف ال�سوق.

الدفرت غري املرتبط بالتداول أو الدفرت املرصيف32   7   6   4

مخاطر السيولة

خطر ال�سيولة هو خطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات ال�سداد عند ا�ستحقاقها. وميكن اأن يكون خطر ال�سيولة ب�سبب ا�سطرابات ال�سوق اأو انخفا�س م�ستوى الت�سنيف الئتماين، 
وهو ما قد يت�سبب يف قلة م�سادر التمويل. ولتخفيف هذا اخلطر، ميتلك ق�سم اخلزينة م�سادر متويل متنوعة بالإ�سافة اإلى قاعدة الودائع الرئي�سية ويدير الأ�سول مع اأخذ م�ساألة ال�سيولة 
يف العتبار واحلفاظ على ر�سيد مالئم من النقد وما يف حكمه اإلى جانب الأوراق املالية القابلة للت�سييل ب�سهولة وير�سد التدفقات النقدية يف امل�ستقبل وفجوات ال�سيولة ب�سفة يومية. 
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كما وفر البنك اأي�سًا خطوط ائتمان ميكنه الو�سول اإليها لتلبية احتياجات ال�سيولة. 

ووفقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يحتفظ البنك بوديعة نظامية 7% من جمموع الودائع حتت الطلب و4% من الدخار والودائع لأجل. 
بالإ�سافة اإلى الوديعة النظامية، يحتفظ البنك اأي�سًا باحتياطيات �سيولة ل تقل عن 20% من الودائع، يف �سكل نقدي اأو اأ�سول ميكن حتويلها اإلى نقد يف غ�سون فرتة ل تزيد عن ثالثني 
)30( يومًا. وميكن للبنك احل�سول على ال�سيولة من خالل �سفقات اإعادة ال�سراء املتاحة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملا ي�سل اإلى 75% من قيمة ودائع املرابحة لدى موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي.

التدقيق الداخيل82   6   4

تراقب جمموعة التدقيق الداخلي عن كثب كافة املهام التي ي�سطلع بها البنك من اأجل تقييم كفاءة وجودة وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وملواجهة اأي خطر اإهمال يف تقدمي 
البنك و�سركاته التابعة للخدمات امل�سرفية. وتخ�سع جمموعة التدقيق الداخلي لإ�سراف جمل�س الإدارة مبا�سرة، 

وتراقب جمموعة التدقيق الداخلي – ويتم تقيمها مرتني �سنويًا - مدى التزام اأق�سام البنك )جميع جمموعات الأعمال ووحدات الدعم الت�سغيلية والإدارية ذات ال�سلة( و�سركاته التابعة 
اإلى رئي�س ق�سم العمليات ل�سمان ا�ستخدام هذه الإر�سادات على النحو املطلوب. وتِعد جمموعة التدقيق  باإر�سادات التقييم الذاتي لاللتزام التي ي�سعها البنك وتقوم باإبالغ النتائج 
الداخلي ب�سكل دوري تقريرًا موجزًا للمخاطر اإلى جمل�س الإدارة يقدم معلومات عن م�ستوى التقدم املحرز فيما يتعلق بتقييم املخاطر واأوجه الق�سور يف بيئة الرقابة واأنظمة الرقابة 
التي ل تعمل على النحو املطلوب، ونوعية املخاطر التي ل ميكن تخفيفها بالكامل والتو�سيات اخلا�سة بتعزيز نظم و�سوابط اإدارة املخاطر. وت�ستعني الإدارة بهذا التقرير لتقييم اإدارة 

املخاطر الت�سغيلية وتقدمي اإر�سادات حول ال�سرتاتيجية واملنهجية اخلا�سة بال�سلوك يف امل�ستقبل. 

ويتم اإجراء مراجعات تطبيقات الكمبيوتر واأنظمة تقنية املعلومات اخلا�سة بالبنك من جانب مدققني متخ�س�سني يف اأنظمة املعلومات يف جمموعة تقنية املعلومات لدى البنك ل�سمان 
فعالية وكفاءة ال�سوابط ذات ال�سلة بالنزاهة وال�سرية وتوافر اأنظمة التطبيق واملكونات والبيانات ذات ال�سلة. 

ويتمتع جميع موظفي التدقيق الداخلي باملوؤهالت واخلربات املهنية املطلوبة. 

االلتزام92   6   4

يتلخ�س دور جمموعة اللتزام فيما يلي: )1( حتديد وتقييم ور�سد خماطر اللتزام التي يواجهها البنك واإبالغ الإدارة العليا بهذه املخاطر. و )2( التاأكد من اأن الأن�سطة املختلفة 
و�سيا�سات واإجراءات البنك تتوافق مع املعايري املعمول بها والقواعد واللوائح ال�سادرة عن اجلهات والهيئات التنظيمية والرقابية مثل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية، 
وكذلك ال�سوابط اخلا�سة بالبنك، وذلك من اأجل الوقوف على خماطر اللتزام وتخفيفها. وتعمل جمموعة اللتزام كحلقة و�سل بني البنك وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق 
املالية. وتتمتع جمموعة اللتزام بال�ستقاللية وال�سلطة الزمة للقيام مبهامها حيث تتبع اإداريًا الرئي�س التنفيذي وترفع تقاريرها اإلى جمل�س اإدارة البنك ب�سكل مبا�سر، كما تت�سمن 

جمموعة اللتزام على جلنة التزام تقوم مبهام دعم اأعمال جلنة املراجعة يف جوانب اللتزام.

مكافحة غسل األموال وتويل اإلرهاب102   6   4

وتراقب جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �سيا�سات واإجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومعرفة العميل. وت�ستخدم جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
اأجل حتديد وتقييم ومراقبة ومنع ال�ستخدام املحتمل غري امل�سروع  للبنك عن كثب وتقدمي تقرير ب�ساأنها، عند ال�سرورة، وذلك من  التجارية  العمليات  اآلية ملراقبة  اأنظمة  الإرهاب 
خلدمات البنك املتعلقة بغ�سل الأموال و متويل الإرهاب وغريها من اجلرائم اخلطرية. كما يتم مراجعة جميع ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�سة مبجموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب ب�سكل �سنوي ل�سمان اللتزام باملتطلبات التنظيمية املحلية واأف�سل املمار�سات الدولية. 

ويرتاأ�س جمموعة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب م�سوؤول الإبالغ عن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب لدى البنك والذي يتبع اإداريًا الرئي�س التنفيذي ب�سكل مبا�سر. ويتحمل م�سوؤول الإبالغ 
عن غ�سل الأموال م�سوؤولية و�سع ال�سيا�سات اإلى جانب اكت�ساف املعامالت امل�ستبه بها والإبالغ عنها ف�ساًل عن الرد على ا�ستف�سارات املوظفني فيما يتعلق مب�سائل مكافحة غ�سل الأموال 
وتطبيق نظام اآيل ملكافحة غ�سل الأموال. ويعمل م�سوؤول الإبالغ عن غ�سل الأموال كحلقة و�سل بني البنك وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وجهات حكومية اأخرى 

ب�ساأن امل�سائل املتعلقة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب . 

"�سيا�سة عقوبات" تغطي اإجراء الأعمال التجارية مع دول تخ�سع لكافة العقوبات ال�سادرة من جانب موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية والأمم  اأي�سًا  وطبق البنك 
بال�سركات  يتعلق  فيما  العالقات  املت�ساعدة على  املوافقة  الواجبة وعمليات  العناية  تعزيز  التي تغطي  املخاطر"  "�سيا�سة احل�سابات عالية  البنك  يتبنى  اإلى ذلك،  بالإ�سافة  املتحدة. 
و�سرائح العمالء التي تنطوي على خماطر عالية على النحو الذي حتدده اأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفقًا للنهج القائم على املخاطر الداخلية للبنك فيما يتعلق بغ�سل الأموال.

ويجب على جميع املوظفني الإطالع على �سيا�سات واإجراءات مكافحة غ�سل الأموال بالبنك. عالوة على ذلك، يجري البنك برامج تدريبية حمددة للموظفني الذي يتعاملون مع العمالء 
من اأجل تعزيز م�ستويات الوعي باللتزام يف البنك و�سركاته التابعة.

مجموعة املساندة112   6   4

جمموعة امل�ساندة م�سوؤولة عن تقدمي الدعم الإداري والت�سغيلي وتطوير الإ�سرتاتيجيات والأعمال واإدارة امل�ساريع اخلا�سة بالبنك ب�سكل خا�س، وجمموعة اجلزيرة ب�سكل عام. وتتاألف 
من جمموعات فرعية خمت�سة بالعمليات الت�سغيلية وتقنية املعلومات واخلدمات اللوج�ستية واأمن ال�سركات وامل�سرتيات وتطوير ال�سرتاتيجيات واإدارة امل�ساريع، ومُتثل من بينها جمموعتا 

العمليات الت�سغيلية وتقنية املعلومات اأهمية خا�سة بالن�سبة لكفاءة ت�سغيل اأن�سطة البنك اليومية. 

العمليات الت�سغيلية: ت�سطلع هذه املجموعة الفرعية مب�سوؤولية تلبية جمموعة وا�سعة من املتطلبات الإدارية والت�سغيلية العامة املتعلقة مبجموعة اجلزيرة مل�ساندة كافة  �
اإ�سرتاتيجية البنك لتعزيز خدماته ومنتجاته وعملياته، يتم من خالل هذه  اإطار  اأق�سام العمل، ولكنها تدعم ب�سكل رئي�سي قطاعات الأفراد وال�سركات واخلزينة. ويف 
املجموعة الفرعية حتديد م�ستوى اخلدمة وال�ستفادة منها وذلك لتح�سني الأداء. ومن بني الأهداف الإ�سرتاتيجية ملجموعة العمليات الت�سغيلية حت�سني معدل املعاجلة 

املبا�سرة للمدفوعات )ي�سار اإليها فيما يلي با�سم "املعاجلة املبا�سرة للمدفوعات"( من خالل عملية اإعادة الهند�سة والبنية التحتية القوية لتقنية املعلومات. 

تقنية املعلومات: ت�سطلع هذه املجموعة الفرعية مب�سوؤولية �سيانة البنية التحتية لتقنية املعلومات مبجموعة اجلزيرة، وتوفري نظم معلومات اآمنة وموثوق بها ف�سال عن  �
توفري الدعم الفني لعمليات املجموعة وتطوير الربامج اخلا�سة بالأن�سطة التجارية واملتطلبات الت�سغيلية للمجموعة )مبا يف ذلك اخلدمات امل�سرفية وخدمات التداول 

عرب النرتنت مثل "اجلزيرة اأونالين" و"تداولكم"(.
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اخلدمات اللوج�ستية: تقدم هذه املجموعة الفرعية اخلدمات اللوج�ستية الالزمة لدعم اإدارات البنك الأخرى، وت�ساهم ب�سكل فعال يف دعم منو قطاع الأفراد حيث �ساندت  �
هذه املجموعة قطاع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد على افتتاح فروع جديدة خا�سة باخلدمات امل�سرفية لالأفراد وخدمات التحويل )فوري( وذلك كما بتاريخ هذه الن�سرة. 

تطوير اال�سرتاتيجيات واإدارة امل�ساريع: ترتكز الوظيفة الأ�سا�سية لهذه املجموعة على تقدمي القرتاحات ب�ساأن م�سروعات البنك الإ�سرتاتيجية )احلالية وامل�ستقبلية(  �
ودرا�ستها ومراقبتها واإدارتها )من حيث التكلفة والإطار الزمني وحتديد الأولويات(، ف�ساًل عن رفع التقارير ذات ال�سلة لالإدارة العليا. ويف الآونة الأخرية، كان تركيز 
املجموعة ول يزال هو الرتكيز على التنفيذ الفعال للم�سروعات الهامة يف البنك )وكذلك �سركتي اجلزيرة كابيتال واجلزيرة تكافل تعاوين(، مثل ا�ستقطاب العمالء اجلدد 
وتطوير املنتجات اجلديدة وابتكار خطوط اأعمال جديدة، ف�ساًل عن اإعادة هند�سة اإجراءات الأعمال احلالية. كما ت�سطلع هذه املجموعة بعدد من امل�سوؤوليات الأخرى 
منها م�سوؤولية تطبيق معايري اجلودة املت�سقة واملتعارف عليها )مبا يف ذلك اعتماد Six-Sigma( يف جميع وحدات اأعمال البنك بهدف الو�سول اإلى عمليات اأكرث كفاءة، 
وم�سوؤولية حتديد اجلودة وو�سع املعايري يف كل اجلوانب املتعلقة باأن�سطة البنك، وم�سوؤولية تطوير العمليات التجارية واملتطلبات العملية والوظيفية والفنية بالإ�سافة اإلى 

التن�سيق بني فريق الأعمال والفريق الفني املعني بالبنية التحتية للبنك وفريق التنفيذ ل�سمان �سال�سة النتقال بني اأعمال ال�سراء والت�سليم. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن م�سوؤولية تطوير الأعمال واإدارة امل�ساريع كانت مناطة مبجموعة م�ستقلة لدى البنك وهي جمموعة ال�سرتاتيجية وتطوير الأعمال والتي مت ا�ستحداثها يف عام 
2016م. ويف بداية عام 2018م مت اإلغاء هذه املجموعة كمجموعة م�ستقلة لدى البنك ودمج اأعمالها مع اأعمال جمموعة امل�ساندة كمجموعة فرعية ملجموعة امل�ساندة. 

املجموعة القانونية122   6   4

تتولى املجموعة القانونية م�سوؤولية تقدمي اخلدمات ال�ست�سارية القانونية للبنك بالإ�سافة اإلى خدمات التقا�سي. وتهدف املجموعة القانونية من خالل اخلدمات القانونية التي تقدمها 
اإلى حماية م�سالح البنك على النحو الأمثل عن طريق التعامل مع امل�سكالت القانونية وتقدمي ال�ست�سارات القانونية كلما ا�ستلزم الأمر ذلك. 

مجموعة املوارد البرشية132   6   4

تعد جمموعة املوارد الب�سرية �سريًكا ا�سرتاتيجًيا جلميع اإدارات العمل داخل البنك، وت�سم �سمن وظائفها النطاق الكامل لعمليات املوارد الب�سرية والإ�سرتاتيجية ذات العالقة بذلك. 
كما اأنها ت�سطلع مب�سوؤولية التعرف على جميع متطلبات وم�سكالت املوارد الب�سرية واإدارتها وتنظيمها وتوجيهها ومراقبتها، مبا يف ذلك تقدمي امل�سورة ب�ساأن جميع املكافاآت والتوظيف 

واإدارة الكفاءات والعالقات احلكومية، بالإ�سافة اإلى مراقبة املمار�سات التنظيمية للموارد الب�سرية واللتزام بها. 

مجموعة التسويق واالتصاالت142   6   4

تتولى جمموعة الت�سويق والت�سالت بالبنك م�سوؤولية تنظيم الفعاليات الإعالمية والتجارية )مثل املوؤمترات ال�سحفية واحتفالت اإطالق املنتجات( ف�ساًل عن اإعداد وتوزيع البيانات 
ال�سحفية والدعاية والإعالن اإلى جانب مرا�سالت البنك املر�سلة اإلى امل�ستثمرين وامل�ساهمني. 

املسؤولية االجتامعية152   6   4

اإدراكًا منه لدوره املجتمعي، خ�س�س البنك يف 10 جمادى الأول 1427هـ )املوافق 6 يونيو 2006م( مائة )100( مليون ريال �سعودي لإن�ساء برنامج خدمة جمتمعي )خري اجلزيرة لأهل 
اجلزيرة(. هذا وقد اأن�سئ برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة لتنفيذ برامج واأن�سطة اجتماعية ل�سالح املجتمع ال�سعودي من خالل دعم وتنظيم الأن�سطة يف املجالت الجتماعية 

والإن�سانية والثقافية. وياأمل البنك اأن ي�ساعد برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة يف حتقيق تطور م�ستدام داخل املجتمع ال�سعودي.

كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار، يدير برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة الربامج التالية:  

برنامج القرو�س احل�سنة "قر�س بال مرابحة": �سمم هذا الربنامج مل�ساعدة اأبناء وبنات الأ�سر املحتاجة يف احل�سول على فر�سة بدء م�ساريع �سغرية من خالل تقدمي  �
التمويل الالزم بالتعاون مع املنظمات اخلريية الأخرى. 

برنامج التدريب والتاأهيل ل�سوق العمل: �سمم هذا الربنامج لتدريب واإعداد ال�سباب والفتيات ل�سوق العمل من اأجل م�ساعدتهم يف اإدارة حياتهم املهنية يف امل�ستقبل.  �

برنامج ذوي الحتياجات اخلا�سة: �سمم هذا الربنامج مل�ساعدة الأ�سخا�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة لكت�ساب املهارات الالزمة لتح�سني قدراتهم من اأجل م�ساعدتهم  �
يف التوا�سل مع املجتمع على نطاق وا�سع.   

برنامج بناء قدرات القطاع غري الربحي: �سمم هذه الربامج للم�ساركة يف العمل الإن�ساين واخلريي من خالل اإقامة الربامج التعليمية والثقافية، وتاأهيل العاملني يف القطاع  �
الجتماعي يف تطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم. 

برنامج الفعاليات وامل�ساركات الوطنية وال�سالمية: �سمم الربنامج لأجل دعم امل�ساريع والدرا�سات البحثية واملوؤمترات العلمية املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعية وامل�سرفية  �
الإ�سالمية، بالإ�سافة للم�ساركة يف املنا�سبات الوطنية واحلمالت الإن�سانية. 

برنامج املبادرات التطوعية والوعي املجتمعي : �سمم هذا لأجل تعزيز ثقافة العمل التطوعي ودعم املبادرات ال�سبابية ون�سر الوعي املجتمعي جتاه ق�ساياه الأ�سا�سية واملوؤثرة.  �

برنامج اإخاء: �سمم هذا الربنامج مل�ساعدة موظفي البنك وامل�ساهمة يف حتّمل بع�س الأعباء التي تواجههم )املادية، ال�سحية، التعليمية(. �

اململكة  وحمافظات  مدن  خمتلف  يف  واأن�سطته  براجمه  مبختلف  2017م،  لعام  الأول  الن�سف  خالل  اجلزيرة(  لأهل  اجلزيرة  )خري  برنامج  من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ  وقد  هذا، 
العربية ال�سعودية، ثالثة اآلف وثمامنائة و�سبعة وثمانون )3.887(�سابًا وفتاة، وبلغ اإجمايل ما اأنفق على الربنامج خم�سة ع�سر مليون و�ستمائة و�سبعة ع�سر األف و�سبعمائة وت�سعون 

)15.617.790( ريال �سعودي. 

املجموعة الرشعية واملسؤولية االجتامعية162   6   4

التزام كافة املعامالت  البنك و�سمان  الإ�سالمية داخل  لل�سريعة  للبنك يف مراقبة تطبيق اجلوانب املختلفة  التابعة  ال�سرعية وامل�سوؤولية الجتماعية  الرئي�سية للمجموعة  تتمثل املهام 
والعمليات والأن�سطة التجارية التي ينفذها البنك لل�سريعة الإ�سالمية )بح�سب تف�سري الهيئة ال�سرعية(. كما تعمل كو�سيط بني الهيئة ال�سرعية وبني وحدات الأعمال املختلفة للبنك فيما 
يتعلق مبا يلي: )1( تبليغ القرارات والآراء و )2( تبليغ التعقيبات والت�ساوؤلت الواردة من �سبكة البنك للهيئة ال�سرعية. بالإ�سافة اإلى ذلك، تركز املجموعة ال�سرعية على البحوث املتعلقة 

بامل�سرفية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة وتطوير منتجات مالية جديدة متوافقة مع اأحكام ال�سريعة للبنك. 
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وتتاألف الهيئة ال�سرعية التابعة للبنك من خم�سة اأع�ساء والواردة اأ�سمائهم يف اجلدول اأدناه: 

املن�سباالإ�سم

رئي�س الهيئةمعايل ال�سيخ/ عبداهلل بن �سليمان املنيع

نائب رئي�س الهيئةمعايل ال�سيخ الدكتور/ عبداهلل بن حممد املطلق

مقرر الهيئةالدكتور/ فهد بن علي العليان

ع�سو الهيئةالدكتور/ حممد بن علي القري

ع�سو الهيئةالدكتور/ عبدال�ستار اأبو غدة

الرشكات التابعة والزميلة172   6   4

اإن ال�سركات التابعة والزميلة للبنك املدرجة يف قوائمه املالية املوحدة تتمثل يف ما يلي: 

امللكية )املبا�سرة وغري املبا�سرة(ا�سم ال�سركة

100%�سركة اجلزيرة كابيتال

100%�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري

35% )30% ب�سكل مبا�سر و5% من خالل �سركة اجلزيرة كابيتال( %�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين

100%�سركة اأمان لوكالة التاأمني

100%�سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة )موؤ�س�سة يف جزر الكاميان(

رشكة الجزيرة كابيتال12   17   6   4

تعد �سركة اجلزيرة كابيتال الذراع ال�ستثماري للبنك، وهي �سركة �سعودية م�ساهمة مقفلة تقدم خدماتها وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية تاأ�س�ست يف عام 2008م ومرخ�س لها مبمار�سة 
اأعمال الأوراق املالية من هيئة ال�سوق املالية. وتاأ�س�ست �سركة اجلزيرة كابيتال ك�سركة تابعة بالكامل للبنك بعد اأن كانت ق�سمًا داخل البنك وذلك التزامًا باملتطلبات النظامية التي تتطلب 

ف�سل اأعمال الأوراق املالية يف كيانات م�ستقلة.

ويبلغ راأ�س املال �سركة اجلزيرة كابيتال خم�سمائة )500( مليون ريال �سعودي، يتاألف من خم�سني )50( مليون �سهم، قيمة ال�سهم الواحد ع�سرة )10( ريالت �سعودية. 

وُتقدم �سركة اجلزيرة كابيتال منتجات وخدمات الو�ساطة املالية )والتي تكون جميعها متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وموافق عليها من الهيئة ال�سرعية( لتداول الأ�سهم يف 
الأ�سواق املحلية واأ�سواق جمل�س التعاون اخلليجي والأ�سواق الدولية. 

وتعد �سركة اجلزيرة كابيتال اأكرب مقدم خدمات و�ساطة مالية يف تداول )من حيث القيمة الإجمالية املتداولة( وظلت كذلك على مدار الع�سر �سنوات املا�سية. وقد نفذت �سركة اجلزيرة 
كابيتال �سفقات تداول بلغت قيمتها حوايل مائة واثنان وخم�سون )152( مليار ريال �سعودي كما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2017م مقارنة مببلغ ثالثمائة واثنان واأربعون )342( مليار ريال 
�سعودي يف عام 2016م ومببلغ خم�سمائة وت�سعة وثالثون)539( مليار ريال �سعودي يف عام 2015م ومبلغ �سبعمائة واثنان واأربعون )742( مليار ريال �سعودي يف عام 2014م. وتقدم 
�سركة اجلزيرة كابيتال حلول و�ساطة مبتكرة ي�سهل الو�سول اإليها و�سريعة ال�ستجابة لعمالئها لتمكينهم من حتقيق اأهدافهم ال�ستثمارية. وميكن اأن يعزى جناحها من بني اأمور اأخرى 
اإلى من�سة التداول الإلكرتونية الفعالة و�سهلة ال�ستخدام TadawulCom واحلائزة على العديد من اجلوائز، حيث مُتكن من�سة التداول هذه العمالء من اإجراء عمليات تداول كبرية 
عرب النرتنت اأو عرب الهاتف يف اأي مكان يف العامل ويف اأي وقت ويف اأ�سواق عدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ويف �ستى اأنحاء العامل. ومتتلك �سركة اجلزيرة كابيتال �سبكة وا�سعة من 
مراكز ال�ستثمار املوزعة يف �ستى اأنحاء اململكة، حيث توفر �سالت تداول ي�سهل الو�سول اإليها وجمهزة ب�سكل منا�سب اإلى جانب مراكز وكالء مزودة بالكامل باملوظفني مل�ساعدة العمالء 

يف اإجراء عمليات التداول عرب الأوامر الهاتفية. وتوا�سل �سركة اجلزيرة كابيتال زيادة قدرات التداول لتمكني العمالء من التداول يف اأ�سواق دولية جديدة. 

بالإ�سافة خلدمات الو�ساطة املالية، تقدم �سركة اجلزيرة كابيتال لعمالئها منتجات وخدمات اأخرى من بينها: 

أ- إدارة األصول

يعمل فريق من املتخ�س�سني يف جمال ال�ستثمار لدى �سركة اجلزيرة كابيتال لإدارة الأ�سول. وتدير �سركة اجلزيرة كابيتال حاليًا جمموعة من �سناديق ال�ستثمار )�سناديق اأ�سهم 
�سعودية ويابانية واأوروبية وخليجية وعاملية واأ�سواق نا�سئة وعقارية واأ�سواق نقد(. وتدير �سركة اجلزيرة كابيتال كذلك حمافظ خا�سة لبع�س العمالء مبا يتيح لهم تنويع ا�ستثماراتهم 

وحتقيق اأهدافهم ال�ستثمارية. 

ت�سكل وحدة اإدارة الأ�سول عامال رئي�سًا ل�سرتاتيجية �سركة اجلزيرة كابيتال يف حتقيق اإيرادات م�ستقبلية حيث ترى اأن قطاع اإدارة الأ�سول ميتلك فر�س منو كبرية يف امل�ستقبل داخل 
اململكة. 

ب- املرصفية االستثامرية وأعامل تويل الرشكات

توفر �سركة اجلزيرة كابيتال خدمات ا�ست�سارية للعمالء من ال�سركات الذين ي�سعون للح�سول على التمويل من خالل ال�سوق املالية مبا يف ذلك خدمات امل�سورة فيما يتعلق باملنتجات 
امل�سرفية ال�ستثمارية كال�سكوك وحقوق الأولوية والطروحات اخلا�سة والطروحات العامة الأولية بالإ�سافة اإلى خدمات التعهد بالتغطية وخدمات الإندماج وال�ستحواذ. 

ج- األبحاث

اأهدافهم  حتقيق  على  العمالء  الق�سم  وي�ساعد  ال�ستثماري.  القرار  اتخاذ  لت�سهيل  بال�سوق  خا�سة  واإر�سادات  ببيانات  العمالء  لتزويد  لالأبحاث  ق�سمًا  كابيتال  اجلزيرة  �سركة  ت�سم 
ال�ستثمارية وذلك ب�سكل رئي�سي من خالل الن�سر الدوري لأنواع خمتلفة من تقارير الأبحاث والتي من بينها: 
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تقارير دورية عن ال�سوق يتم ن�سرها ب�سفة يومية واأ�سبوعية و�سهرية بهدف تقدمي ملخ�سات موجزة وموثوقة لأداء ال�سوق واجتاهه العام.  �

اأو القطاع وت�سمل ال�سركات الرائدة والقطاعات الأكرث فعالية من وجهة نظر حتليلية فنية  � اأو �سركة حيث تقدم حتليالت مف�سلة لأداء ال�سركة  تقارير عن قطاع معني 
وجوهرية. وتبداأ تغطية ال�سركة بتقرير مبدئي ويليها عادة تقارير متتابعة تعك�س راأي �سركة اجلزيرة كابيتال حول اأداء �سركة ما وتطوراتها. 

تقارير خا�سة - يتم اإ�سدارها ملعاجلة اأو تقدمي روؤى اأو اآراء حول تطورات واأحداث معينة من بينها التطورات القت�سادية واجتاهات ال�ستثمارات النا�سئة على امل�ستوى  �
املحلي والدويل. 

د- الحفظ

تقدم �سركة اجلزيرة كابيتال خدمات حفظ الأوراق املالية يف الأ�سواق املحلية والدولية والتي ت�سمل ما يلي: 

حفظ الأ�سهم يف الأ�سواق املحلية والدولية.  �

حتويل الأ�سهم املحلية والدولية فيما بني حمافظ العمالء. �

ويو�سح اجلدول اأدناه الدخل ون�سبة دخل �سركة اجلزيرة كابيتال من دخل البنك و�سايف دخلها )اأو �سايف خ�سارتها( واإجمايل موجوداتها لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، 
و2015م ، و2016م، والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م:

اجلدول 4-5 الدخل ون�سبة دخل �سركة اجلزيرة كابيتال بالريال ال�سعودي

باآالف الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م
مدققة

2016م
مدققة

30 �سبتمرب 2017م
غري مدققة

346.388270.727193.482131.522اإجمايل دخل العمليات

6.7%7.7%9.3%15.6%ن�سبة الدخل من اإجمايل دخل البنك 

196.153108.98943.92528.228�سايف الدخل )اخل�سارة(

766.188440.840814.8991.487.309اإجمايل املوجودات
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

رشكة أمان للتطوير واالستثامر العقاري22   17   6   4

�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري هي �سركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، كما يف تاريخ هذه الن�سرة. اأُ�س�ست ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف اململكة العربية ال�سعودية 
وبداأت عملياتها يف عام 2006م ويتمثل غر�س ال�سركة يف حفظ العقارات املرهونة لدى البنك ل�سمان الت�سهيالت الئتمانية والتمويل العقاري. وموؤخرًا، حتولت �سركة اأمان للتطوير 
وال�ستثمار العقاري اإلى ملكية فردية للبنك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 319 ال�سادر بتاريخ 1430/9/17هـ )املوافق 7 �سبتمرب 2009م( وموافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

بتاريخ 1431/5/20هـ )املوافق 4 مايو 2010م( وقرار وزير التجارة وال�سناعة رقم )39ز( بتاريخ 1432/2/5هـ )املوافق 9 يناير 2011م(.

رشكة الجزيرة تكافل تعاوين32   17   6   4

اأبريل 2010م(.  )املوافق 12  بتاريخ 1431/4/27هـ.  رقم )137(  الوزراء  قرار جمل�س  تاأ�سي�سها مبوجب  املوافقة على  �سعودية، متت  �سركة م�ساهمة  تعاوين  تكافل  �سركة اجلزيرة 
ويف تاريخ هذه الن�سرة، يبلغ راأ�س مال �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين ثالث مائة وخم�سون مليون )350.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى خم�سة وثالثني مليون )35.000.000( 
�سهمًا عاديًا بقيمة ا�سمية ع�سرة )10 ( ريالت �سعودية لكل �سهم. وقد مت النتهاء من الطرح العام الأويل لأ�سهم �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف جمادى الثاين 1434هـ )املوافق مايو 

2013م(. وتبلغ ح�سة البنك )املبا�سرة وغري املبا�سرة( يف �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين 35%، ميتلك البنك 30% ب�سكل مبا�سر بينما متتلك �سركة اجلزيرة كابيتال %5.

وتزاول �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين اأن�سطة التاأمني يف قطاع احلماية والدخار وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية. وقد ح�سلت �سركة اجلزيرة تكافل 
تعاوين على رخ�سة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف 20 �سفر 1435هـ )املوافق 23 دي�سمرب 2013م( وبداأت اأعمالها ابتداًء من ربيع الأول 1435هـ )املوافق يناير 2014م(. 

ويعد بنك اجلزيرة الأول يف اململكة العربية ال�سعودية الذي بادر بتقدمي منتجات احلماية والدخار يف عام 2001م كبديل متوافق مع اأحكام ال�سريعة عن منتجات التاأمني على احلياة 
التقليدية. 

واأثبتت �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين مكانتها ك�سركة رائدة يف �سوق التاأمني على احلياة يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق باحلجم والبتكار. وقد �سهدت �سركة اجلزيرة تكافل 
تعاوين منوًا �سريعًا من اأجل تلبية الطلب املتزايد على منتجات التاأمني على احلياة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة يف اململكة. 

ُت�سنف منتجات �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين اإلى فئتني )الأفراد واملجموعات( مع ملحقني اإ�سافيني اختياريني متاحني عند احلاجة )مبا يف ذلك التنازل عن اأق�ساط و / اأو تغطية 
اإ�سافية للعجز الكلي الدائم والعجز اجلزئي الدائم واملر�س اخلطري(. 

األفراد �

تنق�سم الأعمال التجارية لالأفراد ب�سكل فرعي اإلى فئتني رئي�ستني: 

منتجات احلماية والدخار وم�سممة لتلبية احتياجات امل�سرتكني من الأفراد يف برنامج الأفراد. وتهدف هذه املنتجات اإلى تقدمي مبلغ م�ستهدف معني يف امل�ستقبل وتقدم  �
احلماية �سد الوفاة ل �سمح اهلل اأو كخيار اأي�سًا �سد العجز اأو الإ�سابة مبر�س معني ل �سمح اهلل. 

منتجات احلماية وم�سممة فقط لتقدمي احلماية لل�سخ�س املوؤمن له على احلياة. ول توجد اأي مزايا ا�ستحقاق م�ستحقة يف نهاية الفرتة املتعاقد عليها. كما ل يوجد مكون  �
ا�ستثمار/م�ساهمة من جانب املوؤمن على حياته؛ وبالتايل يتم ت�سنيف املنتجات كخطر فقط.
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املجموعات �

ميكن يف منتجات �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين اجلمع بني اأكرث من �سخ�س موؤمن له على احلياة يف عقد واحد. وتهدف هذه املنتجات عادة اإلى تقدمي تغطية تاأمينية للوفاة والعجز الدائم 
الكلي ل �سمح اهلل )والتي ت�سمل الأ�سخا�س املهمة( للموظفني وال�سركات على �سبيل املثال ل احل�سر. 

ويو�سح اجلدول اأدناه الدخل ون�سبة دخل �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين من دخل البنك و�سايف دخلها )اأو �سايف خ�سارتها( واإجمايل موجوداتها لالأعوام 2014م و2015م و 2016م:

اجلدول 4-6 الدخل ون�سبة دخل �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين بالريال ال�سعودي
30 �سبتمرب 2017م غري مدققة2016م مدققة2015م مدققة2014م مدققةباآالف الرياالت ال�سعودية

22.21721.33820.21114.543اإجمايل دخل العمليات

0.7%0.8%0.73%1.0%ن�سبة الدخل من اإجمايل دخل البنك

)1.532()5.193()12.753()2.637(�سايف الدخل )اخل�سارة(

6.86011.4594.54455.251اإجمايل املوجودات
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

رشكة أمان لوكالة التأمني42   17   6   4

اأ�س�ست �سركة اأمان لوكالة التاأمني ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بالكامل للبنك. ويتمثل غر�س ال�سركة يف القيام باأعمال وكالة التاأمني مبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد رقم 
381000004468 وتاريخ 1438/1/11هـ. وبتاريخ هذه الن�سرة يبلغ راأ�س مال �سركة اأمان لوكالة التاأمني خم�سمائة األف )500.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�سون األف )50.000( 

�سهمًا عاديًا بقيمة ا�سمية ع�سرة )10 ( ريالت �سعودية لكل �سهم. 

رشكة الجزيرة لألوراق املالية املحدودة52   17   6   4

تاأ�س�ست �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة مبوجب اأنظمة جزر الكاميان وذلك يف تاريخ 2017/4/24م. يبلغ راأ�س مال �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة كما بتاريخ هذه 
الن�سرة خم�سون األف )50.000( دولر )اأي مايعادل 187.500 ريال �سعودي( مق�سم اإلى خم�سني األف )50.000( �سهمًا عاديًا بقيمة ا�سمية دولر اأمريكي )1 ( لكل �سهم. .ويتمثل 

الغر�س الأ�سا�سي لل�سركة يف دعم اأن�سطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل تنفيذ معامالت امل�ستقات املالية واتفاقيات اإعادة ال�سراء مع البنوك الدولية.

أعامل وأنشطة البنك خارج اململكة182   6   4

يوجد لدى البنك بع�س النقد املودع لدى بنوك خارج اململكة وذلك لغر�س تلبية طلبات العمالء. كما ميار�س البنك بع�س الأن�سطة من خالل جمموعة اخلزينة مع جهات خارجية لعدة 
اأغرا�س من �سمنها التحوط. وقد قام البنك -موؤخرًا- بتاأ�سي�س �سركة يف جزر الكاميان )�سركة اجلزيرة لالأوراق املالية املحدودة( براأ�س مال يبلغ )50.000( دولر اأمريكي. ويتمثل 
الغر�س الأ�سا�سي لل�سركة يف دعم اأن�سطة جمموعة اخلزينة يف البنك من خالل تنفيذ معامالت امل�ستقات املالية واتفاقيات اإعادة ال�سراء مع البنوك الدولية. كما اأن لدى البنك تعر�س 
ائتماين حمدود يف بع�س دول اخلليج ) مبا ل يتجاوز 1% من اإجمايل التعر�سات الئتمانية للبنك(. وبخالف ذلك، تقع اأعمال واأ�سول البنك و�سركاته التابعة يف اململكة. ويبلغ اإجمايل 

اأ�سول البنك و�سركاته التابعة داخل اململكة مبلغ وقدره )67.528.331.788،84( ريال �سعودي. 
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إدارة البنك وحوكمته.31

الهيكل اإلداري11   3

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 
وجلنة  املراجعة،  وجلنة  التنفيذية،  اللجنة  وهي  الإدارة  ملجل�س  تابعة  جلان  خم�س  البنك  لدى  ويوجد  فيه.  العمل  و�سري  البنك  اأداء  ومراقبة  تنفيذها  على  والإ�سراف  الإ�سرتاتيجية 
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 5-7 "جلان جمل�س الإدارة"(.

ويو�سح ال�سكل اأدناه الهيكل التنظيمي للبنك:

ال�سكل 5-1 الهيكل التنظيمي للبنك

ôWÉîŸG IQGOEG áæ÷ájò«ØæàdG áæé∏dG

äCÉaÉµŸGh äÉë«°TÎdG áæ÷

á©LGôŸG áæ÷

Iôjõ÷G ÒN èeÉfÈd É«∏©dG áæé∏dG

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

á«fƒfÉ≤dG áYƒªéŸG ¢ù«FQ
¿ô≤ŸG ódÉN

áæjõÿG áYƒª› ¢ù«FQ
»ãjó◊G ô°SÉj

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

ó«°TQÉH ø°ùM

äÉeóÿG áYƒª› ¢ù«FQ
OGôaCÓd á«aô°üŸG

¿Éªã©dG ódÉN

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

»°SÉª°ûdG ˆGóÑY

∫hC’G äÉ«dÉª©dG ∫hDƒ°ùe
ø°ù◊G óªMCG

äÉeóÿ …Qƒa áYƒª› ¢ù«FQ
∫GƒeC’G πjƒ–

»ëLGôdG »eÉ°S

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

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

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
»Ñ°ü≤dG ¥QÉW

IQGOE’G ¢ù∏›

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
¿É°Tƒ◊G π«Ñf

ájQGOE’G ¿Éé∏dG

Ωƒ°üÿGh ∫ƒ°UC’G áæ÷

ΩGõàdC’G áæ÷

¥ƒ°ùdG ôWÉfl á°SÉ«°S 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÷

∫hC’G ‹ÉŸG ∫hDƒ°ùŸG
ÚeCG ógÉ°T

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

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

ΩGõàd’G áYƒª› ¢ù«FQ
AÉë≤°ûdG ≈æe

IQGOE’G ¢ù∏› ¿É÷

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

مجلس اإلدارة21   3

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 5-1 اأع�ساء جمل�س االإدارة

املن�سبالعمراجلن�سية اال�سم
�سفة 

الع�سوية
تاريخ التعيني يف 

جمل�س االإدارة
اجلهة التي 

ميثلها

عدد االأ�سهم اململوكة

ن�سبةاإجمايلغري مبا�سر*مبا�سر

طارق بن عثمان 
الق�سبي

رئي�س جمل�س 69�سعودي
الإدارة

غري 
تنفيذي/غري 

م�ستقل

0.00306%15.913ل يوجد15.913-2016/01/01م

عبد املجيد بن 
اإبراهيم ال�سلطان

نائب رئي�س 51�سعودي
جمل�س الإدارة 

غري 
تنفيذي/ 

غري م�ستقل

1.31912%1.7326.857.6966.859.428-2016/01/01م

نبيل بن داود 
احلو�سان

الرئي�س 56�سعودي
التنفيذي 

والع�سو 
املنتدب

تنفيذي/ 
غري م�ستقل

0.00067%3.465ل يوجد3.465-2016/01/01م
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املن�سبالعمراجلن�سيةاال�سم
�سفة 

الع�سوية
تاريخ التعيني يف 

جمل�س االإدارة
اجلهة التي 

ميثلها

عدد االأ�سهم اململوكة

ن�سبةاإجمايلغري مبا�سر*مبا�سر

خليفة بن عبد 
اللطيف امللحم

ع�سو جمل�س 66�سعودي
اإدارة

غري 
تنفيذي/غري 

م�ستقل

0.53%2.707.46841.2752.748.743-2016/01/01م

حممد بن عبد اهلل 
احلقباين

ع�سو جمل�س 36�سعودي
اإدارة

غري 
تنفيذي/غري 

م�ستقل

0.00025%1.300ل يوجد1.300-2016/01/01م

عبد ال�سالم بن 
عبدالرحمن العقيل

ع�سو جمل�س 51�سعودي
اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

0.00025%1.300ل يوجد1.300-2016/01/01م

�سعيد بن �سعد 
املرطان

ع�سو جمل�س 73�سعودي
اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

غري م�ستقل

0.00050%2.600ل يوجد2.600-2016/01/01م

اإبراهيم بن عبد 
العزيز ال�سايع

ع�سو جمل�س 35�سعودي
اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

املوؤ�س�سة 2016/01/01م
العامة 

للتاأمينات 
الجتماعية

0.000.00ل يوجدل يوجد

عبد اهلل �سالح 
الر�سيد

ع�سو جمل�س 60�سعودي
اإدارة

غري 
تنفيذي/ 

م�ستقل

0.00025%1.300ل يوجد1.300-2016/01/01م

امل�سدر: البنك

* تعني الأ�سهم اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سكل غري مبا�سر يف البنك من خالل ملكيتهم يف �سركات متلك اأ�سهم يف البنك اأو الأ�سهم اململوكة من قبل اأقرباء اأع�ساء جمل�س الإدارة �سواء ب�سكل مبا�سر اأو من خالل ملكيتهم يف 
�سركات متلك اأ�سهم يف البنك.

ملخص السري الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة12   2   5

طارق بن عثمان الق�صبي

العمر: 69 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةهند�سة مدنيةبكالوريو�س1976م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةرئي�س جمل�س اإدارة2008م - 2013م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجة بنك اجلزيرةع�سو جمل�س اإدارة1998م - 2015م

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةرئي�س جمل�س اإدارة2015م - 2016م 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

ال�ستثمار املتعدد�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة ع�سري للتجارة وال�سياحة وال�سناعةع�سو جمل�س اإدارة1994م

اخلدمات الطبية�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة دلة للخدمات ال�سحية القاب�سةرئي�س جمل�س اإدارة1995م

التعليم�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة جامعة اململكة )مملكة البحرين(ع�سو جمل�س اإدارة2006م

ال�ستثمار املتعدد�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة رزم القاب�سةرئي�س جمل�س اإدارة2008م

التعليم�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة عطاء التعليميةرئي�س جمل�س اإدارة2010م
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

التطوير العقاري�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة �سرب لال�ستثمار العقاريرئي�س جمل�س اإدارة2012م

اآر زي اإم قايرميينكول اأنونيم �سريكيتايرئي�س جمل�س اإدارة2013م
RZM Gayrimenkul Anonim Sirketi

)تركيا(

ال�ستثمار املتعدد�سركة م�ساهمة مقفلة

نيبا قايرميينكول ياتريميالري يف تاي�ساريت رئي�س جمل�س اإدارة2013م
اآي اإ�س

NEBA Gayrimenkul

Yatirimlari VE Ticaret A.S

)تركيا(

التطوير العقاري�سركة م�ساهمة مقفلة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمل�س اإدارة2016م

نبيل داود احلو�صان

العمر: 56 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب:الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةحما�سبةبكالوريو�س1984م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد باملنطقة الو�سطى1984م - 1998م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد باملنطقة ال�سرقية1998م - 2001م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك العربي الوطنيرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد2001م - 2006م

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة �ساب تكافلع�سو جمل�س اإدارة2006م - 2010م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد2006م - 2010م

امل�سارف واخلدمات املالية �سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 2013م - 2015م 

امل�سارف واخلدمات املالية �سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة املخاطر2013م - 2015م 

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةالرئي�س التنفيذي2010م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو اللجنة التنفيذية2013م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت2013م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة اإدارة املخاطر2013م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةالع�سو املنتدب2013م

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةع�سو جمل�س اإدارة2013م
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عبد املجيد اإبراهيم ال�صلطان

العمر: 51 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: نائب رئي�س جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةهند�سة البرتولبكالوريو�س1989م

املناصب السابقة

ل يوجد

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

التطوير العقاري�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة احتاد الإخوة للتنميةع�سو جمل�س اإدارة1993م

ال�سمنت�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة ا�سمنت الق�سيمع�سو جمل�س اإدارة1998م

ع�سو جمل�س اإدارة )ونائب 2004م
لرئي�س جمل�س اإدارة البنك 

منذ يناير 2018(

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرة

التاأمني�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة رويال اآند �سن للتاأمني )م�سر(رئي�س جمل�س الإدارة2009م

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة اجلزيرة تكافل تعاوينرئي�س جمل�س اإدارة2013م

خليفة بن عبد اللطيف امللحم

العمر: 66 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة كولورادو، الوليات املتحدة الأمريكيةاإدارة الأعمالبكالوريو�س1978م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينع�سو جمل�س اإدارة1985م - 2002م
التاأمني�سركة م�ساهمة مقفلةال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )ولء للتاأمنيع�سو جمل�س اإدارة2009م - 2011م
ال�سمنت�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة ا�سمنت الريا�سع�سو جمل�س اإدارة2007م -2012م

ال�سناعات البرتوكيماوية�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة مناء للكيماوياتع�سو جمل�س اإدارة2003م - 2012م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

ال�سمنت�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة ال�سمنت الأبي�س ال�سعوديع�سو جمل�س اإدارة1995م

ال�سناعات البرتوكيماوية�سركة م�ساهمة مدرجةال�سركة املتقدمة للبرتوكيماوياترئي�س جمل�س اإدارة2004م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جمل�س اإدارة2007م

التاأمني�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اآي جي اآي )الأردن(ع�سو جمل�س اإدارة2007م

ال�سناعات احلديدية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة التفاق لل�سناعات احلديديةع�سو جمل�س اإدارة2012م

ا�ستقدام�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة للخدمات امل�ساندةع�سو جمل�س اإدارة2013م
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

احلكوميموؤ�س�سة حكوميةاملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيةع�سو جمل�س اإدارة2014م

الطاقة�سركة م�ساهمة مدرجةال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحريع�سو جمل�س اإدارة2017م

حممد عبداهلل احلقباين

العمر: 36 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة فريجينيا للتقنية، فريجينيا - الوليات املتحدة الأمريكيةماليةبكالوريو�س2005م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةم�سرف الراجحيمدير حمفظة2005م - 2006م

ال�ستثمار واإدارة الأ�سول�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة بيت ال�ستثمار العاملي )الكويت(ع�سو الهيئة ال�ست�سارية2006م - 2013م

مدير عام اإدارة اأبحاث 2006م - 2013م
ال�ستثمار

احلكوميموؤ�س�سة عامة حكوميةاملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة التعاونية للتاأمنيع�سو جلنة ال�ستثمار2008م - 2013م

�سركة �سريبريو�س الدولية لإدارة راأ�س املال )الوليات ع�سو الهيئة ال�ست�سارية2008م - 2013م
املتحدة الأمريكية(

ال�ستثمار�سركة ت�سامن

�سركة اأبولو لإدارة راأ�س املالع�سو الهيئة ال�ست�سارية2008م - 2013م
)الوليات املتحدة الأمريكية(

�سركة ذات م�سئولية 
حمدودة

ال�ستثمار

�سركة اأك�سا لإدارة ال�ستثمار )الوليات املتحدة ع�سو الهيئة ال�ست�سارية2008م - 2013م
الأمريكية(

ال�ستثمار�سركة م�ساهمة مدرجة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جمل�س اإدارة2009م - 2013م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جلنة املراجعة2010م - 2013م

ال�سناعات البرتوكيماوية�سركة م�ساهمة مدرجةال�سركة الوطنية للبرتوكيماوياترئي�س جلنة املراجعة2010م - 2013م

ال�سناعات البرتوكيماوية�سركة م�ساهمة مدرجةال�سركة الوطنية للبرتوكيماوياتع�سو جمل�س اإدارة2010م - 2013م

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأوراق املالية ع�سو جلنة ال�ستثمار 2012م - 2013م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جمل�س اإدارة2016م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جلنة املراجعة2016م

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةع�سو جمل�س اإدارة2010م

ال�ستثمار ال�سناعي�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة اأ�سرتا ال�سناعيةالرئي�س التنفيذي2014م

التعدين�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة اأ�سرتا للتعدينرئي�س جمل�س املديرين2014م

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةرئي�س جمل�س اإدارة2016م

ال�سلع ال�ستهالكية الكمالية�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة هريف للخدمات الغذائيةع�سو جمل�س اإدارة2017م
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عبدال�صالم بن عبدالرحمن العقيل

العمر: 51 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، الظهران، اململكة العربية ال�سعوديةالإدارة ال�سناعيةبكالوريو�س يف العلوم1990م

مكتب املن�ساآت العائلية، الوليات املتحدة الأمريكية،الإدارة املاليةدورة تدريبية يف 1996CPEم

جامعة هارفرد، الوليات املتحدة الأمريكية،الإدارة املالية�سهادة يف التمويل ال�سرتاتيجي1997م

برنامج وارتون التعليمي، جامعة بين�سيلفانيا، الوليات املتحدة الأمريكيةالإدارة املالية�سهادة يف اإدارة الرثوات اخلا�سة2001م

املعهد امل�سريف بالريا�س، اململكة العربية ال�سعوديةالأ�سواق املالية�سهادة اجتياز اختبار 2009CMEم

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

ال�ستثمار املتعدد�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة جرير القاب�سةع�سو جمل�س اإدارة2008م - 2015م

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمنيع�سو جمل�س اإدارة2009م - 2013م

املواد الغذائية�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة هريف خلدمات املواد الغذائيةع�سو جمل�س اإدارة2010م - 2013م

حكوميهيئة حكوميةهيئة ال�سوق املاليةع�سو اللجنة ال�ست�سارية2013م - 2016م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

التجزئة�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة جرير للت�سويقرئي�س جلنة املراجعة2001م

العقارات�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة �سن�سري 21 ال�سعوديةرئي�س جمل�س املديرين2002م

العقارات�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة اأ�سواق امل�ستقبلاملدير العام2006م

العقارات�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة الأ�سواق املتطورةرئي�س جمل�س املديرين2007م

التعليم�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة مدار�س ريا�س جند الأهليةالع�سو املنتدب ورئي�س جمل�س الإدارة2008م

التطوير العقاري�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة كنان الدولية للتطوير العقاريع�سو جمل�س اإدارة2008م

العقارات واملقاولت�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة اأفرا�س العربيةاملدير العام2010م

الأعمال التطوعيةجمعية خرييةجمعية اإطعام اخلرييةع�سو جمل�س اإدارة2013م

العقارات�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة حرمة الوطنيةرئي�س جمل�س الإدارة2013م

العقارات�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة وادي حرمةع�سو جمل�س اإدارة2013م

العقارات واملقاولت�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة خما�سية طيبةع�سو جمل�س املديرين2014م

العقارات واملقاولت�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة خما�سية طابةع�سو جمل�س املديرين2014م

العقارات�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة �سروح املراكزع�سو جمل�س املديرين2014م

العقارات�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اأ�سالة القاب�سةرئي�س جمل�س الإدارة2014م

حكوميهيئة حكوميةالهيئة العامة لال�ستثمارع�سو جمل�س الإدارة2014م

العقارات�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة الأندل�س العقاريةع�سو جمل�س اإدارة2015م

ال�ستثمار التجاري�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة جرير لال�ستثمارات التجاريةالع�سو املنتدب وع�سو جمل�س الإدارة2016م

العقارات�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة جرير للتطوير التجاريالع�سو املنتدب وع�سو جمل�س الإدارة2016م

التجزئة�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة امتياز العربيةرئي�س جمل�س الإدارة2016م

تطوير عمراين�سركة ذات م�سئولة حمدودة�سركة اخليول العربية للتطوير العمراينرئي�س جمل�س املديرين2017م
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

�سركة منازل امل�ستقبل للتطوير وال�ستثمار رئي�س جمل�س املديرين2016م
العقاري

تطوير وا�ستثمار �سركة ذات م�سئولة حمدودة
عقاري

�صعيد بن �صعد املرطان

العمر: 73 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة الريا�س، اململكة العربية ال�سعوديةاقت�ساد وعلوم �سيا�سيةبكالوريو�س1971م

جامعة اأيوا احلكومية، الوليات املتحدة الأمريكيةاقت�سادماج�ستري1975م

جامعة نربا�سكا، لنكولن، الوليات املتحدة الأمريكيةاقت�ساددكتوراه1980م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

التعليمحكوميجامعة الريا�سمعيد ومبتعث للدرا�سات العليا1972م - 1980م

التعليمحكوميجامعة امللك �سعوداأ�ستاذ م�ساعد - ق�سم القت�ساد1980م-1992م

مركز الدرا�سات اجلامعية للبنات - وكيل وعميد بالنيابة1984م -1987م
جامعة امللك �سعود

التعليمحكومي

اأ�ستاذ م�سارك بق�سم القت�ساد 1987م -1992م
ورئي�س ق�سم القت�ساد

التعليمحكوميجامعة امللك �سعود

م�ساعد املدير العام ومدير اإدارة 1992م - 1998م
اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك الأهلي التجاري

م�ست�سار تنفيذي لرئي�س جلنة 1998م - 1999م
الإدارة العامة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك الأهلي التجاري

م�ست�سار تنفيذي لرئي�س جمل�س 1999م - 2000م
الإدارة والع�سو املنتدب

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك الأهلي التجاري

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةم�سرف البحرين ال�سامل )البحرين(الرئي�س التنفيذي2000م - 2004م

م�سرف اليمن البحرين ال�ساملنائب رئي�س جمل�س الإدارة2000م -2004م
)اليمن(

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مقفلة

املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية ع�سو جمل�س الإدارة2000م - 2004م
الإ�سالمية

امل�سارف واخلدمات املاليةمنظمة دولية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك في�سل املحدود )باك�ستان(ع�سو جمل�س الإدارة2000م - 2005م

موؤ�س�سة في�سل املاليةع�سو جمل�س الإدارة2000م - 2005م
)�سوي�سرا(

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مقفلة

ال�سوق املالية الإ�سالمية الدوليةع�سو جمل�س الإدارة2001م - 2004م
)البحرين(

امل�سارف واخلدمات املاليةمنظمة غري ربحية

�سركة �سوليدرتي للتكافل الإ�سالميع�سو جمل�س الإدارة2002م - 2005م
)البحرين(

تكافل وتاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة

جمموعة دار املال الإ�سالميالنائب التنفيذي للرئي�س2004م - 2005م
)�سوي�سرا(

امل�سارف واخلدمات املالية الدولية�سركة م�ساهمة مقفلة

�سندوق الرائد الإ�سالمي )اململكة ع�سو جمل�س املديرين2005م - 2006م
املتحدة(

امل�سارف واخلدمات املاليةذات م�سئولية حمدودة

مركز ال�سراه لال�ست�سارات املالية الرئي�س التنفيذي2006م - 2008م
والقت�سادية

خدمات ا�ست�سارية ماليةمكتب ا�ست�سارات
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

و�ساطة مالية واإدارة اأ�سول�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اأدمي املاليةرئي�س جمل�س الإدارة2008م - 2012م

الت�سويق�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة حلول الأعمالع�سو جمل�س مديرين ومدير عام2009م - 2015م

ع�سو جمل�س املديرين واملدير 2016م - 2017م
عام

ال�ستثمار العام وال�ستثمار العقاري�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة قناديل الرثوة لال�ستثمار

�سركة امل�ست�سارون اخلليجيون رئي�س جمل�س املديرين2007م - 2016م
لال�ست�سارات املالية

ال�ست�سارات املالية�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

ع�سو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املخاطر 2016م
وع�سو جلنة املراجعة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرة

تقنية املعلومات�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الريادية لتقنية املعلوماترئي�س جمل�س املديرين2005م

اإبراهيم بن عبدالعزيز ال�صايع

العمر: 35 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعوديةاملحا�سبةبكالوريو�س2004م

جامعة كوينزلند للتقنية، ا�سرتاليااملحا�سبة املهنية املتقدمةماج�ستري2008م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

مكتب الرا�سد حما�سبون ومراجعون مدقق مايل2002م - 2004م
وم�ست�سارون قانونيون

املحا�سبة واملراجعة�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

م�ست�سار غري متفرغ لتطوير العمل املايل 2008م - 2009م
والإداري اللكرتوين

املحا�سبة واملراجعةهيئة حكوميةهيئة املحا�سبة واملراجعة لدول جمل�س التعاون

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجةال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمنيع�سو جلنة املراجعة2010م - 2013م

ال�سمنت�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة ا�سمنت ال�سفوةع�سو جمل�س اإدارة2011م - 2015م

التاأمني الجتماعيموؤ�س�سة حكوميةاملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيةمدير اإدارة امليزانية2011م - 2014م

ال�سمنت�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة ا�سمنت ال�سفوةرئي�س جلنة املراجعة2013م - 2015م

ال�سمنت�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة ا�سمنت ال�سفوةع�سو جلنة املراجعة2015م - 2016م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

التاأمني الجتماعيموؤ�س�سة حكوميةاملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيةمدير عام ال�سوؤون املالية2014م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو اللجنة التنفيذية2016م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة اإدارة املخاطر2016م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جمل�س اإدارة2016م
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عبداهلل بن �صالح الر�صيد

العمر: 60 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، الريا�س، اململكة العربية ال�سعوديةالعلوم الإدارية - تخ�س�س حما�سبةبكالوريو�س1983م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

م�سئول املوازنات التقديرية 1983م - 1984م
بال�سوؤون املالية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك العربي الوطني

املكتب الثقايف للمملكة العربية م�سئول ال�سوؤون املالية1984م - 1988م
ال�سعودية )كندا(

التعليمحكومي

م�سئول ال�سوؤون املالية - ح�سابات 1988م - 1992م
املكتب الثقايف بالوليات املتحدة 

الأمريكية

التعليمحكوميوزارة التعليم العايل

�سركة ال�سيكات ال�سياحية م�ساعد املدير العام1992م - 2001م
ال�سعودية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مقفلة

نائب الرئي�س التنفيذي لل�سئون 2001م - 2005م
املالية والإدارية - وع�سو جمل�س 

الإدارة

ال�ستثمار يف ن�ساط اجلملة والتجزئة�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة العثيم التجارية

نائب الرئي�س التنفيذي لل�سئون 2006م - 2008م
املالية - ع�سو جمل�س اإدارة 
�سركة اأ�سواق عبداهلل العثيم

ال�ستثمار التجاري�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة العثيم القاب�سة

ال�ستثمار التجاري�سركة ذات م�سوؤولية حمدودةجمموعة خالد البلطاننائب الرئي�س التنفيذي2008م - 2014م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

�سركة اأدائي لال�ست�سارات ال�سريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة2015م
املالية والإدارية

�سركة ذات م�سوؤولية 
حمدودة

الأعمال الإدارية واملالية

ا�ست�سارات اإدارية �سركة م�ساهمة مقفلة �سركة مهارة للموارد الب�سرية ع�سو جمل�س اإدارة 2017م

�سناعي �سركة م�ساهمة مقفلة�سركة م�سنع اأ�سطوانات الغاز ع�سو جلنة مراجعة 2017م

عنوان عمل كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س هو املقر الرئي�سي لبنك اجلزيرة، �س ب 6277، حي النه�سة، جده 21442، اململكة العربية ال�سعودية.

سكرتري مجلس اإلدارة21   3

خالد بن عمر املقرن

العمر: 51 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س املجموعة القانونية و�سكرتري جمل�س اإدارة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةقانونبكالوريو�س1990م

اجلامعة الأمريكية يف وا�سنطن العا�سمة، الوليات املتحدة الأمريكيةقانونماج�ستري1998م
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

احلكوميجهة حكومية�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعوديم�ساعد م�ست�سار قانوين1994م - 1995م

الطاقة�سركة م�ساهمة مقفلةال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتوليةباحث ق�سايا1995م - 1999م

الطاقة�سركة م�ساهمة مقفلةال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتوليةم�ست�سار قانوين1999م - 2001م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةمدير اأول2001م - 2002م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةمدير الإدارة القانونية بالإنابة2002م - 2004م

احلكوميهيئة حكوميةهيئة الت�سالت وتقنية املعلوماتم�ست�سار قانوين ومدير اإدارة حل اخلالفات2004م - 2005م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك البالدرئي�س املجموعة القانونية واأمني عام جمل�س الإدارة2005م - 2010م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س املجموعة القانونية و�سكرتري جمل�س اإدارة2010م

اإلدارة العليا31   3

يتولى اإدارة ال�سركة فريق يتمتع باخلربات واملعرفة واملهارات الالزمة لإدارة عمليات البنك. ويو�سح اجلدول اأدناه اأ�سماء اأع�ساء فريق الإدارة العليا كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

اجلدول 5-2 اأع�ساء فريق االإدارة العليا

املن�سباجلن�سيةالعمراال�سم
تاريخ 

التعيني يف 
املن�سب

تاريخ 
االن�سمام 

للبنك

عدد االأ�سهم اململوكة

مبا�سر
غري 

مبا�سر*
ن�سبةاإجمايل

نبيل بن داود 
احلو�سان

الرئي�س التنفيذي والع�سو �سعودي56
املنتدب

0.0006%3.465ل يوجد20103.465م2010م

يا�سر بن علي 
احلديثي

--ل يوجدل يوجد2010م2010مرئي�س جمموعة اخلزينة�سعودي46

طارق بن عبد 
الرحمن ال�سبيلي

--ل يوجدل يوجد2010م2010مرئي�س جمموعة املوارد الب�سرية�سعودي59

حمد بن عبد العزيز 
العجاجي

رئي�س اخلدمات امل�سرفية �سعودي63
اخلا�سة

--ل يوجدل يوجد2012م2012م

خالد بن عثمان 
العثمان

رئي�س جمموعة اخلدمات �سعودي51
امل�سرفية لالأفراد

--ل يوجدل يوجد2010م2010م

عبد اهلل بن حممد 
ال�سما�سي**

رئي�س جمموعة اخلدمات �سعودي50
امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات 

املالية

--ل يوجدل يوجد2012م2012م

اأحمد �سفيان 
عبدالرزاق احل�سن

0.00008%3900ل يوجد20113900م2017مم�سوؤول العمليات الأول�سعودي38

اأ�سامة بن خ�سر 
الإبراهيم

0.00098%5.102ل يوجد20065.102م2017مرئي�س جمموعة اإدارة املخاطر�سعودي46

--ل يوجدل يوجد2012م2012مامل�سوؤول املايل الأولبريطاين51�ساهد اأمني

رئي�س املجموعة القانونية �سعودي51خالد بن عمر املقرن
و�سكرتري جمل�س الإدارة

--ل يوجدل يوجد2010م2010م

د. فهد بن علي 
العليان

رئي�س املجموعة ال�سرعية �سعودي49
وامل�سوؤولية الجتماعية

0.0016%8.665ل يوجد20088.665م2008م

اإبراهيم بن حممد 
احلرابي***

رئي�س جمموعة التدقيق �سعودي62
الداخلي

--ل يوجدل يوجد2008م2008م

ح�سن علي اأحمد 
بار�سيد

رئي�س جمموعة مكافحة غ�سل �سعودي37
الأموال ومتويل الإرهاب املكلف

--ل يوجدل يوجد2007م2017م
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املن�سباجلن�سيةالعمراال�سم
تاريخ 

التعيني يف 
املن�سب

تاريخ 
االن�سمام 

للبنك

عدد االأ�سهم اململوكة

مبا�سر
غري 

مبا�سر*
ن�سبةاإجمايل

منى بنت عبدالرحمن 
ال�سقحاء

--ل يوجدل يوجد2013م2013مرئي�سة جمموعة اللتزام�سعودية45

�سامي حمد نا�سر 
الراجحي

--ل يوجدل يوجد2013م2013مرئي�س جمموعة خدمات فوري�سعودي46

امل�سدر: البنك

* تعني الأ�سهم اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سكل غري مبا�سر يف البنك من خالل ملكيتهم يف �سركات متلك اأ�سهم يف البنك اأو الأ�سهم اململوكة من قبل اأقرباء اأع�ساء جمل�س الإدارة �سواء ب�سكل مبا�سر اأو من خالل ملكيتهم يف 
�سركات متلك اأ�سهم يف البنك. 

** قدم الأ�ستاذ/ عبد اهلل بن حممد ال�سما�سي ا�ستقالته من من�سبه احلايل يف البنك على اأن تنتهي خدمته يف البنك بتاريخ 31 مار�س 2018م. وقد بداأ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�سغل املن�سب.

*** �سيتقاعد الأ�ستاذ/ اإبراهيم بن حممد احلرابي من من�سبه احلايل يف البنك على اأن تنتهي خدمته يف البنك بتاريخ 31 مار�س 2018م. وقد بداأ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�سغل املن�سب.

السري الذاتية لإلدارة العليا12   4   5

وفيما يلي ملخ�س موجز لل�سرية الذاتية لكل ع�سو من اأع�ساء فريق الإدارة العليا:

نبيل بن داود احلو�صان

املن�سب: الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب. ولالإطالع على �سريته الذاتية، الرجاء مراجعة الق�سم 5-2-1 "ملخ�س ال�سري الذاتية لأع�ساء جمل�س الإدارة".

يا�صر بن علي احلديثي

العمر: 46 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة اخلزينة

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود بالريا�س، باململكة العربية ال�سعوديةحما�سبةبكالوريو�س1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةتقلد عدة منا�سب كان اآخرها رئي�س اإدارة املتاجرة1994م - 2001م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةرئي�س ق�سم التداول يف جمموعة اخلزينة2001م - 2008م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك العربي الوطنيرئي�س جمموعة اخلزينة2008م - 2009م

ال�ستثمار�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة اإعمار لال�ستثماراإدارة اأعمال خا�سة2009م - 2010م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة اخلزينة2010م

طارق بن عبد الرحمن ال�صبيلي

العمر: 59 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: نائب اأول للرئي�س ورئي�س جمموعة املوارد الب�سرية

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة ولية اأوهايو، الوليات املتحدة الأمريكيةاإدارة اأعمالبكالوريو�س1981م
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

تقلد عدة منا�سب وكان اآخرها نائب رئي�س 1982م - 1994م
ق�سم املالية والإدارة

�سركة مملوكة حلكومة �سركة اأرامكو
اململكة

البرتول

�سركة مدى للتجارة املحدودة- نائب املدير العام للم�ساريع اخلا�سة1994م - 1995م
اململكة املتحدة

�سركة ذات م�سئولية 
حمدودة

التجارة

�سركة ذات م�سئولية �سركة املوارد القاب�سةم�ساعد نائب رئي�س جمل�س الإدارة1996م - 1997م
حمدودة

ال�ستثمار املتعدد

تقلد عدة منا�سب وكان اآخرها مدير عام 1997م - 2008م
املوارد الب�سرية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاين

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية مدير عام املوارد الب�سريةمار�س 2009م - �سبتمرب 2009م
"تداول"

ال�سوق املالية�سركة م�ساهمة

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةنائب اأول للرئي�س ورئي�س جمموعة املوارد الب�سرية2010م

حمد بن عبدالعزيز العجاجي

العمر: 63 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

كلية نوك�سفيل، تيني�سي، الوليات املتحدة الأمريكيةاإدارة اأعمالبكالوريو�س1984م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينكبري التنفيذيني يف ق�سم البطاقات الئتمانية1994م - 2002م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينكبري التنفيذيني يف ق�سم خدمات الئتمان للم�ستهلكني

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينكبري التنفيذيني يف ق�سم منتجات البطاقات الئتمانية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينكبري التنفيذيني يف ق�سم الربميري2002م - 2004م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينرئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة2004م - 2011م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

نائب اأول للرئي�س ورئي�س جمموعة 2012م
اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرة
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خالد بن عثمان العثمان

العمر: 51 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

كلية لندن لالأعمال باململكة املتحدةاإدارة اأعمالماج�ستري2012م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الفرن�سيرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف املنطقة الو�سطى2003م - 2006م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك الأهلي التجاريرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف املنطقة الو�سطى2006م - 2008م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك البالدرئي�س �سبكة فروع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد2008م - 2010م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س �سبكة فروع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد2010م - 2011م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد2011م

عبد اهلل بن حممد ال�صما�صي

العمر: 50 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية )وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الأ�ستاذ/ عبداهلل ال�سما�سي قد قدم ا�ستقالته من من�سبه كرئي�س جمموعة اخلدمات 
امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية يف البنك على اأن تنتهي خدمته بتاريخ 31 مار�س 2018م، وقد بداأ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�سغل املن�سب(. 

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، يف اململكة العربية ال�سعوديةهند�سة البرتولبكالوريو�س1992م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

تقلد عدة منا�سب كان اآخرها قائد فريق عمل يف 1993م - 2000م
ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الهولندي

بنك اخلليج الدويل- فرع اململكة رئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات2000م - 2001م
العربية ال�سعودية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجة

تقلد عدة منا�سب كان اآخرها رئي�س جمموعة 2001م - 2011م
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي لال�ستثمار

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية 2012م
لل�سركات واملوؤ�س�سات املالية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرة
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اأحمد �صفيان عبدالرزاق احل�صن

العمر: 38 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: م�سوؤول العمليات الأول

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعودعلوم حا�سب اآيلبكالوريو�س2002م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

حكوميهيئة حكوميةموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديحملل نظم2002م - 2005م

حكوميهيئة حكوميةنظام �سداد للمدفوعاتمدير تقنية املعلومات2005م -2009م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(مدير تطوير القنوات امل�سرفية2009م -2011م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س ق�سم التحول اللوج�ستيفرباير 2011م - يونيو 2011م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س ق�سم املعلومات التقنيةيونيو 2011م - 2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةم�سوؤول العمليات الأول2017م

�صاهد اأمني

العمر:51 عامًا

اجلن�سية: بريطاين

املن�سب:امل�سوؤول املايل الأول

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة و�ست لندناقت�سادبكالوريو�س1990م

جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين يف اململكة املتحدةاملحا�سبةع�سو )FCCA(1997م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

ال�ست�سارات املالية�سركة م�ساهمةلورين كون�سلتنغ - فرع لندنم�ست�سار اأول1998م - 2000م

ال�ست�سارات املالية�سركة خا�سةبيه اأيه كون�سلتنغ- فرع لندنم�ست�سار اأول2000م -2002م

جمموعة اأت�س اأ�س بي �سي - فرع رئي�س ق�سم اإدارة التكلفة ومن�سق متويل2002م - 2007م
لندن، متت اإعارته لفرع املجموعة 

باململكة العربية ال�سعودية

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاينرئي�س ق�سم تطوير املنتجات التمويلية2007م - 2010م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمةبنك الهاللنائب الرئي�س التنفيذي للتمويل والتخطيط ال�سرتاتيجي2010م - 2012م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةامل�سوؤول املايل الأول2012م
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خالد بن عمر املقرن

املن�سب: رئي�س املجموعة القانونية و�سكرتري جمل�س الإدارة. ولالإطالع على �سريته الذاتية، الرجاء مراجعة الق�سم 5-3 "�سكرتري جمل�س الإدارة".

د. فهد بن علي العليان

العمر: 49عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س املجموعة ال�سرعية وامل�سوؤولية الجتماعية

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

كلية ال�سريعة - جامعة الإمامالتعليمبكالوريو�س1990م

علم اللغة التطبيقي - جامعة الإمامالتعليمماج�ستري1995م

جامعة اأوهايو، يف الوليات املتحدة الأمريكيةالتعليمدكتوراه2001م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

خرييموؤ�س�سة خرييةمكتبة امللك عبدالعزيز العامةمدير امل�سروع الثقايف الوطني لتجديد ال�سلة بالكتاب2003م

التعليمموؤ�س�سة حكوميةوزارة التعليم العايلم�ست�سار غري متفرغ2003م - 2007م

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، وكيل عمادة املركز اجلامعي خلدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر2005م- 2008م
اململكة العربية ال�سعودية

التعليمموؤ�س�سة حكومية

الريا�سة وال�سبابموؤ�س�سة حكوميةالرئا�سة العامة لرعاية ال�سبابع�سو جمل�س اإدارة نادي ال�سباب2005م - 2014م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة امل�سوؤولية الجتماعية2008م

جامعة الإمام حممد بن �سعود اأ�ستاذ املناهج وطرائق تدري�س اللغة2001م
الإ�سالمية، اململكة العربية ال�سعودية

التعليمموؤ�س�سة حكومية

اإبراهيم بن حممد احلرابي

العمر: 62 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة التدقيق الداخلي )وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الأ�ستاذ/ اإبراهيم احلرابي �سيتقاعد من من�سبه كرئي�س جمموعة التدقيق الداخلي للبنك على اأن تنتهي خدمته 
بتاريخ 31 مار�س 2018م، وقد بداأ البنك باجراءات البحث عن بديل منا�سب ل�سغل املن�سب(.

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة الإمام حممد بن �سعود - فرع الق�سيمال�سريعةبكالوري�س1980م

معهد الإدارة العامة، باململكة العربية ال�سعوديةالرقابة املاليةدبلوم عايل1982م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

احلكوميجهة حكوميةالهيئة العامة للزكاة والدخلمدقق داخلي يف ق�سم ال�سركات1982م - 1983م

تقلد عدة منا�سب كان اآخرها مدقق 1983م - 1994م
تقنية املعلومات - التدقيق الداخلي

احلكوميموؤ�س�سة حكوميةموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اإرن�ست ويونغ، لندن، اململكة املتحدة )معار من مدقق تقنية املعلومات1994م - 1995م
قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(

التدقيق املايل�سركة ت�سامن
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

مدير اأمن ورقابة اأنظمة املعلومات - 1995م - 2000م
التقنية البنكية

احلكوميموؤ�س�سة حكوميةموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

احلكوميموؤ�س�سة حكوميةموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديمدير اإدارة اخلزينة والإ�سدار2000م - 2002م

حكوميهيئة حكوميةهيئة الت�سالت وتقنية املعلوماتمدير عام ال�سوؤون املالية والإدارية2002م - 2008م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة التدقيق الداخلي2008م

اأ�صامة بن خ�صر الإبراهيم

العمر: 46 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنالإدارة ال�سناعيةبكالوري�س1994م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

تقلد عدة منا�سب مبا فيها مدير عالقات العمالء ورئي�س 1996م - 2006م
ق�سم عالقات العمالء

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املالية

رئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف املنطقة 2006م - 2008م
الو�سطى

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات يف اململكة2008م - 2014م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة اإدارة املخاطر2017م

منى بنت عبدالرحمن ال�صقحاء

العمر: 45 عامًا

اجلن�سية: �سعودية

املن�سب: رئي�سة جمموعة اللتزام

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

معهد الإدارة العامةامل�سارفدبلوم يف العمليات امل�سرفية1995م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

موظفة يف ق�سم امل�سرفية اللكرتونية يف قطاع 1996م - 1998م
ال�سركات

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك ال�سعودي الربيطاين

تقلدت عدة منا�سب مبا فيها مديرة ق�سم 1998م -2006م
اللتزام يف اإدارة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات، 

ومديرة منتجات يف اإدارة اخلدمات امل�سرفية 
GTS لل�سركات

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املالية
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

�سركة ذات م�سوؤولية �سركة العليان للتمويلم�سوؤول اأولى يف ق�سم عمليات اخلزينة2006م - 2008م
حمدودة

التمويل

الأوراق املاليةهيئة حكوميةهيئة ال�سوق املاليةمدير اإدارة يف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية2008م - 2012م

م�ست�سار يف الإدارة العامة لالإ�سراف على 2012م - 2013م
موؤ�س�سات ال�سوق املالية

الأوراق املاليةهيئة حكوميةهيئة ال�سوق املالية

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�سة جمموعة اللتزام2013م

ح�صن علي اأحمد بار�صيد

العمر: 37 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املكلف

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة كولورادو - الوليات املتحدة الأمريكيةاإدارة ماليةبكالوريو�س2005م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

املحا�سبة�سركة مهنيةمكتب املحا�سبة اأرن�ست اأند يونغحملل مايل2005م -2007م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةم�ساعد مدير يف جمموعة اللتزام2007م - 2009م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةمدير اإدارة الإ�سراف الذاتي2009م -2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب )املكلف(2017م

�صامي بن حمد الراجحي

العمر: 46 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: رئي�س جمموعة فوري خلدمات حتويل الأموال

املؤهالت العلمية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

معهد نربا�س الثانوي التجاري بالريا�س، باململكة العربية ال�سعوديةامل�سرفيةدبلوم جتاري2002م

الأكادميية العربية املالية للعلوم امل�سرفية واملالية، باململكة الأردنية الها�سميهامل�سرفيةدبلوم م�سريف2003م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك الراجحيم�سرف اإدارة العمليات1990م - 1993م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك الراجحيم�سرف مركز حوالت1993م - 1996م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك الراجحيمدير مراكز احلوالت1996م - 2006م
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القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةم�سرف الراجحيمدير اإدارة الو�ساطة2006م - 2007م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةالبنك الأهلي التجاريمدير اإدارة التحويل2007م-2007م

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك البالدمدير عام قطاع اإجناز2008م - 2013م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةرئي�س جمموعة فوري2013م

الحوكمة31   3

يحر�س البنك على اللتزام التام بقواعد حوكمة ال�سركات التي حتقق التطبيق احلازم لأنظمة الرقابة الداخلية ال�ساملة و�سيا�سات الإف�ساح وال�سفافية واللتزام مببادئ اإدارة املخاطر. 
كما يقوم البنك بتحقيق التوافق ال�سامل لأعماله مع اأنظمة اململكة و اإدخال اأحدث معايري الأداء للم�سرفية العاملية يف اإ�سرافه على اأدائه امل�سريف مبا يف ذلك التوجيهات ال�سادرة عن 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ووزارة التجارة وال�ستثمار وكافة املتطلبات والتو�سيات ال�سادرة عن جلنة بازل.

وحيث �سدرت لئحة حوكمة ال�سركات اجلديدة والتي ت�سمنت فر�س عدد من املتطلبات الإ�سافية على ال�سركات املدرجة خ�سو�سًا فيما يتعلق بالإف�ساح واحلوكمة، فاإن البنك يعمل 
حاليًا على حتديث �سيا�ساته ولوائحه الداخلية مبا يتوافق مع املتطلبات اجلديدة. )وملزيد من املعلومات حول املخاطر املرتبطة بعدم اللتزام باملتطلبات التنظيمية يرجى مراجعة الق�سم 

2-1-23 "املخاطر املرتبطة باملتطلبات التنظيمية"(.

مجلس اإلدارة41   3

يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة )9( اأع�ساء مت تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1437/03/17ه )املوافق 2015/12/28م(، وي�سم املجل�س ثالثة اأع�ساء م�ستقلني 
وخم�سة اأع�ساء غري تنفيذيني وع�سو تنفيذي. 

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 عن طريق الجتماعات 
الدورية التي يعقدها خالل العام، كما يقوم جمل�س الإدارة ب�سورة دورية مبراجعة مدى فعالية الأنظمة املطبقة واإجراءات الرقابة الداخلية ، ويراقب قطاعات العمل الرئي�سة يف البنك 

للتاأكد من تطبيق ال�سيا�سات العامة التي قام بو�سعها، وحتديد م�ستويات املخاطر والتاأكد من اإدارتها ب�سورة مقبولة.

اللجان51   3

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، يوجد لدى البنك خم�س جلان، اأربعة منها تابعة ملجل�س الإدارة وهي اللجنة التنفيذية، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، وجلنة اإدارة املخاطر، واللجنة العليا 
لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة، بالإ�سافة اإلى جلنة املراجعة والتي يتم ت�سكيلها من قبل اجلمعبة العامة للبنك. وتعمل جميع اللجان وفقًا للوائح عمل وا�سحة ومعتمدة حتدد 

مهامها م�سئولياتها. وتعد هذه اللجان م�سئولة عن متابعة اأعمال ال�سركة كل ح�سب اخت�سا�سه والعمل على تقدمي التو�سيات واملقرتحات ورفعها اإلى جمل�س الإدارة.

اللجنة التنفيذية12   7   5

اخت�سا�ساتها  الإدارة  جمل�س  ويحدد  الإدارة.  جمل�س  رئي�س  احلالية  دورتها  يف  ويراأ�سها  الإدارة  جمل�س  بوا�سطة  اختيارهم  يتم  اأع�ساء  خم�سة  من  للبنك  التنفيذية  اللجنة  تتكون 
و�سالحياتها. ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية وفقًا لل�سالحيات املفو�سة لها مراقبة تطبيق الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات التي و�سعها جمل�س الإدارة و اإدارة املخاطر ومراقبة اأداء البنك 

والتو�سية بامليزانية وخطة العمل املقدمة للعام املايل اإ�سافًة اإلى مراقبة كفاءة تنفيذ معايري و�سيا�سات الرقابة الداخلية.

وتتاألف اللجنة التنفيذية من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-3 اأع�ساء اللجنة التنفيذية
املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةطارق بن عثمان الق�سبي

ع�سونبيل بن داود احلو�سان

ع�سوخليفة بن عبد اللطيف امللحم

ع�سوعبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

ع�سواإبراهيم بن عبدالعزيز ال�سايع
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لجنة املراجعة22   7   5

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء، ويتمتع جميع اأع�ساء اللجنة باخلربة الالزمة واملعرفة باملعايري املحا�سبية والأنظمة التجارية التي متكنهم من اأداء مهامهم على اأكمل وجه وت�سمل 
م�سوؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي: 

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية ومراقبة مدى فاعليتها يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة اإليها. �

درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. �

درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف البنك. �

مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ االبنك الإجراءات الالزمة ب�ساأنها. �

التو�سية ملجل�س الإدارة برت�سيح مراجعي احل�سابات وعزلهم وحتديد اأتعابهم وتقييم اأدائهم، بعد التحقق من اإ�ستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و�سروط التعاقد معهم. �

الإ�سراف على اأن�سطة مراجعي احل�سابات اخلارجيني واملوافقة على اأي ن�ساطات خارج نطاق العمل املتفق عليه. �

مراجعة خطة املراجعة مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني واإبداء اأية مالحظات عليها. �

مراجعة مالحظات مراجعي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية والتاأكد من اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا اخل�سو�س. �

مراجعة القوائم املالية الربع ال�سنوية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة وتقدمي الآراء والتو�سيات املتعلقة ب�ساأنها. �

مراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل البنك وتزويد املجل�س بالتو�سيات املتعلقة بها.  �

كما قام جمل�س اإدارة البنك بتاريخ 2017/06/04م باعتماد لئحة جلنة املراجعة املعدلة والتي تت�سمن اإ�سافة م�سوؤوليات جديدة للجنة املراجعة، و�سيتم عر�س الالئحة املعدلة على 
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال للموافقة عليها . وتتمثل هذه املهام الإ�سافية على النحو الآتي: 

مراجعة العقود والتعامالت املقرتحة مع الأطراف ذوي العالقة وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأن ذلك اإلى جمل�س اإدارة البنك. �

مراجعة التعامالت مع الأطراف ذوي العالقة والتاأكد من ت�سجيلها والك�سف عنها ب�سكل منا�سب.  �

وتتاألف جلنة املراجعة من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-4 اأع�ساء جلنة املراجعة
املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةحممد بن عبداهلل احلقباين

ع�سوفواز بن حممد الفواز

ع�سوطه حممد اأزهري

فواز حممد الفواز

العمر: 53 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جلنة املراجعة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةحما�سبة وماليةبكالوريو�س1983م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

�سركة ذات م�سوؤولية �سركة �سابك للت�سويق املحدودةتولى عدة منا�سب اآخرها م�ساعد نائب رئي�س ق�سم املالية1983م - 1999م
حمدودة

الت�سويق

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية مدير عام اخلدمات امل�سرتكة - ق�سم املحا�سبة2000م - 2004م
)�سابك(

ال�سناعات �سركة م�ساهمة مدرجة
البرتوكيماوية

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية مدير عام ق�سم املالية2004م - 2009م
)�سابك(

ال�سناعات �سركة م�ساهمة مدرجة
البرتوكيماوية

ال�سناعات �سركة م�ساهمة مدرجة�سركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ين�ساب(نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة2007م - 2015م
البرتوكيماوية

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية نائب رئي�س ق�سم املالية2010م- 2015م
)�سابك(

ال�سناعات �سركة م�ساهمة مدرجة
البرتوكيماوية
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املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة املراجعة2012م

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة مالذ للتاأمنيع�سو جلنة املراجعة2013م

ال�سناعات البرتوكيماوية�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة الت�سنيع الوطنية )ت�سنيع(امل�سئول املايل الأول2015م

طه حممد اأزهري

العمر: 46 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو جلنة املراجعة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةاملحا�سبةبكالوريو�س1993م

املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

التدقيق املايل�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة اآرثر اأندر�سون، الريا�سمدقق مايل خارجي1993م - 1995م
امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةمدقق مايل داخلي1998م - 1995م
امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املاليةم�سوؤول اللتزام و�سمان اجلودة1998م - 2001م
امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةجمموعة �سامبا املالية، فرع جنيف - �سوي�سرامدقق مايل داخلي - ق�سم املالية1999م - 2001م
التجزئة�سركة ذات م�سئولية حمدودةجمموعة العثيم التجاريةمدير التدقيق الداخلي واإدارة املخاطر2001م - 2004م
التجزئة�سركة ذات م�سئولية حمدودةال�سركة ال�سعودية للمتاجر ال�ساملة )كارفور(مدير عام ق�سم املالية2004م - 2008م
تولى عدة منا�سب كان اآخرها امل�ست�سار 2008م -2015م

القت�سادي للرئي�س التنفيذي
املياه�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة املياه الوطنية

الأوراق املالية�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةع�سو جلنة املراجعة2013م -2016م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرةع�سو جلنة املراجعة2013م

التاأمني�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة الدرع العربي للتاأمنيع�سو جلنة املراجعة2014م

�سناعات�سركة م�ساهمة مقفلة�سركة هنا لل�سناعات الغذائيةرئي�س جلنة املراجعة2014م

الطريان�سركة ذات م�سئولية حمدودة�سركة الطريان املدين ال�سعودي القاب�سةكبري املدراء املاليني2015م

نقل�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة باتك لالإعمال اللوج�ستية والإ�ستثمارع�سو جمل�س اإدارة2017م

�سناعات�سركة م�ساهمة مدرجة�سركة زهرة الواحةع�سو جمل�س اإدارة2017م

لجنة الرتشيحات واملكافآت32   7   5

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�ساء، وت�سمل م�سوؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي:

التو�سية برت�سيح اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع ال�سيا�سات واملعايري املعتمدة من قبل ال�سركة، والـتاأكد من عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته باأي جرمية خملة  �
بال�سرف اأو الأمانة لع�سوية جمل�س الإدارة. 

املراجعة ال�سنوية للمتطلبات واملهارات املطلوبة للتاأهل لع�سوية جمل�س الإدارة وو�سف مهام الأع�ساء والدرجات العلمية املطلوبة للع�سوية وحتديد الوقت الذي يلزم اأن  �
يخ�س�سه الع�سو لأعمال املجل�س. 

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �

حتديد جوانب القوة وال�سعف يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، بالإ�سافة اإلى �سمان عدم وجود اأي تعار�س م�سالح.  �

و�سع �سيا�سات تعوي�س ومكافاآت وا�سحة لأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يف ذلك رئي�س جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان. �



66

وتتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-5 اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةخليفة بن عبداللطيف امللحم

ع�سوعبدال�سالم بن عبدالرحمن العقيل

ع�سوعبداهلل بن �سالح الر�سيد

لجنة إدارة املخاطر42   7   5

تتكون جلنة اإدارة املخاطر من ثالثة اأع�ساء، وتتمثل م�سوؤوليات وواجبات هذه اللجنة يف الإ�سراف على املخاطر املرتبطة باأعمال البنك وعملياته، حيث تقوم مبراجعة قابلية البنك 
لإدارة وحتمل املخاطر بناًء على التحليل املقدم من اإدارة املخاطر و�سياغة ال�سيا�سات املنا�سبة لتطبيقها. كما تقوم اأي�سا باعتماد نظام الت�سنيف املعمول به يف البنك و�سيا�سات املخاطر 

املتعلقة باإدارة املوجودات واملطلوبات.

وتتاألف جلنة اإدارة املخاطر من الأع�ساء التاليني:

اجلدول 5-6 اأع�ساء جلنة اإدارة املخاطر
املن�سباال�سم

رئي�س اللجنة�سعيد بن �سعد املرطان

ع�سواإبراهيم بن عبدالعزيز ال�سايع

ع�سوعبداهلل بن �سالح الر�سيد

اللجنة العليا لربنامج خري الجزيرة ألهل الجزيرة52   7   5

تتكون اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة من ثالثة اأع�ساء تقوم هذه اللجنة بدور مهم يف م�ساعدة جمل�س الإدارة مب�سئولياته الجتماعية املتعلقة بربنامج خري اجلزيرة 
لأهل  ال�سنوية لربنامج خري اجلزيرة  امليزانية  واعتماد  امل�سئولية الجتماعية،  وبرامج  باأن�سطة  املتعلقة  والإجراءات  ال�سيا�سات  ر�سم  اللجنة يف  تتمثل م�سئوليات  لأهل اجلزيرة حيث 

اجلزيرة، واإقرار اخلطة ال�سنوية للربنامج، ومراجعة اأهداف الربامج من خالل تفعيل و اإبراز دور البنك يف خدمة املجتمع.

كما ت�سهم اللجنة وت�سارك ب�سكل فاعل يف برامج امل�سئولية الجتماعية على م�ستوى اململكة، ومد ج�سور التعاون والتوا�سل بني البنك واجلهات والهيئات املعنية بتلك الربامج، و اإقامة 
ال�سراكات النوعية مع اجلمعيات والهيئات اخلريية يف اململكة التي ت�سهم يف اإبراز دور القطاع اخلا�س يف دفع م�سرية امل�سئولية الجتماعية. كما ت�سعى اللجنة بكل جد من اأجل اإيجاد 
وتهيئة البيئة املنا�سبة ل�ستيعاب ال�سباب وتاأهيلهم ل�سوق العمل، وتقدمي برامج مميزة موجهة لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة، ورفع التقارير ملجل�س الإدارة ب�سكل �سنوي عن اأن�سطة 

وبرامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة.

وتتاألف اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة من الأع�ساء التاليني: 

اجلدول 5-7 اأع�ساءاللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة الأهل اجلزيرة
املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةعبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان

ع�سوعبدالعزيز بن اإبراهيم الهدلق

ع�سوالدكتور/ فهد بن علي العليان

عبدالعزيز اإبراهيم الهدلق

العمر: 54 عامًا

اجلن�سية: �سعودي

املن�سب: ع�سو اللجنة العليا لربنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة

املؤهالت العلمية واملهنية

اجلامعةاملجالاملوؤهلالعام

جامعة امللك �سعود، اململكة العربية ال�سعوديةخدمة اجتماعيةبكالوريو�س1982م

مركز التدريب والبحوث التطبيقية، اململكة العربية ال�سعوديةتنمية املجتمعدبلوم1984م

جامعة ميزوري، كولومبيا - الوليات املتحدة الأمريكيةالتنمية الدوليةدبلوم1991م

جامعة ميزوري، كولومبيا - الوليات املتحدة الأمريكيةتنمية املجتمعماج�ستري1992م
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املناصب السابقة

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبفرتة اخلدمة

وزارة العمل وال�سوؤون م�ساعد مدير عام الإدارة العامة ل�سوؤون املنظمات الدولية1996م - 1998م
الجتماعية

حكوميجهة حكومية

وزارة العمل وال�سوؤون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية1998م - 2005م
الجتماعية

حكوميجهة حكومية

التنمية الجتماعيةمنظمة غري ربحيةمنظمة العمل الدوليةع�سو جمل�س اإدارة1996م - 2005م

حكوميجهة حكوميةوزارة ال�سوؤون الجتماعيةامل�سرف العام على اإدارة العالقات العامة والإعالم الجتماعي2005م - 2006م

وزارة ال�سوؤون الجتماعية مدير عام التعاون الدويل2005م - 2007م
للتنمية الجتماعية

حكوميجهة حكومية

وزارة ال�سوؤون الجتماعية وكيل الوزارة امل�ساعد2007م - 2011م
للتنمية الجتماعية

حكوميجهة حكومية

وزارة ال�سوؤون الجتماعية وكيل وزارة2011م - 2013م
للتنمية الجتماعية

حكوميجهة حكومية

حكوميجهة حكوميةجمل�س ال�سورىع�سو جمل�س2013م - 2017م

املناصب الحالية

القطاعالكيان القانوينال�سركة/اجلهةاملن�سبتاريخ التعيني/االن�سمام

ع�سو اللجنة العليا لربنامج خري 2013م
اجلزيرة لأهل اجلزيرة

امل�سارف واخلدمات املالية�سركة م�ساهمة مدرجةبنك اجلزيرة

م�ست�سار وزير العمل والتنمية 2017م
الجتماعية

حكوميجهة حكوميةوزارة العمل والتنمية الجتماعية

عقود الخدمة51   3

مل يقم البنك باإبرام عقود خدمات اأو عمل مع اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة با�ستثناء الأ�ستاذ/ نبيل بن داود احلو�سان ب�سفته الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب. ويو�سح اجلدول التايل 
ملخ�س للعقود املربمة مع كل من الرئي�س التنفيذي وامل�سئول املايل الأول:

ويو�سح اجلدول التايل ملخ�س لتلك العقود:

اجلدول 5-8 عقود اخلدمة
مدة العقدتاريخ بداية العقداملن�سباالأ�سم

غري حمدد2010مالرئي�س تنفيذينبيل بن داود احلو�سان

�سنتان قابلة للتمديد2012مامل�سوؤول املايل الأول�ساهد اأمني
امل�سدر: ال�سركة

املكافآت والتعويضات واملزايا العينية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني51   3

يو�سح اجلدول اأدناه اإجمايل املكافاآت والتعوي�سات واملزايا العينية التي منحها البنك اأو اأي تابع له لأع�ساء جمل�س الإدارة ب�سفتهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة البنك لل�سنوات املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2014م و2015م و 2016م:

اجلدول 5-9 املكافاآت والتعوي�سات واملزايا العينية الأع�ساء جمل�س االإدارة )باآالف الرياالت ال�سعودية(
ال�سنة اإجمايل املكافاآت والتعوي�سات واملزايا العينية

2014م 5.664

2015م 3.459

2016م 5.058
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ويو�سح اجلدول التايل جمموع املكاآفاآت واملزايا العينية التي منحها البنك اأو اأي تابع له خلم�سة من كبار التنفيذيني يف البنك ب�سفتهم من كبار التنفيذيني يف البنك )مبا فيهم الرئي�س 
التنفيذي وامل�سوؤول املايل الأول( ممن تلقوا اأعلى مكافاآت يف اآخر ثالث �سنوات مالية:

اجلدول 5-10 املكافاآت ومزايا كبار التنفيذيني )باآالف الرياالت ال�سعودية(
2016م2015م2014ماال�سم

13.91014.19714.197الراتب والتعوي�سات

1.9221.2521.252البدلت

9.2409.98412.533عالوات �سنوية ودورية

0--حوافز

1.5001.5151.500تعوي�سات اأو مزايا تدفع على اأ�سا�س �سهري اأو �سنوي

26.57226.94829.482املجموع الكلي

املوظفون1 1   3

موظفو البنك ونسبة التوطني12   10   5

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

اجلدول 5-11 موظفو بنك اجلزيرة موزعون ح�سب االإدارة

�سبتمرب 2017م 2016م 2015م 2014م

االإدارة
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%93.75 16 1 15 %86.67 15 2 13 %86.67 15 2 13 %82.35 17 3 14 الإدارة العليا *

%40 5 3 2 %40 5 3 2 %40 5 3 2 %50 4 2 2
مكتب الرئي�س 

التنفيذي

%86.36 44 6 38 %91.78 73 6 67 %86.96 46 6 40 %88.89 63 7 56
جمموعة املوارد 

الب�سرية **

%100 20 0 20 %100 19 0 19 %100 16 - 16 %100 18 0 18
اإدارة الأمن 

وال�سالمة ***

%97.08 240 7 233 %96.93 228 7 221 %96.70 182 6 176 %92.31 78 6 72
جمموعة فوري 

للخدمات امل�سرفية 
****

%100 3 - 3 %100 3 0 3 %100 3 - 3 %100 4 0 4
ق�سم العالقات 

العامة والت�سالت

%100 8 - 8 %100 8 0 8 %100 8 - 8 %100 6 0 6 جمموعة الت�سويق

%80.36 56 11 45 %77.59 58 13 45 %75.47 53 13 40 %67.65 34 11 23 جمموعة املالية

%77.38 252 57 195 %80.25 243 48 195 %82.74 307 53 254 %82.79 337 58 279 جمموعة امل�ساندة

%92.59 27 2 25 %91.67 24 2 22 %91.30 23 2 21 %90.91 22 2 20
جمموعة اخلدمات 
امل�سرفية اخلا�سة

%98.60 999 14 985 %98.56 974 14 960 %98.56 975 14 961 %98.35 911 15 896
جمموعة اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

%90.68 161 15 146 %89.68 155 16 139 %84.42 154 24 130 %87.50 128 16 112
جمموعة اخلدمات 

امل�سرفية لل�سركات 
واملوؤ�س�سات املالية

%72.97 74 20 54 %77.94 68 15 53 %71.64 67 19 48 %69.23 52 16 36
جمموعة اإدارة 

املخاطر

%91.89 37 3 34 %91.18 34 3 31 %91.67 36 3 33 %88.89 36 4 32 جمموعة اخلزينة

%82 11 2 9 %75 12 3 9 %75 8 2 6 %75 8 2 6 املجموعة القانونية

%90 10 1 9 %90 10 1 9 %88.89 9 1 8 %80 10 2 8 املجموعة ال�سرعية

%88.00 25 3 22 %91.67 24 2 22 %92.31 26 2 24 %91.30 23 2 21
جمموعة التدقيق 

الداخلي

%95.83 24 1 23 %96.15 26 1 25 %95.45 22 1 21 %93.75 16 1 15
جمموعة مكافحة 

غ�سل الأموال ومتويل 
الإرهاب

%100 4 - 4 %100 4 0 4 %100 5 - 5 %100 5 0 5
جمموعة امل�سوؤولية 

الجتماعية
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�سبتمرب 2017م 2016م 2015م 2014م
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%93.75 16 1 15 %93.75 16 1 15 %92.86 14 1 13 %92.31 13 1 12 جمموعة اللتزام

%91 43 4 39 %90 40 4 36

جمموعة 
ال�سرتاتيجية 

وتطوير الأعمال 
*****

%92.64 2039 150 1889 %93.06 2005 139 1866 %92.28 1943 150 1793 %91.80 1768 145 1623 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

* الإدارة العليا غري مدرجة يف املجموع ب�سبب احت�ساب كل رئي�س جمموعة مع جمموعتة.

** يت�سمن اأعداد برامج التدريب املنتهي بالتوظيف.

*** اإدارة الأمن و ال�سالمة نقلت حتت جمموعة اإدارة املخاطريف عام 2015 ولي�ست مدرجة يف املجموع . 

**** مت ان�ساء وت�سكيل جمموعة فوري للخدمات امل�سرفية يف الربع الأخري من 2013م

***** يف عام 2016م مت ف�سل اإدارة جمموعة الإ�سرتاتيجية وتطوير الأعمال عن جمموعة امل�ساندة كمجموعة م�ستقلة. ويف بداية عام 2018م مت اإعادة دجمها مع جمموعة امل�ساندة كمجموعة فرعية لها. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اإجمايل عدد موظفي البنك قد ارتفع بعدد 271موظف يف 30 �سبتمرب 2017م مقارنة بعام 2014م. وتعود الزيادة يف عدد املوظفني ب�سكل رئي�سي اإلى اإ�سرتاتيجية 
النمو يف قطاع الأفراد، حيث ارتفع عدد موظفي البنك يف جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد من 911 موظف يف عام 2014م اإلى 999 موظف يف �سبتمرب 2017م. ويذكر اأي�سًا اأن 
جمموعة فوري للخدمات بداأت اأعمالها يف الربع الأخري من عام 2013م وحيث ارتفع عدد موظفي البنك يف جمموعة فوري للخدمات من 78 موظف يف عام 2014م اإلى 240 موظف 

يف 30 �سبتمرب 2017م .

ويو�سح اجلدول التايل عدد موظفي �سركة اجلزيرة كابيتال لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م و 2016م والفرتة حتى اأكتوبر 2017م:

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

االإدارة
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984102102210498210090292ق�سم التوزيع وخدمة العمالء 

10212114151031310313ق�سم اإدارة الأ�سول

246347246235ق�سم اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية 

8-88-78-77-7ق�سم اإدارة التمويل الهام�سي 

3213213-33-3ق�سم مكتب الرئي�س التنفيذي 

336246246134ق�سم الإدارة املالية 

81624815238162471623ق�سم الإدارة التقنية 

617617617718ق�سم ال�سرتاتيجيات والتطوير املوؤ�س�سي 

5-55-45-54-5ق�سم اإدارة املوارد الب�سرية 

13417146201541917421ق�سم اإدارة العمليات 

718111121211313215ق�سم اإدارة املخاطر واللتزام 

246224415415ق�سم الأبحاث

16439203173392121723720916636202املجموع

وفيما يتعلق ب�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري فال يوجد لديها اأي موظفني وذلك بحكم اأن اأعمالها تقت�سر على ت�سجيل ال�سمانات العقارية نيابة عن البنك. واأما �سركة اأمان 
لوكالة التاأمني فيبلغ عدد موظفيها الإجمايل ثالثة ع�سر )13( موظفًا متت اإعارتهم من البنك نظرًا لأنها قد تاأ�س�ست حديثًا. وفيما يخ�س �سركة اجلزيرة لالأوراق املالية فال يوجد 

لديها اأي موظفني بعد كونها قد تاأ�س�ست حديثًا. 

برامج أسهم املوظفني22   10   5

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، ل يوجد لدى البنك اأي برامج اأ�سهم للموظفني اأو غريها من الرتتيبات التي ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال البنك.
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املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة.41

املقدمة11   4

مت اإعداد مناق�سة وحتليل الإدارة للنتائج املالية للمجموعة الواردة اأدناه مبعرفة الإدارة العليا ا�ستنادا اإلى اأ�سا�س موحد وي�ستند ذلك اإلى 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 اأن ُتقراأ هذه املناق�سة والتحليالت بالقرتان مع تلك القوائم 

املالية. ا�سُتمدت املعلومات املالية الواردة يف هذه املناق�سة من القوائم املالية، ما مل يحدد خالف ذلك. 

ل ميتلك مراجعو احل�سابات )ارن�ست و يونغ و �سركاهم و كي بي اأم جي الفوزان و ال�سدحان( ول اأي من �سركائهم اأو موظفيهم )اأو اأي اأقارب لهوؤلء ال�سركاء اأو املوظفني( اأي م�ساهمة 
اأو م�سلحة من اأي نوع يف املجموعة. وقد قدم املراجعون موافقتهم اخلطية ومل يرتاجعوا عنها فيما يتعلق بالإ�سارة اإلى دورهم املذكور يف ن�سرة الإ�سدار ب�سفتهم 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�س وجهات النظر والإفادات امل�ستقبلية املتعلقة بن�سرة الكتتاب امل�ستقبلية للمجموعة ا�ستنادا اإلى اخلطط والتوقعات احلالية لالإدارة العليا فيما يتعلق بنمو 
املجموعة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. وبناء عليه، فاإن ق�سم املناق�سة والتحليل هذا ينطوي على عدد من املخاطر والبيانات غري املوؤكدة وقد تختلف النتائج الفعلية والأداء الفعلي 
للمجموعة عما كان متوقعا �سراحة اأو �سمنا من خالل وجهات النظر امل�ستقبلية كنتيجة لعدة عوامل واأحداث م�ستقبلية، مبا يف ذلك ما مت مناق�سته اأدناه ويف اأق�سام اأخرى من هذه 

الن�سرة.

نرجو العلم باأن الأرقام الواردة يف هذه الن�سرة مت تقريبها اإلى اأقرب عدد �سحيح. ولهذا فاإن جمموع تلك الأرقام رمبا يختلف عما هو وارد باجلداول. وت�ستند جميع الن�سب ال�سنوية 
والهوام�س والنفقات ال�سنوية ومعّدلت النمو ال�سنوي املركب على الأرقام املقربة. 

ملخص ألهم السياسات الداخلية21   4

يتم اإدارة خماطر الئتمان من خالل تطبيق �سيا�سات م�ساغة لإدارة خماطر الئتمان والتعرف عليها وو�سع م�ستويات خماطر معينة ومراقبة هذه املخاطر ومدى مطابقة هذه امل�ستويات 
وفقا لل�سروط والأحكام املتفق عليهًا. يقوم البنك بدرا�سة تف�سيلية للعميل من خالل حتليل املعلومات الت�سغيلية واملالية ومن خالل اأدوات التقييم املعتمدة حيث يعك�س نظرة البنك 
لإحتمالية عدم �سداد العميل. يتم مراجعة التقييم الداخلي للعميل ب�سكل �سنوي، لالأطراف امللتزمة بال�سداد. على هذا النحو، يتم مراجعة هذا التقييم عند ظهور عالمات على زيادة 

املخاطر. يتم تقييم املخاطر لذوي القرو�س غري العاملة مرتني كل عام باحلد الأدنى.

عندما ل ي�سدد العميل م�ستحقاته، يتم حتويل الديون املتعرثة اإلى ق�سم اإعادة هيكلة الديون ملحاولة و�سع حد لإحتمالية اخل�سارة التي �سيتحملها البنك. تتم اإعادة هيكلة الديون عندما 
يتم منح موافقة من قبل البنك وا�سعًا يف احل�سبان ال�سوؤون الإقت�سادية والقانونية املتعلقة بالعميل. يف حالت اإعادة جدولة القرو�س غري العاملة، ليتم رفع ت�سنيف العميل ب�سبب وجود 
موافقة لإعادة الهيكلة فقط، يتم رفع ت�سنيف العميل فقط يف حالت ما اإذا وجدت اأدلة خل�سوع العميل للقواعد املت�سمنة يف اإتفاقية اإعادة اجلدولة. يت�سمن هذا وجود تاريخ ليقل عن 

اثني ع�سر �سهرا من ال�سداد املنتظم لالأتعاب والعمولت واأ�سل ال�سلف املذكور يف اإتفاقية اإعادة اجلدولة.

تنخف�س القرو�س وال�سلف عند �سدادها من قبل العميل، اأو يف حال بيعها لطرف ثالث اأو عند �سطب الديون املتعرثة من قبل البنك، كذلك يتم �سطب خم�س�ساتها لكل حالة على حدة. 
كما يجب �سطب كل القرو�س وال�سلف خالل مدة 720 يومًا من تاريخ تخ�سي�س كامل املبلغ ال بحال موافقة جمل�س الإداراة على عدم �سطبها.

يقوم البنك مبراجعة حمفظة القرو�س وال�سلف لديه لتقييم خم�س�س خ�سائر الئتمان املحدد والعام. يتم و�سع خم�س�س لقر�س حمدد عند عدم �سداد العميل للقرو�س اأو الأرباح 
الناجتة بطريقة مبا�سرة اأو من خالل ال�سمانات. يتم احت�ساب املخ�س�سات املحددة للقرو�س غري العاملة والتي تخطت فرتة الت�سعني يوما توافقا مع تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي. يتم ت�سنيف التقييمات الداخلية للمخاطر من 1 اإلى 10 وفقًا لتعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، فت�سنف الديون اجليدة من 1 اإلى 6 وت�سنف الديون بحاجة لعناية 
خا�سة 7، كما يتم ت�سنيف القرو�س الغري العاملة 8، 9، و10 وتت�سمن الفئات التالية دون امل�ستوى، م�سكوك بتح�سيلها، اأو خ�سائر، على التوايل. تبعا لذلك، يتم احت�ساب املخ�س�س 
طبقا للر�سيد القائم بعد تطبيق حد ال�سمانات املقدمة من خالل و�سع خم�س�س بن�سبة 25%، 50%، و100% من �سايف قيمة القرو�س وال�سلف ذات التقييم رقم 8، 9، و10، على التوايل. 

ويقوم البنك بتخ�سي�س ن�سبة 1% من جمموع الت�سهيالت العاملة عندما يقوم باحت�ساب املخ�س�س العام، وذلك ح�سب تعليمات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم املالية21   4

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن املعلومات املالية املقدمة يف هذه الن�سرة م�ستخل�سة بدون تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة واأن تلك القوائم قد اأُعدت وفق املعايري املحا�سبية 
للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )"�ساما"( واملعايري الدولية لتقارير املالية. 

يقر جمل�س الدارة بعدم وجود اي تغيري �سلبي وجوهري يف الو�سع املايل للمجموعة )اأو 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�سافة اإلى الفرتة املمتدة من 2017/10/01م و حتى تاريخ هذه الن�سرة.

يقر جمل�س الدارة باأن البنك ميتلك امواًل كافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل لالإثني ع�سر �سهرًا التالية لتاريخ ن�سرة اِل�سدار هذه، وان را�س مال البنك وال�سركات التابعة غري 
خا�سع لأي حق خيار.

يقر كل ع�سو من اع�ساء جمل�س ادارة البنك باأّنه - و على حد علمه - ل توجد اي رهونات او حقوق او اي تكليف على ممتلكات البنك كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار هذه، با�ستثناء ما جرى 
الف�ساح عنه يف هذا الق�سم ويف اق�سام اخرى من ن�سرة ال�سدار هذه.

كما يقّر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن املجموعة، مل متنح عمولت او خ�سومات او اتعاب و�ساطة او اي عو�س غري نقدي من قبل البنك لأي من اع�ساء جمل�س الأدارة، اأو كبار املدراء 
التنفيذيني، او القائمني بعر�س اأو طرح الأوراق املالية او اخلرباء فيما يتعلق با�سدار اأو طرح اي اوراق مالية خالل الأعوام الثالثة ال�سابقة لتاريخ هذه الن�سرة.

يقّر جمل�س الدارة بعدم وجود اأي انقطاع يف اأعمال امل�سدر اأو اأي �سركة من �سركاته التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل فرتة الثني ع�سر �سهرا 
املا�سية من تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء الإدارة بعدم وجود ممتلكات مبا يف ذلك الأوراق املالية التعاقدية اأو غريها من الأ�سول لدى املجموعة و التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من قيمتها 
مما يوؤثر ب�سكل مبا�سر يف تقييم املوقف املايل.
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يتم مراقبة القطاع امل�سريف من خالل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي ت�سع الأطر التنظيمية التي تنظم هذا القطاع بالكامل. اجلدير بالذكر اأن التغيري يف هذه الأطر والقواعد 
التي ت�سدرها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي توؤثر بطريقة اإيجابية اأو �سلبية على اأداء البنك. فعلى �سبيل املثال، فقد تاأثر الدخل الناجت من الأتعاب والعمولت نتيجة ل�سيا�سة موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي من خالل و�سع �سقف اأعلى للقرو�س املمنوحة اإلى الأفراد يف بع�س احلالت منذ 2014م. )وملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الق�سم 6-7-5-5-2 )"القرو�س 

العقارية"(( من هذه الن�سرة. 

يهدف البنك عند اإدارة راأ�س املال اإلى الإلتزام باملتطلبات املتعلقة براأ�س املال واملو�سوعة من قبل بازل 3 واملطبقة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. نتج عن هذه املتطلبات 
تعديالت يف ح�ساب راأ�س املال وارتفاع �سقف متطلبات كفاية راأ�س املال يف اأوقات �سابقة. اجلدير بالذكر، اأّن زيادة راأ�س املال احلالية �ست�ساعد بنك اجلزيرة على الإلتزام بهذه املتطلبات 

بحيث ت�ساعد على متطلبات النمو ما يتوافق مع جدول اأعمال الإدارة. 

ملخص ألهم السياسات املحاسبية31   4

مت اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة طبقا للمعايري املحا�سبية للموؤ�س�سات املالية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و طبقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادرة عن 
والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سركات يف  اأحكام نظام  و  البنوك  لتتما�سى مع نظام مراقبة  املوحدة  املراجعة  املالية  قوائمه  البنك  يعد  الدولية. كما  املحا�سبية  املعايري  جمل�س 

الأ�سا�سي للبنك.

أساس توحيد القوائم املالية12   4   6

تتكون القوائم املالية املوحدة من القوائم املالية لكل من بنك اجلزيرة و�سركاته التابعة. يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركات التابعة عن �سنة مالية مماثلة لل�سنة املالية التي يتم عنها 
اإعداد القوائم املالية للبنك با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة. 

مت اعداد القوائم املالية املوحدة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية وطرق تقييم مماثلة للعمليات امل�سابهة والأن�سطة الأخرى يف ظروف مماثلة.

الرشكات التابعة  )1(

ال�سركات التابعة هي املن�ساآت اخلا�سعة ل�سيطرة البنك. ي�سيطر البنك على من�ساأة عندما يكون للبنك حقوق اأو عوائد متغرية ناجمة عن ارتباطه بهذه املن�ساأة ولديه القدرة على التاأثري 
على تلك العوائد من خالل �سيطرته على املن�ساأة. ولتحديد تعريف ال�سيطرة، يجب اأن تتحقق املعايري الثالثة التالية: 

اأن يكون للبنك نفوذ على املن�ساأة. اأ- 

اأن يكون للبنك حقوق يف عوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه باملن�ساأة. ب- 

اأن يكون للبنك القدرة على ا�ستخدام نفوذه على املن�ساأة للتاأثري على حجم عوائدها. ج- 

يقوم البنك باإعادة تقييم مدى ا�ستمراره يف ال�سيطرة على املن�ساأة امل�ستثمر فيها اإذا ما كانت احلقائق والظروف ت�سري اإلى اأن هناك تغريات يف واحد اأو اأكرث من معايري ال�سيطرة. 

يتم توحيد ال�سركات التابعة اعتبارًا من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة اإلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة من البنك. اإن نتائج 
ال�سركات التابعة امل�ستحوذ عليها اأو املباعة خالل ال�سنة - ان وجدت - يتم اإدراجها يف قائمة الدخل املوحّدة من تاريخ ال�ستحواذ اأو حتى تاريخ البيع، ح�سبما يقت�سي الأمر.

الحصة غري املسيطرة  )2(

متثل احل�سة غري امل�سيطرة احل�سة من �سايف الدخل و�سايف موجودات ال�سركات التابعة التي ل ميلكها البنك ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف �سركاته التابعة، ويتم عر�سها ب�سكل 
منف�سل �سمن قائمة الدخل املوحدة ،كما ُتعر�س �سمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�سكل منف�سل عن احلقوق العائدة مل�ساهمي البنك. يتم حتميل اخل�سائر املتعلقة 
باحل�سة غري امل�سيطرة يف من�ساأة تابعة على احل�سة غري امل�سيطرة حتى لو اأن ذلك يت�سبب يف عجز ر�سيد احل�سة غري امل�سيطرة. يتم احت�ساب التغيريات يف ح�سة البنك يف �سركة 

تابعة ـــ والتي ل توؤدي اإلى فقدان ال�سيطرة على ال�سركة التابعة من جانب البنك ـــ كمعامالت حقوق ملكية. 

استبعاد العمليات عند التوحيد  )3(

يتم ا�ستبعاد الأر�سدة واأي اإيرادات وم�ساريف غري حمققة )با�ستثناء الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التعامل بالعمالت الأجنبية( الناجتة عن التعامالت بني اأع�ساء املجموعة عند 
اإعداد القوائم املالية املوحدة. ويتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س الطريقة لالأرباح غري املحققة فقط يف حالة اأنه ل يوجد دليل على انخفا�س القيمة.

االستثامر يف رشكات زميلة  )4(

ال�سركات الزميلة هي ال�سركات التي ميار�س عليها البنك نفوذًا جوهريًا. يتم مبدئيًا ت�سجيل ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة بالتكلفة وحتت�سب بعد ذلك وفقًا لطريقة حقوق امللكية، 
ويتم اإدراجها يف قائمة املركز املايل املوحّدة بالقيمة املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية اأو القيمة القابلة لال�سرتداد - اأيهما اأقل.

متثل القيمة املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية التكلفة زائدًا تغيريات ما بعد ال�ستحواذ يف ح�سة املجموعة من �سايف موجودات ال�سركة الزميلة )احل�سة من النتائج والحتياطيات 
واملكا�سب/اخل�سائر املرتاكمة على اأ�سا�س اآخر قوائم مالية متوفرة( ناق�سًا النخفا�س يف القيمة ــ اإن وجد.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقرر املجموعة ما اإذا كان من ال�سروري ت�سجيل خ�سارة اإ�سافية لنخفا�س القيمة على ا�ستثمارها يف ال�سركات الزميلة. وحتدد املجموعة يف كل تاريخ 
من تواريخ اإعداد القوائم املالية ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي يدل على انخفا�س قيمة ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة. يف هذه احلالة حتت�سب املجموعة قيمة النخفا�س على اأنه 
الفرق بني القيمة املمكن ا�سرتدادها من ال�سركة الزميلة والقيمة الدفرتية لال�ستثمار وتقوم باإظهار الفرق �سمن "احل�سة يف الربح/)اخل�سارة( يف ال�سركة الزميلة" يف قائمة الدخل 

املوحدة.

اإن خ�سارة النخفا�س يف القيمة املعرتف بها �سابقًا فيما يتعلق بال�ستثمار يف �سركة زميلة ميكن عك�س قيدها من خالل قائمة الدخل املوحّدة بحيث تبقى القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف 
قائمة املركز املايل املوحّدة بقيمتها املحت�سبة وفقًا لطريقة حقوق امللكية )قبل تكوين خم�س�س النخفا�س يف القيمة( اأو القيمة القابلة لال�سرتداد - اأيهما اأقل.

يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر الغري املحققة من التعامالت بني املجموعة و�سركاتها الزميلة بقدر ح�سة املجموعة يف تلك ال�سركات.
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إعادة تصنيف بعض بنود القامئة املالية22   4   6

بح�سب القوائم املالية الأولية املوحدة املوجزة للربع الثالث من العام 2017م، قام البنك باإعادة ت�سنيف بع�س بنود املوجودات و املطلوبات الأخرى يف قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة 
املنتهية يف 2016/12/31م، اإلى بنود اأخرى من امليزانية. وقد اأقّر مراجعو احل�سابات �سحة اإعادة الت�سنيف.

�سملت عملية اإعادة الت�سنيف البنود املدرجة اأدناه وت�سمنت:

اإعادة ت�سنيف بنود القيمة العادلة للم�ستقات املالية كبند منف�سل- 1

اإعادة ت�سنيف ايراد/م�ساريف عمولت خا�سة م�ستحقة خارج املوجودات واملطلوبات الخرى واإتباعها باملوجودات واملطلوبات املنتجة لها.- 2

اجلدول 6-1 اإعادة ت�سنيف املوجودات االأخرى يف 2016/12/31م

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2016/12/31م2016/12/31م

الفرق
بعد اإعادة الت�سنيفقبل اإعادة الت�سنيف

1.3371.3381اأر�سدة م�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

16.20016.29393ا�ستثمارات

0129129القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

41.72942.099370قرو�س و�سلف، �سايف

)592(963371املوجودات الأخرى

60.22960.2301الإجمايل
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

اجلدول 6-2 اإعادة ت�سنيف املطلوبات االأخرى يف 2016/12/31م

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2016/12/31م2016/12/31م

الفرق
بعد اإعادة الت�سنيفقبل اإعادة الت�سنيف

3.5423.5453اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

0334334القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

51.44351.602159ودائع العمالء

2.0002.0066�سكوك لتعزيز راأ�س املال

)503(1.231728املطلوبات الأخرى

)1(58.21658.215الإجمايل
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

نظرة عامة عىل النتائج املالية31   4
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اجلدول 6-3 موؤ�سرات االأداء الرئي�سية املتعلقة بقائمة الدخل املوحدة
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31مموؤ�سرات االأداء الرئي�سية

20.34%19.86%15.83%14.05%ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1 + 2(

91.2%89.0%89.0%88.6%ن�سبة املوجودات املنتجة للعمولت اخلا�سة اإلى اإجمايل املوجودات

37.6%37.8%51.0%59.8%ن�سبة املطلوبات اخلا�سعة للعمولت اخلا�سة اإلى اإجمايل املطلوبات

79.9%80.6%83.6%75.6%ن�سبة القرو�س اإلى الودائع

)2.8%()0.2%(2.3%17.9%النمو يف القرو�س وال�ُسلف

)3.7%(3.7%)8.8%(13.5%النمو/)النخفا�س( يف ودائع العمالء

األفًا و  اإلى �سبعة و �ستون  اأربعة و خم�سون )66.554( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م  و  األفًا و خم�سمائة  اإجمايل موجودات املجموعة بن�سبة 1.5% من �ستة و �ستون  ارتفاع 
خم�سمائة و ثمانية و ع�سرون )67.528( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م، ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ما يلي:

القرو�س وال�سلف التي متثل نحو 61.0% من اإجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م. فقد انخف�ست القرو�س وال�سلف بواقع ثالثمائة و ت�سعة ع�سر )319( مليون  �
ريال �سعودي خالل الفرتة املمتدة بني 2014/12/31م وحتى 2017/09/30م، حيث نتج هذا النخفا�س ب�سكل ا�سا�سي عن انخفا�س حمفظة القرو�س اخلا�سة مبجموعة 
اإلى منو حمفظة جمموعة قرو�س  اخلدمات امل�سرفية لل�سركات و املوؤ�س�سات )بواقع ثالثة اآلف و �سبعمائة و اثنان و ع�سرون )3.722( مليون ريال �سعودي(، اإ�سافة 

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد )بواقع األفان و ت�سعمائة و واحد )2.901( مليون ريال �سعودي(.
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اأ�سا�سي من ال�سكوك املحلية الطويلة الأمد بواقع  � ال�ستثمارات التي متثل 30.2% من اإجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م. فقد تاألفت هذه ال�ستثمارات ب�سكل 
ع�سرون األفًا و مائة و ثالثة و ثالثون )20.133( مليون ريال �سعودي م�سكلة ما ن�سبته حوايل 98.7% من اإجمايل ال�ستثمارات. وقد انخف�ست ال�ستثمارات بواقع ثالثة 
و �ستون )63( مليون ريال �سعودي خالل عامي 2014م و2015م، نتيجة بيع واإ�ستحقاق بع�س ال�سكوك يف 2014م ب�سكل رئي�سي، وبيع جزء اأخر خالل عام 2015م. و 
قد ارتفعت ال�ستثمارات بواقع خم�سة اآلف و ع�سرون )5.020( مليون ريال �سعودي خالل عامي 2015م و 2016م، نتيجة ال�ستثمار يف العديد من ال�سكوك. و يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، ارتفعت الإ�ستثمارات بقيمة اأربعة اآلف و مائة و ثمانية )4.108( مليون ريال �سعودي نتيجة ال�ستثمار يف �سكوك طويلة المد.

النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ميثل5.7% من اإجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م. فقد انخف�س ر�سيد النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة  �
النقد العربي ال�سعودي من �ستة اآلف و خم�سمائة و اثنان و خم�سون )6.552( مليون ريال �سعودي كما يف 2014/12/31م اإلى ثالثة اآلف و ثمامنائة و اثنان و اأربعون 
انخفا�س  كبري عن  ب�سكل  ناجت  النخفا�س  اإن هذا  �سعودي.  ريال  ع�سرة )2.710(مليون  و  �سبعمائة  و  األفان  بواقع  �سعودي يف 2017/09/30م  ريال  مليون   )3.842(

الإقرا�س النقدي حيث مت ا�ستخدام ال�سيولة يف متويل ودائع العمالء امل�سحوبة خالل الفرتة، ل �سيما خالل العام 2015م و 2017م.

اأر�سدة لدى البنوك و املوؤ�س�سات املالية الأخرى، والتي متثل 0.7% من اإجمايل املوجودات كما يف 2017/09/30م بواقع اأربعمائة و اأربعة و �سبعون )474( مليون ريال  �
�سعودي يف 2017/09/30م. يت�سمن هذا البند ب�سكل اأ�سا�سي ما يلي: )1( ايداعات ا�سواق املال بواقع مئتان و ثالثون )230( مليون ريال �سعودي و)2( ح�سابات جارية 

بواقع مئتان و اأربعة و اأربعون )244( مليون ريال �سعودي. 

كما انخف�س اإجمايل مطلوبات املجموعة بن�سبة 2.4%من �ستون األفًا و ثالثمائة و �ستة و ت�سعون )60.396( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثمانية و خم�سون األفًا و ت�سعمائة 
و واحد و ع�سرون)58.921( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى ما يلي:

انخفا�س ودائع العمالء لدى البنك بن�سبة 9.0%، من اأربعة و خم�سون األفًا و خم�سمائة و ت�سعة و �ستون)54.569( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ت�سعة و  �
األفًا و �ستمائة و �ستة و �سبعون )49.676( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م. ويعود هذا النخفا�س باأكمله اإلى الودائع لأجل والتي انخف�ست قيمتها من  اأربعون 
اأربعمائة و ت�سعون )22.490(مليون ريال �سعودي  األفًا و  اإلى اثنان و ع�سرون  األفًا و مائة و ثالثون)27.130( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م  �سبعة و ع�سرون 
يف 2017/09/30م نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سواق ال�سعودية. اأما الودائع حتت الطلب فقد انخف�ست من �ستة و ع�سرون األفًا و اأربعمائة و �سبعة و ثالثون )26.437(

مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �ستة و ع�سرون األفًا و �سبعون )26.070(مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م، وهي تعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى عمالء جمموعة 
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد. 

يف 2017/09/30م، بلغت ن�سبة كفاية جمموع امل�ستوى الأول والثاين من راأ�س مال )راأ�س املال الأ�سا�سي - الركيزة الولى - امل�ستوى 1 + 2( املجموعة 20.34% وهو ما يزيد  �
عن ن�سبة الـ 8.0% املطلوبة وفق بازل 3. اما ن�سبة كفاية امل�ستوى الأول من راأ�س مال )الركيزة الولى - امل�ستوى 1( فقد بلغت %15.95.
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اجلدول 6-4 موؤ�سرات االأداء الرئي�سية املتعلقة بقائمة الدخل املوحدة

2016م 2015م2014مموؤ�سرات االأداء الرئي�سية
فرتة الت�سعة اأ�سهر 

املنتهية �سبتمرب 2016م
فرتة الت�سعة اأ�سهر 

املنتهية �سبتمرب 2017م

1.3%1.1%1.0%1.1%0.9%ن�سبة العائد على متو�سط املوجودات

10.6%8.6%8.5%10.5%9.6%ن�سبة العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني

66.8%63.0%65.7%56.1%74.5%ن�سبة اإجمايل م�ساريف العمليات على اإجمايل دخل العمليات

7076807879عدد فروع البنك

ارتفع �سايف دخل البنك مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 23.5% على مدار الفرتة املمتدة بني عام 2014م و عام 2016م من خم�سمائة و اثنتان و �سبعون )572( مليون ريال �سعودي لل�سنة 
املالية املنتهية يف 2014م اإلى ثمامنائة و اثنان و �سبعون )872( مليون ريال �سعودي لل�سنة املالية املنتهية يف 2016م. حتققت هذه الزيادة نتيجة ملا يلي: 

زيادة مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 4.1% يف �سايف دخل العمولت اخلا�سة خالل الفرتة، من األف و اأربعمائة و خم�سة و اأربعون )1.445( مليون ريال �سعودي اإلى األف و  �
خم�سمائة و �ستة و خم�سون)1.566( مليون ريال �سعودي. اإن هذه الزيادة ناجتة اإلى حد كبري عن الرتكيز ال�سرتاتيجي على القرو�س ذات العائد املرتفع. 

نق�س يف الدخل من ر�سوم اخلدمات البنكية مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 1.2% نتيجة النق�س يف ر�سوم الو�ساطة على عمليات التداول يف �سركة اجلزيرة كابيتال من  �
مئتان واإحدى وثالثون )231( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و�ستة )106( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م اإ�سافة اإلى النخفا�س يف حجم العمليات 

املتداولة.

ارتفع �سايف دخل البنك خالل الفرتة املمتدة بني عام 2014م و عام 2015م، من اأرباح بيع عقارات اأخرى بن�سبة 1.810.0% من ثالثون )30( مليون ريال �سعودي يف  �
2014م اإلى خم�سمائة و ثالثة و �سبعون )573( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة بيع قطعة اأر�س بقيمة الف ومائة وت�سع وثمانني )1.189( مليون ريال �سعودي، 
حيث كانت تبلغ قيمتها الدفرتية �ستمائة و�ستة ع�سر )616( مليون ريال �سعودي. مت ادراج الربح الناجت عن البيع بقيمة خم�سمائة و ثالثة و �سبعون )573( مليون ريال 

�سعودي �سمن بند "اأرباح من بيع عقارات اخرى".

انخف�س �سايف الدخل للمجموعة من اأرباح بيع عقارات اأخرى خالل الفرتة املمتدة بني عام 2015م و عام 2016م، بن�سبة 63.2% من خم�سمائة و ثالثة و �سبعون )573(  �
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م الى مئتان و اإحدى ع�سرة )211( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الإنخفا�س يف الأرباح من بيع عقارات 
اخرى بحيث بلغ الربح من عمليات البيع مئتان و ت�سعة )209( مليون ريال �سعودي نتيجة بيع البنك اأر�سًا بقيمة مئتان و ثمانية ع�سر )218( مليون ريال �سعودي بحيث بلغت 

قيمتها الدفرتية ت�سعة )9( ماليني ريال �سعودي يف فرباير 2016م. 

اإنخف�س �سايف دخل املجموعة بن�سبة 7.8% من �سبعمائة و ع�سرون )720( مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �ستمائة و اأربعة و �ستون)664( 
مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة من العام 2017م. وقد جاء هذا النخفا�س نتيجة ما يلي:

ارتفاع بن�سبة 16.9% يف �سايف دخل العمولت اخلا�سة بني فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م وفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، من األف و مائة  �
و اثنان و �ستون )1.162( مليون ريال �سعودي اإلى األف و ثالثمائة و ثمانية و خم�سون)1.358( مليون ريال �سعودي. ويعود �سبب هذا الإرتفاع اإلى الزيادة يف دخل العمولت 

اخلا�سة بن�سبة 8.3% نتيجة الرتكيز ال�سرتاتيجي على القرو�س ذات العائد املرتفع.
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اإنخفا�س ارباح من بيع عقارات اخرى من مئتان و اأحد ع�سر )211( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى )1( مليون ريال �سعودي  �
يف نف�س الفرتة من العام 2017م، نتيجة بيع البنك لقطعة اأر�س يف العام 2016م، فقد مت بيع اأر�س بقيمة مئتان و ثمانية ع�سر )218( مليون ريال �سعودي حيث بلغت 
قيمتها الدفرتية ت�سعة )9( ماليني ريال �سعودي وكانت م�سنفة حتت بند ”اأ�سول عقارية اخرى، �سايف”. و مل حتدث عمليات متماثلة يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م.

ارتفاع خم�س�س خل�سائر الئتمان بن�سبة 123.0% بني الفرتة املنتهية 2016/09/30م و 2017/09/30م من �سبعة و ثمانون )87( مليون ريال �سعودي اإلى مئة و اربعة و  �
ت�سعون )194( مليون ريال �سعودي وذلك نتيجة اعادة ت�سنيف عدد من الديون اإلى قرو�س غري عاملة يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م. 

ارتفاع دخل حتويل عمالت اأجنبية، �سايف بن�سبة 35.4% بني فرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 2017/09/30م من ت�سع و  �
�سبعون )79( مليون ريال �سعودي اإلى مائة و �سبع )107( مليون ريال �سعودي ويعود ذلك اإلى ا�سرتاجتية البنك بالرتكيز على هذه اخلدمات والإ�ستفادة من تو�سع �سبكة 

فروع البنك التي توفر خدمة ”فوري”. 

ارتفاع دخل اأتعاب وعمولت بن�سبة 5.3% بني فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة اأ�سهراملنتهية يف 2017/09/30م من اأربعمائة و اثنتان و �سبعون  �
)472( مليون ريال �سعودي اإلى اأربعمائة و �سبع و ت�سعون )497( مليون ريال �سعودي وذاك يعود اإلى ارتفاع دخل اتعاب و عمولت من برنامج “دينار” لتمويل ال�سركات من 
واحد و اأربعون )41( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م، الى اثنان و ثمانون )82( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 

يف 2017/09/30م، اأي بن�سبة )100%( نتيجة �سداد اأحد القرو�س الكبرية خالل الفرتة مما اأدى اإلى حتميل كافة العمولت التي تتعلق بهذا القر�س الى قائمة الدخل.
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اجلدول 6-5 قائمة الدخل املوحدة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري 

مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري 

مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب 2014م 
- 2016م

16.56%8.3%24.4%9.2%1.9552.1352.6561.7161.858دخل العمولت اخلا�سة

46.13%)9.7%(103.9%4.7%)500()554()1.089()534()510(م�ساريف العمولت اخلا�سة

4.1%16.9%)2.2%(10.8%1.4451.6011.5671.1621.358�سايف دخل العمولت اخلا�سة

)1.2%(5.3%0.3%)2.8%(648630632472497دخل اأتعاب وعمولت

34.4%35.4%14.4%57.9%579010379107دخل حتويل عمالت اأجنبية، �سايف

)59.2%(125.0%)54.5%()63.3%(3011549دخل املتاجرة، �سايف

ل تنطبقل تنطبق100.0%)33.3%(32000دخل من توزيعات اأرباح

مكا�سب اإ�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة، 
�سايف

ل تنطبقل تنطبقل تنطبقل ينطبق---40

165.2%)99.5%()63.2%(1.810.0%305732112111ارباح من بيع عقارات اخرى

)66.7%()0.0%()93.3%(66.7%915111دخل العمليات الأخرى

6.4%2.3%)13.8%(31.3%2.2262.9222.5191.9291.973اإجمايل دخل العمليات

11.28%)2.9%()1.7%(25.9%)644()663()894()909()722(رواتب وم�ساريف موظفني

10.11%5.1%0.7%20.4%)103()98()137()136()113(اإيجار وم�ساريف مباين

1.26%4.9%2.5%0.0%)64()61()81()79()79(ا�ستهالك

8.23%2%)9.0%(28.7%)311()305()417()458()356(م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى

)42.9%(123%135.8%)86.2%()194()87()125()53()383(خم�س�س خل�سائر الئتمان، �سايف

)55.3%(0.0%)66.7%()40.0%()1()1()1()3()5(م�ساريف العمليات اأخرى

)0.1%(8.5%1.0%)1.2%()1.317()1.215()1.655()1.638()1.658(اإجمايل م�ساريف العمليات

23.3%)8.3%()32.7%(126.1%5681.284864714656الدخل من اأن�سطة العمليات

41.42%33.3%166.7%)25.0%(43868احل�سة من �سايف ربح / خ�سارة �سركة زميلة

23.5%)7.8%()32.2%(125.0%5721.287872720664�سايف الدخل للفرتة
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يلخ�س هذا الق�سم النتائج املالية الرئي�سية على م�ستوى املجموعة، حيث متت مناق�سة جميع املكونات الأ�سا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف 2014/12/31م و2015م و2016م وفرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م و2017/09/30م.
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دخل العموالت الخاصة12   6   6

دخل العموالت الخاصة حسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   1   6   6

اجلدول 6-6 دخل العموالت اخلا�سة بح�سب املن�ساأة - بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري 

مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري 

مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل 
النمو 

ال�سنوي 
املركب
2014م-
2016م

16.56%6%24.4%9.2%1.9552.1352.6561.7161.819بنك اجلزيرة

22.47%400%50.0%0.0%8812945اجلزيرة كابيتال

16.58%8.1%24.5%9.2%1.9632.1432.6681.7251.864الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

22.47%)33.3%(50.0%0.0%)6()9()12()8()8(تعديالت التوحيد

16.56%8.3%24.4%9.2%1.9552.1352.6561.7161.858الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

ارتفع دخل العمولت اخلا�سة للمجموعة يف الفرتة بني عامي 2014م وحتى 2016م مبعّدل منو �سنوي مركب يعادل 16.6% من األف و ت�سعمائة و خم�سة و خم�سون )1.955(مليون ريال 
�سعودي اإلى األفان و �ستمائة و �ستة و خم�سون )2.656(مليون ريال �سعودي. ويعود هذا الرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف دخل العمولت اخلا�سة لدى بنك اجلزيرة حيث ي�سكل هذا 

البند كامل جمموع دخل العمولت اخلا�سة املوحدة املف�سلة اأدناه. 

ارتفع دخل العمولت اخلا�سة للبنك بن�سبة 8.3% من األف و �سبعمائة و �ستة ع�سر )1.716( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى األف و ثمامنائة و 
ثمانية و خم�سون )1.858( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، وذلك نتيجة زيادة دخل العمولت اخلا�سة الناجتة عن الإقرا�س لدى بنك اجلزيرة 
من األف و �سبعمائة و �ستة ع�سر )1.716( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى األف و ثمامنائة و ت�سعة ع�سر )1.819( مليون ريال �سعودي يف فرتة 

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م.

دخل العموالت الخاصة حسب الطبيعة - بنك الجزيرة22   1   6   6

اجلدول 6-7 دخل العموالت اخلا�سة ح�سب الطبيعة - بنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 
املنتهية

�سبتمرب 
2016م

غري مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 
املنتهية

�سبتمرب 
2017م
غري 

مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل 
النمو 

ال�سنوي 
املركب
2014م-
2016م

13.0%)3.5%(22.6%4.1%8789141.121802774قرو�س ال�سركات

16.6%5.7%13.7%19.7%610730830619654قرو�س الأفراد

)19.6%(64.7%)42.1%(11.8%3438221728البنوك واملوؤ�س�سات املالية

اإجمايل دخل العمولت اخلا�سة الناجتة 
عن الإقرا�س

1.5221.6821.9731.4381.456%10.5%17.2%1.25%13.8

15.5%22.1%44.0%)7.3%(314291419299365الدخل من ال�ستثمارات

48.9%90.5%63.0%36.1%)2()21(119162264الدخل من مبادلة الربح

16.6%6%24.4%9.2%1.9552.1352.6561.7161.819اإجمايل دخل العمولت اخلا�سة
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

ب�سكل عام، ا�ستمر دخل العمولت اخلا�سة الناجتة عن الإقرا�س بالنمو �سنويًا ليحقق معّدل منو �سنوي مركب قدره 13.8% خالل الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م على 
خلفية التو�سع يف حمفظة القرو�س خالل الفرتة ذاتها.

 ارتفع دخل العمولت اخلا�سة الناجت عن الإقرا�س بن�سبة 10.5% يف عام 2015م من األف و خم�سمائة و اثنان و ع�سرون )1.522( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى األف و �ستمائة 
و اثنان و ثمانون )1.682( مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع الدخل الناجت عن قرو�س الأفراد بقيمة مائة و ع�سرون )120( مليون ريال �سعودي نتيجة مبادرات التو�سع بفروع البنك، 
والرتكيز على الإقرا�س ال�سخ�سي ملوظفي ال�سركات التابعة للحكومة و الزيادة يف حجم حمفظة التمويل العقاري، يف حني ارتفع دخل العمولت اخلا�سة الناجت من قرو�س ال�سركات 

ب�سورة اأقل ن�سبيًا، بقيمة �ستة و ثالثون )36( مليون ريال �سعودي نتيجة للرتكيز ال�سرتاتيجي على املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. 
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اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة الناجتة عن الإقرا�س بن�سبة 17.2% خالل الفرتة املمتدة من عام 2015م وحتى عام 2016م من األف و �ستمائة و اثنان و ثمانون )1.682( مليون ريال 
�سعودي اإلى األف و ت�سعمائة و ثالثة و �سبعون )1.973( مليون ريال �سعودي. وقد حتقق ذلك ب�سكل رئي�سي نتيجة منو دخل العمولت اخلا�سة العائدة لقرو�س ال�سركات بواقع %22.6، 
من ت�سعمائة و اأربعة ع�سر )914( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى األف و مائة و واحد و ع�سرون )1.121( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م، متاأثرًا ب�سكل رئي�سي بنمو دخل 
العمولت اخلا�سة من قرو�س برنامج ”دينار” لتمويل ال�سركات. كما حقق دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بقرو�س الأفراد منوًا بنحو 13.7% من �سبعمائة و ثالثون )730( مليون ريال 

�سعودي يف عام 2015م اإلى ثمامنائة و ثالثون )830( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة منو دخل العمولت اخلا�سة من القرو�س العقارية، ل �سيما ال�ستثمارية منها.

اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة الناجتة عن الإقرا�س بن�سبة 1.3% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة بالفرتة نف�سها من العام 2016م من األف و اأربعمائة و ثمانية 
و ثالثون )1.438( مليون ريال �سعودي اإلى األف و اأربعمائة و �ستة و خم�سون )1.456( مليون ريال �سعودي. وقد حتقق ذلك نتيجة منو دخل العمولت اخلا�سة العائدة لقرو�س الأفراد 
بواقع 5.7%، من �ستمائة و ت�سعة ع�سر )619( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �ستمائة و اأربعة و خم�سون )654( مليون ريال �سعودي يف فرتة 
اأّما دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بقرو�س ال�سركات فتقل�س بنحو 3.5% من  اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م نتيجة منو دخل العمولت اخلا�سة من القرو�س العقارية.  الت�سعة 
ثمامنائة و اثنان )802( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �سبعمائة و اأربعة و �سبعون )774( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 2017/09/30م نتيجة اإعادة ت�سنيف دخل العمولت اخلا�سة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م من برنامج دينار من قائمة الدخل اخلا�سة ببنك اجلزيرة اإلى قائمة 

الدخل اخلا�سة ب�سركة اجلزيرة كابيتال فيما كان ت�سنيفها �سمن قائمة الدخل اخلا�سة ببنك اجلزيرة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م. 

ميثل دخل العمولت اخلا�سة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية دخال من اإيداعات اأ�سواق املال. ارتفع دخل العمولت اخلا�سة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف عام 2015م من اأربعة وثالثون 
)34( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثمانية و ثالثون )38( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 11.8%( نتيجة منو معّدل حجم الإيداعات لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية و 
الأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، حيث ارتفع معّدل ر�سيد الإيداعات من �ستة اآلف و �سبعمائة و �ستة و ت�سعون )6.796( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى �سبعة اآلف 

و �ستمائة و اثنان و اأربعون )7.642( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 

باملقابل، اإنخف�س دخل العمولت اخلا�سة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف عام 2016م من ثمانية و ثالثون )38( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى اثنان و ع�سرون )22( مليون 
ريال �سعودي )بن�سبة انخفا�س بلغت42.1%( ب�سبب اإنخفا�س قيمة الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية نتيجة اإنخفا�س معّدل ر�سيد اإيداعات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من 

�سبعة اآلف و �ستمائة و اثنان و اأربعون )7.642( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى خم�سمائة و ثمانية و ت�سعون )598( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م. 

 و قد ارتفع دخل العمولت اخلا�سة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، باملقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2016م، من �سبعة ع�سر )17( 
مليون ريال �سعودي اإلى ثمانية و ع�سرون )28( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة 64.7% نتيجة منو قيمة الأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية نتيجة ارتفاع معّدل ر�سيد اإيداعات موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي من اأربعمائة و ثالثة و ع�سرون )423( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى األف و اأربعمائة و ع�سرون )1.420( مليون ريال 

�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م وذلك نتيجة اإدارة ال�سيولة الق�سرية املدى للبنك. 

العمولت  بالتكلفة املطفاأة. ارتفع دخل  نف مبعظمها كمقتناة  الثابت )مثل ال�سكوك( والتي ت�سّ املالية ذات الدخل  الأوراق  يتحقق الدخل من ال�ستثمارات عن طريق دخل حمفظة 
اخلا�سة الناجتة عن ال�ستثمار مبعّدل منو �سنوي مركب بلغ 15.5% على مدار الفرتة التي تبداأ من عام 2014م وحتى عام 2016م.

يف عام 2015م اإنخف�س دخل ال�ستثمار من اأوراق مالية من ثالثمائة و اأربعة ع�سر )314( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مئتان و واحد و ت�سعون )291( مليون ريال �سعودي 
)بن�سبة اإنخفا�س بلغت7.3%( وذلك نتيجة اإنخفا�س معّدل ال�ستثمارات من اثنا ع�سر األفًا و ت�سعة )12.009( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ع�سرة اآلف و ثمامنائة و ثالثة 

و ثمانون )10.883( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة لإ�ستحقاق بع�س ال�سكوك قبل نهاية العام 2014م و اإ�ستثمار فائ�س ال�سيولة الناجت عن ذلك �سمن حمفظة ال�سلف.

اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بال�ستثمارات بن�سبة 44% من مئتان و واحد و ت�سعون )291( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى اأربعمائة و ت�سعة ع�سر )419( مليون ريال 
�سعودي يف عام 2016م نتيجة ارتفاع معدل اإ�ستثمارات ال�سكوك من ع�سرة اآلف و ثمامنائة و ثالثة و ثمانون )10.883( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى اأربعة ع�سر األفًا و 
خم�سمائة و اثنان و خم�سون )14.552( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة اإ�ستثمارات البنك اجلديدة حيث زاد البنك حمفظة ال�سكوك مبقدار خم�سة اآلف و مئتان و �سبعة و 

�ستون )5.267( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م.

اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بال�ستثمارات بن�سبة 22% من مئتان و ت�سعة و ت�سعون )299( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ثالثمائة 
و خم�سة و �ستون )365( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع معدل اإ�ستثمارات ال�سكوك من اأربعة ع�سر األفًا و ثمامنائة و اثنان و ثالثون 
)14.832( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �سبعة ع�سر األفًا و �ستمائة و اأحد ع�سر )17.611( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر 
املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة اإ�ستثمارات البنك اجلديدة حيث زاد البنك حمفظة ال�سكوك مبقدار اأربعة اآلف و اأربعة و ثالثون )4.034( مليون ريال �سعودي بني 2016/09/30م 

و 2017/09/30م.

 وميثل الدخل من مبادلة الربح، دخل عائد الربح املتغري املتح�سل عليه من امل�ستقات املالية التي قام البنك ب�سرائها مما يزيد من خماطر عوائد الدخل املتغري. مت ت�سجيل م�سروف 
العائد الثابت ذي العالقة واملدفوع من قبل البنك �سمن م�سروف العمولت اخلا�سة. ارتفع الدخل من مبادلة الربح بقيمة ثالثة و اأربعون )43( مليون ريال �سعودي عام 2015م )بن�سبة 
منو بلغت 36.1%( من مائة و ت�سعة ع�سر )119( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و اثنان و �ستون )162( مليون ريال �سعودي نتيجة زيادة معّدل العائد ما بني البنوك يف 

اململكة العربية ال�سعودية )”�سايبور”( يف نهاية عام 2015م.

كما ارتفع الدخل من مبادلة الربح بقيمة مائة و اثنان )102( مليون ريال �سعودي عام 2016م )بن�سبة منو بلغت 63.0%( من مائة و اثنان و �ستون )162( مليون ريال �سعودي يف عام 
2015م اإلى مئتان و اأربعة و �ستون )264( مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة امللحوظة يف معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )”�سايبور”( ملدة 3 اأ�سهر، اإ�سافة اإلى 

الزيادة يف اأدوات مبادلة الربح امل�ستعملة للتحوط من التدفقات النقدية مما اأدى اإلى اإنخفا�س �سايف اخل�سائر من مبادلة الربح. 

يف  املنتهية  اأ�سهر  الت�سعة  فرتة  مع  باملقارنة  2017/09/30م،  يف  املنتهية  اأ�سهر  الت�سعة  فرتة  يف  �سعودي  ريال  مليون   )19( ع�سر  ت�سعة  بقيمة  الربح  مبادلة  من  اخل�سائر  اإنخف�ست 
2016/09/30م )بن�سبة انخفا�س بلغت90.5%( من واحد و ع�سرون )21( مليون ريال �سعودي اإلى اثنان )2( مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع معدلت الربح الغري ثابتة يف عام 2017م 
مقارنة بعام 2016م. يذكر ان هذا النخفا�س كان نتيجة لإعادة ت�سنيف 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�سكل منف�سل يف القوائم املالية للفرتات ال�سابقة. جتدر الإ�سارة اإلى اأن الربح من مبادلة الربح )قبل اإعادة الت�سنيف( قد بلغ مائة و �سبع و ثمانون )187( مليون 

ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م و مئتان و ثالث )203( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م. 
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دخل العموالت الخاصة من قروض مجموعة الخدمات املرصفية للرشكات واملؤسسات - بنك الجزيرة32   1   6   6

اجلدول 6-8 دخل العموالت اخلا�سة من قرو�س جمموعة م�سرفية ال�سركات واملوؤ�س�سات - بنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل 
النمو 

ال�سنوي 
املركب
2014م-
2016م

20.0%6.3%31.7%9.3%581635836591628برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات

)23.7%()94.9%()37.8%()6.3%(12711974593برنامج "مّتام"

27.7%)10.3%(28.2%27.2%811031329787التمويل التجاري

13.3%8.2%36.0%)5.7%(5350674953التمويل املتخ�س�س - اجارة

)65.7%()0.0%()33.3%()82.4%(346433التمويل املتخ�س�س - مرابحة

41.4%)100.0%(300.0%)50.0%(21830اأخرى

12.9%)3.5%(22.5%4.1%8789141.121802774اإجمايل دخل العمولت اخلا�سة
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

منا دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 12.9% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 
2016م. فقد ارتفع دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات بن�سبة 4.1% عام 2015م من ثمامنائة و ثمانية و �سبعون )878( مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م اإلى ت�سعمائة و اأربعة ع�سر)914( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. وتعود الزيادة خالل هذه الفرتة ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف دخل العمولت اخلا�سة من 

قرو�س برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات خالل الفرتة نف�سها.

كما اإرتفع دخل العمولت من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات بن�سبة 22.5% يف عام 2016م، من ت�سعمائة و اأربعة ع�سر)914( مليون ريال �سعودي يف عام 
2015م اإلى األف و مائة و واحد و ع�سرون )1.121( مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات 

وبرنامج التمويل التجاري خالل الفرتة نف�سها. 

اأما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، اإنخف�س دخل العمولت من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات بن�سبة 3.5% من ثمامنائة و اثنان )802(
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �سبعمائة و اأربعة و �سبعون )774( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، نتيجة 
اإعادة ت�سنيف دخل العمولت اخلا�سة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م من برنامج دينار من قائمة الدخل اخلا�سة ببنك اجلزيرة اإلى قائمة الدخل اخلا�سة ب�سركة 

اجلزيرة كابيتال فيما كان ت�سنيفها �سمن قائمة الدخل اخلا�سة ببنك اجلزيرة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م. 

ارتفع دخل العمولت اخلا�سة لربنامج "دينار" لتمويل ال�سركات بقيمة اأربع وخم�سون )54( مليون ريال �سعودي من خم�سمائة و واحد و ثمانون )581( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م 
اإلى �ستمائة و خم�سة و ثالثون )635( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م )بن�سبة منو بلغت9.3%( نتيجة منو معّدل حمفظة برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات يف عام 2015م على اأثر 

جناح ا�سرتاتيجية جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات بالرتكيز على املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. 

اأما يف عام 2016م ا�ستمر دخل العمولت اخلا�سة لربنامج "دينار" لتمويل ال�سركات بالنمو حيث اإرتفع بقيمة مئتان وواحد )201( مليون ريال �سعودي من �ستمائة و خم�سة و ثالثون 
)635( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى ثمامنائة و �ستة و ثالثون )836( مليون ريال �سعودي اأي ن�سبة منو بلغت )31.7%(. يعود ذلك النمو، ب�سكل اأ�سا�سي، اإلى الزيادة يف مّعدل 
الهام�س من 3.7% يف عام 2015م اإلى 4.7% يف عام 2016م، من جراء الزيادة يف معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )"�سايبور"( وكلفة التمويل لدى البنك. كما 
ارتفع معدل حمفظة القرو�س �سمن برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات من �سبعة ع�سر األفًا و واحد و ت�سعون )17.091( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى �سبعة ع�سر األفًا و �ستمائة 
و ع�سرة )17.610( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م )بن�سبة منو بلغت 3.0%(، وذلك بعد ا�ستمرار ا�سرتاتيجية جمموعة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات بتطبيق �سيا�سة 

انتقائية ترتكز على اإ�سدار القرو�س التي حتقق اأعلى ن�سبة عوائد ممكنة. 

كما اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة لربنامج "دينار" لتمويل ال�سركات بقيمة �سبعة و ثالثون )37( مليون ريال �سعودي من خم�سمائة و واحد و ت�سعون )591( مليون ريال �سعودي يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �ستمائة و ثمانية و ع�سرون )628( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م )منو بن�سبة 6.3%( نتيجة الزيادة 
يف مّعدل الهام�س من 3.4% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى 3.9% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م بالرغم من النخفا�س يف معدل حمفظة 

القرو�س �سمن برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات من �سبعة ع�سر األفًا و خم�سمائة و اثنان و �سبعون )17.572( اإلى �ستة ع�سر األفًا و اأربعة و ثالثون )16.034( خالل الفرتة نف�سها.

ميثل دخل برنامج "مّتام" دخل العمولت اخلا�سة التي مت حتقيقها على هام�س ت�سهيالت التداول املقّدمة من بنك اجلزيرة اإلى عمالء �سركة اجلزيرة كابيتال. وقد انخف�ست عمولت 
برنامج "مّتام" اخلا�سة بن�سبة 41.7% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م . 

يف عام 2015م، انخف�س دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بربنامج "مّتام" بن�سبة 6.3% من مائة و�سبعة وع�سرون )127( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و ت�سعة ع�سر )119( 
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�س يف معّدل حمفظة القرو�س برنامج "مّتام" حيث بلغت عام 2015م األفان و ت�سعمائة و اأربعة و ت�سعون )2.994( مليون ريال �سعودي و 

يعود هذا الإنخفا�س اإلى تراجع موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي ال�سعودي خالل العام ما اأّدى ببع�س العمالء اإلى ت�سفية حمافظ اأ�سهمهم. 

اما يف عام 2016م، فقد انخف�س دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بربنامج "مّتام" بن�سبة 37.8% من مائة و ت�سعة ع�سر )119( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى اأربعة و �سبعون 
)74( مليون ريال �سعودي. و يعود هذا الإنخفا�س اإلى التدين يف معدل حمفظة قرو�س برنامج "مّتام" من األفان و ت�سعمائة و خم�سة و ت�سعون )2.995( مليون ريال �سعودي يف عام 
2015م اإلى األف و ثمامنائة و �ستة و ثمانون )1.886( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م )بن�سبة انخفا�س بلغت 37.0%( نتيجة الرتاجع ال�سايف ملوؤ�سر ال�سوق الرئي�سي ال�سعودي خالل 

العام مّما اأدى اإلى اإنخفا�س طلب ال�سوق على برنامج "مّتام". 



78

كما انخف�س دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بربنامج "مّتام" يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م بن�سبة 95% من ت�سعة وخم�سون )59( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ثالثة )3( مليون ريال �سعودي، نتيجة اإعادة ت�سنيف دخل العمولت اخلا�سة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م من برنامج دينار 
من قائمة الدخل اخلا�سة ببنك اجلزيرة اإلى قائمة الدخل اخلا�سة ل�سركة اجلزيرة كابيتال فيما كان ت�سنيفها �سمن قائمة الدخل اخلا�سة لبنك اجلزيرة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 2016/09/30م. فقد بلغ دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بربنامج "مّتام" يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م ت�سعة و ثالثون )39( مليون ريال �سعودي مقارنة بت�سعة 

و خم�سني )59( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م )بن�سبة انخفا�س بلغت %33.9(. 

و قد ارتفع دخل العمولت اخلا�سة لقطاع التمويل التجاري مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 27.7% من واحد و ثمانون )81( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م الى مائة و اثنان و ثالثون 
)132( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة للتح�سن يف خدمة العمالء مما ادى اإلى املزيد من البيع املتبادل "cross selling" على خلفية اإعادة هيكلة هذا الق�سم خالل العام 

2015م، عرب العمل مببداأ الالمركزية. 

ارتفع دخل العمولت اخلا�سة لقطاع التمويل التجاري مببلغ اثنان و ع�سرون )22( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م )بن�سبة منو بلغت 27.2%( من واحد و ثمانني )81( مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و ثالثة )103( مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف معّدل حمفظة التمويل التجاري من األفني و خم�سني )2.050( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م 
اإلى األفان و �ستمائة و اأربعة و �سبعون )2.674( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. وقد جاء هذا النمو نتيجة للتح�ّسن يف خدمة العمالء على اأثر اإعادة هيكلة ق�سم التمويل التجاري 

وفقًا ملبداأ الالمركزية. 

اما يف عام 2016م، ارتفع دخل العمولت اخلا�سة لقطاع التمويل التجاري مببلغ ت�سعة و ع�سرون )29( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 28.2%( من مائة و ثالثة )103( مليون 
ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى مائة و اثنان و ثالثون )132( مليون ريال �سعودي نتيجة اإرتفاع هام�س العائد من 3.9% اإلى 4.9%. كما ازداد معّدل حمفظة التمويل التجاري من األفان 
و �ستمائة و اثنان و �سبعون )2.672( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى األفان و �سبعمائة و ع�سرون )2.720( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م )بن�سبة منو بلغت 1.8%(، وذلك 

بعد اجلهود التي بذلت لتح�سني خدمة العمالء مما ادى اإلى املزيد من عمليات البيع املتبادل. 

انخف�س دخل العمولت اخلا�سة لقطاع التمويل التجاري مببلغ ع�سرة )10( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م )بن�سبة انخفا�س بلغت 10.3%( حيث 
بلغ �سبعة و ثمانون )87( مليون ريال �سعودي مقارنًة ب�سبعة و ت�سعون )97( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م نتيجة انخفا�س معّدل حمفظة التمويل 
التجاري من األفان و �سبعمائة و ثالثة و خم�سون )2.753( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى األفان و مئتان و ثالثة )2.203( مليون ريال �سعودي 

يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م.

يف عام 2015م، انخف�س دخل العمولت اخلا�سة للتمويل املتخ�س�س - اجارة بقيمة ثالثة )3( مليون ريال �سعودي )بن�سبة انخفا�س بلغت 5.7%( من ثالثة و خم�سون )53( مليون 
ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى خم�سون )50( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب انخفا�س حجم القرو�س حيث انخف�س معّدل حمفظة التمويل املتخ�س�س - اجارة من األفان 

و ثمامنائة و �سبعة ع�سر )2.817( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى األفان و خم�سمائة و ثمانية و ت�سعون )2.598( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 

اما يف عام 2016م، اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة للتمويل املتخ�س�س - اجارة بقيمة ثمانية ع�سر )18( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 36.0%(من خم�سون )50( مليون ريال 
�سعودي يف عام 2015م اإلى ثمانية و �ستون )68( مليون ريال �سعودي نتيجة اإرتفاع هام�س العائد من 1.9% اإلى %2.7.

ارتفع دخل العمولت اخلا�سة للتمويل املتخ�س�س )اجارة( بقيمة اأربعة )4( ماليني ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 8.2%( يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة 
بفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م من ت�سعة و اأربعون )49( مليون ريال �سعودي اإلى ثالثة وخم�سون )53( مليون ريال �سعودي نتيجة اإرتفاع هام�س العائد من 2.7% اإلى 

.%3.0

يف عام 2015م، انخف�س دخل العمولت اخلا�سة للتمويل املتخ�س�س )مرابحة( من اأربعة و ثالثون )34( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى �ستة )6( مليون ريال �سعودي )بن�سبة 
انخفا�س بلغت 82.4%( نتيجة ت�سديد بع�س قرو�س املرابحة امل�سرتكة وعدم ا�سرتاك البنك بعمليات مماثلة جديدة، حيث انخف�س معّدل حجم املحفظة من �سبعمائة و اأربعة و �ستون 

)764( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و �ستة و ت�سعون )196( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 

اما يف عام 2016م، ا�ستمر الإنخفا�س يف دخل العمولت اخلا�سة للتمويل املتخ�س�س )مرابحة( حيث بلغ اأربعة )4( مليون ريال �سعودي )بن�سبة انخفا�س بلغت 33.3%( ب�سبب عدم 
ا�سرتاك البنك بعمليات مماثلة جديدة. 

اإ�ستقر الإنخفا�س يف دخل العمولت اخلا�سة للتمويل املتخ�س�س - يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2016م ، على ثالث )3( مليون ريال 
�سعودي، ب�سبب عدم ا�سرتاك البنك بعمليات مماثلة جديدة.

دخل العموالت الخاصة من قروض مجموعة الخدمات املرصفية لألفراد - بنك الجزيرة42   1   6   6

اجلدول 6-9 عنا�سر دخل العموالت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد - بنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية 

�سبتمرب 
2016م

غري مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية 

�سبتمرب 
2017م

غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

20.0%9.6%18.0%22.1%321392463342375القرو�س العقارية

6.4%0.5%4.3%8.5%258280292220221برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي

59.9%18.4%32.7%92.6%2752694958بطاقات الئتمان

11.8%)100.0%()16.7%(50.0%46680اأخرى

16.6%5.7%13.7%19.7%610730830619654اإجمايل دخل العمولت اخلا�سة
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة
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منا دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 16.6% )بزيادة قدرها مئتان و ع�سرون )220( مليون ريال �سعودي( على 
مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م، ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى منو دخل العمولت اخلا�سة على القرو�س العقارية من ثالث مائة وواحد وع�سرون)321( مليون 
ريال �سعودي يف 2014م اإلى اأربع مائة وثالث و�ستون )463( مليون ريال �سعودي يف 2016م نتيجة زيادة البنك لهذا النوع من القرو�س و ا�ستفادته من ا�سعار العمولت اخلا�سة املرتفعة. 
فقد ارتفعت العمولت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد بن�سبة 19.7% عام 2015م من �ستمائة و ع�سرة )610( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى �سبعمائة 
وثالثون )730( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. وقد ا�ستمر دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد بالنمو يف عام 2016م، حيث بلغ ثمامنائة 

وثالثون )830( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت %13.7(. 

كما ارتفع دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد بن�سبة 5.7% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م من �ستمائة و ت�سعة ع�سر)619( 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �ستمائة و اأربعة و خم�سون )654( مليون ريال �سعودي، ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف دخل العمولت 

اخلا�سة من القرو�س العقارية )بقيمة ثالثة و ثالثون )33( مليون ريال �سعودي( نتيجة جهود البنك على تنمية حمفظة القرو�س العقارية نظرًا لأهميتها يف ال�سوق.

ارتفع دخل العمولت اخلا�سة من القرو�س العقارية مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 20.1% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى 2016م. فقد ارتفع هذا الدخل بن�سبة %22.1 
عام 2015م من ثالثمائة وواحد وع�سرون )321( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثالثمائة و اثنان و ت�سعون)392( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة الزيادة يف معّدل 
حمفظة القرو�س العقارية من خم�سة اآلف و �ستمائة و �ستة و خم�سون )5.656( مليون ريال �سعودي عام 2014م اإلى �ستة اآلف و �سبعمائة و �ستة و ع�سرون )6.726( مليون ريال �سعودي 

عام 2015م وذلك ب�سبب تركيز البنك على حمفظة التمويل العقاري الإ�ستثماري التي تنتج ا�سعار عمولت خا�سة مرتفعة. 

اما يف عام 2016م، فقد ا�ستمر الرتفاع يف دخل العمولت اخلا�سة من القرو�س العقارية حيث بلغ اأربعمائة و ثالثة و �ستون )463(، بن�سبة منو بلغت )18.1%( من ثالثمائة و اثنان و 
ت�سعون )392( مليون ريال يف 2015م. يعود ذلك اإلى تركيز البنك على حمفظة التمويل العقاري الإ�ستثماري التي تنتج ا�سعار عمولت خا�سة مرتفعة.

كذلك ارتفع دخل العمولت اخلا�سة املتعلقة بالقرو�س العقارية بقيمة ثالثة و ثالثون )33( مليون ريال �سعودي من ثالثمائة و اثنان و اأربعون )342( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ثالثمائة و خم�سة و �سبعون )375( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م )ماميثل اإرتفاعًا بن�سبة 9.6%( نتيجة 

جهود البنك احلثيثة على تنمية حمفظة القرو�س العقارية نظرًا لأهميتها يف ال�سوق. 

اإرتفع دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 6.4% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى 2016م. فقد ارتفع 
دخل برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي عام 2015م بواقع 8.5% من مئتان و ثمانية و خم�سون )258( مليون ريال �سعودي عام 2014م اإلى مئتان و ثمانون )280( مليون ريال �سعودي 
عام 2015م حيث ارتفع معّدل اأحجام قرو�س برنامج دينار للتمويل ال�سخ�سي ال�سنوية بواقع 12% حتى بلغ ثمانية اآلف و �سبعمائة و واحد و ع�سرون )8.721( مليون ريال �سعودي وقد 

�ساحب هذه الزيادة حت�ّسن يف ا�سعار العمولت اخلا�سة باملقارنة مع م�ستويات العام 2014م. 

اأما يف عام 2016م فقد ا�ستمر الإرتفاع يف دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي ، بن�سبة )4.3%(حتى اأ�سبح مئتان و اثنان و ت�سعون )292( مليون ريال 
�سعودي و ذلك ب�سبب زيادة اأحجام قرو�س برنامج دينار للتمويل ال�سخ�سي ال�سنوية بواقع 4.4% حتى بلغ ثمانية اآلف و ت�سعمائة و �ستون )8.960( مليون ريال �سعودي.

هذا و قد ارتفع دخل العمولت اخلا�سة من قرو�س برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي من مئتان و ع�سرون )220( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م 
اإلى مئتان و واحد و ع�سرون )221( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م )بن�سبة ارتفاع بلغت 0.5%( و يعود ذلك اإلى املحافظة على م�ستويات قرو�س 

برنامج دينار للتمويل ال�سخ�سي بني 2016/09/30م و 2017/09/30م. 

منا دخل العمولت اخلا�سة من بطاقات الئتمان مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 59.9% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى 2016م . فقد ارتفع دخل العمولت اخلا�سة 
من بطاقات الئتمان يف عام 2015م بن�سبة 92.6% من �سبعة وع�سرون )27( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اثنان و خم�سون )52( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب 
الزيادة يف حجم حمفظة بطاقات الئتمان و الزيادة يف عدد البطاقات امل�سدرة نتيجة برامج بطاقات الئتمان اجلديدة من 122.665بطاقة يف عام 2014م اإلى 134.447 بطاقة يف 

عام 2015م. 

اما يف عام 2016م،اإ�ستمر هذا الرتفاع مببلغ �سبعة ع�سر)17( مليون ريال �سعودي حيث بلغ ت�سعة و �ستون)69( مليون ريال �سعودي، بن�سبة منو بلغت )32.7%( ذلك نتيجة الزيادة يف 
حجم حمفظة بطاقات الئتمان حيث ارتفعت من ثالثمائة و ثمانية و �ستون )368( مليون ريال اإلى اأربعمائة و �سبعة و �سبعون )477( مليون ريال. 

يف  املنتهية  اأ�سهر  الت�سعة  فرتة  يف  �سعودي  ريال  مليون   )49( اأربعون  و  ت�سعة  من  �سعودي  ريال  ماليني   )9( ت�سعة  بنحو  الئتمان  ببطاقات  املتعلقة  اخلا�سة  العمولت  دخل  اإرتفع 
2016/09/30م اإلى ثمانية و خم�سون )58( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م )بن�سبة ارتفاع بلغت 18.4%(. وذلك ب�سبب الزيادة يف حجم حمفظة 

بطاقات الئتمان بني 2016/09/30م و 2017/09/30م.

مصاريف العموالت الخاصة22   6   6

مصاريف العموالت الخاصة حسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   2   6   6

اجلدول 6-10 م�ساريف العموالت اخلا�سة بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م
مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية 

�سبتمرب 
2016م

غري مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية 

�سبتمرب 
2017م

غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي املركب

2014م-
2016م

45.0%)11.2%(100.6%4.8%5185431.089563500بنك اجلزيرة

45.8%)10.1%(102.8%4.8%5185431.101563506الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

22.5%)33.3%(33.3%12.5%)6()9()12()9()8(تعديالت التوحيد

46.1%)9.7%(103.9%4.7%5105341.089554500الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة
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متثل م�ساريف العمولت اخلا�سة ب�سكل اأ�سا�سي الدفعات املقدمة للعمالء اأ�سحاب الودائع لأجل عند البنك ومقاي�سات معّدل الربح.

مصاريف العموالت الخاصة حسب الطبيعة - بنك الجزيزة22   2   6   6

اجلدول 6-11 م�ساريف العموالت اخلا�سة ح�سب الطبيعة - بنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري 

مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري 

مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

49.2%)17.6%(138.1%)6.6%(289270643448369ودائع لأجل

44.0%77.1%115.4%)3.7%(2726563562�سكوك لتعزيز راأ�س املال

102.1%)12.7%(308.3%0.0%2424987969البنوك واملوؤ�س�سات املالية

53.1%)11.0%(149.1%)5.9%(340320797562500الإجمايل

30.1%ل تنطبق36.6%23.8%--172213291م�ساريف اأدوات مقاي�سة عائد الربح

)59.2%()100.0%()90.0%(66.7%610110اأخرى

45.0%)11.2%(100.6%4.8%5185431.089563500اإجمايل م�ساريف العمولت اخلا�سة
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

*مت خ�سم م�ساريف ادوات مقاي�سة عائد الربح من دخل العمولت اخلا�سة

ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة لبنك اجلزيرة مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 45% )بزيادة قدرها خم�سمائة و واحد و �سبعني )571( مليون ريال �سعودي( على مدار الفرتة املمتدة 
من عام 2014م وحتى عام 2016م و تعود هذه الزيادة ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف م�ساريف اأدوات مقاي�سة عائد الربح )بقيمة مائة و ت�سعة ع�سر )119( مليون ريال �سعودي( اإثر 

ا�ستمرار اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي واإرتفاع معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )"�سايبور"(.

فقد ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة بن�سبة 4.8% عام 2015م من خم�سمائة و ثمانية ع�سر )518( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى خم�سمائة و ثالثة و اأربعني )543( مليون 
ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة البنك لأدوات مقاي�سة عائد الربح لديه لتحويط ن�سبة اكرب من حمفظة ال�سكوك.

وقد ا�ستمرت م�ساريف العمولت اخلا�سة بالنمو يف عام 2016م، حيث بلغت األف و ت�سعة و ثمانون )1.089( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 100.6.%( نتيجة ارتفاع معدل تكلفة 
الودائع لأجل وذلك اإثر ا�ستمرار اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي واإرتفاع معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )"�سايبور"(. 

ولكن انخف�ست م�ساريف العمولت اخلا�سة بن�سبة 11.2% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م من خم�سمائة و ثالثة و�ستون )563( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى خم�سمائة )500( مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�س ودائع اأ�سواق املال للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

يف عام 2015م، انخف�ست م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لأجل بن�سبة 6.6% من مئتني وت�سعة وثمانني )289( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مئتني و �سبعني )270( 
األفًا و  اإلى ثالثة و ع�سرين  األفًا و مائة و ثالثني )27.130( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م  مليون ريال �سعودي، نتيجة لإنخفا�س اأحجام الودائع لأجل من �سبعة و ع�سرين 

خم�سمائة و �سبع و ثمانني )23.587( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م. و يعود هذا الإنخفا�س اإلى �سحوبات بع�س العمالء �سعيًا خلف عائد اف�سل. 

اأما يف عام 2016م، ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لأجل ب�سكل ملحوظ من مئتني و �سبعني )270( مليون ريال �سعودي اإلى �ستمائة و ثالثة و اأربعني )643( مليون ريال 
�سعودي، بن�سبة ارتفاع قدرها )138.1%( جاء ذلك نتيجة ارتفاع معدل تكلفة الودائع لأجل وذلك اإثر ا�ستمرار اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي واإرتفاع معّدل العائد ما بني البنوك يف 

اململكة العربية ال�سعودية )"�سايبور"(. 

اأما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، فقد انخف�ست م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لأجل ، بن�سبة 17.6% من اأربعمائة و ثمانية و اأربعني )448( مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ثالثمائة و ت�سعة و �ستني )369( مليون ريال �سعودي . جاء ذلك نتيجة اإنخفا�س معدل تكلفة الودائع لأجل من2.2% يف 
فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى 1.8% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م وذلك اإثر حت�سن اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و اإنخفا�س معّدل العائد 

ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )"�سابيور"( ملدة�سنة يف الفرتة ذاتها.

وتتمّثل م�ساريف العمولت اخلا�سة بال�سكوك لتعزيز راأ�س املال فى العمولت اخلا�سة املدفوعة على ال�سكوك امل�سدرة من قبل بنك اجلزيرة يف عام 2011م والتي بلغت قيمتها األف 
)1.000( مليون ريال �سعودي على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2015م. يف عام 2015م اإنخف�ست م�ساريف العمولت اخلا�سة بال�سكوك لتعزيز راأ�س املال من �سبعة 
وع�سرين )27( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى �ستة وع�سرين )26( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�س ا�سعار العمولت اخلا�سة بالتما�سي مع معدل العائد ما 

بني م�سارف اململكة العربية ال�سعودية )"�سابيور"( خالل عام 2015م. 

اما يف عام 2016م، ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة بال�سكوك لتعزيز راأ�س املال من �ستة وع�سرين )26( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى �ستة و خم�سني )56( مليون ريال 
�سعودي، بن�سبة ارتفاع قدرها )115.4%( وذلك نتيجة ممار�سة البنك خليار ا�ستدعاء ال�سكوك يف 2016/03/29م بناًء على ا�ستيفاء �سروط حمددة ح�سب الأحكام الواردة يف ن�سرة 
الإ�سدار املتعلقة بها واإ�سدار �سكوك جديدة بقيمة ملياري ريال �سعودي يف يونيو 2016م. كما تغري هام�س التكلفة من )"�سايبور"( �ستة اأ�سهر + )1.70%( اإلى )"�سايبور"( �ستة اأ�سهر 

+ )1.90%( ما اأدى اإلى ارتفاع معدل تكلفة ال�سكوك ال�سنوي من 2.6% اإلى %3.8. 

ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة بال�سكوك لتعزيز راأ�س املال من خم�سة و ثالثون )35( مليون ريال �سعودي اإلى اثنان و �ستون )62( مليون ريال �سعودي بني فرتة الت�سعة اأ�سهر 
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 + اأ�سهر  �ستة  التكلفة من )"�سايبور"(  تغري هام�س  نتيجة  ارتفاع قدرها 77.1% جاء ذلك  بن�سبة  اأي  املنتهية يف 2017/09/30م،  اأ�سهر  الت�سعة  و فرتة  املنتهية يف 2016/09/30م 
)1.70%( اإلى )"�سايبور"( �ستة اأ�سهر + )1.90%( ما اأدى اإلى ارتفاع معدل تكلفة ال�سكوك.

ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 102.1% من اأربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م 
اإلى ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي يف 2016م يعود ذلك اإلى الزيادة الكبرية يف معدل الر�سدة الدائنة للبنوك اإ�سافة اإلى اإرتفاع يف متو�سط تكلفة التمويل نظرًا لإرتفاع معدل 

العائد ما بني م�سارف اململكة العربية ال�سعودية )"�سابيور"( خالل الفرتة.

يف عام 2015م، ا�ستقرت م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية على اربعة وع�سرون )24( مليون ريال �سعودي نتيجة انخفا�س معّدل الودائع لدى 
البنوك من اأربعة اآلف و خم�سمائة و ثالثة ع�سر)4.513( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثالثة اآلف و ت�سعمائة و ثمانية و ع�سرين )3.928( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م 

مقابل ارتفاع يف متو�سط تكلفة التمويل من 0.53% يف عام 2014م اإلى 0.61% يف عام 2015م. 

اأما يف عام 2016م، ارتفعت م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية ب�سكل ملحوظ من اأربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى 
ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي، اأي بن�سبة ارتفاع قدرها )308.3%(. يعود ذلك اإلى الزيادة الكبرية يف معدل الر�سدة الدائنة للبنوك اإ�سافة اإلى اإرتفاع يف متو�سط تكلفة 

التمويل، نظرًا لإرتفاع معدل العائد ما بني م�سارف اململكة العربية ال�سعودية )"�سابيور"( خالل الفرتة.

اأّما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، فقد انخف�ست م�ساريف العمولت اخلا�سة على الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية من ت�سعة و �سبعني )79( مليون ريال 
�سعودي فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ت�سعة و �ستني )69( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة انخفا�س بلغت )12.7%(. يعود ذلك اإلى اإنخفا�س معدل تكلفة الودائع لأجل 
من 1.9% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى 1.5% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م وذلك اإثر حت�سن اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي و اإنخفا�س 

معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية )"�سابيور"( ملدة�سنة يف الفرتة ذاتها. 

وترتبط م�ساريف اأدوات مقاي�سة عائد الربح بالعائد الثابت الذي يدفعه بنك اجلزيرة على امل�ستقات املالية املحتفظ بها، وفقا ملا مت تو�سيحه اأعاله يف بند دخل العمولت اخلا�سة. 
فقد ارتفعت م�ساريف مبادلة الأرباح مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 30.1% من مائة و اثنان و �سبعني )172( مليون ريال �سعودي عام 2014م اإلى مئتني و واحد و ت�سعني )291( مليون 

ريال �سعودي عام 2016م نتيجة زيادة البنك لأدوات مقاي�سة عائد الربح لديه للتحوط بن�سبة اكرب من حمفظة ال�سكوك.

يف عام 2015م، ارتفعت م�ساريف اأدوات مقاي�سة عائد الربح بالعائد الثابت بن�سبة 23.8% من مائة و اثنني و �سبعني )172( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مئتني و ثالثة ع�سر 
)213( مليون ريال �سعودي عام 2015م نتيجة الزيادة يف حمفظة امل�ستقات املالية يف عام 2015م. 

اإلى مئتني و واحد و ت�سعني )291( مليون ريال �سعودي،اأي بن�سبة ارتفاع قدرها  اإ�ستمر الإرتفاع من مئتني و ثالثة ع�سر )213( مليون ريال �سعودي عام 2015م  و يف عام 2016م، 
)36.6%( ب�سبب قيام البنك باإعادة ت�سنيف بند اخل�سارة من مبادلة الربح يف القوائم املالية اإلى الدخل من مبادلة الربح لتظهر ب�سكل �سايف، �سمن بند دخل العمولت اخلا�سة.

اما يف الفرتة بني الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م فقد قام البنك باإعادة ت�سنيف بند اخل�سارة من مبادلة الربح يف القوائم املالية اإلى الدخل من مبادلة الربح لتظهر ب�سكل 
�سايف، �سمن بند دخل العمولت اخلا�سة.

دخل اتعاب وعموالت32   6   6

دخل اتعاب وعموالت بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   3   6   6

اجلدول 6-12 دخل اتعاب وعموالت - بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

16.9%19.3%23.7%10.5%332367454342408بنك اجلزيرة

)24.9%()31.5%()32.3%()16.8%(31626317813089اجلزيرة كابيتال

)1.2%(5.3%0.3%)2.8%(648630632472497الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق-----تعديالت التوحيد

)1.2%(5.3%0.3%)2.8%(648630632472497الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

يت�سمن دخل التعاب و العمولت من بنك اجلزيرة، الر�سوم التي يدفعها العمالء و التي تتعلق بالتمويل داخل قائمة املركز املايل )الر�سوم الإدارية ب�سكل اأ�سا�سي على القرو�س والر�سوم 
ال�سنوية لبطاقات الئتمان(، وخارج قائمة املركز املايل )خطابات العتماد وال�سمان(. 

ويتكون دخل اتعاب و عمولت من �سركة اجلزيرة كابيتال ب�سكل رئي�سي من ر�سوم الو�ساطة . �سكلت قيمة هذه الر�سوم معّدل 92.9% من دخل �سركة اجلزيرة كابيتال على مدار الفرتة 
التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م.
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دخل اتعاب وعموالت حسب الطبيعة - بنك الجزيرة22   3   6   6

اجلدول 6-13 دخل اتعاب وعموالت - بنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري 

مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري 

مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م 
-2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

)11.1%()21.4%(9.7%)27.9%(129931028466برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي

2.5%41.4%6.4%)1.3%(7978835882برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات

48.5%5.7%25.2%76.2%63111139105111بطاقات الئتمان وال�سرافات اللية

5.0%)2.4%()3.6%(14.3%4956544140التمويل التجاري

)4.7%()6.7%()4.8%()4.5%(2221201514تكافل

)14.7%()87.5%()38.5%(18.2%)3()24()32()52()44(برنامج "مّتام"

62.7%53.1%47.5%79.4%3461906498اأخرى

16.9%19.3%23.7%10.5%332367454342408اإجمايل دخل اتعاب وعمولت
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

ميثل �سايف دخل الأتعاب و العمولت م�سدرًا م�ستقاًل عن دخل العمولت اخلا�سة. وقد ارتفع دخل التعاب و العمولت مبعّدل منو �سنوي مركب قدره 16.9% على مدار الفرتة املمتدة من 
2014/01/01م اإلى 2016/12/31م من ثالثمائة و اثنني و ثالثني)332( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اأربعمائة و اأربعة و خم�سني )454( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م 

ويعود هذا النمو ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة اأن�سطة بنك اجلزيرة داخل وخارج قائمة املركز املايل. 

يف عام 2015م، اإرتفع دخل اتعاب و عمولت من ثالثمائة و اثنني و ثالثني )332( مليون ريال �سعودي يف عام2014م اإلى ثالثمائة و �سبعة و �ستني )367( مليون ريال �سعودي،اأي بن�سبة 
ارتفاع قدرها )10.5%(. و يف عام 2016م، كذلك اإرتفع دخل اتعاب و عمولت حيث بلغ اأربعمائة و اأربعة و خم�سني )454( مليون ريال �سعودي، اأي بن�سبة ارتفاع قدرها )%23.7(. 

ويعود هذا النمو ب�سكل رئي�سي اإلى ن�ساط حمفظة م�سرفية الأفراد.

ا�ستمر دخل التعاب و العمولت بالنمو بن�سبة 19.3% ليبلغ اأربعمائة و ثمانية )408( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنًة بثالثمائة و اثنني و 
اأربعني )342( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م، ويعود هذا النمو ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة اأن�سطة بنك اجلزيرة داخل وخارج قائمة املركز املايل.

�سكل برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي اأكرب م�سادر الدخل من اتعاب و عمولت لدى بنك اجلزيرة وميثل ب�سكل اأ�سا�سي ر�سوم املعاجلة التي ت�سجل على عمليات التمويل اجلديدة، 
ور�سوم اإعادة التمويل امل�سجلة على القرو�س احلالية املعاد متويلها ور�سوم الت�سوية املبكرة. انخف�ست ر�سوم برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع %11.1 

على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م.

يف عام 2015م، انخف�س دخل التعاب و العمولت املتعلقة بربنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي بن�سبة 43.4% من مائة و ت�سعة و ع�سرون )129( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى 
ثالثة و �سبعون )73( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة التعليمات اجلديدة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول حتديد ر�سوم املعاجلة و ال�سداد املبكر. 

و قد عاد دخل التعاب و العمولت املتعلقة بربنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي لالرتفاع يف عام 2016م اإلى مائة و اثنني )102( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة ارتفاع قدرها )%39.7(، 
نتيجة تغيري معدلت الربح عند البنك لإجتذاب عدد اأكرب من الزبائن.

“دينار“ للتمويل ال�سخ�سي بن�سبة  اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنًة بنف�س الفرتة من عام 2016م، فقد انخف�س دخل التعاب و العمولت املتعلقة بربنامج  اأما فرتة الت�سعة 
)25.0%( من اأربعة و ثمانني )84( مليون ريال �سعودي اإلى ثالثة و �ستني )63( مليون ريال �سعودي ب�سبب اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي. 

ين�ساأ معظم دخل اتعاب و عمولت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�سركات لدى بنك اجلزيرة من ر�سوم التمويل و الإقرا�س والتي متثل ب�سكل اأ�سا�سي الر�سوم الإدارية التي يدفعها العمالء 
عند ح�سولهم على قرو�س لتمويل ال�سركات. منت ر�سوم دخل اتعاب و عمولت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�سركات مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 2.5% على مدار الفرتة املمتدة من 

عام 2014م وحتى عام 2016م ويعود هذا النمو ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة ال�سنوية للقرو�س وال�سلف ال�سادرة حديثًا.

يف عام 2015م، ارتفع دخل اتعاب و عمولت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�سركات بن�سبة 2.5% من ت�سعة و �سبعني )79( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى واحد و ثمانني )81( 
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة منو معّدل حمفظة برنامج “دينار“ لتمويل ال�سركات يف عام 2015م من �سبعة اآلف و ثمامنائة و خم�سة ع�سر )7.815( مليون ريال �سعودي يف 

عام 2014م اإلى ثمانية اآلف و �سبعمائة و واحد و ع�سرين )8.721( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. 

وكذلك المر يف عام 2016م، ارتفع بن�سبة 2.5% من واحد و ثمانني )81( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى ثالثة و ثمانني)83( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م ب�سبب اإ�ستمرار 
اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.

بالإ�سافة اإلى ذلك قد ارتفع دخل اتعاب و عمولت من برنامج “دينار“ لتمويل ال�سركات يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م من واحد و اأربعني )41( مليون ريال �سعودي 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م، اإلى اثنني و ثمانني )82( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، اأي بن�سبة 100% وذلك نتيجة �سداد 

اأحد القرو�س الكبرية خالل الفرتة مما اأدى اإلى حتميل كافة العمولت التي تتعلق بهذا القر�س اإلى قائمة الدخل.
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تتاألف ر�سوم بطاقات الئتمان يف املقام الأول من الر�سوم ال�سنوية التي يدفعها العمالء لتجديد بطاقات الئتمان اخلا�سة بهم بحيث تختلف القيمة باختالف نوع البطاقة. ومتثل ر�سوم 
القيام مبعامالت على البطاقة ور�سوم ال�ُسلف النقدية فئات دخل الر�سوم الأخرى لبطاقات الئتمان. انخف�ست ر�سوم دخل بطاقات الئتمان و ال�سرافات اللية مبعّدل منو �سنوي مركب 

بواقع 6.6% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م ب�سبب اإ�ستمرار اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.

يف عام 2015م، ارتفع دخل اتعاب و عمولت لبطاقات الئتمان و ال�سرافات الآلية بن�سبة 76.2% بقيمة ثمانية و اأربعني )48( مليون ريال �سعودي من ثالثة و �ستون )63( مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و اأحد ع�سر )111( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب زيادة عدد البطاقات الإئتمانية امل�سدرة اإلى مائة و خم�سة و ثالثني )135( الف بطاقة 
يف عام 2015/12/31م بالإ�سافة اإلى ارتفاع عدد العمليات املتعلقة بالعمالء و اإلى الزيادة يف عدد نقاط البيع يف اململكة، والزيادة يف عدد ال�سرافات الآلية من خم�سمائة و اأحد ع�سر 

)511( اإلى �ستمائة و اأحد ع�سر )611(. 

اإلى خم�سة و  اأحد ع�سر )111( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م  اأتعاب وعمولت بطاقات الئتمان وال�سرافات الآلية ب�سكل ملحوظ من مائة و  اإنخف�س دخل  و يف عام 2016م، 
خم�سني)55( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة 50.5% ب�سبب اإ�ستمرار اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.

وكذلك فقد اإنخف�س دخل الأتعاب و العمولت املتعلق ببطاقات الإئتمان وال�سرافات الآلية بقيمة ثالثة و �ستني )63( مليون ريال �سعودي من مائة و خم�سة )105( مليون ريال �سعودي 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى اثنان و اأربعني )42( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م اأي بن�سبة 60% وذلك ب�سبب اإ�ستمرار 

اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.

يتمثل التمويل التجاري فى الر�سوم املكت�سبة من اللتزامات وخم�س�سات الطوارئ املتعلقة بالئتمان والتي تتاألف ب�سكل اأ�سا�سي من خطابات العتماد وال�سمانات واإقرارات القبول 
واللتزامات بتقدمي الئتمان. و قد ارتفع دخل الأتعاب و العمولت للتمويل التجاري مبعّدل منو �سنوي مركب قدره 64.1% على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 2016م 

ويعود هذا النمو ب�سكل رئي�سي اإلى النمو يف عمليات التمويل التجاري.

ارتفع دخل الأتعاب و العمولت للتمويل التجاري يف عام 2015م بن�سبة 14.3% من ت�سعة و اأربعني )49( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى �ستة و خم�سني )56( مليون ريال �سعودي 
يف عام 2015م نتيجة التح�سينات يف ادارة التمويل التجاري التي اأدت اإلى املزيد من عمليات البيع املتبادل، ل�سيما يف الربع الثاين من العام 2015م. 

كذلك المر يف عام 2016م وب�سكل ملحوظ فقد ارتفع دخل الأتعاب و العمولت للتمويل التجاري بن�سبة 135.7% من �ستة و خم�سني )56( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى مائة 
و اثنني و ثالثني )132( مليون ريال �سعودي متا�سيًا مع ا�سرتاجتية البنك التي ترتكز على حت�سني خدمات املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة احلجم.

وارتفع اأي�سًا دخل الأتعاب و العمولت للتمويل التجاري يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنًة بنف�س الفرتة من العام 2016م، بن�سبة 112.2% من واحد و اأربعني )41( 
مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �سبعة و ثمانني )87( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة التح�سينات 

يف ادارة التمويل التجاري التي اأدت اإلى املزيد من عمليات البيع املتبادل بالإ�سافة اإلى تراجع اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.

 ميثل دخل الأتعاب و العمولت لربنامج تكافل الر�سوم املكت�سبة من ادارة البنك ملحفظة التكافل. فقد ا�ستقر دخل اتعاب و عمولت برنامج تكافل على مدار الفرتة املمتدة من عام 2014م 
وحتى عام 2016م. اإذ انخف�س دخل الأتعاب و العمولت لربنامج تكافل يف عام 2015م ب�سكل طفيف بن�سبة 4.5% من اثنني و ع�سرين )22( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى 
واحد و ع�سرين )21( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و كذلك الأمر يف عام 2016م حيث بلغ ع�سرون)20( مليون ريال �سعودي، بن�سبة انخفا�س قدرها 4.8% وذلك ب�سبب حت�سن 

اإدارة و ا�ستثمار املوارد مقابل اأزمة ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي.

ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م ،انخف�س دخل اتعاب و عمولت برنامج تكافل بن�سبة 6.7% من خم�سة ع�سر )15( مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 
2016م اإلى اأربعة ع�سر )14( مليون ريال �سعودي نتيجة اإنخفا�س عدد امل�ستفيدين من برنامج تكافل التعاوين. 

وتعك�س ر�سوم برنامج “مّتام“ الإيراد من الرتتيب املتبادل بني بنك اجلزيرة و�سركة اجلزيرة كابيتال فيما يتعلق بدخل العمولت اخلا�سة املكت�سب من ت�سهيالت منتج “مّتام“ املقّدمة من 
بنك اجلزيرة اإلى عمالء �سركة اجلزيرة كابيتال. وعلى اأ�سا�س موحد، فاإن املبلغ املدفوع من قبل بنك اجلزيرة يتم خ�سمه مقابل دخل الر�سوم الذي ت�سجله �سركة اجلزيرة كابيتال.

ويت�سمن دخل و اتعاب وعمولت اخرى الر�سوم املفرو�سة على عمليات حتويل النقود. فقد ارتفع الدخل و التعاب والعمولت الخرى خالل الفرتة املمتدة من عام 2014م وحتى عام 
2016م مبعدل منو �سنوي مركب قدره 23.7% من اأربعة و ثالثني )34( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اثنان و خم�سني )52( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م نتيجة زيادة 
عمليات التحويالت املتاأثرة بزيادة فروع البنك خالل الفرتة. ويف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م ،ارتفع دخل و اتعاب وعمولت اخرى بن�سبة 48.8% من ثمانني )80( 

مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2016م اإلى مائة و ت�سعة ع�سر )119( مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف عمليات التحويل خالل الفرتة ذاتها.

دخل اتعاب وعموالت حسب الطبيعة - رشكة الجزيرة كابيتال32   3   6   6

اجلدول 6-14 دخل اتعاب وعموالت- اجلزيرة كابيتال

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل 
النمو 

ال�سنوي 
املركب
2014م-
2016م

)32.3%()35.4%()35.8%()28.6%(2311651068253ر�سوم الو�ساطة

)3.5%()86.7%()21.2%(18.2%445241304برنامج "مّتام"

)14.7%(75.0%)31.4%(6.1%3335241628ر�سوم اإدارة �سناديق ال�ستثمار

)6.5%(50.0%)36.4%(37.5%811723اأخرى

)24.9%()31.5%()32.3%()16.8%(31626317813089اإجمايل دخل اتعاب وعمولت
امل�سدر: ادارة اجلزيرة كابيتال
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اإنخف�س دخل التعاب و العمولت لدى �سركة اجلزيرة كابيتال مبعّدل منو �سنوي مركب قدره 24.9% على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م اإلى 2016/12/31م من ثالثمائة و 
�ستة ع�سر )316( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و ثمانية و �سبعني )178( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م، ويعود هذا الإنخفا�س ب�سكل رئي�سي اإلى تقلبات �سوق املال 

و انخفا�س حجم التداول يف اململكة والتي اأثرت على ر�سوم الو�ساطة و ر�سوم برنامج ”مّتام”.

ر�سوم الو�ساطة، هي ر�سوم تفر�س على كل �سفقات اجلزيرة كابيتال املنفذة نيابة عن العمالء، ومتثل ن�سبة مئوية ثابتة من قيمة كل معاملة، و هي امل�سدر الرئي�سي لالإيرادات لدى 
�سركة اجلزيرة كابيتال. فقد انخف�ست ر�سوم الو�ساطة مبعّدل منو �سنوي مركب قدره 32.3% على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م اإلى 2016/12/31م نتيجة انخفا�س يف 

اأحجام عمليات التداول من قبل العمالء.

خالل عام 2015م، انخف�ست ر�سوم الو�ساطة لدى �سركة اجلزيرة كابيتال بواقع 28.6% من مئتني و واحد و ثالثني )231( مليون ريال �سعودي عام 2014م اإلى مائة و خم�سة و �ستني 
)165( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�س حجم عمليات التداول لدى �سركة اجلزيرة كابيتال من �سبعمائة واإثنني واربعني )742( مليار ريال �سعودي يف عام 2014م 
اإلى خم�سمائة و ت�سعة و ثالثني )539( مليار ريال �سعودي يف عام 2015م. يجدر الذكر اأّن هذا الإنخفا�س ميثل الجتاه العام لل�سوق ول تنفرد به �سركة اجلزيرة كابيتال ب�سكل خا�س. 

اأما يف عام 2016م، انخف�ست ر�سوم الو�ساطة لدى �سركة اجلزيرة كابيتال بواقع 35.8% من مائة و خم�سة و �ستني )165( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى مائة و �ستة )106( 
مليون ريال �سعودي يف عام2016م حيث يعود ذلك الإنخفا�س اإلى تقل�س حجم عمليات التداول.

اإلى ثالثة و  اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م  انخف�ست ر�سوم الو�ساطة لدى �سركة اجلزيرة كابيتال بن�سبة 35.4%، من اثنني و ثمانني )82( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة 
خم�سني )53( مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2017م. ويعود هذا الإنخفا�س ب�سكل رئي�سي اإلى تقلبات �سوق املال و انخفا�س حجم التداول يف اململكة. يجدر الذكر اأّن هذا 

الإنخفا�س ميثل الجتاه العام لل�سوق ول تنفرد به �سركة اجلزيرة كابيتال ب�سكل خا�س.

ميثل دخل الأتعاب لربنامج ”مّتام” ر�سوم عمولة اجلزيرة كابيتال من حمفظة برنامج ”مّتام” املمنوحة من بنك اجلزيرة، حيث انخف�س هذا الدخل مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع %3.5 
على مدار الفرتة التي تبداأ يف 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م نتيجة انخفا�س حمفظة ”مّتام” خالل الفرتة نف�سها. 

يف عام 2015م، ارتفع دخل الأتعاب لربنامج ”مّتام” بن�سبة 18.2% من اأربعة و اأربعني )44( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اثنان و خم�سني )52( مليون ريال �سعودي يف عام 
2015م نتيجة التغيري يف الت�سعري التحويلي لالأموال من قبل بنك اجلزيرة. 

اأما يف عام 2016م، انخف�س دخل الأتعاب لربنامج ”مّتام” بن�سبة 21.2% من اثنان و خم�سني )52( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى واحد و اأربعني )41( مليون ريال �سعودي 
نتيجة ا�ستمرار تراجع موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة. 

وكذلك، انخف�س دخل الأتعاب لربنامج ”مّتام” بن�سبة 86.7% من ثالثني )30( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى اأربعة )4( مليون ريال �سعودي 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م. يعود ذلك الإنخفا�س اإلى التدين يف معدل حمفظة برنامج ”مّتام” نتيجة نقل حمفظة ”متام” من البنك اإلى �سركة اجلزيرة كابيتال.

يتم ت�سجيل ر�سوم اإدارة �سناديق ال�ستثمار من قبل �سركة اجلزيرة كابيتال �سمن موجودات خا�سعة لالإدارة. وقد تقل�ست هذه الر�سوم مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 14.7% على مدار 
الفرتة املمتدة من 2014/01/01م اإلى 2016/12/31م. 

يف عام 2015م، ارتفعت ر�سوم اإدارة �سناديق ال�ستثمار بن�سبة 6.1% من ثالثة و ثالثني )33( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى خم�سة و ثالثني )35( مليون ريال �سعودي. ويعود 
ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع ر�سوم اإدارة ال�سناديق مقابل انخفا�س طفيف مبعّدل املوجودات اخلا�سعة لالإدارة من ثالثة اآلف و ت�سعمائة و اأربعة و �سبعني )3.974( مليون ريال �سعودي 

اإلى ثالثة اآلف و ت�سعمائة و ثالثني )3.930( مليون ريال �سعودي عام 2015م. 

اأما يف عام 2016م، فقد انخف�ست ر�سوم اإدارة �سناديق ال�ستثمار بن�سبة 31.4% من خم�سة و ثالثني )35( مليون ريال �سعودي اإلى اأربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي ويعود هذا 
الإنخفا�س ب�سكل رئي�سي اإلى عدم حتقيق ر�سوم الأداء يف عام 2016م مقارنة بنحو 3.2 مليون ريال مت حتقيقها يف عام 2015م.

هذا و قد �سهدت ر�سوم اإدارة �سناديق ال�ستثمار اإرتفاع من �ستة ع�سرة )16( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ثمانية و ع�سرون )28( مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م )بن�سبة ارتفاع قدرها 75%( ويعود هذا الإرتفاع ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف معّدل املوجودات اخلا�سعة لالإدارة.

عنارص الدخل األخرى42   6   6

تتاألف عنا�سر الدخل الأخرى ب�سكل اأ�سا�سي من دخل حتويل عمالت اأجنبية و�سفقات حتويل العمالت التابعة للخزينة. فقد ارتفع الدخل من معامالت التحويل اخلارجية مبعّدل منو 
�سنوي مركب بواقع 34.4% على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م اإلى 2016/12/31م. اما يف عام 2015م، فقد اإرتفع الدخل من حتويل عمالت اأجنبية بن�سبة 58.0% مقارنة 
بعام 2014م من �سبعة و خم�سني )57( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ت�سعني )90( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة ا�سرتاجتية البنك بالرتكيز على هذه اخلدمات و 

الإ�ستفادة من تو�سع �سبكة فروع البنك التي توفر خدمة "فوري" اإلى 30 فرعًا كما يف 2015/12/31م. 

اأما يف عام 2016م، اإرتفع الدخل من حتويل عمالت اأجنبية بن�سبة 14.4% من ت�سعني )90( مليون ريال �سعودي اإلى مائة و ثالثة )103( مليون ريال �سعودي نتيجةالإ�ستفادة من تو�سع 
�سبكة فروع البنك من 76 فرع اإلى 80 فرع يف 2016م.

 و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، فقد اإرتفع الدخل من حتويل عمالت اأجنبية بن�سبة 35.4% مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2015م من ت�سعة و �سبعني )79( مليون 
ريال �سعودي اإلى مائة و �سبعة )107( مليون ريال �سعودي نتيجة ا�سرتاجتية البنك بالرتكيز على هذه اخلدمات.

 كما تت�سمن عنا�سر الدخل الأخرى دخل املتاجرة وهو الدخل الناجت عن ال�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل والعالوات امل�ستلمة عند بيع خيارات العمالت الأجنبية. 
فقد انخف�س دخل املتاجرة مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 59.2% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/1/1م وحتى 2016/12/31م. 

يف عام 2015م، تراجع دخل املتاجرة بن�سبة 63.3% من ثالثني )30( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اأحد ع�سر )11( مليون ريال �سعودي نتيجة تراجع املتاجرة يف ال�ستثمارات 
امل�سنفة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل خالل ال�سنة. 

اأما يف عام 2016م، تراجع دخل املتاجرة بن�سبة 54.5% من اأحد ع�سر )11( مليون ريال �سعودي اإلى خم�سة )5( مليون ريال �سعودي نتيجة ا�ستمرار تراجع املتاجرة يف ال�ستثمارات 
امل�سنفة بالقيمة العادلة خالل الفرتة.



85

اما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، فقد �سجل دخل املتاجرة زيادة بن�سبة 125% اإلى ت�سعة )9( ماليني ريال �سعودي مقارنًة باأربعة )4( مليون ريال �سعودي يف نف�س 
الفرتة من العام 2016م، نتيجة زيادة املتاجرة يف ال�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة خالل الفرتة.

كما تت�سمن عنا�سر الدخل الأخرى دخل من توزيعات اأرباح وهو الدخل املحقق من الأ�سهم امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر. فقد انخف�س دخل عوائد ال�سهم 
ب�سكل تدريجي حتى اأ�سبح �سفر )0( ريال �سعودي على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/1/1م وحتى 2016/12/31م. وانخف�س الدخل يف عام 2015م بن�سبة 33.3% من ثالثة )3( 
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اثنني )2( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة انخفا�س ا�ستثمارات اجلزيرة كابيتال. ومل ي�سجل اأي دخل من توزيعات الأرباح يف عام 
2016م و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، حيث مل يتم توزيع اأية اأرباح من قبل ال�ستثمارات املوجودة يف اجلزيرة 

كابيتال. 

كما تت�سمن عنا�سر الدخل الأخرى مكا�سب اإ�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة بال�سايف وهي الأرباح من ال�ستثمارات غري املرتبطة باملتاجرة و الدخل املتحقق من ال�ستثمارات امل�سنفة 
بالتكلفة املطفاأة. وتعود التقلبات يف اأرباح ال�ستثمارات غري املرتبطة باملتاجرة على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م ب�سكل رئي�سي اإلى توقيت وحجم 

حيازات ال�سكوك التي يتم ت�سفية ال�ستثمار بها. 

انخف�س الدخل يف عام 2015م من اأربعة )4( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى �سفر)0( ريال �سعودي نتيجة الإنخفا�س يف حجم ت�سفية ال�سكوك يف عام 2015م. وبقي الدخل 
�سفر )0( ريال �سعودي من فرتة 2015م حتى فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م.

كما تت�سمن عنا�سر الدخل الأخرى ارباح من بيع عقارات اخرى وهي متثل الأرباح من مبيعات ال�سول العقارية. فقد ارتفعت ارباح من بيع عقارات اخرى على مدار الفرتة التي تبداأ 
من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع %165.2.

ويف عام 2015م، ارتفع دخل عمليات اأخرى بن�سبة 1.407.1% من ت�سعة و ثالثني )39( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى خم�سمائة و ثمانية و ثمانني )588( مليون ريال �سعودي 
يف عام 2015م نتيجة بيع البنك اأر�سًا يف منطقة اأبحر بقيمة الف ومائة وت�سع وثمانني )1.189( مليون ريال �سعودي بحيث بلغت قيمتها الدفرتية �ستمائة و�ستة ع�سر )616( مليون 

ريال �سعودي يف 2014/12/31م وكانت م�سنفة حتت بند "اأ�سول عقارية اخرى، �سايف". بلغت قيمة الربح من عمليات البيع خم�سمائة وثالثة و�سبعني )573( مليون ريال �سعودي. 

اأما يف عام 2016م اإنخف�س دخل عمليات اأخرى من خم�سمائة و ثمانية و ثمانني )588( مليون ريال �سعودي اإلى مئتني و اثنا ع�سر )212( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة 64%. نتيجة بيع 
البنك اأر�سًا بقيمة مئتني و ثمانية ع�سر )218( مليون ريال �سعودي بحيث بلغت قيمة الر�س الدفرتية ت�سعة )9( مليون ريال �سعودي يف فرباير 2016م وكانت م�سنفة حتت بند "اأ�سول 
عقارية اخرى، �سايف". اما قيمة الربح من عمليات البيع، فقد بلغت مئتان و ت�سعة )209( مليون ريال �سعودي. باملقابل كان دخل العمليات الأخرى يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 

2016/09/30م يت�سمن الربح من بيع اأر�س اأبحر امل�سار اليها اأعاله. 

اما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، فقد انخف�س دخل عمليات اأخرى من مئتني و اثنا ع�سر )212( مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2016م اإلى ثالثة 
)3( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة 98.6% و ذلك لعدم بيع البنك لأية عقارات خالل هذه الفرتة.

رواتب ومصاريف موظفني52   6   6

رواتب ومصاريف موظفني بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   5   6   6

اجلدول 6-15 رواتب وم�ساريف موظفني بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

13.1%)2.2%()0.2%(28.1%629806804594581بنك اجلزيرة

)1.6%()8.7%()12.6%(10.8%93103906963اجلزيرة كابيتال

11.3%)2.9%()1.7%(25.9%722909894663644الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق-----تعديالت التوحيد

11.3%)2.9%()1.7%(25.9%722909894663644الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

ارتفع اإجمايل رواتب وم�ساريف موظفني مبعّدل منو �سنوي مرّكب بواقع 11.3% من �سبعمائة و اثنني و ع�سرين )722( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثمامنائة و اأربعة و 
ت�سعني )894( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ، حيث اأدت الزيادة يف اأعداد املوظفني من 1.971 موظفا يف عام 2014م اإلى 2.214 موظفا يف عام 2016م اإلى زيادة الرواتب 

وم�ساريف املوظفني لدى البنك و�سركاته التابعة.

اأ�سهر املنتهية يف  الت�سعة  اإنخف�س بن�سبة 2.9% من �ستمائة و ثالثة و �ستني )663( مليون ريال �سعودي يف فرتة  اإجمايل الرواتب وم�ساريف املوظفني ن�سبيًا حيث  هذا و قد ا�ستقر 
2016/09/30م اإلى �ستمائة و اأربعة و اأربعني )644( يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م بالرغم من الزيادة يف عدد املوظفني من 2.767 موظفا يف 2016/09/30م 
اإلى 2.841 موظفا يف 2017/09/30م نتيجة النخفا�س يف معدل الرواتب والناجت عن عملية ا�ستبدال املوظفني ذوي الرواتب العالية يف بع�س املناطق مبوظفني ذوي رواتب منخف�سة.
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رواتب ومصاريف موظفني بحسب الطبيعة - بنك الجزيرة22   5   6   6

 اجلدول 6-16 رواتب وم�ساريف موظفني بح�سب الطبيعة - بنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

12.2%1.2%4.9%20.1%358430451339343املنافع الأ�سا�سية

3.6%)31.8%()10.2%(19.5%8298886645مكافاآت

14.2%7.7%)12.1%(48.4%128190167117126املنافع الأخرى

11.5%)1.5%()1.7%(26.4%568718706522514تكلفة املوظفني

26.8%)6.9%(11.4%44.3%6188987267ال�ستعانة بخدمات خارجية

13.1%)2.2%()0.2%(28.1%629806804594581الإجمايل
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

تتاألف الرواتب وم�ساريف املوظفني من: 1( املنافع الأ�سا�سية املقّدمة للعاملني يف بنك اجلزيرة بدوام كامل، والتي تتكون من الرواتب الأ�سا�سية وبع�س البدلت الأخرى؛ 2( العالوات 
التي ت�ستند اإلى اأداء املوظفني وترتبط باأهداف انتاجية واأداء الإدارة؛ 3( منافع اأخرى مثل التعليم واملوا�سالت وغريها؛ و 4( تكاليف ال�ستعانة بخدمات خارجية فيما يتعلق بالقوى 

العاملة التي ي�ستعني بها بنك اجلزيرة من م�سادر خارجية. 

ارتفع اإجمايل الرواتب وم�ساريف املوظفني مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 13.1% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م من �ستمائة و ت�سعة و ع�سرين 
)629( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثمامنائة و �ستة )806( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و اإلى ثمامنائة و اأربعة )804( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م وذلك ب�سكل 
رئي�سي نتيجة للزيادة يف املنافع الأ�سا�سية والعالوات واملنافع املرتبطة بها حيث قام البنك بزيادة عدد موظفيه من 1.768 موظفا يف عام 2014م اإلى 2.005 موظفًا يف عام 2016م. 

وهذه الزيادة تعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى التو�سع يف عمليات البنك �سمن الإدارات التي تتعامل مبا�سرة مع العمالء واإدارات دعم العمليات الداخلية.

اإرتفعت املنافع الأ�سا�سية مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 12.2% على مدار الفرتة املمتدة من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، فقد اإرتفعت املنافع الأ�سا�سية 
بن�سبة 20.1% من ثالثمائة و ثمانية و خم�سني )358( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اأربعمائة و ثالثني )430( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة تاأثري مدة عام كامل 

)full year effect( من العالوات على الرواتب و الأرتفاع يف عدد املوظفني يف اأواخر عام 2015م اإلى 1.943.

اأما يف عام 2016م اإرتفعت بن�سبة 4.9% من اأربعمائة و ثالثني )430( مليون ريال �سعودي اإلى اأربعمائة و واحد و خم�سني )451( مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة يف اعداد املوظفني 
من 1.943 موظفا يف 2015/12/31م اإلى 2.005 موظفا يف 2016/12/31م بالإ�سافة اإلى تاأثري مدة عام كامل )full year effect( والناجت عن اعادة هيكلة الرواتب الأ�سا�سية واملنافع 

ملوظفي البنك والتي متت يف �سهر مايو من �سنة 2015م. 

هذا و قد �سهدت املنافع الأ�سا�سية يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م ارتفاعًا باملنافع الأ�سا�سية بن�سبة 1.2% حيث ارتفعت من ثالثمائة و ت�سعة و ثالثني )339( مليون ريال 
�سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى ثالثمائة و ثالثة و اأربعني )343( مليون ريال �سعودي نتيجة الزيادة يف عدد املوظفني يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م والتي مت 

تخفي�س اأثرها جزئيا نتيجة الإنخفا�س يف معدل الرواتب والناجت عن عملية ا�ستبدال املوظفني ذوي الرواتب العالية يف بع�س املناطق مبوظفني ذوي رواتب منخف�سة.

اإرتفعت املكافاآت مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 3.6% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، فقد اإرتفعت املكافاآت بن�سبة 19.5% من 
اثنني و ثمانني )82( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة زيادة مكافاآت املوظفني املرتبطة باملنافع الأ�سا�سية والناجتة 

عن اإعادة هيكلة الرواتب والتي متت يف �سهر مايو من �سنة 2015م. 

ولكنها انخف�ست ن�سبيًّا يف 2016م من ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي اإلى ثمانية و ثمانني )88( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة انخفا�س بلغت 10.2% نتيجة تخفي�س قيمة 
مكافاآت املوظفني والتي هي قيد املوافقة من قبل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بالإ�سافة اإلى اإنخفا�س يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، من �ستة و �ستني )66( مليون 
ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى خم�سة و اأربعني )45( مليون ريال �سعودي )بن�سبة انخفا�س بلغت 31.8%( و ذلك ب�سبب تخ�سي�س مبلغ يف 2016م 

والذي مل يتم ا�ستغالله بالكامل وبالتايل مت ترحيله للفرتة 2017/09/30م مما اأدى اإلى النخفا�س يف م�سروف الفرتة.

اإرتفعت املنافع الأخرى مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 14.2% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، فقد اإرتفعت املنافع الأخرى بن�سبة 
48.4% من مائة و ثمانية و ع�سرين )128( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مائة و ت�سعني )190( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة تاأثري العالوات على الرواتب على 

خم�س�سات نهاية اخلدمة اإ�سافة اإلى مكافاأة خادم احلرمني ال�سريفني خالل عام 2015م. 

ولكنها انخف�ست يف عام 2016م من مائة و ت�سعني )190( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى مائة و �سبعة و �ستني )167( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة12.1% ب�سبب عدم �سرف 
مكافاأة خادم احلرمني ال�سريفني كما يف 2015م مما اأدى اإلى انخفا�س املنافع الأخرى مببلغ ثالثة وع�سرين )23( مليون ريال �سعودي، مت تخفي�س اأثره جزئيا نتيجة الزيادة بحوافز 

موظفي املبيعات يف العام 2016م. 

يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، ارتفعت املنافع الأخرى بن�سبة 7.7%، مقارنة بذات الفرتة من العام 2016م، من مائة و �سبعة ع�سر )117( مليون ريال �سعودي اإلى 
مائة و�ستة وع�سرين )126( مليون ريال �سعودي ب�سبب الزيادة الإجمالية يف منافع املوظفني مبا يف ذلك م�سروف نهاية اخلدمة وحوافز برنامج "دينار" وبدل م�ساريف التعليم نتيجة 

الزيادة يف عدد املوظفني.

اإرتفعت م�ساريف ال�ستعانة بخدمات خارجية مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 26.8% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، اإذ ارتفعت 
التكلفة بن�سبة 44.3% من واحد و �ستني )61( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثمانية و ثمانني )88( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م ب�سبب �سعوبة ا�سدار اقامات للعمال 

الجانب و ا�ستبدالهم بخدمات خارجية. 
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اإ�ستمر الإرتفاع يف عام 2016م من ثمانية و ثمانني )88( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي اأي بن�سبة ارتفاع قدرها 11.4% ب�سبب الزيادة 
يف عدد موظفي اخلدمات اخلارجية يف مراكز التحويل اجلديدة بالإ�سافة اإلى الزيادة بعدد العمال الأجانب ل�سعوبة ا�سدار الإقامات وت�ساريح العمل.

ولكن �سهدت فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 2017/09/30م اإنخفا�سًا مب�ساريف ال�ستعانة بخدمات خارجية بن�سبة 6.9% حيث انخف�ست من اثنني و �سبعني )72( مليون ريال �سعودي 
يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى �سبعة و �ستني )67( مليون ريال �سعودي نتيجة حتويل عدد من املوظفني وال�ستعانة بخدمات خارجية يف مراكز فوري وت�سنيفهم 

�سمن موظفي البنك )اأي �سمن م�سروف املنافع الأ�سا�سية(.

مخصص لخسائر االئتامن، صايف بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة62   6   6

اجلدول 6-17 خم�س�س خل�سائر االئتمان، �سايف بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2016م
غري مدققة

فرتة 
الت�سعة 
اأ�سهر 

املنتهية 
�سبتمرب 

2017م
غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

)42.9%(123.0%135.8%)86.2%(3835312587194بنك اجلزيرة

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق-----اجلزيرة كابيتال

)42.9%(123.0%135.8%)86.2%(3835312587194الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

ل ينطبقل ينطبقل ينطبقل ينطبق-----تعديالت التوحيد

)42.9%(123.0%135.8%)86.2%(3835312587194الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

انخف�س  �سابقا. فقد  التي مت ح�سمها  املبالغ  ا�سرتدادات  ناق�سا  املبا�سرة  املبا�سرة وغري  للت�سهيالت  اإ�سافية  الدخل خم�س�سات  قائمة  امل�سجلة يف  الئتمان  ميثل خم�س�س خ�سائر 
خم�س�س خ�سائر الئتمان مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 42.9% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/1/1م وحتى 2016/12/31م. 

يف عام 2015م، فقد انخف�س خم�س�س خ�سائر الئتمان بن�سبة 86.2% مقارنة بعام 2014م، من ثالثمائة و ثالثة و ثمانني )383( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى ثالثة و خم�سني 
)53( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. يعود ذلك اإلى اإنخفا�س املخ�س�سات املقيدة بالبنك حيث مت قيد مائة و �سبعة و اأربعني )147( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م مقارنة 
باأربعمائة و �سبعة و خم�سني )457( مليون ريال �سعودي يف العام 2014م اإذ مت ا�سرتجاع مبالغ م�سرتدة قد �سبق تكوين خم�س�س لها و ديون مت �سطبها يف ال�سابق بقيمة خم�سة و اأربعني 

)45( مليون ريال �سعودي و ت�سعة و اأربعني )49( مليون ريال �سعودي، يف عامي 2015م و2014م على التوايل. 

اأما يف عام 2016م، فقد اإرتفع خم�س�س خ�سائر الئتمان بن�سبة 135.8% مقارنة بعام 2015م، من ثالثة و خم�سني )53( مليون ريال �سعودي اإلى مائة و خم�سة و ع�سرين )125( مليون 
ريال �سعودي يف عام 2016م. يعود ذلك اإلى زيادة املخ�س�سات املقيدة بالبنك حيث مت قيد مئتني و اثنني و ثالثني )233( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م مقارنة مبائة و �سبعة و 
اأربعني )147( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإذ مت ا�سرتجاع مبالغ م�سرتدة قد �سبق تكوين خم�س�س لها و ديون مت �سطبها يف ال�سابق بقيمة ثالثني )30( مليون ريال �سعودي و 

ت�سعة و �ستني )69( مليون ريال �سعودي، يف عامي 2016م و2015م على التوايل. 

و يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، ارتفعت خم�س�سات خ�سائر الئتمان بن�سبة 0.123% مقارنة بذات الفرتة من عام 2016م من �سبعة و ثمانني )87( مليون ريال 
�سعودي اإلى مائة و اأربعة و ت�سعني )194( مليون ريال �سعودي. يعود ذلك اإلى زيادة املخ�س�سات املقيدة بالبنك حيث مت قيد مئتني و اربعة و اربعني )244( مليون ريال �سعودي يف الفرتة 
املنتهية 2017/09/30م اإذ مت ا�سرتجاع مبالغ م�سرتدة قد �سبق تكوين خم�س�س لها و ديون مت �سطبها يف ال�سابق بقيمة �ستة و ثالثني )36( مليون ريال �سعودي و اربعة ع�سر )14( 

مليون ريال �سعودي، يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م ونف�س الفرتة من عام 2016م على التوايل.

مصاريف أخرى بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة72   6   6

اجلدول 6-18 م�سروفات اأخرى بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية 

�سبتمرب 
2016م

غري مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية 

�سبتمرب 
2017م

غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل 
النمو 

ال�سنوي 
املركب
2014م-
2016م

7.3%2.8%)7.2%(24.2%500621576426438بنك اجلزيرة

5.0%4.8%8.5%1.7%5859644244اجلزيرة كابيتال

الإجمايل قبل تعديالت 
التوحيد

558680640468482%21.9)%5.9(%3%7.1

)10.6%(0.0%0.0%)20.0%()3()3()4()4()5(تعديالت التوحيد

7.2%3%5.9%22.2%553676636465479الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة



88

تت�سمن بنود امل�ساريف الأخرى يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م؛ الإيجارات )�ستة و ت�سعون )96( مليون ريال �سعودي(، وال�ستهالكات )ت�سعة و خم�سون )59( مليون 
ريال �سعودي(، م�ساريف عمومية واإدارية اأخرى )ت�سعة و ثمانون )89( مليون ريال �سعودي( وم�ساريف عمليات اأخرى مئة و خم�سة و ت�سعون )195( مليون ريال �سعودي(. يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، متثل بنود امل�ساريف الأخرى التابعة لبنك اجلزيرة ن�سبة 90.9% من اإجمايل )قبل تعديالت التوحيد القوائم املالية( بنود امل�ساريف الخرى 

التابعة للمجموعة.

مصاريف أخرى حسب الطبيعة - بنك الجزيرة82   6   6

اجلدول 6-19 م�سروفات اأخرى ح�سب الطبيعة - البنك اجلزيرة

ماليني الرياالت ال�سعودية
2014م
مدققة

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر املنتهية

�سبتمرب 
2016م

غري مدققة

فرتة الت�سعة 
اأ�سهر

املنتهية
�سبتمرب
2017م

غري مدققة

التغري 
ال�سنوي 
2014م - 

2015م

التغري 
ال�سنوي 
2015م - 

2016م

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

معّدل النمو 
ال�سنوي 

املركب
2014م-
2016م

11.0%5.5%0.0%23.3%1031271279196اإيجارات

1.4%7.3%2.8%0.0%7272745559اإ�ستهالكات

10.5%)2.4%(5.2%16.0%5058614140م�ساريف معدات

)39.3%(0.0%)68.9%(18.4%3845141313نفقات الت�سويق

17.4%2.9%2.0%35.1%3750513536م�ساريف الت�سالت

11.8%2.1%)7.1%(34.5%200269250191195م�سروفات اأخرى

7.4%3.1%)7.2%(24.2%500621576426438الإجمايل
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

�سهدت الإيجارات اإرتفاعًا مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 11.0% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، ارتفعت الإيجارات بن�سبة 
23.3% من مائة و ثالثة )103( مليون ريال �سعودي يف 2014م اإلى مائة و �سبعة و ع�سرون )127( مليون ريال �سعودي يف 2015م نتيجة الزيادة يف عدد فروع اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 
من �سبعني )70( فرع عام 2014م اإلى �ستة و �سبعون )76( فرع يف عام 2015م بالإ�سافة اإلى زيادة فروع حتويل الأموال "فوري" من ع�سرة )10( فروع يف نهاية العام 2014م اإلى ثالثني 

)30( فرعًا يف نهاية العام 2015م و الزيادة يف عدد ال�سرافات الآلية. 

مل ت�سهد �سنة 2016م متغريات على م�ساريف الإيجار و بقيت م�ساريف الإيجار م�ستقرة عند مائة و �سبعة و ع�سرين )127( مليون ريال �سعودي. و على الرغم من زيادة عدد الفروع 
اإل اأنه كان هناك انخفا�س يف م�ساريف الأن�سطة الت�سغيلية الرئي�سية.

كما ارتفعت م�ساريف الإيجار يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقارنة مع ذات الفرتة من العام 2016م بن�سبة 5.5% من واحد وت�سعني )91( مليون ريال �سعودي 
اإلى �ستة و ت�سعني )96( مليون ريال �سعودي . ب�سبب الزيادة مب�سروف الإيجارات مببلغ مليون و ت�سعمائة األف )1.900.000( ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى الزيادة يف م�ساريف �سيانة 

وت�سليح املواقع مببلغ ثالث ماليني ومئة األف )3.100.000( ريال �سعودي.

ارتفعت الإ�ستهالكات مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 1.4% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. فقد ا�ستقر حجم الإ�ستهالكات على اثنني و�سبعني 
)72( مليون ريال �سعودي يف 2015م كما يف 2014م عام نتيجة تركيز اٍل�سافات على اعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ خالل عام 2015م. 

اأما يف عام 2016م فقد ارتفعت الإ�ستهالكات بن�سبة 2.8% من اثنني و�سبعني )72( مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى اربعة و �سبعني )74( مليون ريال �سعودي ب�سبب الإ�ستهالكات على 
الإ�سافات على املمتلكات واملعدات والبالغة مائة وخم�سة )105( مليون ريال �سعودي والتي تعود ب�سكل اأ�سا�سي على اأجهزة احلا�سوب واملكاتب و التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة.

كما اإ�ستمر الإرتفاع يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م بن�سبة 16.4% من خم�س و خم�سون )55( مليون ريال �سعودي يف 2016/09/30م اإلى ت�سعة و خم�سني )59( مليون 
ريال �سعودي ب�سبب الإ�ستهالكات على الإ�سافات على املمتلكات واملعدات والبالغة مائة وثمانية وثالثون )138( مليون ريال �سعودي والتي تعود ب�سكل اأ�سا�سي على ا�ستثمارات يف اأجهزة 

تكنولوجيا املعلومات لدعم اأنظمة وبرامج البنك. 

كما ارتفعت م�ساريف املعدات مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 10.5% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. ويف عام 2015م، فقد ارتفعت م�ساريف 
املعدات بن�سبة 16.0% من خم�سني )50( مليون ريال �سعودي يف 2014م اإلى ثمانية و خم�سني )58( مليون ريال �سعودي يف 2015م وذلك نتيجة زيادة فروع البنك خالل العام. 

اأما يف عام 2016م فقد ارتفعت م�ساريف املعدات بن�سبة 5.2% من ثمانية و خم�سني )58( مليون ريال �سعودي يف 2015م اإلى واحد و �ستني )61( مليون ريال �سعودي ب�سبب الرتفاع 
يف نفقات الأر�سفة الإلكرتونية. 

كما انخف�ست م�ساريف املعدات بن�سبة 2.4%، من واحد و اأربعني )41( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م اإلى اأربعني )40( مليون ريال �سعودي يف 
الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م نتيجة التوفري يف التكاليف.

انخف�ست نفقات الت�سويق مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 39.3% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، اإذ ارتفعت نفقات الت�سويق 
بن�سبة 18.4% من ثمانية و ثالثني )38( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى خم�سة و اأربعني )45( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م نتيجة حملة البنك لت�سويق فروع فوري و قيام 

البنك بطرح بطاقات الئتمان اجلديدة "اأجواء". 

ب�سبب  بن�سبة %68.9  اأربعة ع�سر )14( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م  اإلى  اأربعني )45( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م  و  الت�سويق من خم�سة  انخف�ست نفقات  باملقابل، 
النخفا�س يف م�ساريف الدعاية والت�سويق املتعلقة باعادة �سياغة العالمة التجارية للفروع والتي تتوافق مع مبادرة البنك بتخفي�س امل�ساريف ب�سكل عام.
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اأما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م و فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م فقد ا�ستقرت نفقات الت�سويق على ثالثة ع�سر )13( مليون ريال �سعودي ب�سبب 
عدم النخراط يف عقود ت�سويقية جديدة.

ارتفعت م�ساريف الت�سالت مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 17.4% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، اإذ ارتفعت م�ساريف 
الت�سالت بن�سبة 35.1% من )37( مليون ريال �سعودي يف 2014م اإلى خم�سني )50( مليون ريال �سعودي يف 2015م متا�سيا مع الزيادة العامة يف عمليات البنك وفروعه. 

وكذلك المر يف عام 2016م حيث ارتفعت م�ساريف الت�سالت بن�سبة 2.0% من خم�سني )50( مليون ريال �سعودي اإلى واحد و خم�سون )51( مليون ريال �سعودي، ب�سبب التو�سع يف 
خدمات الر�سائل الق�سرية.

اأّما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 2017/09/30م، فقد ارتفعت م�ساريف الت�سالت بن�سبة 2.9% مقارنًة بفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 2016/09/30م، من خم�سة و ثالثني )35( 
مليون ريال �سعودي اإلى �ستة و ثالثني )36( مليون ريال �سعودي نتيجة التو�سع يف خدمات الر�سائل الق�سرية.

ارتفعت امل�سروفات الأخرى مبعّدل منو �سنوي مركب بواقع 11.8% على مدار الفرتة التي تبداأ من 2014/01/01م وحتى 2016/12/31م. يف عام 2015م، فقد ارتفعت امل�سروفات 
الأخرى بن�سبة 34.5% من مئتي )200( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى مئتني و ت�سعة و �ستني )269( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م وذلك نتيجة اإرتفاع امل�ساريف املتعلقة 

ببطاقات الإئتمان و الزيادة يف عدد بطاقات الإئتمان، بالإ�سافة اإلى الزيادة يف التكاليف الفنية املتعلقة بتكاليف الرخ�س الفنية الالزمة لدعم البنية التحتية والأنظمة اجلديدة. 

يف عام 2016م انخف�ست امل�سروفات الأخرى بن�سبة 7.1% من مئتني و ت�سعة و �ستني )269( مليون ريال �سعودي اإلى مئتني و خم�سني )250( مليون ريال �سعودي ب�سبب النخفا�س يف 
ر�سوم املحامني، يعود النخفا�س اي�سا اإلى انخفا�س امل�ساريف املتعلقة بال�سفر و تدريب املوظفني مببلغ �سبعة ع�سر )17( مليون ريال �سعودي.

اأما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 2017/09/30م، فقد ارتفعت امل�سروفات الأخرى اإلى مئة و خم�سة و ت�سعني )195( مليون ريال �سعودي باملقارنة مع مائة و واحد و ت�سعني )191( 
مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة من العام 2016م اأي بن�سبة 2.1%. ويعود ذلك اإلى الرتفاع يف ر�سوم البلدية، ر�سوم املحاماة و م�ساربف ال�سيافة و التنظيف. 

قامئة املركز املايل املوحد51   4

اجلدول 6-20 قائمة املركز املايل املوحدة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

6.5523.7285.1973.842نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

4.9094.7041.338474اأر�سدة م�ستحقة من البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

11.33511.27316.29320.401ا�ستثمارات

198129114-القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

41.24542.17442.09940.926قرو�س و�سلف. �سايف

126128130132ا�ستثمار يف �سركة زميلة

6604461445عقارات اأخرى، �سايف

599679702775ممتلكات ومعدات، �سايف

1.128336370419موجودات اأخرى

66.55463.26466.31967.528اإجمايل املوجودات

3.7364.0573.5456.217اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

372334268-القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

54.56949.76551.60249.676ودائع العمالء

1.0001.0072.0062.026�سكوك لتعزيز راأ�س املال

1.091650728735مطلوبات اأخرى

60.39655.85158.21558.921اإجمايل املطلوبات

4.0004.0004.0005.200راأ�س املال

1.4061.7271.9451.945احتياطي نظامي

68686868احتياطي عام

)154()212()173()142(احتياطيات اأخرى

8261.7912.3021.548اأرباح مبقاة

6.1587.4138.1048.607اإجمايل حقوق امل�ساهمني

66.55463.26466.31967.528اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
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ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

91.2%89.0%89.0%88.6%ن�سبة املوجودات املنتجة للعمولت اخلا�سة اإلى اإجمايل املوجودات

37.6%37.8%51.0%59.8%ن�سبة املطلوبات اخلا�سعة للعمولت اخلا�سة اإلى اإجمايل املطلوبات

79.9%80.6%83.6%75.6%ن�سبة القرو�س اإلى الودائع

)2.8%()0.2%(2.3%17.9%النمو يف القرو�س وال�ُسلف

)3.7%(3.7%)8.8%(13.5%النمو/)النخفا�س( يف ودائع العمالء
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

اأدناه مناق�سة مف�سلة جلميع املكونات الأ�سا�سية لل�سنوات املالية املنتهية يف  يلخ�س هذا الق�سم اجتاهات املراكز املالية ال�سابقة الرئي�سية على م�ستوى املجموعة املوحدة، حيث يرد 
2014/12/31م و2015/12/31م و2016/12/31م و2017/09/30م.

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي12   7   6

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   1   7   6

اجلدول 6-21 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

6.5503.7235.1973.842بنك اجلزيرة

416430612118اجلزيرة كابيتال

6.9664.1535.8093.960الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

)118()612()425()414(تعديالت التوحيد

6.5523.7285.1973.842الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي حسب الطبيعة22   1   7   6

اجلدول 6-22 نقدية واأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بح�سب الطبيعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

7299639271.026نقد يف ال�سندوق

اأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

2.8632.7502.7382.816وديعة نظامية

-2.960151.532قرو�س نقدية

6.5523.7285.1973.842الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

ي�سمل النقد والأر�سدة املودعة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة ببنك اجلزيرة: )1( النقد يف ال�سندوق الذي ميثل الأموال النقدية لدى فروع البنك املختلفة واخلزائن 
وماكينات ال�سراف الآيل، )2( الودائع النظامية وهي الحتياطيات الإلزامية املتوجب اإيداعها لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وغري املتوفرة لتمويل عمليات البنك اليومية )وفقا 
للمادة 7 من قانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ينبغي اأن ميثل هذا الر�سيد 7% من اإجمايل الودائع حتت الطلب و4% من الودائع الدخارية 
والآجلة(، و)3( الإقرا�س النقدي الذي ميثل اإيداعات املرابحة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املدعومة من �سندات احلكومة ال�سعودية وال�سندات �سبه احلكومية )اأي ال�سكوك 

ال�سادرة عن موؤ�س�سات تابعة للدولة(.

انخف�س النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م بواقع األفني و ثمامنائة و اأربعة و ع�سرين )2.824( مليون ريال �سعودي من �ستة اآلف و خم�سمائة و اثنني 
و خم�سني )6.552( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثالثة اآلف و �سبعمائة و ثمانية و ع�سرين )3.728( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة اإنخفا�س الإقرا�س 
النقدي بواقع األفني وت�سعمائة وخم�سة واأربعني )2.945( مليون ريال �سعودي من األفني وت�سعمائة و�ستني )2.960( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى خم�سة ع�سر )15( مليون 

ريال �سعودي يف 2015/12/31م. نتج هذا الإنخفا�س عن �سحب هذه الأر�سدة لتغطية بع�س ال�سحوبات �سمن الودائع لأجل، قرابة نهاية العام 2015م.

كما ارتفع ر�سيد النقد يف ال�سندوق يف عام 2015م بواقع مئتني واأربعة وثالثني )234( مليون ريال �سعودي من �سبعمائة وت�سعة وع�سرين )729( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م 
اإلى ت�سعمائة وثالثة و�ستني )963( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ادارة البنك ل�سيولة فروعه.

باملقابل يف عام 2015م، انخف�س ر�سيد الوديعة النظامية يف عام 2015م بواقع مائة وثالثة ع�سر )113( مليون ريال �سعودي من األفني وثمامنائة وثالثة و�ستني )2.863( مليون ريال 
�سعودي يف 2014/12/31م اإلى األفني و�سبعمائة وخم�سني )2.750( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة التزام البنك بقانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي وانخفا�س ودائع العمالء.
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ارتفع ر�سيد النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بواقع األف واأربعمائة وت�سعة و�ستني )1.469( مليون ريال �سعودي من ثالثة اآلف و�سبعمائة وثمانية وع�سرين )3.728( 
مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى خم�سة اآلف و مائة و �سبعة وت�سعني )5.197( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م وكان ذلك نتيجة ارتفاع الإقرا�س النقدي بواقع األف 
وخم�سمائة و�سبعة ع�سر )1.517( مليون ريال �سعودي خالل الفرتة، من خم�سة ع�سر )15( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األف وخم�سمائة واثنني وثالثني )1.532( مليون 

ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب ا�سدار اتفاقية اعادة �سراء يف نهاية 2016م. 

باملقابل، انخف�س ر�سيد النقد يف ال�سندوق يف عام 2016م بواقع �ستة وثالثني )36( مليون ريال �سعودي من ت�سعمائة وثالثة و�ستني )963( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى 
ت�سعمائة و�سبعة وع�سرين )927( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ادارة البنك ل�سيولة فروعه.

كما انخف�س ر�سيد الوديعة النظامية بواقع اثني ع�سر )12( مليون ريال �سعودي من األفني و �سبعمائة و خم�سني )2.750( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األفني و �سبعمائة 
و ثمانية و ثالثني )2.738( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة التزام البنك بقانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

يف الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2017م، انخف�س النقد والأر�سدة لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بواقع األف وثالثمائة وخم�سة وخم�سني )1.355( مليون ريال �سعودي من خم�سة 
اآلف و مائة و �سبعة وت�سعني )5.197( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ثالثة اآلف وثمامنائة و اثنني واأربعني )3.842( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م وكان ذلك 
نتيجة انخفا�س الإقرا�س النقدي بواقع األف وخم�سمائة واثنني وثالثني )1.532( مليون ريال �سعودي خالل الفرتة، من األف وخم�سمائة واثنني وثالثني )1.532( مليون ريال �سعودي 

يف 2016/12/31م اإلى �سفر)0( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ب�سبب ا�ستحقاق اتفاقية اعادة �سراء والتي مت ا�سدارها يف نهاية 2016م. 

باملقابل، ارتفع ر�سيد النقد يف ال�سندوق يف الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2017م بواقع ت�سعة وت�سعني )99( مليون ريال �سعودي من ت�سعمائة و�سبعة وع�سرين )927( مليون ريال �سعودي 
يف 2016/12/31م اإلى األف و �ستة وع�سرين )1.026( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ادارة البنك ل�سيولة فروعه.

كما ارتفع ر�سيد الوديعة النظامية بواقع ثمانية و�سبعني )78( مليون ريال �سعودي من األفني و �سبعمائة و ثمانية و ثالثني )2.738( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى األفان و 
ثمامنائة و�ستة ع�سر )2.816( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة التزام البنك بقانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

أرصدة مستحقة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى22   7   6

أرصدة مستحقة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   2   7   6

اجلدول 6-23 اأر�سدة م�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

4.9094.7041.3381.129بنك اجلزيرة

----اجلزيرة كابيتال

4.9094.7041.3381.129الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

)655(---تعديالت التوحيد

4.9094.7041.338474الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

ارصدة مستحقة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى حسب الطبيعة22   2   7   6

اجلدول 6-24 اأر�سدة م�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى ح�سب الطبيعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

809736225244ح�سابات جارية

4.1003.9681.113230ايداعات اأ�سواق املال

4.9094.7041.338474الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

تتاألف اأر�سدة م�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات الأخرى من )1( ح�سابات جارية متثل الودائع التي ل تنتج اأي عمولت خا�سة من البنوك و )2( اإيداعات اأ�سواق املال التي متثل التمويل 
ق�سري الأجل املقدم للبنوك ال�سعودية املحلية وبنوك دول جمل�س التعاون اخلليجي والبنوك الدولية على اأ�سا�س املرابحة املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وتعود التقلبات يف هذا 

الر�سيد ب�سكل رئي�سي اإلى فائ�س ال�سيولة لدى البنك يف فرتة زمنية معينة.

يف عام 2015م، انخف�ست الأر�سدة امل�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى مبئتني و خم�سة )205( مليون ريال �سعودي، من اأربعة اآلف وت�سعمائة وت�سعة )4.909( مليون 
ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اأربعة اآلف و �سبعمائة و اأربعة )4.704( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م، ب�سبب الإنخفا�س يف اإيداعات اأ�سواق املال بواقع مائة و اثنني و 
ثالثني )132( مليون ريال �سعودي من اأربعة اآلف ومائة )4.100( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثالثة اآلف و ت�سعمائة و ثمان و �ستني )3.968( مليون ريال �سعودي يف 
2015/12/31م بالإ�سافة اإلى انخفا�س ر�سيد احل�سابات اجلارية بواقع ثالث و �سبعني )73( مليون ريال �سعودي من ثمامنائة و ت�سعة )809( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م 

اإلى �سبعمائة و �ستة و ثالثني )736( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ادارة ال�سيولة الق�سرية الأمد للبنك يف 2015/12/31م. 

كما اإنخف�ست الأر�سدة امل�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى مبقدار ثالثة اآلف و ثالثمائة و �ستة و �ستني )3.366( مليون ريال �سعودي؛ من اأربعة اآلف و �سبعمائة و اأربعة 
)4.704( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى الف و ثالثمائة و ثمانية و ثالثني )1.338( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب الإنخفا�س يف اإيداعات اأ�سواق املال من 
ثالثة اآلف و ت�سعمائة و ثمانية و �ستني )3.968( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األف و مائة و ثالثة ع�سر )1.113( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ادارة 
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ال�سيولة الق�سرية الأمد للبنك كما يف 2016/12/31م. كما انخف�س ر�سيد احل�سابات اجلارية بواقع خم�سمائة و اأحد ع�سر )511( مليون ريال �سعودي من �سبعمائة و �ستة و ثالثني 
)736( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى مئتني و خم�سة و ع�سرين )225( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ادارة �سيولة البنك.

و ثمانية و ثالثني )1.338(  و ثالثمائة  و �ستني )864( مليون ريال �سعودي من الف  اأربعة  و  الأخرى مبقدار ثمامنائة  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  امل�ستحقة لدى  الأر�سدة  اإنخف�ست 
و  األف و مائة  اأ�سواق املال من  اإيداعات  اأربعة و �سبعني )474( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ب�سبب الإنخفا�س يف  و  اأربعمائة  اإلى  مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م 
ثالثة ع�سر )1.113( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى مئتني و ثالثني )230( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ادارة ال�سيولة الق�سرية الأمد للبنك كما يف 
2017/09/30م. كما ارتفعت ر�سيد احل�سابات اجلارية بواقع ت�سعة ع�سر )19( مليون ريال �سعودي من مئتني و خم�سة و ع�سرين )225( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى 

مئتني و اأربعة و اأربعني )244( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ادارة �سيولة البنك.

استثامرات32   7   6

استثامرات بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   3   7   6

اجلدول 6-25 ا�ستثمارات بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

11.06611.03716.70620.807بنك اجلزيرة

2692368895اجلزيرة كابيتال

11.33511.27316.79420.902الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

)501()501(--تعديالت التوحيد

11.33511.27316.29320.401الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

�سعودي يف  ريال  مليون  وثالثني )11.335(  وخم�سة  وثالثمائة  األفًا  ع�سر  اأحد  من  �سعودي  ريال  مليون  �ستني )62(  و  اثنني  بقيمة  ال�ستثمارات  انخف�ست حمفظة  عام 2015م،  يف 
2014/12/31م اإلى اأحد ع�سر األفًا و مئتني و ثالثة و �سبعني )11.273( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة بيع ا�ستثمارات بقيمة مائة )100( مليون ريال �سعودي من حمفظة 

ال�سكوك قبل ا�ستحقاقها، بالإ�سافة اإلى ا�ستحقاق جزء من حمفظة ال�سكوك يف عام 2015م.

و يف عام 2016م، ارتفعت حمفظة ال�ستثمارات بقيمة خم�سة اآلف و ع�سرين )5.020( مليون ريال �سعودي من اأحد ع�سر األفًا و مئتني و ثالثة و �سبعني )11.273( مليون ريال �سعودي 
يف 2015/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا و مئتني و ثالثة و ت�سعني )16.293( مليون ريال �سعودي. يعود ذلك ب�سكل ا�سا�سي اإلى �سراء ا�ستثمارات �سكوك جديدة ذات معدل عائم )�سادرة 

عن �سندوق النقد العربي ال�سعودي "�ساما"( بقيمة اأربعة اآلف و ت�سعمائة )4.900( مليون ريال �سعودي. 

األفًا و مئتني و ثالثة و ت�سعني  اأربعة اآلف و مائة و ثمانية )4.108( مليون ريال �سعودي من �ستة ع�سر  ويف الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م، ارتفعت حمفظة ال�ستثمارات بقيمة 
)16.293( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ع�سرين األفًا و اأربعمائة و واحد )20.401( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م يعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سراء ا�ستثمارات 

يف �سكوك وزارة املالية بقيمة اربعة اآلف وثالثمائة و اثني ع�سر )4.312( مليون ريال �سعودي . 

استثامرات موحدة بحسب نوع املنتج22   3   7   6

اجلدول 6-26 ا�ستثمارات بح�سب نوع املنتج

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

10.92610.82916.09620.133ا�ستثمارات �سكوك

33032292100�سناديق ا�ستثمار

79521215ا�سهم

----ا�ستثمارات مرابحة

7093153-دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة

11.33511.27316.29320.401اإجمايل ال�ستثمارات
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م، انخف�ست قيمة ا�ستثمارات ال�سكوك بن�سبة 0.9% من ع�سرة اآلف و ت�سعمائة و �ستة و ع�سرين )10.926( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ع�سرة اآلف و ثمامنائة 
و ت�سعة و ع�سرين )10.829( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بعد بيع بع�س ال�ستثمارات من حمفظة ال�سكوك، وقد بلغ قيمتها ال�سمية مائة )100( مليون ريال �سعودي.

يف 2016/12/31م ارتفعت ا�ستثمارات ال�سكوك بن�سبة 48.7% من ع�سرة اآلف و ثمامنائة و ت�سعة و ع�سرين )10.829( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا 
و�ستة وت�سعني )16.096( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/30م، ب�سكل ا�سا�سي، نتيجة �سراء ا�ستثمارات �سكوك جديدة ذات معدل عائم )�سادرة عن �سندوق النقد العربي ال�سعودي 

"�ساما"( بقيمة اأربعة اآلف و ت�سعمائة )4.900( مليون ريال �سعودي. 

يف 2017/09/30م، ارتفعت ا�ستثمارات ال�سكوك بن�سبة 25.1% من �ستة ع�سر األفًا و ت�سعة و �ستني )16.096( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/30م اإلى ع�سرين األفًا و مائة و ثالثة و 
ثالثني )20.133( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م و ذلك نتيجة �سراء ا�ستثمارات يف �سكوك وزارة املالية بقيمة اربعة اآلف وثالثمائة و اثني ع�سر )4.312( مليون ريال �سعودي. 
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يف عام 2015م، فقد انخف�ست قيمة �سناديق الإ�ستثمار بن�سبة 2.4% من ثالثمائة و ثالثني )330( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثالثمائة و اثنني و ع�سرين )322( مليون 
ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة تراجع موؤ�سر ال�سوق ال�سعودي. 

ويف 2016/12/31م، اإنخف�ست قيمة �سناديق الإ�ستثمار بن�سبة 71.4% من ثالثمائة و اثنني و ع�سرين )322( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اثنني و ت�سعني )92( مليون 
ريال �سعودي يف 2016/12/31م على اثر بع�س ال�ستثمارات من �سناديق الإ�ستثمار و حمفظة الأ�سهم ، منها بيع ال�ستثمار يف �سندوق القوافل للمتاجرة يف الب�سائع والذي تديره �سركة 

اجلزيرة كابيتال بقيمة مائة واثنني )102( مليون ريال �سعودي.

يف  �سعودي  ريال  مليون   )100( مائة  اإلى  2016/09/31م  يف  �سعودي  ريال  مليون   )92( ت�سعني  و  اثنني  من   %8.7 بن�سبة  الإ�ستثمار  �سناديق  قيمة  ارتفعت  2017/09/30م،  يف 
2017/09/30م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة لال�ستثمارات. 

ويف عام 2015م، انخف�ست قيمة حمفظة الأ�سهم بن�سبة 34.2% من ت�سعة و �سبعني )79( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اثنني و خم�سني )52( مليون ريال �سعودي يف 
2015/12/31م وفقًا لنتائج املتاجرة. 

يف  �سعودي  ريال  مليون   )12( ع�سر  اثني  اإلى  2015/12/31م  يف  �سعودي  ريال  مليون   )52( خم�سني  و  اثنني  من   %77.0 بن�سبة  الأ�سهم  حمفظة  اإنخف�ست  2016/12/31م،  ويف 
2016/09/31م على اثر بيع جزء من املحفظة. 

ويف 2017/09/30م، ارتفعت حمفظة الأ�سهم بن�سبة 25% من اثني ع�سر )12( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى خم�سة ع�سر )15( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م.

ويف 2016/12/31م، ارتفع دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة بن�سبة 32.9% من �سبعني )70( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ثالثة و ت�سعني )93( مليون ريال �سعودي 
يف 2016/09/31م نتيجة ارتفاع معدل العائد. 

يف 2017/09/30م، ارتفع دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة بن�سبة 64.5% من ثالثة و ت�سعني )93( مليون ريال �سعودي يف 2016/09/31م اإلى مائة و ثالثة و خم�سني )153( مليون 
ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع يف معدل العائد وحجم املحفظة الإ�ستثمارية.

استثامرات بحسب التصنيف املحاسبي32   3   7   6

اجلدول 6-27 ا�ستثمارات بح�سب الت�سنيف املحا�سبي

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

10.92610.90016.18820.286ا�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة

39836193100ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

11121215ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر

11.33511.27316.29320.401ا�ستثمارات، بال�سايف
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م اإنخف�ست قيمة الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة بن�سبة 0.2% بقيمة �ستة و ع�سرين )26( مليون ريال �سعودي، بعد بيع بع�س ال�ستثمارات من حمفظة ال�سكوك، 
وقد بلغت قيمتها ال�سمية مائة )100( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. ويف 2016/12/31م، ارتفعت حمفظة الإ�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة بقيمة خم�سة اآلف و مئتني و ثمانية و 
ثمانني )5.288( مليون ريال �سعودي من ع�سرة اآلف و ت�سعمائة )10.900( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا و مائة و ثمانية و ثمانني )16.188( مليون ريال 
�سعودي يف 2016/12/31م، ب�سكل ا�سا�سي، نتيجة �سراء ا�ستثمارات �سكوك جديدة ذات معدل عائم )�سادرة عن �سندوق النقد العربي ال�سعودي "�ساما"( بقيمة اأربعة اآلف و ت�سعمائة 
)4.900( مليون ريال �سعودي. ويف 2017/09/30م ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات املقتناة بالتكلفة املطفاأة بن�سبة 25.3% من �ستة ع�سر األفًا و مائة و ثمانية و ثمانني )16.188( مليون 
ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ع�سرين األفًا و مئتني و �ستة و ثمانني )20.286( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سراء ا�ستثمارات يف �سكوك 

وزارة املالية بقيمة اربعة اآلف وثالثمائة و اثني ع�سر )4.312( مليون ريال �سعودي. 

يف عام 2015م انخف�ست قيمة الإ�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بن�سبة 9.3% من ثالثمائة و ثمانية و ت�سعني )398( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م 
اإلى ثالثمائة و واحد و �ستني )361( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م وذلك بعد اإنخفا�س قيمة حمفظة الأ�سهم املقتناة بالقيمة العادلة بقيمة ثمانية و ع�سرين )28( مليون ريال 
�سعودي. ويف 2016/12/31م انخف�ست قيمة الإ�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بن�سبة 74.2% من ثالثمائة و واحد و �ستني )361( مليون ريال �سعودي يف 
2015/12/31م اإلى ثالثة و ت�سعني )93( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة بيع بع�س ال�ستثمارات من �سناديق الإ�ستثمار و حمفظة الأ�سهم خالل فرتة الثني ع�سر اأ�سهر 
املنتهية يف 2016/12/31م والتي �سملت بيع ال�ستثمار يف �سندوق القوافل للمتاجرة يف الب�سائع والذي تديره �سركة اجلزيرة كابيتال بقيمة مائة واثنني )102( مليون ريال �سعودي. 
ويف 2017/09/30م ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بن�سبة 7.5% من ثالثة و ت�سعني )93( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى مائة 

)100( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع القيمة العادلة لال�ستثمارات.

يف عام 2015م، ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر بن�سبة 9.1% من اأحد ع�سر )11( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اثني 
ع�سر )12( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م. اأما يف 2016/12/31م، فقد بقيت الإ�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل م�ستقرة عند اثني ع�سر )12( 
مليون ريال �سعودي. ويف 2017/09/30م ارتفعت قيمة الإ�ستثمارات امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر بن�سبة 25% من اثنا ع�سر )12( مليون ريال �سعودي يف 

2016/12/31م اإلى خم�سة ع�سر)15( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ب�سبب ارتفاع القيمة العادلة لال�ستثمارات. 
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استثامرات املجموعة بحسب املنطقة الجغرافيّة42   3   7   6

اجلدول 6-28 ا�ستثمارات املجموعة بح�سب التوزيع اجلغرايف

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

11.17311.11016.25420.390اململكة العربية ال�سعودية

1621633911دويل

11.33511.27316.29320.401الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م، انخف�ست الإ�ستثمارات داخل اململكة بن�سبة 0.6% من اأحد ع�سر األفًا و مائة و ثالثة و �سبعني )11.173( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اأحد ع�سر األفًا و 
مائة و ع�سرة )11.110( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بعد بيع �سكوك بقيمة مائة )100( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. فيما �سهدت الإ�ستثمارات خارج اململكة منوًا 

طفيفًا بن�سبة 0.6% من مائة و اثنني و �ستني )162( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى مائة و ثالثة و �ستني )163( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م.

ويف 2016/12/31م، ارتفعت الإ�ستثمارات داخل اململكة بن�سبة 46.3% من اأحد ع�سر األفًا و مائة و ع�سرة )11.110( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا و مئتني 
و اأربعة و خم�سني )16.254( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م بعد �سراء ا�ستثمارات �سكوك جديدة ذات معدل عائم )�سادرة عن �سندوق النقد العربي ال�سعودي "�ساما"( بقيمة 
اأربعة اآلف و ت�سعمائة )4.900( مليون ريال �سعودي فيما انخف�ست الإ�ستثمارات خارج اململكة بن�سبة 76% من مائة و ثالثة و �ستني )163( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى 
ت�سعة و ثالثني )39( ماليني ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب قرار الإدارة يف ت�سفية بع�س ال�ستثمارات الدولية لتجنب التقلبات يف تلك الأ�سواق وباملقابل زيادة ال�ستثمار يف 

ال�سوق املحلي.

ويف 2017/09/30م ارتفعت الإ�ستثمارات داخل اململكة بن�سبة 25.4% من �ستة ع�سر األفًا و مئتني و اأربعة و خم�سني )16.254( مليون ريال �سعودي اإلى ع�سرين األفًا وثالثمائة وت�سعني 
)20.390( مليون ريال �سعودي ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى �سراء ا�ستثمارات يف �سكوك وزارة املالية بقيمة اربعة اآلف وثالثمائة و اثني ع�سر )4.312( مليون ريال �سعودي. ويف 
اأحد ع�سر )11( مليون ريال �سعودي يف  اإلى  2017/09/30م انخف�ست الإ�ستثمارات خارج اململكة بن�سبة 71.8% من ت�سعة و ثالثني )39( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م 

2017/09/30م توافقا مع قرار الإدارة يف تخفيف�س اأر�سدة ال�ستثمارات الدولية.

القيمة العادلة للمشتقات42   7   6

اجلدول 6-29 القيمة العادلة للم�ستقات

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

198129114-القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات

)268()334()372(-القيمة العادلة ال�سالبة للم�ستقات

)154()205()174(-القيمة العادلة للم�ستقات
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

يف عام 2016م، قام البنك باإعادة ت�سنيف القيمة العادلة املوجبة وال�سالبة للم�ستقات املالية من موجودات ومطلوبات اأخرى. اإذ انخف�ست القيمة العادلة للم�ستقات بن�سبة 15.1% من 
مائة و اأربعة و �سبعني )174( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى مئتني و خم�سة )205( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م و ذلك ب�سبب حركات غري موؤاتية يف منحنى 

العائد الطويل املدى ذي ال�سعر املتغري. 

متثل القيمة العادلة للم�ستقات القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة يف مرحلة الدفع جلميع امل�ستقات املحتفظ بها. وتعود الزيادة ال�سلبية يف هذا الر�سيد اإلى مراكز 
اأدوات مقاي�سة الأرباح ببنك اجلزيرة. اإذ ازدادت هذه الفجوة ال�سلبية يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، ب�سبب حركات موؤاتية يف منحنى العائد الطويل املدى ذي 

ال�سعر املتغري. 

القروض والسلف52   7   6

القروض والسلف حسب املنشأة12   5   7   6

اجلدول 6-30 قرو�س و�ُسلف بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

41.24542.17442.09939.763بنك اجلزيرة

1.163---اجلزيرة كابيتال

41.24542.17442.09940.926الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

----تعديالت التوحيد

41.24542.17442.09940.926الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة
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القروض والسلف حسب قطاع األعامل22   5   7   6

اجلدول 6-31 القرو�س وال�ُسلف بح�سب قطاع االأعمال

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

26.22425.58623.97122.502جمموعة م�سرفية ال�سركات واملوؤ�س�سات

14.73615.92717.36717.637جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد

285351391417اأخرى

310370370-دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة

41.24542.17442.09940.926�سايف القرو�س وال�ُسلف
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

خالل الفرتة املمتدة من عام 2014م حتى عام 2016م، �سهدت حمفظة قرو�س بنك اجلزيرة زيادة بواقع ثمامنائة و اأربعة و خم�سني )854( مليون ريال �سعودي، ما ميّثل معّدل منّو 
�سنوّي مرّكب بلغ 1.0% نتيجة مبادرات التو�سع بفروع البنك والرتكيز ال�سرتاتيجي على القرو�س العقارية. فقد ارتفعت حمفظة القرو�س و ال�سلف من واحد و اأربعني األفًا و مئتني و 
خم�سة و اأربعني )41.245( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م اإلى اثنني و اأربعني األفًا و ت�سعة و ت�سعني )42.099( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م )بن�سبة منو بلغت 2.1%(. و 
يعود هذا النمو اإلى جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد التي ارتفعت بواقع األفني و �ستمائة و واحد و ثالثني )2.631( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت  17.9%(، فيما �سجلت 

جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات انخفا�س بواقع األفني و مئتني و ثالثة و خم�سني )2.253( مليون ريال �سعودي )بن�سبة انخفا�س بلغت %8.6(.

يف عام 2015م، ارتفعت حمفظة القرو�س و ال�سلف من واحد واربعني الفًا ومئتني وخم�سة واربعني )41.245( مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2014م اإلى اثنني و اأربعني األفًا و مائة و 
اأربعة و �سبعني )42.174( مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م )بن�سبة منو بلغت 2.3%( و يعود هذا النمو اإلى جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد التي ارتفعت بواقع األف و مائة 
و واحد و ت�سعني )1.191( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 8.1%( مقابل انخفا�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بواقع �ستمائة و ثمانية و ثالثني )638( مليون ريال 

�سعودي نتيجة تركيز البنك على جودة القرو�س املعطاة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي كما يف 2015/12/31م.

ويف عام 2016م، فقد انخف�ست حمفظة القرو�س و ال�سلف من اثنني و اأربعني األفًا و مائة و اأربعة و �سبعني )42.174( مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2015م اإلى اثنني و اأربعني األفًا و 
ت�سعة و ت�سعني )42.099( مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2016م )بن�سبة انخفا�س بلغت 0.2%( و يعود هذا االتقل�س اإلى انخفا�س قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات 
بواقع األف و �ستمائة و خم�سة ع�سر )1.615( مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها نتيجة تراجع الطلب على قرو�س برنامج “متام“ ما اأدى اإلى انخفا�س ر�سيد قرو�س الربنامج خالل 
الفرتة. فيما ارتفعت حمفظة جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد بواقع األف و اأربعمائة و اأربعني )1.440( مليون ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 9.0%( نتيجة تركيز جهود البنك 

على مبيعات القرو�س العقارية الإ�ستثمارية و برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي خالل الفرتة. 

اما يف 2017/09/30م، فقد انخف�ست حمفظة القرو�س و ال�سلف من اثنني و اأربعني األفًا و ت�سعة و ت�سعني )42.099( مليون ريال �سعودي يف نهاية عام 2016م اإلى اأربعني األفًا و ت�سعمائة 
و �ستة و ع�سرين )40.926( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م )بن�سبة انخفا�س بلغت 2.8%( و يعود هذا الإنخفا�س اإلى تراجع حمفظة جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات 
بواقع األف و اأربعمائة و ت�سعة و �ستني )1.469( مليون ريال �سعودي خالل الفرتة ذاتها نتيجة �سيا�سة الإدارة املرتكزة على ا�ستقرار نوعية القرو�س يف ظل الظروف القت�سادية املتدهورة 
املحيطة باململكة، بالإ�سافة لرتاجع الطلب على قرو�س برنامج “متام“ خالل الفرتة. باملقابل ارتفعت حمفظة جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد بواقع مئتني و �سبعني )270( مليون 

ريال �سعودي )بن�سبة منو بلغت 1.6%( نتيجة تركيز جهود البنك على مبيعات القرو�س العقارية الإ�ستثمارية خالل الفرتة. 

و �ستة و ع�سرين )40.926( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م؛ )1( قرو�س جمموعة  ت�سعمائة  و  األفًا  اأربعني  البالغ قيمتها  و  للعمالء  املقّدمة  وال�سلف  القرو�س  تندرج �سمن 
م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بواقع اثنني و ع�سرين األفًا و خم�سمائة و اثنني )22.502( مليون ريال �سعودي )ما يقارب 55.0% من �سايف القرو�س وال�سلف(،)2( قرو�س جمموعة 
اخلدمات امل�سرفّية لالأفراد بواقع �سبعة ع�سر األفًا و �ستمائة و �سبعة و ثالثني )17.637( مليون ريال �سعودي )ما يقارب 43.1% من �سايف القرو�س وال�سلف( و)3( قرو�س اأخرى 
فني( بالإ�سافة اإلى دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة بواقع ثالثمائة و �سبعني  بلغت قيمتها اأربعمائة و �سبعة ع�سر )417( مليون ريال �سعودي )متّثل ب�سكل رئي�سي قرو�س و�سلف للموظَّ

)370( مليون ريال �سعودي.

تغرّي مزيج التوزيع يف قرو�س بنك اجلزيرة ب�سكل ملحوظ بني 2014/12/31م و2016/09/30م، وذلك نظرًا للنمو يف حمفظة جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد. يف 2017/09/30م، 
حيث كانت قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد متّثل ما يقارب 43.1% من اإجمايل املحفظة، وذلك مقارنًة مبا يقارب 35.7% يف 2014/12/31م. وكانت قرو�س جمموعة 
م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات متّثل ما يقارب 55.0% من اإجمايل املحفظة يف 2017/09/30م، وذلك مقارنًة مبا يقارب 63.6% يف 2014/12/31م. وقد نتج التغرّي يف املزيج عن 
ا�سرتاتيجّية بنك اجلزيرة التي تركزت على تو�سعة العمليات املتعلقة مبجموعة اخلدمات امل�سرفّية لالأفراد و على الزيادة يف احل�سة ال�سوقّية من خالل تو�سعة �سبكة فروعه خالل الفرتة 
ذاتها من �سبعني )70( فرعًا يف 2014م اإلى ت�سعة و �سبعني )79( فرعًا يف 2017/09/30م، بالإ�سافة اإلى زيادة الإقبال على خمتلف منتجات متويل الأفراد. ويف نف�س الوقت، حافظ 
بنك اجلزيرة على حمفظة ال�سركات من خالل الرتكيز على عمالء ال�سركات املتو�سطة والعمالء التجاريني ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات، وذلك بهدف زيادة العائدات وتنويع 

قاعدة العمالء فيما ي�ستمر البنك باإدارة قاعدة عمالئه احلالّية من ال�سركات الرائدة والكبرية.

وقد رافق الزيادة الكبرية يف القرو�س وال�سلف منّو متوا�سع يف ودائع العمالء، مما اأّدى اإلى الزيادة يف ن�سبة القرو�س اإلى الودائع من ما يقارب 79.9% يف 2017/09/30م مقارنًة مبا 
يقارب 75.6% يف 2014/12/31م.

تخ�سع خدمات القرتا�س التي يقدمها بنك اجلزيرة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمّية وتتم مراقبة امتثال خدمات القرتا�س ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية من قبل هيئة رقابة �سرعية م�ستقلة. 
تتكّون هذه الهيئة من عدٍد من العلماء املتخ�س�سني يف اخلدمات امل�سرفّية الإ�سالمّية، ملراقبة واعتماد عمليات البنك.

وقد انخف�ست مدة ا�ستحقاق حمفظة قرو�س بنك اجلزيرة، حيث من املتوقع ان ي�ستحق ما يقارب 39.8% من املحفظة خالل اأقل من عام واحدابتداءا من 2017/09/30م، مقارنًة بـ 
50.1%، 53.3% و52.0% يف 2016/12/31م، 2015م و2014م، على التوايل.

وترتّكز حمفظة القرو�س باأكملها تقريبًا على امل�ستوى املحلي، حيث اأّن ما يقارب 99.9% من القرو�س ممنوحة لعمالء داخل اململكة العربّية ال�سعودّية يف 2017/09/30م. وقد كان هناك 
تعّر�ٌس ب�سيٌط ملخاطر الإئتمان يف دول جمل�س التعاون اخلليجي )اأقل من %1(0
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تنوعت حمفظة قرو�س بنك اجلزيرة يف 2017/09/30م، حيث ت�سمنت العديد من القطاعات، ف�سّكلت قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد ما يقارب 43.7% من اإجمايل 
املحفظة، بينما توزعت باقي املحفظة على قطاع ال�سناعة )13.6% من اإجمايل القرو�س(، قطاع البيع باجلملة والبيع بالتجزئة )12.6% من اإجمايل القرو�س(، وقطاع جتارة العقارات 

9.7%، وقطاع البناء والإن�ساءات )2.7%( و غريها من القطاعات %17.7.

بلغت قيمة التعر�س للقطاعات املذكورة اعاله �سبعة ع�سر األفًا و ثمامنائة و �ستة و �ستني )17.866( مليون ريال �سعودي من اإجمايل التعر�س لقرو�س الأفراد وبطاقات الئتمان، وخم�سة 
اآلف و خم�سمائة و ثالثة و �سبعني )5.573( مليون ريال �سعودي من اإجمايل التعر�س لقطاع ال�سناعة وخم�سة اآلف و مائة و ثالثة و خم�سني )5.153( مليون ريال �سعودي من اإجمايل 
التعر�س لقطاع البيع باجلملة والبيع بالتجزئة يف 2017/09/30م. كما اإلتزم البنك باحلدود املو�سوعة �سمن �سيا�سته الداخلية، حيث مل تتخطى ن�سبة التعّر�س لأي من القطاعات 

)ب�سكل منفرد( حاجز ال 25% من اإجمايل حمفظة القرو�س. 

وت�سعني  وت�سعة  مئتني  و  األفًا  ع�سر  ب�سبعة  مقارنًة  �سعودي،  ريال  مليون   )16.959( وخم�سني  وت�سعة  وت�سعمائة  األفًا  ع�سر  �ستة  لل�سمانات  العادلة  القيمة  بلغت  2017/09/30م،  ويف 
)17.299( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م، نتيجة الإنخفا�س يف حمفظة جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات خالل الفرتة عينها. هذا وقد �سّكلت ال�سمانات ما ن�سبته 

41.4% و41.0% من اإجمايل القرو�س العاملة يف 2017/09/30م و2015/12/31م، على التوايل. 

وبلغت ن�سبة تغطية ال�سمانات ل�سايف القرو�س غري العاملة ما ن�سبته 51.1% يف 2017/09/30م، مقارنًة بـ 49.5% يف 2015/12/31م. 

وفقًا ل�سيا�سة ائتمان بنك اجلزيرة، يجب تقييم ال�سمانات من قبل ثالثة مقيِّمني مهنّيني م�ستقلني ومعتمدين. تقّيم القرو�س وال�سلف غري العاملة �سنويا، اّما القرو�س وال�سلف العاملة 
فتقّيم كّل �سنتني. وتتطلب �سيا�سة بنك اجلزيرة فيما يتعلق بال�سمانات العقارية ان يتم املوافقة على ال�سمان املرهون من قبل ثالثة مقيِّمني خارجّيني، لأي تقييم جديد، حيث يتم 

اعتماد القيمة الأدنى.

قّدمت جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات ما ن�سبته 55.7% من القرو�س على اأ�سا�س غري مغطى يف 2017/09/30م، حيث متت تغطية 34.4% ب�سمانات عقارّية و4.7% باأ�سهم 
واأموال و1.1% بهوام�س نقدّية و ودائع لأجل. وتو�سح الإدارة اأّن هذا الإقرا�س غري املغّطى ب�سمانات ُيّعد ممار�سًة معتادة يف �سوق متويل ال�سركات يف اململكة، حيث توؤدي مطالبة كبار 

العمالء، ذات الثقل القت�سادي، بال�سمانات اإلى تزايد خماطر خ�سارتهم ل�سالح البنوك املناف�سة.

ل تغطي ال�سمانات العينية ن�سبة كبرية من خماطر الئتمان ملحفظة جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد املعتمدة ب�سكل ا�سا�سي على حتويل الرواتب. وقد مّثل برنامج “دينار“ الأفراد 
اإلى القطاع  ما ن�سبته 48.4% من حمفظة املجموعة يف 2017/09/30م وكان يف معظمه متمّثاًل يف الإقرا�س القائم على حتويل الرواتب لالأفراد العاملني لدى احلكومة، بالإ�سافة 
اخلا�س. ويكون الإقرا�س القائم على الرواتب مدعومًا بتحويل الرواتب للبنك، بحيث ميلك بنك اجلزيرة �سالحّية اخل�سم املبا�سر من هذه احل�سابات ل�سداد الأق�ساط عند حتويل 

الرواتب. ول ميكن حتويل الراتب اإلى بنك اآخر دون احل�سول على موافقة خطّية من بنك اجلزيرة.

جودة ائتامن القروض والسلف32   5   7   6

اجلدول 6-32 جودة ائتمان القرو�س وال�سلف

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

39.74237.66636.07634.918قرو�س و�سلف عاملة

1.5061.7923.6483.755قرو�س و�سلف بحاجة لعناية خا�سة

41.24839.45839.72438.673جمموع القرو�س العاملة

م�ستحقة وغري منخف�سة القيمة

2082.4662.0411.139اقل من 30 يوم

14163335414من 30 اإلى 60 يوم

13134104156من 60 اإلى 90 يوم

30213167777اكرث من 90 يوم

41.51342.43442.37141.159اجمايل القرو�س العاملة

)467()470()451()415(ناق�س: خم�س�س املحفظة

41.09841.98341.90140.692�سايف القرو�س العاملة

قرو�س غري العاملة

370355484509اجمايل القرو�س غري العاملة

)274()286()164()223(ناق�س: خم�س�س خ�سائر حمدد

147191198235�سايف القرو�س غري العاملة

41.24542.17442.09940.926�سايف القرو�س وال�سلف
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

ارتفع �سايف القرو�س العاملة بحوايل ثمامنائة و خم�سة و ثمانني )885( مليون ريال �سعودي يف الفرتة املمتدة من 2014/12/31م و حتى 2015/12/31م من واحد و اأربعني األفًا و ثمانية 
و ت�سعني )41.098( مليون ريال �سعودي اإلى واحد و اأربعني األفًا و ت�سعمائة و ثالث و ثمانني )41.983( مليون ريال �سعودي. كما ارتفعت خم�س�سات املحفظة مببلغ �ستة و ثالثني )36( 
مليون ريال �سعودي من اأربعمائة و خم�سة ع�سر )415( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اأربعمائة و واحد و خم�سني )451( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م. اأّدى ذلك 
اإلى ارتفاع ن�سبة خم�س�سات املحفظة من ٍاجمايل القرو�س ب�سكل طفيف من 1.0% يف 2014/12/31م اإلى 1.1% يف 2015/12/31م متا�سيًا مع �سيا�سة البنك و نظام خم�س�سات 

املحفظة وفقا لقانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ي�سع احلّد الأدنى ملخ�س�س املحفظة عند ن�سبة 1.0% من القرو�س العاملة. 
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انخف�ست القرو�س غري العاملة مببلغ خم�سة ع�سر )15( مليون ريال �سعودي من ثالثمائة و �سبعني )370( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثالثمائة و خم�سة و خم�سني 
)355( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ل�سطب ار�سدة كبرية من جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد بقيمة مائة و �ستة و ع�سرين )126( مليون ريال �سعودي، مما اأّدى 
اإلى اإنخفا�س يف ن�سب القرو�س غري العاملة من 0.9% اإلى 0.8% خالل الفرتة ذاتها، كما انخف�ست املخ�س�سات املحددة يف العام 2015م من مئتني و ثالثة و ع�سرين )223( مليون 
ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى مائة و اأربعة و �ستني )164( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م، وذلك اأي�سا نتيجة �سطب اأر�سدة كبرية من جمموعة اخلدمات امل�سرفية 

لالفراد. وقد حافظت الدارة على نف�س معّدل التغطية ملخ�س�سات القرو�س غري العاملة بواقع 173% يف 2014/12/31م و يف 2015/12/31م.

ويف عام 2016م، ارتفع �سايف القرو�س العاملة بحوايل األف و مئتني و �ستة و خم�سني )1.256( مليون ريال �سعودي يف الفرتة املمتدة من 2015/12/31م و حتى 2016/12/31م من 
واحد و اأربعني األفًا و ت�سعمائة و ثالث و ثمانني )41.983( مليون ريال �سعودي اإلى ثالثة و اأربعني األفًا و مئتني و ت�سعة و ثالثني )43.239( مليون ريال �سعودي. كما ارتفعت خم�س�سات 
املحفظة مببلغ ت�سعة ع�سر )19( مليون ريال �سعودي من اأربعمائة و واحد و خم�سني )451( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعمائة و �سبعني )470( مليون ريال �سعودي 
يف 2016/12/31م. مما ادى اإلى ا�ستقرار ن�سبة خم�س�سات املحفظة من اإجمايل القرو�س على ن�سبة 1.1% يف 2015/12/31م و 2016/12/31م. متا�سيًا مع �سيا�سة البنك و نظام 
خم�س�سات املحفظة وفقا لقانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ي�سع احلّد الأدنى ملخ�س�س املحفظة عند ن�سبة 1.0% من القرو�س العاملة. 

اإرتفعت القرو�س غري العاملة مببلغ مائة و ت�سعة و ع�سرين )129( مليون ريال �سعودي من ثالثمائة وخم�سة وخم�سني )355( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعمائة و 
اأربعة و ثمانني )484( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة الرتفاع يف القرو�س غري العاملة ملجموعة م�سرفية ال�سركات واملوؤ�س�سات بقيمة مئتني و اأربعة و ع�سرين )224( 
مليون ريال �سعودي نتيجة اإعادة ت�سنيف بع�س القرو�س امل�سطوبة �سابقًا، مقابل انخفا�س يف حمفظة اخلدمات امل�سرفية لالفراد بقيمة �ستة و ت�سعني )96( مليون ريال �سعودي نتيجة 
�سطب بع�س الديون الغري العاملة. وقد اأّدى ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة القرو�س غري العاملة من 0.8% يف 2015/12/31م اإلى 1.1% يف 2016/12/31م. ارتفعت املخ�س�سات املحددة يف 
الفرتة املمتدة من 2015/12/31م و حتى 2016/12/31م من مائة و اأربعة و �ستني )164( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى مئتني و �ستة و ثمانني )286( مليون ريال �سعودي 
يف 2016/12/31م نتيجة اإعادة ت�سنيف بع�س الديون )ذات موؤونات بقيمة �ستة و �سبعون )76( مليون ريال �سعودي( امل�سطوبة �سابقًا اإلى قرو�س غري عاملة يف جمموعة م�سرفية 
العاملة يف جمموعة اخلدمات امل�سرفية  الديون غري  الديون الخرى، مقابل �سطب بع�س  اإ�سافية مقابل بع�س  اإلى تكوين خم�س�سات  اإ�سافًة  ا�سا�سي،  واملوؤ�س�سات ب�سكل  ال�سركات 

لالفراد. وقد اإنخف�س معّدل التغطية ملخ�س�سات القرو�س غري العاملة من 173.2% يف 2015/12/31م اإلى 156.2% يف 2016/12/31م.

اأما يف 2017/09/30م، فقد انخف�س �سايف القرو�س العاملة بحوايل األفني و خم�سمائة و �سبعة و اأربعني )2.547( مليون ريال �سعودي يف الفرتة املمتدة من 2016/12/31م و حتى 
2017/09/30م من ثالثة و اأربعني األفًا و مئتني و ت�سعة و ثالثني )43.239( مليون ريال �سعودي اإلى اأربعني األفًا و �ستمائة و اثنني و ت�سعني )40.692( مليون ريال �سعودي. وقد انخف�ست 
خم�س�سات املحفظة من اأربعمائة و �سبعني )470( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى اأربعمائة و �سبعة و �ستني )467( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م، مما ادى اإلى 
ا�ستقرار ن�سبة خم�س�سات املحفظة من ٍاجمايل القرو�س على ن�سبة 1.1% يف 2015/12/31م و 2016/09/30م. لتزال الن�سبة احلالية تتما�سى مع �سيا�سة البنك و نظام خم�س�سات 

املحفظة وفقا لقانون واأنظمة مراقبة البنوك ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الذي ي�سع احلّد الأدنى ملخ�س�س املحفظة عند ن�سبة 1.0% من القرو�س العاملة. 

ارتفعت القرو�س غري العاملة مببلغ خم�سة و ع�سرين )25( مليون ريال �سعودي من اأربعمائة و اأربعة و ثمانني )484( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى خم�سمائة و ت�سعة 
)509( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة الرتفاع يف القرو�س غري العاملة ملجموعة م�سرفية الأفراد بقيمة ثالثني )30( مليون ريال �سعودي، مقابل انخفا�س القرو�س غري 
العاملة يف حمفظة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات بقيمة �ستة )6( مليون ريال �سعودي نتيجة �سطب بع�س الديون الغري العاملة. وقد اأّدى ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة القرو�س غري 
العاملة من 1.1% يف 2016/12/31م اإلى 1.2% يف 2017/09/30م. كما انخف�ست املخ�س�سات املحددة يف الفرتة املمتدة من 2016/12/31م و حتى 2017/09/30م من مئتني و 
�ستة و ثمانني )286( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى مئتني و اأربعة و �سبعني )274( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة �سطب بع�س الديون يف جمموعة م�سرفية 
ال�سركات واملوؤ�س�سات ب�سكل ا�سا�سي و جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد. وقد اإنخف�س معّدل الغطاء املتعلق مبخ�س�سات القرو�س غري العاملة من 156.2% يف 2015/12/31م 

اإلى 145.6% يف 2017/09/30م. 
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اجلدول 6-33 جمموعة ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سرفية

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

16.90117.15416.55316.087برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات

3.5702.5782.4492.273التمويل املتخ�س�س

2.3292.8762.4592.003التمويل التجاري

3.4062.5881.1331.135برنامج "مّتام"

3016971.8731.516اخرى

26.50725.89324.46723.014اجمايل قرو�س جمموعة ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سرفية

)512()496()307()283(خم�س�سات خ�سائر الئتمان

26.22425.58623.97122.502�سايف قرو�س جمموعة ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سرفية

% من اجمايل قرو�س جمموعة ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سرفية

69.9%67.7%66.2%63.8%برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات

9.9%10.0%10.0%13.5%التمويل املتخ�س�س

8.7%10.1%11.1%8.8%التمويل التجاري

4.9%4.6%10.0%12.8%برنامج "مّتام"

6.6%7.7%2.7%1.1%اخرى
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة



98

اأربعة قطاعات من العمالء، وتتمّثل هذه القطاعات بال�سركات الكبرية احلجم )يزيد دخلها ال�سنوي عن مليار )1( ريال  ت�ستهدف قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات 
�سعودي(، ال�سركات املتو�سطة احلجم )يرتاوح دخلها ال�سنوي بني مئَتْي )200( مليون ريال �سعودي و مليار )1( ريال �سعودي(، ال�سركات التجارّية )يرتاوح دخلها ال�سنوي بني ثالثني 
)30( مليون ريال �سعودي ومئَتْي )200( مليون ريال �سعودي( وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة )يقل دخلها ال�سنوي عن ثالثني )30( مليون ريال �سعودي(. ويهدف البنك اإلى الرتكيز 
َمت هذه ال�سرتاتيجّية لتح�سني العائدات وتنويع حمفظة القرو�س وال�سلف من خالل  مِّ على اإقرا�س ال�سركات املتو�سطة، بالإ�سافة اإلى ال�ستمرار يف تركيزه على ال�سركات التجارّية. �سُ

خف�س الرتكيز احلايل بينما ي�ستمر بنك اجلزيرة يف اإدارة قاعدة عمالئه احلالّية من ال�سركات الرائدة والكبرية.

انخف�س اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بواقع األفني و اأربعني )2.040( مليون ريال �سعودي من 2014/12/31م اإلى 2016/12/31م. يف عام 2015م، فقد انخف�س 
اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بقيمة �ستمائة و اأربع ع�سرة )614( مليون ريال �سعودي من �ستة و ع�سرين األفًا و خم�سمائة و �سبعة )26.507( مليون ريال �سعودي اإلى 
خم�سة و ع�سرين األفًا و ثمامنائة و ثالثة و ت�سعني )25.893( مليون ريال �سعودي )بن�سبة انخفا�س بلغت 2.3%(. وقد كان ذلك نتيجة اإنخفا�س النمو يف حمفظة برنامج “مّتام“ بقيمة ثمامنائة 
و ثمانية ع�سر )818( مليون ريال �سعودي )ن�سبة 24.0%( من ثالثة اآلف و اأربعمائة و �ستة )3.406( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى األفني و خم�سمائة و ثمانية و ثمانني )2.588( 
مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بالإ�سافة ب�سبب انخفا�س حمفظة برنامج التمويل املتخ�س�س بقيمة ت�سعمائة و اثنان و ت�سعني )992( )ن�سبة 27.8%( من ثالثة اآلف و خم�سمائة و 

�سبعني )3.570( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى األفني و خم�سمائة و ثمانية و �سبعني )2.578( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م.

انخف�س اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بواقع األف و اأربعمائة و �ستة و ع�سرين )1.426( مليون ريال �سعودي بني 2015/12/31م و 2016/12/31م، من 
خم�سة و ع�سرين األفًا و ثمامنائة و ثالثة و ت�سعني )25.893( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعة و ع�سرين األفًا و اأربعمائة و �سبعة و �ستني )24.467( مليون ريال �سعودي 
يف 2016/12/31م )ما ميّثل انخفا�س مبعّدل 5.5% تقريبًا(. وقد كان ذلك نتيجة اإنخفا�س النمو يف حمفظة برنامج “مّتام“ مبعّدل 56.2% من األفني و خم�سمائة و ثمانية و ثمانني 
)2.588( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األف و مائة و ثالثة و ثالثني )1.133( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة لرتاجع موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة 

خالل العام، ما ادى ببع�س العمالء اإلى ت�سفية حمافظ ا�سهمهم.

انخف�س اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بواقع األف و اأربعمائة و ثالثة و خم�سني )1.453( مليون ريال �سعودي بني 2016/12/31م و 2017/09/30م، من اأربعة و 
ع�سرين األفًا و اأربعمائة و �سبعة و �ستني )24.467( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ثالثة و ع�سرين األفًا و اأربعة ع�سر )23.014( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م )ما ميّثل 

انخفا�س مبعّدل 5.9% تقريبًا(. وقد كان ذلك نتيجة تركيز البنك على جودة القرو�س املعطاة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي. 

تنوعت تركيبة القرو�س ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات يف 2017/09/30م، حيث اإرتفعت قرو�س برنامج “دينار“ لتمويل ال�سركات من 63.8% اإلى 69.9% من اجمايل قرو�س 
املجموعة خالل نف�س الفرتة، بالتوافق مع اإ�سرتاتيجة البنك التي ترتكز على اإمناء قطاع ال�سركات املتو�سطة. يف املقابل، انخف�ست ن�سبة التمويل املتخ�س�س من 13.5% من اجمايل 

قرو�س املجموعة يف 2014/12/31م اإلى 9.9% من اجمايل قرو�س املجموعة يف 2017/09/30م. 
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ٌم كعقد "توّرق"، ي�سرتي البنك مبوجبه �سلعًا/اأ�سهمًا طبقا ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية ويبيعها  برنامج "دينار" لتمويل ال�سركات هو منتج ميتثل ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية، حيث اأّنه م�سمَّ
للعميل مقابل ربٍح متفق عليه م�سبقًا عند توقيع العقد. ويقّدم البنك هذا الربنامج بالريال ال�سعودي اأو اأي عملة اأخرى قابلة للتحويل اإما مبعّدلت ربٍح ثابتة اأو متغرية وفقًا ملتطلبات 
العميل وا�ستنادًا اإلى هيكل ال�سريعة املختار. وتكون معظم هذه الت�سهيالت التي يقّدمها البنك للعمالء من ال�سركات ت�سهيالت غري موؤمنة. اما عندما ي�سعى البنك للح�سول على �سمانات 

ن الت�سهيالت مقابل ودائع نقدّية اأو �سماناٍت بنكّيٍة اأو عقارات اأو اأ�سهم اأو معدات. يف �سياق اإقرا�س ال�سركات، فاإنه ميكن اأن توؤمَّ

يف عام 2015م، ازدادت القرو�س التابعة لربنامج "دينار" لتمويل ال�سركات بن�سبة 1.5% بواقع مئتني و ثالثة و خم�سني )253( مليون ريال �سعودي بني 2014/12/31م و 2015/12/31م 
من �ستة ع�سر األفًا و ت�سعمائة و واحد )16.901( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �سبعة ع�سر األفًا و مائة و اأربعة و خم�سني )17.154( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م 
نتيجة الرتكيز ال�سرتاتيجي على املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة بالن�سبة لقرو�س ال�سركات يف ظل حماولة البنك املحافظة على نوعية املحفظة. كما ارتفعت ن�سبة قرو�س الربنامج من 

اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات اإلى 66.2% يف 2015/12/31م مقارنة بـ 63.8% يف 2014/12/31م.

ويف عام 2016م، انخف�ست القرو�س التابعة لربنامج "دينار" لتمويل ال�سركات بن�سبة 3.5% بواقع �ستمائة و واحد )601( مليون ريال �سعودي بني 2015/12/31م و 2016/12/31م 
من �سبعة ع�سر األفًا و مائة و اأربعة و خم�سني )17.154( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا و خم�سمائة و ثالثة و خم�سني )16.553( مليون ريال �سعودي يف 
2016/12/31م يف حني ارتفعت ن�سبة قرو�س الربنامج من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات حيث بلغت 67.7% يف 2016/12/31م مقارنة بـ %66.2 
يف 2015/12/31م. ويعود الإنخفا�س يف قرو�س برنامج "دينار" اإلى اإّتباع البنك ل�سيا�سة منو متحّفظة، بحثًا عن القرو�س اجلديدة ذات العائد الأعلى، نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق 

املحلي واإرتفاع ن�سبة القرو�س للودائع.

كما انخف�ست القرو�س التابعة لربنامج "دينار" لتمويل ال�سركات بواقع اأربعمائة و �ستة و �ستني )466( مليون ريال �سعودي بني 2016/12/31م و 2017/09/30م، من �ستة ع�سر األفًا 
و خم�سمائة و ثالثة و خم�سني )16.553( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا و �سبعة و ثمانني )16.087( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما ميّثل 
انخفا�س مبقدار 2.8% تقريبًا يف حني ارتفعت ن�سبة قرو�س الربنامج من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات حيث بلغت 69.9% يف 2017/09/30م مقارنة 
بـ 67.7% يف 2016/12/31م. ويعود الإنخفا�س يف قرو�س برنامج "دينار" اإلى اإّتباع البنك ل�سيا�سة منو متحّفظة، نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق املحلي واإرتفاع ن�سبة القرو�س للودائع.

التمويل املتخصص22  4   5   7   6

يقّدم البنك قرو�س اإجارة ومرابحة م�سرتكة مبا يتما�سى مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية حتت ق�سم التمويل املتخ�س�س اخلا�س به حيث ي�سارك يف القرو�س امل�سرتكة املتعلقة بال�سركات 
ال�سعودّية الكبرية. ويهدف البنك لأن يكون طرفًا نا�سطًا يف �سوق القرو�س امل�سرتكة ومتويل امل�ساريع، واأن تكون لديه عالقات قوية مع البنوك الإ�سالمّية الإقليمّية والعاملّية، واأن يكون 
َمت خ�سي�سًا لتقدمي املبادرات  مِّ قادرًا على اإبرام وهيكلة واإدارة املعامالت، بالعمل مع عمالء البنك ب�سكل بّناء ومبتكر، يف تطوير منتجات مالّية متطابقة مع ال�سريعة الإ�سالمّية �سُ

التي تركز على حاجات العمالء.

يف   %13.5 من  انخف�ست  حيث  2015/12/31م،  يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  م�سرفّية  جمموعة  قرو�س  جمموع  اإجمايل  من   %10.0 يقارب  ما  امل�سرتكة  الت�سهيالت  مّثلت  وقد 
2014/12/31م. وقد اإنخف�س ر�سيد التمويل املتخ�س�س بن�سبة 27.8% من ثالثة اآلف و خم�سمائة و �سبعني )3.570( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى األفني و خم�سمائة 
و ثمانية و �سبعني )2.578( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م على اأثر النخفا�س يف قرو�س املرابحة و الإجارة امل�سرتكة نتيجة لت�سوية مبكرة لبع�س القرو�س الكبرية املمنوحة.

يف عام 2016م، فقد حافظ اإجمايل قرو�س التمويل املتخ�س�س من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات على 10.0% يف 2016/12/31م . اإنخف�س ر�سيد 
التمويل املتخ�س�س بن�سبة 5.0% من األفني و خم�سمائة و ثمانية و �سبعني )2.578( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األفني و اأربعمائة و ت�سعة و اأربعني )2.449( مليون ريال 
�سعودي يف 2016/12/31م على اأثر النخفا�س يف قرو�س املرابحة و الإجارة امل�سرتكة نتيجة اإّتباع البنك ل�سيا�سة منو متحّفظة، بحثًا عن القرو�س اجلديدة ذات العائد الأعلى، نظرًا 
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لتدين ال�سيولة يف ال�سوق املحلي واإرتفاع ن�سبة القرو�س للودائع. 

اما يف 2017/09/30م، فقد انخف�ست حمفظة التمويل املتخ�س�س اإلى ن�سبة 9.9% من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات مقارنًة اإلى ن�سبة 10.0% يف 
2016/12/31م، حيث اإنخف�س ر�سيد التمويل املتخ�س�س ب�سكل طفيف من األفني و اأربعمائة و ت�سعة و اأربعني )2.449( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى األفني و مئتني و 
ثالثة و �سبعني )2.273( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما ميّثل اإنخفا�سًا بن�سبة 7.2%، وقد جاء هذا النخفا�س نتيجة الإنخفا�س يف قرو�س التمويل املتخ�س�س اإلى اإّتباع 

البنك ل�سيا�سة منو متحّفظة، نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق املحلي واإرتفاع ن�سبة القرو�س للودائع. 

برنامج "تّام"32  4   5   7   6

م هذا املنتج ب�سكٍل خا�س لت�سهيل املتاجرة بالأ�سهم لعمالء �سركة  مِّ تقّدم خدمة “مّتام“ متويل هام�س املرابحة للعمالء للمتاجرة بالأ�سهم املمتثلة ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية. وقد �سُ
الت�سهيالت  كابيتال. و حتدد  �سركة اجلزيرة  الت�سهيالت من  ُتدار  بنك اجلزيرة )ما قبل 2017/03/31م(،  با�سم  والت�سهيالت حمجوزًة  املوجودات  تكون  وبينما  كابيتال.  اجلزيرة 
املمنوحة للعمالء على اأ�سا�س ن�سبة )اأو هام�س( من ال�سمانات املقبولة من ال�سهم؛ ما ي�سل اإلى قيمة الأ�سهم املحلّية و100% لالأ�سهم العاملّية من قيمة ال�ستثمار الأويل للعميل. واجلدير 
ذكره قيام البنك باإعادة ت�سنيف حمفظة الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “مّتام“ يف 2017/03/31م من قائمة املركز املايل لبنك اجلزيرة اإلى قائمة املركز املايل ل�سركة اجلزيرة كابيتال. 

يف عام 2015م، اإنخف�ست الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “مّتام“ بن�سبة 24.0% من ثالثة اآلف و اأربعمائة و �ستة )3.406( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى األفني و خم�سمائة 
و ثمانية و ثمانني )2.588( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة تراجع موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة خالل العام، ما ادى ببع�س العمالء اإلى ت�سفية حمفظة ا�سهمهم. 

بالتايل فقد انخف�ست ن�سبة ت�سهيالت الربنامج من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات من 12.8% يف 2014/12/31م اإلى 10.0% يف 2015/12/31م.

يف عام 2016م، اإنخف�ست الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “مّتام“ بن�سبة 56.2% من األفان و خم�سمائة و ثمانية و ثمانني )2.588( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األف و مائة 
و ثالثة و ثالثني )1.133( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م يعود الإنخفا�س يف قرو�س برنامج “مّتام“ اإلى اإّتباع البنك ل�سيا�سة منو متحّفظة، نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق 

املحلي واإرتفاع ن�سبة القرو�س للودائع. 

انخف�ست الت�سهيالت املتعلقة بربنامج “مّتام“ بني 2016/12/31م و 2017/09/30م بن�سبة 0.2% من األف و مائة و ثالثة و ثالثني )1.133( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م 
اإلى األف و مائة و خم�سة و ثالثني )1.135( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ا�ستمرار تراجع موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي يف اململكة خالل عام 2017م، مما اأدى اإلى اإنخفا�س 

ن�سبة ت�سهيالت الربنامج من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات. 

وفقًا لتوجيهات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، يجب األ يتجاوز اإجمايل الإقرا�س بالهام�س )من ال�ستثمارات( 10% من حمفظة اإقرا�س البنك الإجمالية. ويف 2017/09/30م، كانت 
ت�سهيالت “مّتام“ القائمة لدى البنك متثل 4.9% من اإجمايل حمفظة الئتمان.

التمويل التجاري42  4   5   7   6

يقّدم البنك نطاقًا وا�سعًا من املنتجات للخدمات التمويلّية التجارّية املحلّية والدولّية للعمالء من ال�سركات واملوؤ�س�سات. وي�سمل هذا الربنامج خطابات ائتمان الت�سدير وخطابات ائتمان 
ال�سترياد وخطابات ال�سمان والتي ت�سمل جمموعة متنوعة من اإ�سدار اأو اإعادة اإ�سدار املنتجات )مثل خطابات �سمان العطاءات و خطابات �سمان الأداء و خطابات �سمان الدفعة املقّدمة و 
خطابات �سمان الدفعة امل�ستبقاة( و�سمانات ال�سحن وخطابات الئتمان امل�ستندّية والفواتري التي �سيتم حت�سيلها وحلول متويل ال�سترياد والربامج الأخرى لتمويل ما بعد ال�سحن مبا يتوافق مع 

ال�سريعة الإ�سالمّية. وميّثل ر�سيد التمويل التجاري اخلا�س بقرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات خطابات الئتمان املعاد متويلها لعمالء التمويل التجاري.

يف عام 2015م، ازدادت قرو�س التمويل التجاري بن�سبة 23.5% بواقع خم�سمائة و �سبعة و اأربعني )547( مليون ريال �سعودي من األفني و ثالثمائة و ت�سعة و ع�سرين )2.329( مليون 
ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى األفني و ثمامنائة و �ستة و �سبعني )2.876( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م. كما ازدادت ن�سبة قرو�س التمويل التجاري من اإجمايل جمموع 
قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات يف 2015/12/31م اإلى 11.0% مقارنة بـ 8.8% يف 2014/12/31م. نتج هذا الإرتفاع ب�سكل رئي�سي عن مبادرة الإدارة الهادفة اإلى 

اإمناء هذا القطاع من خالل حت�سني اخلدمة عرب الرتكيز على البيع املتبادل و تطبيق �سيا�سة الالمركزية.

يف عام 2016م، انخف�ست قرو�س التمويل التجاري بن�سبة 14.5% بواقع اأربعمائة و �سبعة ع�سر )417( مليون ريال �سعودي من األفني و ثمامنائة و �ستة و �سبعني )2.876( مليون ريال 
�سعودي يف 2015/12/31م اإلى األفني و اأربعمائة و ت�سعة و خم�سني )2.459( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م. كما انخف�ست ن�سبة قرو�س التمويل التجاري من اإجمايل جمموع 
قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات يف 2016/12/31م اإلى 10.1% مقارنة بـ 11.1% يف 2015/12/31م. نتج هذا النخفا�س نتيجة ا�ستمرار تراجع موؤ�سر ال�سوق الرئي�سي 

يف اململكة خالل عام 2017م، مما اأدى اإلى اإنخفا�س ن�سبة ت�سهيالت التمويل التجاري من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات.

انخف�ست قرو�س التمويل التجاري بواقع اأربعمائة و �ستة و خم�سني )456( مليون ريال �سعودي بني 2016/12/31م و 2017/09/30م، من األفني و اأربعمائة و ت�سعة و خم�سني )2.459( 
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى األفني و ثالثة )2.003( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما ميّثل اإنخفا�سا يقارب 18.5%، يف ال�سياق ذاته، اإنخف�ست ن�سبة قرو�س 
التمويل التجاري من اإجمايل جمموع قرو�س جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات اإلى 8.7% يف 2017/09/30م مقارنة بـ10.1% يف 2016/12/31م حيث نتج هذا الإنخفا�س 

ب�سكل رئي�سي عن تراجع عمليات التمويل التجاري.

قروض اخرى52  4   5   7   6

تت�سمن القرو�س الخرى التابعة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات �سحوبات على املك�سوف )من خالل برنامج "دينار"( ب�سكل ا�سا�سي. فقد ارتفعت القرو�س الخرى من ثالثمائة 
و واحد )301( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م، اإلى األف و خم�سمائة و �ستة ع�سر )1.516( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة النمو يف قرو�س و/اأو م�سحوبات بنكية 

على املك�سوف. جاء هذا الإرتفاع نتيجة لتاأخري بع�س العمالء عن �سداد التزاماتهم كما يف 2017/09/30م.
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جودة ائتامن قروض وسلف مرصفية الرشكات واملؤسسات62  4   5   7   6

اجلدول 6-34 اجلودة االئتمانية لقرو�س و�ُسلف ال�سركات

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

26.36025.69424.04422.597قرو�س و�سلف عاملة

147199423417قرو�س و�سلف غري عاملة

26.50725.89324.46723.014اإجمايل القرو�س وال�سلف

)274()234()241()233(خم�س�س خ�سائر املحفظة

)238()262()66()50(خم�س�س خ�سائر حمدد

)512()496()307()283(خم�س�سات خ�سائر الئتمان

26.22425.58623.97122.502الإجمايل
امل�سدر القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م، انخف�ست القرو�س العاملة من �ستة وع�سرين األف وثالثمائة و�ستني )26.360( مليون ريال �سعودي يف2014/12/31م اإلى خم�سة و ع�سرين األفًا و �ستمائة و اأربعة و 
ت�سعني )25.694( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة النخفا�س يف قرو�س التمويل املتخ�س�س و برنامج “مّتام“. فيما اإرتفعت القرو�س غري العاملة خالل نف�س الفرتة من 
مائة و�سبعة واأربعني )147( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى مائة و ت�سعة و ت�سعني )199( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة ت�سنيف ثمانية عمالء خالل هذه 

ال�سنة. و بالتايل فقد ارتفعت ن�سبة القرو�س غري العاملة من اجمايل حمفظة القرو�س و�ُسلف ال�سركات من 0.6% يف 2014/12/31م اإلى 0.7% يف 2015/12/31م. 

 يف 2015/12/31م، اإرتفع اإجمايل خم�س�سات جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بنحو اربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي من مائتني وثالثة وثمانني )283( مليون ريال 
�سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثالثمائة و �سبعة )307( مليون ريال �سعودي نتيجًة لالرتفاع يف املخ�س�سات املحددة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات خالل الفرتة مبقدار 
�ستة ع�سرة )16( مليون ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى خم�س�س خ�سائر حمفظة مببلغ ثمانية )8( مليون ريال �سعودي. وبناًء على ذلك، ا�ستقّرت ن�سبة خم�س�سات حمفظة جمموعة 
م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات اإلى القرو�س العاملة يف 2015/12/31م على ن�سبة 0.9% فيما انخف�ست ن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري العاملة من 192.5% يف 

2014/12/31م اإلى 154.3% يف 2015/12/31م.

يف 2016/12/31م، انخف�ست القرو�س العاملة من خم�سة و ع�سرين األفًا و �ستمائة و اأربعة و ت�سعني )25.694( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعة و ع�سرين األفًا و اأربعة 
و اأربعني )24.044( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة النخفا�س يف قرو�س التمويل املتخ�س�س و برنامج “مّتام“. فيما اإرتفعت القرو�س غري العاملة خالل نف�س الفرتة من 
مائة و ت�سعة و ت�سعني )199( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعمائة و ثالثة و ع�سرين )423( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ب�سبب اإعادة ت�سنيف بع�س الديون 

امل�سطوبة �سابقًا، و نتيجة ذلك، فقد ارتفعت ن�سبة القرو�س غري العاملة من 0.8% يف 2015/12/31م اإلى 1.7% يف 2016/12/31م.

يف 2016/12/31م، اإرتفع اإجمايل خم�س�سات جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بنحو مائة و ت�سعة و ثمانني )189( مليون ريال �سعودي من ثالثمائة و �سبعة )307( مليون ريال 
�سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعمائة و �ستة و ت�سعني )496( مليون ريال �سعودي نتيجة الرتفاع يف املخ�س�سات املحددة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات خالل هذه الفرتة 
مبقدار مائة و �ستة و ت�سعني )196( مليون ريال �سعودي ب�سبب اإعادة ت�سنيف بع�س الديون امل�سطوبة �سابقًا، وقد بلغت موؤوناتها �ستة و �سبعني )76( مليون ريال �سعودي، بالإ�سافة اإلى 
تكوين خم�س�سات ٍا�سافية لبع�س العمالء. باملقابل انخف�س خم�س�س خ�سائر حمفظة مببلغ �سبعة )7( ماليني ريال �سعودي. وبالتايل، اإرتفعت ن�سبة خم�س�سات حمفظة جمموعة 
م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات اإلى القرو�س العاملة من 0.9% يف 2015/12/31م اإلى 1.0% يف 2016/12/31م، فيما اإنخف�ست ن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري 

العاملة من 154.3% يف 2015/12/31م اإلى 117.3% يف 2016/12/31م.

ويف 2017/09/30م، اإنخف�ست القرو�س العاملة من اأربعة و ع�سرين األفًا و اأربعة و اأربعني )24.044( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى اثنان و ع�سرين األفًا و خم�سمائة و 
�سبعة و ت�سعني )22.597( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة تركيز البنك على جودة القرو�س املعطاة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات نظرًا لتدين ال�سيولة يف ال�سوق 
ال�سعودي. كما انخف�ست القرو�س غري العاملة من اجمايل حمفظة القرو�س و�ُسلف ال�سركات خالل نف�س الفرتة من اأربعمائة و ثالثة و ع�سرين )423( مليون ريال �سعودي اإلى اأربعمائة 
و �سبعة ع�سر )417( مليون ريال �سعودي وذلك نتيجة عمليات �سطب التي بلغت قيمتها مائة و ت�سعة و خم�سني )159( مليون ريال �سعودي مقابل تخ�سي�س مائة و �ستة و ثالثني )136( 

مليون ريال �سعودي ب�سبب ت�سنيف بع�س الديون. ونتيجة ذلك، فقد ارتفعت ن�سبة القرو�س غري العاملة من 1.7% يف 2016/12/31م اإلى 1.8% يف 2017/09/30م.

يف 2017/09/30م اإرتفع اإجمايل خم�س�سات جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات بنحو �ستة ع�سر)16( مليون ريال �سعودي من اأربعمائة و �ستة و ت�سعني )496( مليون ريال �سعودي 
يف 2016/12/31م اإلى خم�سمائة و اثني ع�سر )512( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة زيادة خم�س�س خ�سائر حمفظة مببلغ اأربعني )40( مليون ريال �سعودي، مقابل 
النخفا�س يف املخ�س�سات املحددة ملجموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات خالل هذه الفرتة مبقدار اأربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي نتيجة عمليات ال�سطب خالل الفرتة. 
وبالتايل، اإرتفعت ن�سبة خم�س�سات حمفظة جمموعة م�سرفّية ال�سركات واملوؤ�س�سات اإلى القرو�س العاملة من 1.0% يف 2016/12/31م اإلى 1.2% يف 2017/09/30م، فيما اإرتفعت 

ن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري العاملة من 117.3% يف 2015/12/31م اإلى 122.8% يف 2017/09/30م.

مجموعة الخدمات املرصفية لالفراد52   5   7   6

اجلدول 6-35 جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

8.5148.5848.9608.655برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي

6.2507.1718.1058.638القرو�س العقارية
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ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

257368477508بطاقات الئتمان

711128665اخرى

15.09216.23517.62817.866اجمايل قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد

)229()261()308()356(خم�س�سات خ�سائر الئتمان

14.73615.92717.36717.637�سايف قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

ارتفع اإجمايل قرو�س جمموعة اخلدمات امل�سرفّية لالأفراد بواقع األف و مائة و ثالثة و اأربعني )1.143( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م، من خم�سة ع�سر األفًا و اثنني و ت�سعني 
)15.092( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا و مئتني و خم�سة و ثالثني )16.235( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ما ميّثل منوِّ يبلغ 7.6% تقريبًا. 
وكانت هذه الزيادة متوافقًة مع ا�سرتاتيجّية بنك اجلزيرة املتمثلة يف الرتكيز على تطوير اأعمال الأفراد املدعومة بزيادة فروع البنك من 70 فرعًا يف 2014/12/31م اإلى 76 فرعًا يف 
2015/12/31م. وقد حتقق املزيد من النمو نتيجًة للمنتجات املختلفة واملبادرات الت�سويقّية، كتجديد منتجات الأفراد لدى البنك مبا يتوافق مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية، كال�ستثمار 

العقاري والتمويل ال�سخ�سي وتقدمي منتجات جديدة �سمن حمفظة بطاقات الئتمان خالل عام 2015م.

يف عام 2016م، ارتفع اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد بواقع األف و ثالثمائة و ثالثة و ت�سعني )1.393( مليون ريال �سعودي من �ستة ع�سر األفًا و مئتني و خم�سة و ثالثني 
)16.235( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �سبعة ع�سر األفًا و �ستمائة و ثمانية و ع�سرين )17.628( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م، ما ميّثل منوِّ يبلغ 8.6% تقريبًا. 

وكانت هذه الزيادة متوافقًة مع ا�سرتاتيجّية بنك اجلزيرة املتمثلة يف الرتكيز على تطوير اأعمال الأفراد.

ارتفع اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد بواقع 1.4% خالل الفرتة ما بني 2016/12/31م و2017/09/30م من �سبعة ع�سر األفًا و �ستمائة و ثمانية و ع�سرين )17.628( مليون 
ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى �سبعة ع�سر األفًا و ثمامنائة و �ستة و �ستني )17.866( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م. وكانت هذه الزيادة متوافقًة مع ا�سرتاتيجّية بنك 

اجلزيرة املرتكزة على مبيعات القرو�س العقارية الإ�ستثمارية خالل الفرتة.

وقد تغرّي مزيج توزيع املنتجات �سمن جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد خالل الفرتة املمتدة من 2014/12/31م اإلى 2017/09/30م. ويف 2014/12/31م، كان برنامج ”دينار” 
للتمويل ال�سخ�سي ميّثل ما يقارب 56.4% من حمفظة الأفراد، بينما يف 2017/09/30م، كان ميّثل ما يقارب 48.4% منها. وُيعزى التغيري يف مزيج املنتجات اإلى جناح البنك يف تطوير 
حمفظة التمويل العقاري خالل الفرتة نف�سها فقد ازداد هذا الإقرا�س العقاري وال�ستثماري، من 41.4% من اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد يف 2014/12/31م اإلى %48.3 

يف 2017/09/30م، بينما ازدادت بطاقات الئتمان خالل الفرتة نف�سها من 1.7% اإلى 2.8%، على التوايل.

برنامج "دينار" للتمويل الشخيص12  5   5   7   6

برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي هو متويل �سخ�سي عادي، حيث ي�سرتي البنك �سلعة ويبيع حلول متويلية على هيئة توّرق مبا يتوافق مع مبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية. وتتم هذه العملية 
مقابل حتويل الراتب بعد اإعداد طلب ائتمان وفق معايري قبول املخاطر الداخلّية. 

يف عام 2015م اإ�ستقرت حمفظة قرو�س التمويل ال�سخ�سي ن�سبيًا حيث �سهدت ارتفاعًا ب�سيطًا يف ر�سيد برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي بن�سبة 0.8% بنحو �سبعني )70( مليون ريال 
�سعودي من ثمانية اآلف وخم�سمائة واأربعة ع�سر )8.514( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثمانية اآلف و خم�سمائة و اأربعة و ثمانني )8.584( مليون ريال �سعودي يف 
2015/12/31م. هذا الرتفاع املحدود جاء نتيجة للزيادة يف عدد عمالء ح�سابات الرواتب مقابل �سطب عدد كبري من ديون املحفظة وقد بلغ ر�سيدها مائة و اثنا ع�سر )112( مليون 
ريال �سعودي يف عام 2015م. بناءا عليه، انخف�ست ح�سة برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي من اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد من ن�سبة 56.4% اإلى 52.9% خالل الفرتة 

ذاتها.

يف عام 2016م، ارتفعت حمفظة قرو�س التمويل ال�سخ�سي ن�سبيًا بن�سبة 4.4% بنحو ثالثمائة و �ستة و �سبعني )376( مليون ريال �سعودي من ثمانية اآلف و خم�سمائة و اأربعة و ثمانني 
)8.584( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ثمانية اآلف و ت�سعمائة و �ستني )8.960( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م. وقد نتجت هذه الزيادة عن مبادرات التو�سع 
بفروع البنك خالل الفرتة، بال�سافة لل�سعي احلثيث نحو جذب العمالء الذين مت حتويل رواتبهم اإلى البنك. اإن ت�سهيالت برنامج دينار للتمويل ال�سخ�سي مدّعومة بتحويل الرواتب 
ال�سهرّية لالأفراد يف بنك اجلزيرة متّكن البنك من اإجراء خ�سٍم مبا�سر من ح�ساب راتب العميل عند ا�ستحقاق الأق�ساط، فور حتويل الراتب. مع ذلك، فقد انخف�ست ح�سة برنامج 

"دينار" للتمويل ال�سخ�سي من اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد من ن�سبة 52.9% اإلى 50.8% خالل الفرتة ذاتها.

وقد عادت و انخف�ست حمفظة قرو�س التمويل ال�سخ�سي يف 2017/09/30م بنحو ثالثمائة و خم�سة )305( مليون ريال �سعودي من ثمانية اآلف و ت�سعمائة و �ستني )8.960( مليون 
ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ثمانية اآلف و �ستمائة و خم�سة و خم�سني )8.655( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما ميثل اإنخفا�س بنحو 3.4% نتيجة تركيز جهود البنك 
على مبيعات القرو�س العقارية الإ�ستثمارية �سعيًا خلف عائد اف�سل. كما اإنخف�ست ح�سة برنامج "دينار" للتمويل ال�سخ�سي من اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد من %50.8 

يف 2016/09/30م اإلى 48.4% يف 2017/09/30م.

القروض العقارية22  5   5   7   6

العقارات   )2( ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  اخلا�سة  اأر�سهم  اأو  اخلا�س  منزلهم  باقتناء  يرغبون  الذين  لالأفراد  ال�سكنّية،  العقارات   )1( مثل  خمتلفة  لأغرا�ٍس  العقاري  التمويل  م  ُيقدَّ
ال�ستثمارّية، لالأفراد الذين يرغبون بامتالك عقار )�سكني اأو جتاري( بغر�س جني عوائد اإيجارّية وراأ�سمالّية. وميتثل التمويل ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمّية من خالل مبادئ املرابحة 
اأو الإجارة. وميتثل البنك لأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي حتّدد احلد الأق�سى لن�سبة مبلغ التمويل اإلى قيمة امل�سكن بـــ 85% للبنوك وذلك فيما يتعلق بامل�سكن الأول فقط 

للعميل ذي ال�سلة.

ارتفع التمويل العقاري ب�سكل كبري يف عام 2015م بن�سبة 14.7% بواقع ت�سعمائة و واحد و ع�سرين )921( مليون ريال �سعودي، من �ستة اآلف و مئتني و خم�سني )6.250( مليون ريال 
�سعودي يف 2014/12/31م اإلى �سبعة اآلف و مائة و واحد و �سبعني )7.171( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م، نتيجة ارتفاع قرو�س العقارات الأ�ستثمارية ب�سبعمائة و اثنني و 
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ت�سعني )792( مليون ريال �سعودي. يعود هذا الرتفاع، ب�سكل رئي�سي، اإلى ت�سويق العقارات ال�ستثمارّية بغر�س جني عائدات اإيجارّية وراأ�سمالّية وذلك ب�سبب الزيادة يف الطلب، بال�سافة 
اإلى الرتكيز املتزايد على هذا املنتج من قبل بنك اجلزيرة. �سّكلت قرو�س العقارات اال�سكنّية 68.8% من اإجمايل قرو�س العقارات كما يف 2015/12/31م، منخف�سًة من 76.9% يف 

2014/12/31م. كما ارتفعت ح�سة التمويل العقاري من اإجمايل قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد من 41.4% اإلى 44.2% خالل الفرتة نف�سها. 

يف عام 2016م، حققت القرو�س العقارية منوا مبقدار 13% بواقع ت�سعمائة و اأربعة و ثالثني )934( مليون ريال �سعودي، من �سبعة اآلف و مائة و واحد و �سبعني )7.171( مليون ريال 
�سعودي يف 2015/12/31م اإلى ثمانية اآلف و مائة و خم�سة )8.105( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة ارتفاع قرو�س العقارات ال�ستثمارّية بقيمة ثمامنائة و اأربعة و 
خم�سني )854( مليون ريال �سعودي بينما ارتفعت قرو�س العقارات ال�سكنّية بقيمة مائة و ثمانية و �ستني )168( مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة. يعود هذا الرتفاع، ب�سكل رئي�سي، 

اإلى الرتكيز املتزايد على هذا املنتج اإ�سافة اإلى ال�ستقرار يف ت�سويق العقارات ال�ستثمارّية بغر�س جني عوائد اإيجارّية وراأ�سمالّية.

يف 2017/09/30م، حققت القرو�س العقارية منوا مبقدار 6.6% من ثمانية اآلف و مائة و خم�سة )8.105( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ثمانية اآلف و �ستمائة و ثمانية 
و ثالثني )8.638( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع قرو�س العقارات ال�ستثمارّية بقيمة مئتني و �سبعة ع�سر )217( مليون ريال �سعودي بينما ارتفعت قرو�س 
العقارات ال�سكنّية بقيمة مئتني و ثمانية و ع�سرين )228( مليون ريال �سعودي يف نف�س الفرتة. يعود هذا الرتفاع، ب�سكل رئي�سي، اإلى الرتكيز املتزايد على هذا املنتج اإ�سافة اإلى ال�ستقرار 

يف ت�سويق العقارات ال�ستثمارّية �سعيًا خلف عائدها الف�سل مقارنًة بباقي برامج املجموعة. 

بطاقات االئتامن32  5   5   7   6

يقّدم بنك اجلزيرة بطاقات ائتمان خمتلفة ت�ستهدف جميع الفئات، وتختلف هذه البطاقات يف املنافع والمتيازات واملكافاآت. وت�سّكل بطاقات الئتمان ن�سبًة �سغريًة من اإجمايل حمفظة 
قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد.

يف عام 2015م، حقق قطاع بطاقات الئتمان منوًا بن�سبة 43.2% من مئتان و �سبعة و خم�سني )257( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م )1.7% من اإجمايل حمفظة قرو�س 
جمموعة م�سرفّية الأفراد( اإلى ثالثمائة و ثمانية و �ستني )368( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م )2.3% من اإجمايل حمفظة قرو�س جمموعة م�سرفّية الأفراد( ب�سبب ازدياد 
عدد بطاقات الإئتمان امل�سدرة من 122.7 الفًا يف 2014/12/31م اإلى 134.4الفًا يف 2015/12/31م. ويعود الإرتفاع املذكور اإلى اإرتفاع مبيعات بطاقات الإئتمان من خالل عمليات 

الت�سويق والزيادة يف عدد فروع البنك. 

خالل عام 2016م، حقق قطاع بطاقات الئتمان منوًا بن�سبة 29.6% من ثالثمائة و ثمانية و �ستني )368( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعمائة و �سبعة و �سبعني )477( 
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م. ويعود هذا الإرتفاع املذكور اإلى �سيا�سة البنك بالرتكيز على هذه القناة من خالل عمليات الت�سويق واإ�سدار بطاقات ائتمانية متنوعة والزيادة 

يف عدد فروع البنك.

يف 2016/09/30م، حققت حمفظة بطاقات الئتمان منوًا من خالل عدد بطاقات الإئتمان امل�سدرة. فقد ارتفع ر�سيد قرو�س بطاقات الئتمان من اأربعمائة و �سبعة و �سبعني )477( 
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى خم�سمائة و ثمانية )508(مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م ما يعادل اإرتفاعًا مبقدار 6.5% عن 2016/12/31م. ويعود هذا الإرتفاع 

املذكور اإلى �سيا�سة البنك بالرتكيز على هذه القناة من خالل عمليات الت�سويق و اإرتفاع مبيعات بطاقات الإئتمان.

الجودة االئتامنية لقروض وُسلف األفراد42  5   5   7   6

اجلدول 6-36 اجلودة االئتمانية لقرو�س و�ُسلف االأفراد

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

14.86916.07817.56717.775قرو�س و�سلف عاملة

2231576191قرو�س و�سلف غري عاملة

15.09216.23517.62817.866اإجمايل القرو�س وال�سلف

)193()237()210()183(خم�س�س خ�سائر حمفظة

)36()24()98()173(خم�س�س خ�سائر حمدد

)229()261()308()356(خم�س�سات خ�سائر الئتمان

14.73615.92717.36717.637الإجمايل
امل�سدر القوائم املالية املوحدة

يف عام 2015م، ارتفعت القرو�س العاملة ملجموعة م�سرفية الأفراد من اأربعة ع�سر األفا وثمامنائة وت�سعة و�ستني )14.869( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �ستة ع�سر األفًا 
و ثمانية و �سبعني )16.078( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة النمو يف حمفظة جمموعة م�سرفية الأفراد. يف املقابل، انخف�س اإجمايل القرو�س غري العاملة من مائتني 
وثالثة وع�سرين )223( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى مائة و �سبعة و خم�سني )157( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة عمليات ال�سطب لر�سدة كبرية من 
جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالفراد وقد بلغت قيمتها مائة و �ستة و ع�سرين )126( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. وقد ادى ذلك اإلى انخفا�س ن�سبة القرو�س غري العاملة اإلى 

اجمايل حمفظة جمموعة م�سرفية الأفراد من 1.5% يف 2014/12/31م اإلى 1.0% يف 2015/12/31م.

باملقابل، ارتفع خم�س�س خ�سائر حمفظة جمموعة م�سرفية الأفراد يف عام 2015م من مائة و ثالثة و ثمانني )183( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى مئتني و ع�سرة )210( 
مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م متا�سيًا مع �سيا�سة البنك ومع نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�سع حد اأدنى ملخ�س�س املحفظة 
بن�سبة 1% من اجمايل القرو�س العاملة حيث بلغت ن�سبة خم�س�سات حمفظة جمموعة م�سرفّية الأفراد اإلى القرو�س العاملة 1.3% يف 2015/12/31م مما يظهر حت�سنًا بن�سبة %1.2 
يف 2014/12/31م. من جهة اخرى، اأّدت عمليات ال�سطب امل�سار اإليها اأعاله اإلى انخفا�س خم�س�سات اخل�سائر املحددة ملجموعة م�سرفية الأفراد من مائة و ثالثة و �سبعني )173( 
مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م. وقد ادى ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س 
غري العاملة من 159.6% يف 2014/12/31م اإلى 196.2% يف 2015/12/31م متا�سيًا مع �سيا�سة البنك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�سع حد اأدنى لن�سبة 

اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري العاملة تفوق %150.0. 
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اأما يف عام 2016م، فقد اإرتفع اإجمايل القرو�س العاملة من �ستة ع�سر األفًا و ثمانية و �سبعني )16.078( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �سبعة ع�سر األفًا و خم�سمائة و �سبعة 
و �ستني )17.567( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م فيما اإنخف�س اإجمايل القرو�س غري العاملة من مائة و �سبعة و خم�سني )157( مليون ريال �سعودي اإلى واحد و �ستني )61( 
مليون ريال �سعودي نتيجة �سطب ديون عمالء �سمن برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي وقرو�س بطاقات الئتمان. بالتايل فقد اإنخف�ست ن�سبة القرو�س غري العاملة اإلى اجمايل حمفظة 

جمموعة م�سرفية الأفراد من 1.0% يف 2015/12/31م اإلى 0.3% يف 2016/12/31م.

اإلى مئتني و �سبعة و ثالثني  باملقابل، ارتفع خم�س�س خ�سائر حمفظة جمموعة م�سرفية الأفراد يف عام 2016م من مئتني و ع�سرة )210( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م 
)237( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م متا�سيًا مع �سيا�سة البنك ومع نظام مراقبة البنوك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�سع حد اأدنى ملخ�س�س 
املحفظة بن�سبة 1% من اجمايل القرو�س العاملة حيث بلغت ن�سبة خم�س�سات حمفظة جمموعة م�سرفّية الأفراد اإلى القرو�س العاملة 1.3% يف 2016/12/31م. من جهة اخرى، اأّدت 
عمليات ال�سطب امل�سار اإليها اأعاله اإلى انخفا�س خم�س�سات اخل�سائر املحددة ملجموعة م�سرفية الأفراد من ثمانية و ت�سعني )98( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعة 
و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م. وقد ادى ذلك اإلى ارتفاع ن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري العاملة من 196.2% يف 2015/12/31م اإلى 
427.9% يف 2016/12/31م متا�سيًا مع �سيا�سة البنك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�سع حد اأدنى لن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري 

العاملة تفوق %150. 

خالل الفرتة مابني 2016/12/31م و 2017/09/30م، اإرتفع اإجمايل القرو�س العاملة من �سبعة ع�سر األفًا و خم�سمائة و �سبعة و �ستني )17.567( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م 
اإلى �سبعة ع�سر األفًا و �سبعمائة و خم�سة و �سبعني )17.775( مليون ريال �سعودي و ارتفع اإجمايل القرو�س غري العاملة من واحد و �ستني )61( مليون ريال �سعودي اإلى واحد و ت�سعني 
)91( مليون ريال �سعودي نتيجة ت�سنيف ديون عمالء �سمن برنامج “دينار“ للتمويل ال�سخ�سي وقرو�س بطاقات الئتمان. بالتايل فقد ارتفعت ن�سبة القرو�س غري العاملة من %0.3 
يف 2016/12/31م اإلى 0.5% يف 2017/09/30م. كما ارتفعت املخ�س�سات املحددة من اأربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى �ستة و ثالثني )36( مليون 
ريال �سعودي يف 2017/09/30م. وقد انخف�ست خم�س�سات املحفظة من مئتني و �سبعة و ثالثني )237( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى مائة و ثالثة و ت�سعني )193( 
مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م. ونتيجة التغيريات يف املخ�س�سات باملقارنة مع الزيادة يف قيمة القرو�س العاملة، فقد اإنخف�ست ن�سبة خم�س�سات حمفظة جمموعة م�سرفّية 
الأفراد اإلى القرو�س العاملة من 1.3% يف 2016/12/31م اإلى 1.1% يف 2017/09/30م، كما اإنخف�ست ن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى اإجمايل القرو�س غري العاملة من %427.9 
يف 2016/12/31م اإلى 251.6% يف 2017/09/30م متا�سيًا مع �سيا�سة البنك والأنظمة ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لو�سع حد اأدنى لن�سبة اإجمايل املخ�س�سات اإلى 

اإجمايل القرو�س غري العاملة تفوق 0%150.0

 املمتلكات واملعدات62   7   6

املمتلكات واملعدات حسب املنشأة12   6   7   6

اجلدول 6-37 ممتلكات ومعدات بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

555631650726بنك اجلزيرة

44485249اجلزيرة كابيتال

599679702775الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

يف 2014/12/31م، �سكلت املمتلكات واملعدات اخلا�سة ببنك اجلزيرة خم�سمائة و خم�سة و خم�سني )555( مليون ريال �سعودي من اإجمايل املمتلكات واملعدات التي بلغت خم�سمائة و 
ت�سعة و ت�سعني )599( مليون ريال �سعودي. 

كما �سكلت املمتلكات واملعدات اخلا�سة ببنك اجلزيرة �ستمائة و واحد و ثالثني )631( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م من اإجمايل املمتلكات واملعدات التي بلغت �ستمائة و ت�سعة 
و �سبعني )679( مليون ريال �سعودي. 

كما �سكلت املمتلكات واملعدات اخلا�سة ببنك اجلزيرة �ستمائة و خم�سني )650( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م مقارنة بعام 2015م من اإجمايل املمتلكات واملعدات التي بلغت 
�سبعمائة و اثنني )702( مليون ريال �سعودي. 

اأما يف 2017/09/30م، فقد �سّكلت املمتلكات واملعدات اخلا�سة ببنك اجلزيرة �سبعمائة و �ستة و ع�سرين )726( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م من اإجمايل املمتلكات واملعدات 
التي بلغت �سبعمائة و خم�سة و �سبعني )775( مليون ريال �سعودي.

ممتلكات ومعدات بحسب الطبيعة22   6   7   6

اجلدول 6-38 ممتلكات ومعدات املجموعة بح�سب الطبيعة

ارا�سي ومباينماليني الريـاالت ال�سعودية
حت�سينات 

على العقارات 
امل�ستاأجرة

اأثاث ومعدات 
و�سيارات

اعمال راأ�سمالية 
حتت التنفيذ

االجمايل

التكلفة

1613905631391.253الر�سيد يف بداية عام 2015م

826129163-اإ�سافات

-)104(4955-حتويالت
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ارا�سي ومباينماليني الريـاالت ال�سعودية
حت�سينات 

على العقارات 
امل�ستاأجرة

اأثاث ومعدات 
و�سيارات

اعمال راأ�سمالية 
حتت التنفيذ

االجمايل

)11()0()7(-)4(ا�ستبعادات

1574476371641.405التكلفة يف نهاية عام 2015م

21489105-اإ�سافات

-)68(4523-حتويالت

)12()1()11(--ا�ستبعادات

1574946631841498التكلفة يف نهاية عام 2016م

945138-84اإ�سافات

-)120(3585-حتويالت

)6(-)6(--ا�ستبعادات

2415297511091630التكلفة يف الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م

ال�ستهالك

654-5221428الر�سيد يف بداية عام 2015م

78-2454-املّحمل خالل عام 2015م

)6(-)6(--ا�ستبعادات

726-5245476ال�ستهالك يف نهاية عام 2015م

80-2258-املّحمل خالل عام 2016م

)10(-)10(--ا�ستبعادات

796-5267524ال�ستهالك يف نهاية عام 2016م

64-1945-املّحمل خالل عام 2017م

)5(-)5(--ا�ستبعادات

855-5286564ال�ستهالك يف الفرتة املنتهية يف 2017/09/30م

156169135139599�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2014م

152202161164679�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2015م

152227139184702�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2016م

236243187109775�سايف القيمة الدفرتية يف 30 �سبتمرب 2017م 
امل�سدر: القوائم املالية وادارة بنك اجلزيرة

يظهر اجلدول اأعاله ممتلكات ومعدات املجموعة. تتكون املمتلكات واملعدات ب�سكل رئي�سي من الأرا�سي واملباين والتح�سينات على املباين امل�ستاأجرة حيث يحتفظ بنك اجلزيرة بجزء 
كبري منها بينما يتكون الباقي من الأثاث واملعدات واملركبات. ويتم ت�سجيل جميع موجودات املجموعة بالتكلفة التاريخية ناق�سًا م�ساريف ال�ستهالك والنخفا�س يف القيمة. 

املفرت�سة  الأعمار  يتفاوت متو�سط  للموجودات.  املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  الثابت على مدى  الق�سط  اأ�سا�س طريقة  الأرا�سي( على  الثابتة )با�ستثناء  املوجودات  ا�ستهالك جميع  يتم 
للموجودات الرئي�سية كالتايل، املباين: اأكرث من 33 �سنة، التح�سينات على مبان م�ستاأجرة: فرتة الإيجار اأو 10 �سنوات )اأيهما اأق�سر(، الأثاث واملعدات واملركبات: من 4 اإلى 10 �سنوات. 

هذا ويقر جمل�س الإدارة باأنه لي�س هنالك اأي تغيريات مرتقبة ل�سيا�سة ال�ستهالك كما يف 2017/09/30م.

يف عام 2015م، اإرتفع ر�سيد املمتلكات واملعدات بقيمة ثمانني )80( مليون ريال �سعودي من خم�سمائة و ت�سعة و ت�سعني )599( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �ستمائة و 
ت�سعة و �سبعني )679( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م مايعادل اإرتفاعًا مبقدار 13.4% عن 2014/12/31م نتيجة منو �سبكة فروع بنك اجلزيرة اإلى 76 فرعًا يف عام 2015م.

اإلى  اإرتفع ر�سيد املمتلكات واملعدات بقيمة ثالثة و ع�سرين )23( مليون ريال �سعودي من �ستمائة و ت�سعة و �سبعني )679( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م  يف عام 2016م، 
اإرتفاعًا مبقدار 3.4% عن 2015/12/31م نتيجة ا�ستثمارات يف فروع البنك وتكنولوجيا املعلومات لدعم  �سبعمائة و اثنني )702( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م مايعادل 

الأنظمة الداخلية. 

كما اإرتفع ر�سيد املمتلكات واملعدات بقيمة ثالثة و �سبعني )73( مليون ريال �سعودي خالل الفرتة مابني 2016/12/31م و 2017/09/30م نتيجة �سراء اأر�س تقع على طريق امللك 
�سلمان لبناء مبنى اإداري.

يقر جمل�س الدارة ان لي�س هنالك اأّي رهونات اأو حقوق واأعباء على ممتلكاته و�سركاته التابعة يف 2017/09/30م. 

املحتملة  واللتزامات  "التعهدات  اليها لحقًا حتت  امل�سار  تلك  باإ�ستثناء  ا�ستئجارها يف 2017/09/30م  او  �سراوؤها  مّهمة مزمع  ثابتة  ا�سول  اأي  هنالك  لي�س  انه  الدارة  يقر جمل�س 
للمجموعة املتعلقة بالئتمان".
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املوجودات األخرى72   7   6

موجودات أخرى حسب املنشأة12   7   7   6

اجلدول 6-39 موجودات اأخرى بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

1.095303378402بنك اجلزيرة

66501735اجلزيرة كابيتال

1.161353395437الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

)16()25()17()33(تعديالت التوحيد

1.128336370419الإجمايل بعد تعديالت التوحيد
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

يف 2017/09/30م، بلغت ح�سة بنك اجلزيرة اأربعمائة و اثنني)402( مليون ريال �سعودي من اإجمايل املوجودات الأخرى للمجموعة والتي بلغت قيمتها اأربعمائة و ت�سعة ع�سر )419( 
مليون ريال �سعودي. يعود تعديل التوحيد اإلى عوائد الأرباح امل�ستحقة على ودائع �سركة اجلزيرة كابيتال املحتفظ بها لدى بنك اجلزيرة، ا�سافة اإلى الأتعاب وامل�ساريف الأخرى بني 

�سركات املجموعة. 

موجودات أخرى حسب الطبيعة22   7   7   6

اجلدول 6-40 موجودات اأخرى بح�سب الطبيعة - بنك اجلزيرة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

---402دخل عمولت خا�سة م�ستحقة مدينة

249153159180تاأمينات مالية مقابل امل�ستقات

---239القيمة العادلة اليجابية للم�ستقات

205150219222اأخرى

1.095303378402الإجمايل
امل�سدر: ادارة بنك اجلزيرة

بلغت املوجودات الأخرى ثالثمائة و ثالثة )303( مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م بعد ان قام البنك باإعادة ت�سنيف القيمة العادلة اليجابية للم�ستقات املالية و دخل عمولت 
خا�سة م�ستحقة اإلى بنود اخرى من مطلوبات البنك. راجع فقرة التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية. 

وخالل العام 2015م، انخف�ست تاأمينات مالية مقابل امل�ستقات )اإنخفا�س بقيمة �ستة وت�سعني )96( مليون ريال �سعودي كما انخف�ست املطلوبات الأخرى بقيمة خم�سة و خم�سني )55( 
مليون ريال �سعودي.

يف عام 2016م، بلغت املوجودات الأخرى ثالثمائة و ثمانية و �سبعني )378( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة الزيادة يف م�سروفات ال�سيانة وامل�سروفات الأخرى املدفوعة 
م�سبقا.

وخالل العام 2016م، ارتفعت تاأمينات مالية مقابل امل�ستقات )ارتفاع بقيمة �ستة )6( مليون ريال �سعودي(. كما ارتفعت املوجودات الأخرى بقيمة ت�سعة و�ستني )69( مليون ريال �سعودي. 
اإرتفعت املوجودات الأخرى اإلى اأربعمائة و اثنني )402( مليون ريـال �سعودي يف 2017/09/30م )اإرتفاع بقيمة اأربعة و ع�سرين )24( مليون ريال �سعودي( وتعود نتيجة الإرتفاع ب�سكل 

رئي�سي اإلى ارتفاع التاأمينات املالية مقابل امل�ستقات )ارتفاع بقيمة واحد و ع�سرين )21( مليون ريال �سعودي(، كما ارتفعت املطلوبات الأخرى بقيمة ثالثة )3( مليون ريال �سعودي.

تتكون التاأمينات املالية املتعلقة بامل�ستقات من �سمانات املودعة من قبل بنك اجلزيرة لغرف املقا�سة مقابل هوام�س نقدية مت ا�ستالمها عند تغري القيمة العادلة للم�ستقات واتفاقيات 
ال�سراء. متثل القيمة العادلة املوجبة للم�ستقات القيمة العادلة ملرحلة ال�ستالم لكافة اأدوات ال�ستقاق املحتفظ بها مبا فيها اأدوات مقاي�سة الأرباح و مراكز التتابع املحتفظ بها مقابل 

مراكز العمالء. يتم اإدراج القيمة العادلة جلانب الدفع امل�ستحق عن هذه املراكز والتي تتجاوز القيمة العادلة املوجبة احلالية �سمن بند القيمة العادلة للم�ستقات.

ت�ستمل املوجودات الأخرى ب�سكل رئي�سي على الدفعات املقّدمة املرتبطة بالتاأمني واملكاتب والفروع وعقود اإيجار اأجهزة ال�سراف الآيل والأر�سدة املدينة الأخرى.
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أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى82   7   6

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى حسب املنشأة12   8   7   6

اجلدول 6-41 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

3.7364.0573.5456.217بنك اجلزيرة

655---اجلزيرة كابيتال

3.7364.0573.5456.872الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

655---تعديالت التوحيد

3.7364.0573.5456.217الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

تعود كافة الأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى اإلى بنك اجلزيرة.

أرصدة مستحقة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى بحسب الطبيعة22   8   7   6

اجلدول 6-42 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية االأخرى بح�سب الطبيعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

633698187ح�سابات جارية

3.6733.3213.4476.030ودائع اأ�سواق املال

--700-اقرتا�سات نقدية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

3.7364.0573.5456.217الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

تتكون هذه الأر�سدة من )1( ح�سابات جارية والتي متثل ودائع جارية من دون عائد مع بنوك اأخرى و )2( ودائع اأ�سواق املال والتي متثل اأمواًل مودعة على اأ�سا�س مرابحة تتوافق مع 
ال�سريعة الإ�سالمية وهي غالبًا ما تكون مع بنوك �سعودية و )3( اقرتا�سات نقدية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ت�ستعمل عند احلاجة. تعود التقلبات يف هذا الر�سيد ب�سكل رئي�سي 

اإلى متطلبات التمويل ق�سري الأمد لدى بنك اجلزيرة خالل وقت معني.

يف عام 2015م ارتفعت قيمة الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بن�سبة 8.6% من ثالثة اآلف و �سبعمائة و �ستة و ثالثني )3.736( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اأربعة 
اآلف و �سبعة وخم�سني )4.057( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م، و ذلك نتيجة اقرتا�سات نقدية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 2015م متثل اتفاقيات اإعادة ال�سراء بقيمة 
�سبعمائة )700( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م. من جهة اخرى، اإنخف�ست ودائع اأ�سواق املال بن�سبة 9.6%، من ثالثة اآلف و �ستمائة و ثالثة و �سبعني )3.673( مليون ريال �سعودي يف 

2014/12/31م اإلى ثالثة اآلف و ثالثمائة و واحد و ع�سرين )3.321( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م نتيجة متطلبات التمويل الق�سري الأمد لدى بنك اجلزيرة. 

يف عام 2016م، انخف�ست الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى بن�سبة 12.6% من اأربعة اآلف و �سبعة وخم�سني )4.057( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ثالثة اآلف 
و خم�سمائة و خم�سة و اأربعني )3.545( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م، و ذلك نتيجة ت�سوية اإتفاق اإعادة ال�سراء بقيمة �سبع مئة )700( مليون ريال �سعودي من جهة اخرى، 
ارتفعت ودائع اأ�سواق املال بن�سبة 3.8%، من ثالثة اآلف و ثالثمائة و واحد و ع�سرين )3.321( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ثالثة اآلف و اأربعمائة و �سبعة و اأربعني 

)3.447( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م .

ويف 2017/09/30م، ارتفعت الأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى من ثالثة اآلف و خم�سمائة و خم�سة و اأربعني )3.545( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى �ستة اآلف و 
مئتان و �سبعة ع�سر)6.217( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة لإرتفاع الودائع املتعلقة باأ�سواق املال مببلغ األفان و خم�سمائة و ثالثة و ثمانني )2.583( مليون ريال �سعودي 
من ثالثة اآلف و اأربعمائة و �سبعة و اأربعني )3.447( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى �ستة اآلف و ثالثني )6.030( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م. يعود ال�سبب يف 

الإرتفاع املذكور اإلى اإنخفا�س ال�سيولة يف ال�سوق ال�سعودي واإ�سطرار البنك بالإ�ستعانة بالبنوك الأجنبية .

ودائع العمالء92   7   6

ودائع العمالء حسب املنشأة12   9   7   6

اجلدول 6-43 ودائع العمالء بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

54.98350.19152.22749.795بنك اجلزيرة

54.98350.19152.22749.795الإجمايل قبل تعديالت التوحيد
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ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

)119()625()426()414(تعديالت التوحيد

54.56949.76551.60249.676الإجمايل بعد التوحيد
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

يف 2017/09/30م، كانت جميع ودائع العمالء عائدة اإلى بنك اجلزيرة. يتعلق تعديل التوحيد بودائع ال�سركات اخلا�سة ب�سركة اجلزيرة كابيتال املحتفظ بها لدى بنك اجلزيرة.

ودائع العمالء بحسب الطبيعة22   9   7   6

اجلدول 6-44 ودائع العمالء بح�سب الطبيعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

26.43724.94525.52226.070حتت الطلب

27.13023.58725.16722.490لأجل

1.0021.2339131.116اأخرى

54.56949.76551.60249.676الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة

يتكون ر�سيد ودائع عمالء بنك اجلزيرة من )1( ودائع حتت الطلب )وهي متثل احل�سابات اجلارية( و )2( ودائع لأجل والتي مت ا�ستالمها على اأ�سا�س املرابحة و )3( ودائع اأخرى 
)وت�سمل الهوام�س املحتفظ بها للمطلوبات املحتملة واللتزامات غري القابلة للنقد(.

خالل عام 2015م، اإنخف�س اجمايل الودائع بن�سبة 8.8% من اأربعة و خم�سني األفًا و خم�سمائة و ت�سعة و �ستني )54.569( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ت�سعة و اأربعني 
األفًا و �سبعمائة و خم�سة و �ستني )49.765( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م. يعود هذا الإنخفا�س اإلى التدين يف قيمة الودائع حتت الطلب بقيمة األف و اأربعمائة و اثنني و ت�سعني 
)1.492( مليون ريال �سعودي والودائع لأجل بقيمة ثالثة اآلف و خم�سمائة و ثالثة و اأربعني )3.543( مليون ريال �سعودي، فيما ارتفعت الودائع الأخرى بقيمة مئتان و واحد و ثالثني 

)231( مليون ريال �سعودي. 

يف عام 2015م، فقد انخف�ست قيمة الودائع حتت الطلب بن�سبة 5.6% من �ستة و ع�سرين األفًا و اأربعمائة و �سبعة و ثالثني )26.437( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى اأربعة 
و ع�سرين األفًا و ت�سعمائة و خم�سة و اأربعني )24.945( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م بعد �سحب ودائع بقيمة األف و اأربعمائة )1.400( مليون ريال �سعودي من �سمنها تلك 

املتعلقة بالت�سوية املبكرة لبع�س قرو�س التمويل املتخ�س�س.

خالل عام 2016م، ارتفع اجمايل الودائع بن�سبة 3.7% من ت�سعة و اأربعني األفًا و �سبعمائة و خم�سة و �ستني )49.765( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى واحد و خم�سني األفًا 
و �ستمائة و اثنني )51.602( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م، يعود هذا الرتفاع اإلى زيادة يف قيمة الودائع لأجل بقيمة األف وخم�سمائة وثمانني )1.580( مليون ريال �سعودي 

والودائع حتت الطلب بقيمة خم�سمائة و�سبعة و�سبعني )577( مليون ريال �سعودي. فيما ارتفعت الودائع الأخرى بقيمة ثالثمائة وع�سرين )320( مليون ريال �سعودي. 

يف عام 2016م، فقد ارتفعت قيمة الودائع حتت الطلب بن�سبة 2.3% من اأربعة و ع�سرين األفًا و ت�سعمائة و خم�سة و اأربعني )24.945( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى خم�سة و 
ع�سرين األفًا و خم�سمائة و اثنني و ع�سرين )25.522( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م متا�سيا مع زيادة تركيز البنك على ا�ستقطاب ودائع حتت الطلب كنوع من التمويل ذو تكلفة اأقل.

ويف 2017/09/30م، انخف�س اجمايل الودائع بن�سبة 3.7% من واحد و خم�سني األفًا و �ستمائة و اثنني )51.602( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ت�سعة و اأربعني األفًا و 
�ستمائة و �ستة و �سبعني )49.676( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/31م، يعود هذا التقل�س اإلى انخفا�س يف قيمة الودائع لأجل بقيمة األفني و�ستمائة و�سبعة و�سبعني )2.677( مليون 

ريال �سعودي. فيما �سهدت الودائع حتت الطلب زيادة بقيمة خم�سمائة وثمانية واأربعني )548( مليون ريال �سعودي والودائع الأخرى بقيمة مئتني وثالثة )203( مليون ريال �سعودي.

ويف 2017/09/30م، ارتفع ر�سيد الودائع حتت الطلب بن�سبة 2.1% من خم�سة و ع�سرون األفًا و خم�سمائة و اثنان و ع�سرين )25.522( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى 
�ستة و ع�سرين األفًا و �سبعني )26.070( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ا�ستمرار البنك يف الرتكيز على ا�ستقطاب ودائع حتت الطلب كنوع من التمويل ذو تكلفة اأقل. 

يف عام 2015م، فقد اإنخف�ست قيمة الودائع لأجل بن�سبة 13.1% من �سبعة و ع�سرين األفًا و مائة و ثالثني )27.130( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثالثة و ع�سرين األفًا و 
خم�سمائة و �سبع و ثمانني )23.587( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م وذلك بعد �سحب عدد من الودائع الكبرية بقيمة األفني و مائة )2.100( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م 

ب�سبب تقل�س ال�سيولة يف ال�سواق ال�سعودية ومطالبة هوؤلء املودعني بعوائد اأعلى.

يف عام 2016م، فقد ارتفعت قيمة الودائع لأجل بن�سبة 6.7% من األف و خم�سمائة و �سبع و ثمانني )23.587( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى خم�سة و ع�سرين األفًا و مائة 
و �سبعة و �ستني )25.167( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م وذلك بعد حت�سن اأداء ودائع جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد مما اأدى اإلى ا�ستقطاب املزيد من الودائع.

ويف 2017/09/30م، انخف�س ر�سيد الودائع لأجل بن�سبة 10.6% من خم�سة و ع�سرين األفًا و مائة و �سبعة و �ستني )25.167( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى اثنني و ع�سرين 
األفًا و اأربعمائة و ت�سعني )22.490( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م متا�سيًا مع اإ�سرتاتيجية البنك يف زيادة الرتكيز يف اإ�ستقطاب ودائع حتت الطلب لإدارة ال�سيولة ومتويل النمو 

يف اأ�سول املجموعة وتقليل كلفة القرتا�س.

يف عام 2015م، فارتفعت قيمة الودائع الأخرى بن�سبة 23.1% من األف و اثنني )1.002( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى األف و مئتني و ثالثة و ثالثني )1.233( مليون ريال 
�سعودي يف 2015/12/31م، وتعود هذه الزيادة اإلى ا�ستمرار جناح اإ�سرتاتيجية ال�ستحواذ على الودائع.

يف عام 2016م، انخف�ست قيمة الودائع الأخرى بن�سبة 26.0% من األف و مئتني و ثالثة و ثالثني )1.233( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ت�سعمائة و ثالثة ع�سر )913( 
مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م، و يعود هذا النخفا�س اإلى انخفا�س قيمة ال�سيكات امل�سرفية املعلقة.
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 يف الفرتة املنتهية 2017/09/30م، ارتفعت قيمة الودائع الأخرى بن�سبة 22.2%من ت�سعمائة و ثالثة ع�سر )913( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى األف و مائة و �ستة ع�سر 
)1.116( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م نتيجة ارتفاع قيمة ال�سيكات امل�سرفية املعلقة والإيداعات املعلقة.

مطلوبات أخرى102   7   6

مطلوبات أخرى بحسب الرشكة األم والرشكات التابعة12   10   7   6

اجلدول 6-45 مطلوبات اأخرى بح�سب ال�سركة االأم وال�سركات التابعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

1.031581652643بنك اجلزيرة

91859998اجلزيرة كابيتال

1.122666751741الإجمايل قبل تعديالت التوحيد

)6()23()16()31(تعديالت التوحيد

1.091650728735الإجمايل بعد تعديالت التوحيد
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

يف 2017/09/30م، يعود مبلغ �ستمائة و ثالثة و اأربعني )643( مليون ريال �سعودي، �سمن اإجمايل املطلوبات الأخرى البالغة �سبعمائة و واحد و اأربعني )741( مليون ريال �سعودي، اإلى بنك 
اجلزيرة. يتعلق تعديل التجميع بالعمولت اخلا�سة امل�ستحقة على ودائع �سركة اجلزيرة كابيتال املحتفظ بها يف دفاتر بنك اجلزيرة والأتعاب وامل�ساريف الأخرى بني �سركات املجموعة. 

املطلوبات األخرى بحسب الطبيعة - بنك الجزيرة22   10   7   6

اجلدول 6-46 املطلوبات االأخرى بح�سب الطبيعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

---379قيمة عادلة �سلبية للم�ستقات

---151م�ساريف عمولت خا�سة م�ستحقة

49453436برنامج خري اجلزيرة لهل اجلزيرة

27272728توزيعات ارباح م�ستحقة

425509591579اأخرى

1.031581652643الإجمايل
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

يف عام 2015م، بلغت املطلوبات الأخرى خم�سمائة و اإحدى و ثمانني )581( مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م بعد ان قام البنك باإعادة ت�سنيف القيمة العادلة ال�سلبية للم�ستقات 
املالية و م�ساريف عمولت خا�سة م�ستحقة اإلى بنود اخرى من مطلوبات البنك. راجع فقرة التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية. تت�سمن املطلوبات الأخرى يف 2016/09/30م مطلوبات 

برنامج خري اجلزيرة لهل اجلزيرة، توزيعات ارباح م�ستحقة ا�سافة اإلى مطلوبات اخرى.

اأما يف عام 2016م، فقد ارتفعت املطلوبات الأخرى بن�سبة 12.2% من خم�سمائة و واحد و ثمانني )581( مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى �ستمائة و اثنني و خم�سني )652( 
مليون ريـال �سعودي يف 2016/12/31م و يعزى ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة يف املطلوبات الخرى التي قابلها جزئيا انخفا�س يف برنامج خري اجلزيرة لأهل اجلزيرة. 

انخف�ست املطلوبات الأخرى بن�سبة 1.4% من �ستمائة و اثنني و خم�سني )652( مليون ريـال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى �ستمائة و ثالثة و اأربعني )643( مليون ريـال �سعودي يف 
2017/09/30م نتيجة انخفا�س طفيف يف املطلوبات الخرى.

متثل القيمة العادلة ال�سلبية للم�ستقات القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة يف مرحلة الدفع جلميع امل�ستقات املحتفظ بها. تتعلق الزيادة يف هذا الر�سيد فوق القيمة 
العادلة املوجبة للم�ستقات اإلى مراكز اأدوات مقاي�سة الأرباح ببنك اجلزيرة. 

تتاألف م�ستحقات العمولت اخلا�سة الدائنة من الربح امل�ستحق للعمولة التي مت احل�سول عليها منذ اآخر دفعة لودائع واأر�سدة م�ستحقة لبنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى. ازدادت هذه 
الأر�سدة بني 2014/12/31م و 2016/12/31م من مائة و ع�سرين )120( مليون ريـال �سعودي اإلى مائة و واحد و خم�سني )151( مليون ريـال �سعودي، بالتزامن مع تراكم اأر�سدة 

الودائع لأجل خالل الفرتة.

مت اإطالق برنامج اجلزيرة اخلريي عماًل ب�سيا�سة امل�سوؤولية الجتماعية للبنك حيث متت امل�ساهمة مبدئيًا مببلغ 100 مليون ريال �سعودي يف عام 2006م. يتم ال�سحب من هذا املبلغ عند 
احلاجة لتمويل خمتلف الأن�سطة اخلريية اخلا�سة ببنك اجلزيرة. 

تتعلق التوزيعات الدائنة بالتوزيعات واملبالغ التي مل يطالب بها امل�ساهمون من قبل عام 2011 ب�سكل رئي�سي و لكن مع مبالغ �سغرية يف جميع ال�سنوات.

ميثل بند "اأخرى" ب�سكل اأ�سا�سي املكافاآت وم�ستحقات املوظفني الأخرى واملبالغ امل�ستحقة اإلى موردي املرافق وامل�سروفات املتنوعة الأخرى. اإن هذه املبالغ بطبيعتها ق�سرية الأجل. يف 
عام 2015م، ازدادت قيمة املطلوبات الأخرى بن�سبة 19.8% من اأربعمائة و خم�سة و ع�سرين )425( مليون ريـال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى خم�سمائة و ت�سعة )509( مليون ريـال 

�سعودي يف 2015/12/31م، وذلك مع الزيادة يف رواتب وم�ساريف املوظفني بن�سبة 28.1% يف عام 2015م.
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يف عام 2016م، ارتفعت قيمة املطلوبات الأخرى بن�سبة 16.1% من خم�سمائة و ت�سعة )509( مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى خم�سمائة و واحد و ت�سعني )591( مليون ريـال 
�سعودي يف 2016/12/31م ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة خم�س�سات �سريبة الدخل، ومكافاآت نهاية اخلدمة، ودائنني متنوعني، وم�سروفات م�ستحقة اأخرى.

 ويف 2017/09/30م انخف�س ر�سيد املطلوبات الأخرى بن�سبة 2.0% من خم�سمائة و واحد و ت�سعني )591( مليون ريـال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى خم�سمائة و ت�سعة و �سبعني 
)579( مليون ريـال �سعودي نتيجة انخفا�س املكافئات امل�ستحقة و خم�س�س �سريبة الدخل، الذي قابله جزئيا زيادة يف خم�س�س الزكاة ومكافاأة نهاية اخلدمة.

تشتمل مكونات امليزانية العمومية األخرى عىل ما ييل:112   7   6

استثمــار يف رشكات زميلة12   11   7   6

ميثل هذا ال�ستثمار ح�سة املجموعة البالغة 35% يف �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين.

توفر �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين منتجات احلماية والدخار املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية. ووفقًا ملتطلبات نظام التاأمني ال�سعودي، اأن�ساأت �سركة التاأمني هذه كمن�ساأة قانونية م�ستقلة 
مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي )تداول(. ُمنحت �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين رخ�سة التاأمني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف2013/12/31م.

العقارات األخرى22   11   7   6

تعود كافة الأر�سدة امل�سنفة كـ"عقارات اأخرى" لبنك اجلزيرة و�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري )"اأمان"(.

حت�سل املجموعة، خالل دورة اأعمالها العادية، على بع�س العقارات مقابل �سداد قرو�س و�سلف م�ستحقة. تعترب هذه العقارات موجودات مقتناة للبيع، وتظهر مبدئيًا ب�سايف القيمة 
املمكن حتقيقها للقرو�س وال�سلف امل�ستحقة والقيمة العادلة احلالية للعقارات املعنية اإن وجدت، اأيهما اأقل، ناق�سًا تكاليف البيع اإذا كانت مادية. بعد الت�سجيل املبدئي بالدفاتر، يتم 

اإعادة تقييم هذه العقارات ب�سكل دوري ول يتم احت�ساب اأي ا�ستهالك عليها.

انخف�س بند العقارات الأخرى ب�سكل كبري يف عام 2015م حيث بلغ اربعة و اربعني )44( مليون ريـال �سعودي يف 2015/12/31م ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى بيع ارا�س بقيمة دفرتية 
بلغت �ستمائة و�ستة ع�سر )616( مليون ريال �سعودي. اأدى بيع الر�س ب�سعر بلغ الف ومائة وت�سع وثمانني )1.189( مليون ريال �سعودي يف احل�سول عن ربح بقيمة خم�سمائة وثالثة 

و�سبعني )573( مليون ريال �سعودي مت قيده �سمن بند "دخل عمليات اأخرى بال�سايف ".

يف  �سعودي  ريـال  مليون   )62( �ستني  و  اثنني  اإلى  2015/12/31م  يف  �سعودي  ريـال  مليون   )44( اربعني  و  اربعة  من   %40.9 بن�سبة  الأخرى  العقارات  بند  ارتفع  2016م،  عام  يف 
2016/12/31م نتيجة ح�سول املجموعة على عقارات بقيمة ثماين وع�سرين )28( مليون ريال �سعودي. باملقابل، مت تخفي�س هذه الزيادة بقيمة ع�سرة )10( ماليني ريال �سعودي اثر 

بيع عقار بهذه القيمة.

كما وا�سل بند العقارات الأخرى يف الرتفاع لي�سل اإلى اأربعمائة وخم�سة واأربعني )445( مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م ويعود ذلك ب�سكل 
رئي�سي اإلى ح�سول املجموعة على ثالث اأرا�سي بقيمة ثالثمائة وثالثة وثمانني )383( مليون ريال �سعودي مقابل تعرث �سداد قرو�س و�سلف م�ستحقة.

صكوك لتعزيز رأس املال32   11   7   6

بحكم طبيعة العمل امل�سريف وم�سادر التمويل املعتمدة، تنح�سر مديونيات البنك ب�سكل اأ�سا�سي يف ودائع العمالء، والأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى، و�سندات الدين امل�سدرة 
و اأدوات الدين الثانوية )على �سكل �سكوك(، ا�سافة اإلى ا�ستخدام البنك لأدوات اإئتمان من خالل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كما البنوك الأخرى ب�سكل ت�سهيالت مرابحة ووكالة 

لإدارة ال�سيولة لديه. 

بخالف ما �سبق اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه لي�س لدى البنك اأّية مبالغ دائنة اأو �سحوبات على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية اأو اأّية التزامات �سراء متويل تاأجريي اأو اأّية 
ديون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن، كما لي�س لدى البنك اأية مبالغ ذات طبيعة متويلية لأطراف اخرى.

يف مار�س 2011م، اأ�سدر بنك اجلزيرة 1.000 �سك ثانوي بقيمة مليون ريال �سعودي لكل منها، مع ن�سبة توزيع اأرباح مبنية على اأ�سا�س معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة العربية 
ال�سعودية )"�سايبور"( ملدة 6 اأ�سهر، ُيعاد حتديدها مقدمًا كل ن�سف �سنة، بالإ�سافة اإلى هام�س يبلغ 170 نقطة اأ�سا�س �سنويًا، وتدفع ن�سف �سنويًا عن الفرتة ال�سابقة. يتم دفع الأرباح 

يف 29 مار�س و 29 �سبتمرب من كل عام حتى 29 مار�س 2021م وهو تاريخ ا�ستحقاق ال�سكوك. 

مت ا�ستخدام متح�سالت ال�سكوك من قبل البنك لتعزيز هيكل راأ�سماله حيث تتكون ال�سكوك من ال�سريحة الثانية من راأ�س املال لالأغرا�س التنظيمية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

لدى البنك خيار �سراء ال�سكوك من حامليها ميكن ال�ستفادة منه بعد 2016/03/29م وعند ا�ستيفاء �سروط معينة وفقًا لالأحكام املذكورة يف ن�سرة الكتتاب بتاريخ 2011/03/28م. 

يف 2016/03/29م، قام البنك مبمار�سة خيار ا�سرتجاع ال�سكوك امل�سدرة لتعزيز راأ�س املال، بناءا على ا�ستيفاء �سروط حمددة ح�سب الأحكام الواردة يف ن�سرة الإ�سدار املتعلقة بها.

يف يونيو 2016م، اأ�سدر البنك األفني )2.000( �سك ثانوي بقيمة األفني )2.000( مليون ريال �سعودي، مع ن�سبة توزيع اأرباح مبنية على اأ�سا�س معّدل العائد ما بني البنوك يف اململكة 
العربية ال�سعودية )"�سايبور"( ملدة 6 اأ�سهر، ُيعاد حتديدها مقدمًا كل ن�سف �سنة، بالإ�سافة اإلى هام�س يبلغ 190 نقطة اأ�سا�س �سنويًا، وتدفع ن�سف �سنويًا عن الفرتة ال�سابقة.

لدى البنك خيار �سراء ال�سكوك من حامليها ميكن ال�ستفادة منه بعد 2021/06/02م وعند ا�ستيفاء �سروط معينة وفقًا لالأحكام املذكورة يف ن�سرة ال�سدار.

حقوق مساهمي املجموعة122   7   6

 اجلدول 6-47 اجمايل حقوق امل�ساهمني

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

4.0004.0004.0005.200راأ�س املال

1.4061.7271.9451.945احتياطي نظامي
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ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

68686868احتياطي عام

)154()211()173()142(احتياطيات اأخرى

8261.7912.3021.548اأرباح مبقاة

6.1587.4138.1048.607اإجمايل حقوق امل�ساهمني
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

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

راأ�س مال بقيمة خم�سة اآلف و مائتي )5.200( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م. وافق امل�ساهمون يف البنك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد يف 10  �
اأبريل 2017م على زيادة راأ�سمال البنك من مبلغ 4 مليار ريال �سعودي اإلى 5.2 مليار ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة للم�ساهمني يف البنك )ثالثة اأ�سهم لكل 
ع�سرة اأ�سهم مملوكة(. اكتملت الإجراءات النظامية التي تتعلق بزيادة راأ�س املال خالل الربع الثاين من ال�سنة. وبالتايل يكون راأ�سمال البنك امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع 

بالكامل هو 520 مليون �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم. 

متثل الحتياطيات النظامية املتطلبات املعتمدة وفقًا للمادة 7 من نظام مراقبة البنوك والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، حيث يتعني على جميع  �
البنوك حتويل 25.0% من �سايف الربح ال�سنوي كحد اأدنى اإلى الحتياطي النظامي حتى ي�ساوي الحتياطي راأ�س املال املدفوع. ازداد هذا الر�سيد خالل فرتة الـ 3 �سنوات 

نتيجة ل�سايف ربح املجموعة. علمًا باأن هذه الحتياطيات غري متاحة للتوزيع. 

يف  � كما  �سعودي  ريال  مليون   )211( ع�سر  واأحد  ومئتني  يف2017/09/30م  كما  �سعودي(  ريال  مليون   )154( خم�سني  و  اأربعة  و  )مائة  الأخرى  الحتياطيات  متثل 
2016/12/31م؛ �سايف اأرباح وخ�سائر اإعادة التقييم غري املحققة للجزء الفعال من حتوطات التدفقات النقدية للبنك. و هذه الحتياطيات غري متاحة للتوزيع. 

ازدادت الأرباح املبقاة من األف و �سبعمائة و واحد و ت�سعني )1.791( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى األفني و ثالثمائة و اثنني )2.302( مليون ريال �سعودي  �
يف 2016/12/31م متا�سيًا مع �سايف ربح املجموعة. كما انخف�ست الأرباح املبقاة من األفني و ثالثمائة و اثنني )2.302( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى األف 

و خم�سمائة و ثمانية و اأربعني )1.548( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م متا�سيًا مع ا�سدار ال�سهم يف 2017م. 

يجدر الذكر اأن قرار اإ�سدار الأ�سهم الإ�سافية يحتاج اإلى موافقة اجلهات احلكومية ذات العالقة واجلمعية العمومية غري العادية.
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 اجلدول 6-48 كفاية راأ�سمال املجموعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

48.21049.80748.37249.054خماطر الئتمان

3.4823.9524.7504.944خماطر العمليات

1.7511.2151.129873خماطر ال�سوق

53.44354.97454.25254.872اجمايل الركن 1 - موجودات مرجحة املخاطر

6.2997.5798.3048.753راأ�س املال الأ�سا�سي )امل�ستوى 1(

1.2091.1212.4702.408راأ�س املال امل�ساند )امل�ستوى 2(

7.5088.70010.77411.161راأ�س املال الأ�سا�سي وامل�ساند )2+1(

20.34%19.86%15.83%14.05%ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1 + 2(

15.95%15.31%13.79%11.79%ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1(

8.0%8.0%احلد الأدنى بح�سب متطلبات بازل 3 )%(
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يتكون راأ�س املال القانوين للمجموعة ب�سكل رئي�سي من راأ�س املال والحتياطي القانوين والحتياطيات الأخرى والأرباح املبقاة وال�سكوك الثانوية واخل�سومات املحددة الأخرى.

يف  �سعودي  ريال  مليون   )53.443( اأربعني  و  ثالثة  و  اأربعمائة  و  األفًا  خم�سني  و  ثالثة  من  الأولى  الركيزة  مبوجب  املقيمة  باملخاطر  املرجحة  املوجودات  ازدادت  2015م،  عام  يف 
2014/12/31م اإلى اأربعة و خم�سني األفًا و ت�سعمائة و اأربعة و �سبعني )54.974( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م ب�سبب الزيادة يف القرو�س وال�سلف. حيث ازدادت املوجودات 
املرجحة مبخاطر الئتمان التي مثلت 90.6% من جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى يف 2015/12/31م )مقابل 90.2% يف 2014/12/31م( من 
ثمانية و اأربعني األفًا و مئتني و ع�سرة )48.210( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ت�سعة و اأربعون األفًا و ثمامنائة و �سبعة )49.807( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م.

ازداد راأ�س املال النظامي للمجموعة من �سبعة اآلف و خم�سمائة و ثمانية )7.508( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى ثمانية اآلف و �سبعمائة )8.700( مليون ريال �سعودي 
يف 2015/12/31م ب�سكل رئي�سي ب�سبب زيادة اأرباح املجموعة املبقاة مقابل انخفا�س ن�سبة ال�سكوك املوؤهلة لبنك اجلزيرة مببلغ 100 مليون ريال �سعودي �سنويًا ب�سبب اخليار املتوفر 

للبنك با�ستدعاء هذه ال�سكوك يف 2016م.
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وقد ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1 + 2( يف املجموعة من 14.05% يف 2014/12/31م اإلى 15.83% يف 2015/12/31م وهي ن�سبة اأعلى من احلد الأدنى 
املطلوب مبوجب معيار بازل 3 والبالغ 8%. اإن ارتفاع ن�سبة كفاية راأ�س مال خالل الفرتة يعود ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة اأرباح املجموعة املبقاة. وعلى الرغم من اأن راأ�س املال القانوين لبنك 
اجلزيرة اأعلى من ن�سبة 8% املتطلبة مبوجب معيار بازل 3 و لكنه مل ي�ستويف احلد الأدنى من متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي البالغ 14.5% كما يف نهاية عام 2015م و عليه 

ا�ستح�سل البنك على مهلة اإ�سافية لالإلتزام بهذه الن�سبة على خلفية العمل اجلاري حول اإ�سدار اكتتاب خا�س.

ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1( يف املجموعة من 11.79% يف 2014/12/31م اإلى 13.79% يف 2015/12/31م وهي ن�سب اأعلى من احلد الأدنى املطلوب 
مبوجب معيار بازل 3 والبالغ 8% نتيجة زيادة اأرباح املجموعة املبقاة.

يف  �سعودي  ريال  مليون   )54.974( �سبعني  و  اأربعة  و  ت�سعمائة  و  األفًا  خم�سني  و  اأربعة  من  الأولى  الركيزة  مبوجب  املقيمة  باملخاطر  املرجحة  املوجودات  انخف�ست  2016م،  عام  يف 
2015/12/31م اإلى اأربعة و خم�سني األفًا و مئتني و اثنني و خم�سني )54.252( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م نتيجة الزيادة يف القرو�س وال�سلف. حيث انخف�ست املوجودات 
2015/12/31م(  يف   %90.6 )مقابل  2016/12/31م  يف  الأولى  الركيزة  مبوجب  املقيمة  باملخاطر  املرجحة  املوجودات  جمموع  من   %89.2 مثلت  التي  الئتمان  مبخاطر  املرجحة 
األفًا و ثالثمائة و اثنني و �سبعني )48.372( مليون ريال �سعودي يف  اأربعني  اإلى ثمانية و  األفًا و ثمامنائة و �سبعة )49.807( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م  اأربعني  ت�سعة و 

2016/12/31م. 

ازداد راأ�س املال النظامي للمجموعة من ثمانية اآلف و �سبعمائة )8.700( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ع�سرة اآلف و �سبعمائة و اأربعة و �سبعني )10.774( مليون ريال 
�سعودي يف 2016/12/31م نتيجة زيادة اأرباح املجموعة املبقاة بالإ�سافة اإلى ا�سدار �سكوك لتعزيز راأ�س املال والبالغة اثنني )2( مليار يف 2016/12/31م )مقابل �سبعمائة )700( 

مليون يف 2015/12/31م(. 

وقد ارتفعت ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1 + 2( يف املجموعة من 15.83% يف 2015/12/31م اإلى 19.86% يف 2016/12/31م وهي ن�سبة اأعلى من احلد الأدنى 
املطلوب مبوجب معيار بازل 3 والبالغ 8.0%، اإن ارتفاع ن�سبة كفاية راأ�س املال خالل الفرتة يعود ب�سكل رئي�سي اإلى زيادة اأرباح املجموعة املبقاة بالإ�سافة اإلى ا�سدار �سكوك لتعزيز راأ�س 

املال والتي يتم ت�سنيفها �سمن املركزية الأولى - امل�ستوى الثاين.

ازدادت املوجودات املرجحة باملخاطر املقيمة مبوجب الركيزة الأولى اإلى اأربعة و خم�سني األفًا و ثمامنائة و اثنني و �سبعني )54.872( مليون ريال �سعودي كما يف 2017/09/30م ب�سبب 
الزيادة يف القرو�س وال�سلف وحمفظة ال�ستثمارات. كما ارتفعت املوجودات املرجحة مبخاطر الئتمان اإلى ن�سبة 89.4% من اجمايل املوجودات املرجحة باملخاطر يف 2017/09/30م 

)مقابل 89.2% يف 2016/12/31م(.

 ازداد راأ�س املال النظامي للمجموعة بن�سبة 3.6% لي�سبح اأحد ع�سر األفًا و مائة و واحد و �ستني )11.161( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م، وذلك نتيجة الزيادة يف راأ�س 
املال الأ�سا�سي بن�سبة 5.4% من ثمانية اآلف و ثالثمائة و اأربعة )8.304( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ثمانية اآلف و �سبعمائة و ثالثة و خم�سني )8.753( مليون ريال 

�سعودي يف 2017/09/30م.

ازدادت ن�سبة كفاية راأ�س املال )الركيزة الأولى - امل�ستوى 1 + 2( يف املجموعة من 19.86% يف 2016/12/31م اإلى 20.34% يف 2017/09/30م جراء الزيادة يف راأ�س املال الأ�سا�سي، 
وتبقى هذه الن�سبة اأعلى من احلد الأدنى املطلوب مبوجب معيار بازل 3 والبالغ %8.0. 
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اجلدول 6-49 التعهدات وااللتزامات املحتملة املتعلقة باالئتمان يف املجموعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

3.6854.6854.1444.215خطابات �سمان

1.054740973820اعتمادات م�ستندية

186150150150التزامات غري قابلة للنق�س لتمديد الئتمان

331447612540قبولت

5.2566.0225.8795.725الإجمايل
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

متثل خطابات ال�سمان تعهدًا بالدفع مبلغ من املال مل�سلحة امل�ستفيد يف حال التخلف عن ال�سداد. ت�ستمل ال�سمانات ب�سكل اأ�سا�سي على ال�سمانات املالية و�سمانات ح�سن التنفيذ. ازداد 
هذا الر�سيد من ثالثة اآلف و �ستمائة و خم�سة و ثمانني )3.685( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م، اإلى اأربعة اآلف و �ستمائة و خم�سة و ثمانني )4.685( مليون 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 مببداأ الالمركزية مما اأدى اإلى املزيد من البيع املتبادل. 

يف 2016م، تقل�س هذا الر�سيد من اأربعة اآلف و �ستمائة و خم�سة و ثمانني )4.685( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأربعة اآلف و مائة و اأربعة و اأربعني )4.144( مليون 
ريال �سعودي يف 2015/12/31م ب�سبب الركود يف �سوق املقاولت يف اململكة. 

اأما يف 2017/09/30م، فقد ارتفعت قيمة خطابات ال�سمان بن�سبة 1.7% لت�سبح اأربعة اآلف و مئتني و خم�سة ع�سر )4.215( مليون ريال �سعودي، وذلك ب�سبب حت�سن القت�ساد 
ال�سعودي، وزيادة الإنفاق احلكومي وال�ستقرار يف �سوق النفط.

يتم اإ�سدار اعتمادات م�ستندية ب�سكل رئي�سي من قبل البنك لدعم عمالئه يف معامالتهم التجارية ل�سمان ال�سداد لبائع الب�سائع و/اأو مقدم اخلدمات. تعتمد العمولت املحققة من 
خطابات اعتماد ب�سكل رئي�سي على اأحجام خطابات العتماد التي تعامل معها البنك بالإ�سافة اإلى مدة ومبلغ و�سمان خطابات العتماد. انخف�س هذا الر�سيد من األف و اأربعة و خم�سني 

)1.054( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �سبعمائة و اأربعني )740( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اثر بع�س الإ�ستحقاقات.

يف عام 2016م، ارتفعت العتمادات م�ستندية بن�سبة 31.5% من �سبعمائة و اأربعون )740( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ت�سعمائة و ثالثة و �سبعون )973( مليون ريال 
�سعودي يف 2016/12/31م وذلك نتيجة زيادة الأعمال التجارية والتطورات القت�سادية يف اململكة بالإ�سافة ايل زيادة الإنفاق احلكومي وحت�سن اأ�سعار النفط.

اأما يف 2017/09/30م، فقد تقل�ست قيمة العتمادات امل�ستندية بن�سبة 15.7% لت�سبح ثمامنائة و ع�سرين )820( مليون ريال �سعودي، وذلك ب�سبب تباطوؤ القت�ساد الوطني والعاملي.
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تت�سمن التعهدات واللتزامات التزامات ملنح ائتمان )غري قابلة للنق�س( وعدد العمليات التابعة للبنك ح�سرا وهي متثل يف املقام الأول الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة وغري امل�سحوبة . 
اإن التغري يف اللتزامات غري القابلة للنق�س لتقدمي الإئتمان بني 2014/12/31م و 2015/12/31م يعود اإلى اإلغاء اأو ا�ستخدام هذه الت�سهيالت من قبل بع�س العمالء. هذا ومل يطراأ اأي 
تغيري على اللتزامات غري القابلة للنق�س لتمديد الئتمان اإذ بقيت ثابتة عند م�ستوى مائة و خم�سني )150( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م و 2016/12/31م و 2017/09/30م 

نتيجة الطلب لهذه الت�سهيالت من قبل بع�س العمالء. 

اإّن الأوراق املقبولة هي اأوراق دفع مت التعهد ب�سدادها يف امل�ستقبل اأو �سندات اآجلة يقبلها وي�سمنها بنك اجلزيرة وت�سحب على اإحدى الودائع ببنك اجلزيرة. مثلت الأوراق املقبولة %6.3 
من اإجمايل التعهدات واللتزامات يف 2014/12/31م و 7.4% من اإجمايل التعهدات واللتزامات يف 2015/12/31م و 10.4% يف 2016/12/31م و9.4% يف 2017/09/30م ولها 

اأجل ا�ستحقاق يقل عن 3 اأ�سهر.

اجلدول 6-50 االلتزامات الراأ�سمالية يف املجموعة

ماليني الريـاالت ال�سعودية
2017/09/30م2016/12/31م2015/12/31م2014/12/31م

غري مدققةمدققةمدققةمدققة

78807083م�ساريع تكنولوجيا املعلومات

22161118م�ساريع بناء فروع

5456اأخرى

10512386107الإجمايل
امل�سدر: اإدارة بنك اجلزيرة

بلغت اللتزامات الراأ�سمالية للمجموعة يف 2017/09/30م ويف 2016/12/31م ويف 2015/12/31م ويف 2014/12/31م مائة و �سبعة )107( مليون ريال �سعودي، �ستة و ثمانني )86( 
مليون ريال �سعودي، مائة و ثالثة و ع�سرين )123( مليون ريال �سعودي و مائة و خم�سة )105( مليون ريال �سعودي على التوايل. تعود هذه اللتزامات اإلى بناء فروع وم�ساريع تكنولوجيا 

املعلومات.

فقد ارتفعت اللتزامات الراأ�سمالية املتعلقة مب�ساريع تكنولوجيا املعلومات يف املجموعة بن�سبة 2.6% من ثمانية و �سبعني )78( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/30م اإلى ثمانني )80( 
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م . 

يف عام 2016م، انخف�ست اللتزامات الراأ�سمالية للمجموعة بن�سبة 12.5% من ثمانني )80( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م اإلى �سبعني )70( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م 
ب�سبب اإنهاء جزء من امل�ساريع املعلوماتية.

اأما يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م. فقد ارتفعت اللتزامات الراأ�سمالية املتعلقة مب�ساريع تكنولوجيا املعلومات بن�سبة 18.6% من �سبعني )70( مليون ريال �سعودي يف 
عام 2016م اإلى ثالثة و ثمانني )83( مليون ريال �سعودي ب�سبب اإنهاء جزء من امل�ساريع املعلوماتية.

كما انخف�ست اللتزامات الراأ�سمالية املتعلقة مب�ساريع بناء فروع بن�سبة 27.3% من اثنني و ع�سرين )22( مليون ريال �سعودي يف 2014/12/31م اإلى �ستة ع�سر )16( مليون ريال 
�سعودي يف 2015/12/31م نتيجة انخفا�س اللتزامات الراأ�سمالية للم�ساريع املتعلقة باإن�ساء فروع جديدة، بالإ�سافة اإلى جتديد بع�س الفروع.

يف عام 2016م، انخف�ست اللتزامات الراأ�سمالية املتعلقة مب�ساريع بناء فروع بن�سبة 31.3% من �ستة ع�سر )16( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى اأحد ع�سر )11( مليون ريال 
�سعودي يف 2016/12/31م نتيجة انخفا�س اللتزامات الراأ�سمالية للم�ساريع املتعلقة باإن�ساء فروع جديدة، بالإ�سافة اإلى جتديد بع�س الفروع.

اما يف 2017/09/30م ارتفعت اللتزامات الراأ�سمالية املتعلقة مب�ساريع بناء فروع بن�سبة 63.6% من اأحد ع�سر )11( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م اإلى ثمانية ع�سر )18( 
مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع اللتزامات الراأ�سمالية للم�ساريع املتعلقة باإن�ساء فروع جديدة، بالإ�سافة اإلى جتديد بع�س الفروع.

قامئة التدفقات النقدية املوحدة51   4

اجلدول 6-51 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

ماليني الريـاالت ال�سعودية

فرتة الت�سعةفرتة الت�سعة

2014م
مدققة

 2015م
 مدققة

2016م 
مدققة

اأ�سهر املنتهية يف 
2016/09/30م غري 

مدققة

اأ�سهر املنتهية يف 
2017/09/30م غري 

مدققة

5721.287872720664�سايف الدخل للفرتة

423112195141240�سايف التعديالت لبنود التدفقات غري النقدية

)78(1141252)447(وديعة نظامية لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

)166(900769769)919(اأر�سدة م�ستحقة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية

482731292)31(ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

697515--القيمة العادلة املوجبة مل�ستقات مالية

978)1.108()50()671()6.633(قرو�س و�ُسلف

)383(8)18(12616عقارات اخرى، �سايف

)48()184()118(198)337(موجودات اأخرى



113

ماليني الريـاالت ال�سعودية

فرتة الت�سعةفرتة الت�سعة

2014م
مدققة

 2015م
 مدققة

2016م 
مدققة

اأ�سهر املنتهية يف 
2016/09/30م غري 

مدققة

اأ�سهر املنتهية يف 
2017/09/30م غري 

مدققة

5552.672)512(318)622(اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

)1.926(1.837570)4.896(6.487ودائع العمالء

)66(148)38(--قيمة عادلة �سالبة مل�ستقات مالية

61)195(55330مطلوبات اأخرى

2.2558191.061)3.370()2.435(التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

3.3211.6791.965)1.971()1.440(�سايف النقدية )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة الت�سغيلية

3.4074408137525متح�سالت اإ�ستحقاق وبيع ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة

)4.626()5.464()5.297()344()2.084(�سراء ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة

676--اإ�ستثمارات يف �سركة زميلة

)138()80()105()163()171(�سراء ممتلكات ومعدات

---8-متح�سالت بيع ممتلكات ومعدات

---32متح�سالت اأرباح م�ستلمة

)4.233()5.400()5.388()57(1.155�سايف النقدية )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة ال�ستثمارية

2.0062.02819--ا�سدار �سكوك لتعزيز راأ�س املال

-)1.007()1.007(--دفع �سكوك لتعزيز راأ�س املال

)190(----توزيعات اأرباح مدفوعة

)25()47()50(--زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

)196(949974--�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

)2.464()2.747()1.118()2.028()285(�سايف )النق�س( الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية

7.2136.9284.9144.9143.797النقدية و�سبه النقدية يف بداية الفرتة

6.9284.9003.7972.1671.333النقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة
امل�سدر: القوائم املالية املوحدة وادارة بنك اجلزيرة

يف عام 2015م، فقد ارتفع �سايف دخل املجموعة بن�سبة 125.0% نتيجة بيع قطعة ار�س بقيمة الف ومائة وت�سعة وثمانني )1.189( مليون ريال �سعودي، حيث كانت تبلغ قيمتها الدفرتية 
�ستمائة و�ستة ع�سر )616( مليون ريال �سعودي مت قيدها �سمن بند "اأ�سول عقارية اخرى، �سايف". 

يف عام 2016م، فقد انخف�س �سايف دخل املجموعة بن�سبة 32.2% من األف و مئتني و �سبعة و ثمانني )1.287( مليون ريال �سعودي يف 2015/12/31م اإلى ثمامنائة و اثنني و �سبعني 
)872( مليون ريال �سعودي يف 2016/12/31م ويعزى ذلك اإلى انخفا�س الربح الناجت عن بيع عقارات من مائتني و اأحد ع�سر )211( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م مقارنة مع 

خم�سة مئة و ثالثة و �سبعني مليون )573( ريال �سعودي يف عام 2015م.

و يف 2017/09/30م، فقد انخف�س �سايف دخل املجموعة مببلغ �ستة و خم�سني )56( مليون ريال �سعودي اإلى �ستمائة و اأربعة و �ستني )664( مليون ريال �سعودي يف 2017/09/30م 
نتيجة عدم وجود اأرباح ناجتة عن بيع عقارات.

تتعلق تعديالت البنود غري النقدية ب�سكل رئي�سي بعك�س تكاليف انخفا�س القيمة غري النقدية للقرو�س وال�ستثمارات و بعك�س الأ�ستهالك.

اأثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية ب�سكل ايجابي على �سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية خالل ال�سنة املالية 2016م )ارتفع بواقع خم�سة اآلف و �ستمائة و اأربعة 
و ع�سرين )5.624( مليون ريال �سعودي(، وقد نتج ذلك ب�سكل اأ�سا�سي عن:

ارتفاع مببلغ �سبعمائة و ت�سعة و �ستني )769( مليون ريال �سعودي يف الإيداعات لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى يف عام 2016م، و ارتفاع مببلغ ت�سعمائة )900(  �
مليون ريال �سعودي يف عام 2015م، مقابل انخفا�س بلغ ت�سعمائة وت�سعة ع�سر )919( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.

انخفا�س مببلغ خم�سني )50( مليون ريال �سعودي يف القرو�س و الت�سهيالت يف عام 2016م، و ب�ستمائة و واحد و �سبعني )671( مليون ريال �سعودي يف 2015م، و ب�ستة  �
اآلف و �ستمائة و ثالثة و ثالثني )6.633( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.

انخفا�س مببلغ ثمانية ع�سر )18( مليون ريال �سعودي يف العقارات الأخرى يف عام 2016م، و ارتفاع مببلغ �ستمائة و �ستة ع�سر )616( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م،  �
و ارتفاع باثني ع�سر )12( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.

ارتفاع مببلغ األف و ثمامنائة و �سبعة و ثالثني )1.837( مليون ريال �سعودي يف ودائع العمالء يف عام 2016م، و انخفا�س مببلغ اأربعة اآلف و ثمامنائة و �ستة و ت�سعني  �
)4.896( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م، مقابل ارتفاع ب�ستة اآلف و اأربعمائة و �سبعة و ثمانني )6.487( مليون ريال �سعودي و �سبعة اآلف و اأربعمائة )7.400( 

مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.
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وقد اأثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات ال�ستثمارية ب�سكل �سلبي على �سايف التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية خالل ال�سنة املالية 2016م و 2015م )ا�ستخدام نقدي بواقع 
خم�سة اآلف و ثالثمئة و ثمانية و ثمانني )5.388( و �سبعة و خم�سني )57( مليون ريال �سعودي على التوايل(، مقابل تاأثري ايجابي يف عام 2014م بلغ األف و مائة و خم�سة و خم�سني 

)1.155( مليون ريال �سعودي وقد نتج ذلك ب�سكل اأ�سا�سي عن:

متح�سالت من بيع ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة مببلغ ثمانية )8( مليون ريال �سعودي يف عام 2016م و اأربعمائة و اأربعني )440( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و  �
ثالثة اآلف و اأربعمائة و �سبعة )3.407( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م؛ مقابل �سراء ا�ستثمارات بالكلفة املطفاأة مببلغ خم�سة اآلف و مئتني و �سبعة و ت�سعني )5.297( 
مليون ريال �سعودي يف عام 2016م، و ثالثمائة و اأربعة و اأربعون )344( مليون ريال �سعودي يف عام 2015م و األفني و اأربعة و ثمانني )2.084( مليون ريال �سعودي يف عام 

2014م.

تتعلق تعديالت البنود غري النقدية ب�سكل رئي�سي بعك�س تكاليف انخفا�س القيمة غري النقدية للقرو�س وال�ستثمارات و بعك�س الأ�ستهالك.

اأثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية ب�سكل ايجابي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م البالغة األف و �ستون )1.060( مليون ريال �سعودي. وقد نتج ذلك 
ب�سكل اأ�سا�سي عن:

ارتفاع مببلغ ت�سعمائة و ثمانية و �سبعني )978( مليون ريال �سعودي يف القرو�س والت�سهيالت يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، و انخفا�س مببلغ األف ومائة  �
وثمانية )1.108( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م.

انخفا�س مببلغ مائة و �ستة و �ستني )166( مليون ريال �سعودي يف اأر�سدة م�ستحقة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م و  �
ارتفاع مببلغ �سبعمائة وت�سعة و�ستني )769( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م. 

املنتهية يف  � اأ�سهر  الت�سعة  الأخرى يف فرتة  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  لدى  الإيداعات  �سعودي يف  ريال  مليون  �سبعني )2.672(  و  اثنني  و  �ستمائة  و  األفني  ارتفاع مببلغ 
2017/09/30م، و ارتفاع مببلغ خم�سمائة وخم�سة وخم�سني )555( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م.

انخفا�س مببلغ ثالثمائة و ثالثة و ثمانني )383( مليون ريال �سعودي يف العقارات الأخرى يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م، مقابل ارتفاع مببلغ ثمانية  �
)8( ماليني ريال �سعودي فقط يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م.

انخفا�س مببلغ األف و ت�سعمائة و �ستة و ع�سرين )1.926( مليون ريال �سعودي يف ودائع العمالء يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م مقابل ارتفاع مببلغ  �
خم�سمائة و�سبعني )570( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م.

وقد اأثرت التغريات يف املوجودات واملطلوبات ال�ستثمارية ب�سكل �سلبي على �سايف التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية بواقع ا�ستخدام نقدي بقيمة اأربعة اآلف و مئتني و ثالثة و 
ثالثني )4.233( مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م و مبلغ خم�سة اآلف و اأربعمائة )5.400( مليون ريال �سعودي خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 

يف 2016/09/30م ، و قد نتج ذلك ب�سكل اأ�سا�سي عن:

متح�سالت ا�ستحقاق و بيع ا�ستثمارات لغري اأغرا�س املتاجرة مببلغ خم�سمائة وخم�سة وع�سرين )525( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م،  �
ومببلغ مئة و�سبعة وثالثني )137( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م.

�سراء ا�ستثمارات بالكلفة املطفاأة مببلغ اأربعة اآلف و �ستمائة و �ستة و ع�سرين )4.626( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2017/09/30م و مببلغ خم�سة  �
اآلف و اأربعمائة و اأربعة و �ستني )5.464( مليون ريال �سعودي يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2016/09/30م.

ت�سعني  و  �ستة  و  مائة  بلغت  و  املنتهية يف 2017/09/30م.  اأ�سهر  الت�سعة  ال�ستثمارية خالل فرتة  الأن�سطة  النقدي من  التدفق  �سايف  على  �سلبي  ب�سكل  التمويلية  الأن�سطة  اأثرت  وقد 
)196( مليون ريال �سعودي وقد نتج عن ممار�سة احلق يف ا�ستخدام الأدوات املالية الثانوية. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن البنك مل يقم بتوزيع اأي اأرباح خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف 

2016/12/31م و 2014م و 2015م.
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سياسة توزيع األرباح.51

يعتمد توزيع الأرباح يف امل�ستقبل على عدد من العوامل ت�سمل - دون ح�سر- ربحية البنك يف ال�سنوات القادمة، ومركزه املايل، ومتطلبات املالءة املالية، والحتياطيات القابلة للتوزيع، 
والتمويل املتاح لل�سركة، والظروف القت�سادية العامة، واحلاجة لإعادة ال�ستثمار، والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال البنك وغريها من العوامل التي قد يعتربها اأع�ساء جمل�س الإدارة هامة 

من وقت لآخر ، ف�ساًل عن العتبارات القانونية والنظامية الأخرى.

العمومية والتكاليف الأخرى، وتكوين  للم�ساهمني بعد خ�سم جميع امل�سروفات  ال�سنوية ال�سافية  الأرباح  بتوزيع  البنك  للبنك يقوم  الأ�سا�سي  النظام  املادة )43( من  ووفقًا لأحكام 
الحيتاطيات الالزمة ملواجهة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وخ�سائر ال�ستثمارات واللتزامات الطارئة )وفقًا ملا يراه جمل�س الإدارة( مبا يتفق مع اأحكام نظام مراقبة البنوك، وذلك 

على النحو التايل: 

حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�سريبة املقررة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني وتخ�سم من ن�سيبهم يف �سايف الربح.  اأ- 

يجنب �سنويًا 10% من الأرباح ال�سافية - بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة - لتكوين الحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية اأن توقف هذا التجنيب اأو تخفي�س  ب- 
الن�سبة يف حال اأ�سبح اإجمايل الحتياطي النظامي م�ساويًا لـ 30% من راأ�س مال البنك املدفوع. 

يخ�س�س مبلغ ل يقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع من الأرباح ال�سافية - بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة والحتياطي النظامي - للتوزيع على امل�ساهمني وفقًا ملا يقرتحه  ج- 
جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة. ويف حال كان املبلغ املتبقي من الأرباح ال�سافية اأقل من ح�سة امل�ساهمني يف الأرباح، فال يجوز للم�ساهمني املطالبة بتوزيعها من 

اأرباح ال�سنوات التالية. كما ل يجوز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما اأقرتحه جمل�س الإدارة. 

يتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي من الأرباح ال�سافية وفقًا ملا يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة.  د- 

ويحق للبنك الحتفاظ بالأرباح امل�ستحقة للم�ساهمني ل�سداد ديونهم اأو التزاماتهم. وتوزيع الأرباح على امل�ساهمني يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وذلك بعد احل�سول على 
موافقة كتابية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد. 

ومل يقم البنك بتوزيع اأي اأرباح عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م و2015م. وقد قام البنك بتوزيع اأرباح لل�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31م بواقع 50 هللة لل�سهم 
وبن�سبة 5% من راأ�س املال ومببلغ اإجمايل 200 مليون ريال. كما قام البنك بتاريخ 1439/05/22هـ املوافق 2018/02/08م بالإعالن على موقع تداول عن تو�سية جمل�س اإدارة البنك 
اإجمايل 262.400.000  اأرباح نقدية على م�ساهمي البنك عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31م بواقع 0.32 هللة لل�سهم وبن�سبة 3.2% من راأ�س مال البنك ومببلغ  بتوزيع 
ريال �سعودي علمًا باأن توزيع هذه الأرباح خا�سع ملوافقة اجلمعية العامة للبنك وتعديل ن�سبة احلد الأدنى ملبلغ الأرباح التي يجوز توزيعها مبوجب النظام الأ�سا�سي للبنك من 5% اإلى 
2.5% من راأ�س املال البنك. ويعتزم البنك احل�سول على موافقة اجلمعية العامة على توزيع هذه الأرباح بعد اإنهاء اإجراءات زيادة راأ�س ماله من 5.200.000.000 ريال �سعودي اإلى 
8.200.000.000 ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية والذي ميثل زيادة يف عدد اأ�سهم البنك من 520.000.000 �سهم عادي اإلى 820.000.000 �سهم عادي. وعليه، 
فاإن اإجمايل عدد الأ�سهم امل�ستحقة لهذه الأرباح �سيكون 820.000.000 �سهم عادي. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املوافقة على توزيع هذه الأرباح لن يكون �سمن بنود جدول اأعمال اجتماع 
اجلمعية العامة غري العادية التي �سُتعقد للموافقة على زيادة راأ�س مال البنك من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية واإمنا �سيقوم البنك بالدعوة لعقد اجتماع جمعية اآخر يف وقت لحق 

ُيعلن عنه يف حينه من خالل موقع تداول. 
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استخدام متحصالت الطرح.51

و�سبعمائة  األف  وخم�سون  و�ستة  و�ستمائة  مليون  وثمانون  واحد  نحو  منها  يخ�س�س  �سعودي،  ريـال   )3.000.000.000( مليارات  ثالثة  مببلغ  الطرح  متح�سالت  اإجمايل  يقدر 
وامل�ست�سار  املالييان ومديرا الكتتاب،  امل�ست�ساران  اأتعاب كل من  تت�سمن  والتي  نهائية،  تعترب تقريبية وغري  والتي  الطرح  تكاليف وم�ساريف  لتغطية  ريـال �سعودي   )81.656.700(
اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية  القانوين للبنك وامل�ست�سار القانوين ملتعهدي التغطية واملحا�سبني القانونيني، وم�ست�سار العناية املالية املتخ�س�س وغريهم من امل�ست�سارين، بالإ�سافة 
وم�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالكتتاب. ومن املتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سالت الطرح مبلغ ملياري ريال وت�سعمائة وثمانية ع�سر مليون وثالثمائة وثالثة 

واأربعون األف وثالثمائة )2.918.343.300( ريال �سعودي وذلك بعد خ�سم جميع م�ساريف وتكاليف الطرح. 

التي  الرقمية  وال�سركات وتطوير من�ساته  التو�سع يف قطاعي اخلدمات امل�سرفية لالأفراد  والتي �سترتكز على  التو�سعية  ا�ستخدام متح�سالت الطرح يف متويل خططه  البنك  يعتزم 
ي�ستخدمها يف عملياته الت�سغيلية بهدف حت�سني اأدائها. ويهدف البنك اإلى التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية لالأفراد وذلك بزيادة عدد عمالء اخلدمات امل�سرفية لالأفراد اإلى مليون عميل 
خالل الثالث �سنوات القادمة. كما �سيوا�سل البنك تطبيق ا�سرتاتيجيته املتمثلة يف تقدمي اخلدمات البنكية اإلى قطاعات جديدة ومنها القطاع ال�سحي، والقطاع التعليمي، وقطاع النقل، 
وقطاع الدفاع بهدف تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة لعمالء خدمات م�سرفية ال�سركات وحتديدًا ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة. كما يعتزم البنك ا�ستخدام متح�سالت الطرح يف 

تقوية قاعدته الراأ�سمالية وفقًا ملتطلبات موؤ�س�سة النقد.

و�سيقوم البنك بالإف�ساح للجمهور - فور علمه - يف حال وجود اختالف بن�سبة 5% اأو اأكرث بني ال�ستخدام الفعلي ملتح�سالت الطرح مقابل ما اأف�سح عنه يف ن�سرة الإ�سدار هذه. 
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إفادة الخرباء.51

واإفادتهم  و�سعاراتهم  اأ�سمائهم  اإدراج  التغطية على  املتخ�س�س ومتعهدي  املالية  العناية  للم�سدر وم�ست�سار  القانوين  وامل�ست�سار  املاليان  امل�ست�ساران  مت احل�سول على موافقة كل من 
بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة. كما مت احل�سول على موافقة املحا�سبني القانونيني على اإدراج اأ�سمائهم و�سعاراتهم وتقارير القوائم املالية املعدة من قبلهم يف هذه الن�سرة. ومل يتم 

�سحب اأي من املوافقات املذكورة بتاريخ هذه الن�سرة. كما اأنه لي�س لأي من املذكورين اأعاله اأي اأ�سهم اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف البنك اأو اأي �سركة تابعة له. 
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 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتري املجلس وأعضاء اإلدارة العليا.1 1

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:

مل ي�سهر اأي منهم يف اأي وقت من الأوقات اإفال�سه اأو خ�سع لأي اإجراءات اإفال�س.  �

مل يتم تعيني اأي منهم يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف اأي �سركة مع�سرة خالل ال�سنوات اخلم�س التي �سبقت تاريخ هذه الن�سرة. �

با�ستثناء ما ورد يف الق�سم 12 )"املعلومات القانونية"(، لي�س البنك اأو اأي من �سركاته التابعة اأو الزميلة طرًفا يف اأي دعاوى ق�سائية اأو مطالبات اأو اإجراءات حتقيق )�سواء  �
كانت قائمة اأو مهدد باإقامتها( من �ساأنها منفردة اأو جمتمعة اأن توؤثر جوهرًيا على �سري اأعمال البنك اأو �سركاته التابعة اأو الزميلة. 

با�ستثناء ما ورد يف الق�سم 12 )"املعلومات القانونية"(، اأن اع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لي�سوا طرفا يف اأي دعاوى ق�سائية اأو مطالبات او اإجراءات حتقيق )مبا  �
يف ذلك اأي دعاوى قائمة اأو مهدد باإقامتها( من �ساأنها �سواء منفردة اأو جمتمعة اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا يف اأعمال البنك و�سركاته التابعة اأو مركزها املايل. كما يقرون باأنه 
لي�س هناك اأي اإجراءات حتقيق قائمة مع البنك اأو مع �سركاته التابعة اأو الزميلة وباأنهم لي�سوا طرفا يف اأي دعاوى ق�سائية اأو مطالبات او اإجراءات حتقيق )مبا يف ذلك اأي 

دعاوى قائمة اأو مهدد باإقامتها( من �ساأنها �سواء منفردة او جمتمعة اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا يف اأعمال البنك و�سركاته التابعة اأو مركزها املايل . 

اأن املخ�س�سات املر�سودة من قبل البنك مالئمة ومتوافقة مع الأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد. �

ل توجد اأي خمالفة حالية قائمة بخ�سو�س ما تفر�سه اجلهة الرقابية من معدلت الكفاية املالية. �

مل يقدم اأي من امل�ساهمني الكبار اأي التزام بخ�سو�س الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية. �

مع مراعاة ما هو مف�سح عنه يف الق�سم 2-2-14 )"املخاطر املرتبطة بالتعامالت والتفاقيات مع الأطراف ذوي العالقة"(، مت الإف�ساح يف هذه الن�سرة عن جميع العمليات  �
والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة.

مت الإف�ساح عن جميع ال�سروط والأحكام التي من املمكن اأن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�سهم البنك. �

اأن البنك و�سركاته التابعة ح�سلوا على جميع الرتاخي�س والت�ساريح الالزمة ملمار�سة اأعمالهم وال�ستمرار فيها حتى تاريخ هذه الن�سرة، با�ستثناء ترخي�س ال�ستثمار  �
الأجنبي.

اأن جميع التعامالت البنكية مع الأطراف ذوي العالقة تتم ب�سروط م�ساوية لل�سروط املطبقة على التعامالت التي تتم مع الأطراف الأخرى يف ظروف مماثلة حيث تتم  �
على اأ�س�س جتارية بحتة وباأن البنك ملتزم باأحكام نظام مراقبة البنوك وبالأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد ذات العالقة وباملادة 73 من نظام ال�سركات.

با�ستثناء ما هو مف�سح عنه يف الق�سم 12 )"املعلومات القانونية"(، ل يوجد اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه بتاريخ هذه الن�سرة فيه لأي منهم اأو اأي �سخ�س  �
من اأقاربهم اأو التابعني لهم م�سلحة جوهرية يف اأعمال البنك.

بخالف ما ورد يف الق�سم 5 )"اإدارة البنك وحوكمته"(، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف البنك اأو يف اأي من �سركاته  �
التابعة. 

با�ستثناء ما هو مف�سح عنه يف الق�سم 4-3-5 )"ال�سكوك"(، مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل البنك اأو اأي من �سركاته  �
التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال البنك اأو اأي من �سركاته التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الـ )12( �سهرًا التي ت�سبق تاريخ  �
هذه الن�سرة.

ل توجد اأي نية حاليًا لإجراء اأي تغيري جوهري يف اأن�سطة البنك كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �

ل يوجد لدى البنك اأي برامج اأ�سهم للموظفني اأو غريها من الرتتيبات التي ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال البنك، كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �

اأن البنك و�سركاته التابعة لديهم التاأمني الكايف حلمايتهم من اأي حدث قد ينتج عنه اآثارًا �سلبية جوهرية. �

ل يتمتع اأع�ساء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني بحق الت�سويت على اأي عقد اأو عر�س لهم فيه م�سلحة. �

اأن البنك ملتزم بالبنود اخلا�سة باتفاقيات التمويل )كمقرت�س( وملتزم بالأنظمة املنظمة لعمليات اقرتا�س البنوك وعمليات الإقرا�س. �

اأن البنك مار�س ن�ساطًا رئي�سًا خالل ثالث �سنوات مالية على الأقل حتت اإ�سراف اإدارة مل تتغري يف جمملها تغريًا جوهريًا، مع العلم باأنه مت تعيني جمل�س اإدارة جديد بتاريخ  �
2016/01/01م والذي يت�سمن عدد من الأع�ساء الذين مل يكونوا موجودين يف دورة جمل�س الإدارة ال�سابقة.

اأنهم لي�سوا على دراية باأي معلومات تتعلق باأي �سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر جوهريًا - ب�سكل  �
مبا�سر اأو غري مبا�سر - على عمليات البنك. 

اأن جميع قرارات جمل�س الإدارة ت�سدر وفقًا لأحكام النظام الأ�سا�سي ونظام ال�سركات.  �

مع مراعاة ما هو مف�سح عنه يف الق�سم 2 )"عوامل املخاطرة"(، اأن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية قد اأعدت على اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم  �
تعار�س امل�سالح ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة والتي ت�سمل اإ�ساءة ا�ستخدام الأ�سول واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع الأ�سخا�س ذوي العالقة، بالإ�سافة 
اإلى التاأكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�سغيلية والتاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقا ملتطلبات لئحة حوكمة ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س 

الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.

اأنهم لي�سوا على دراية بت�سريعات اأو تنظيمات حملية اأو دولية جديدة اأو متوقعة تتعلق بالأعمال امل�سرفية قد يكون لها تاأثري على اأعمال البنك وو�سعه املايل.  �

مع مراعاة ما هو مف�سح عنه يف الق�سم 2 )"عوامل املخاطرة"(، اأنه ل توجد اأي عوامل مو�سمية اأو دورات اقت�سادية متعلقة بالن�ساط قد يكون لها تاأثري يف الأعمال والو�سع  �
املايل للبنك. 

مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري للبنك اأو اأي من �سركاته التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �
الإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار هذه.
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اإ�سافة اإلى الإقرارات امل�سار اإليها اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

باأنه ل يوجد اأي حق خيار على اأي من اأ�سهم البنك اأو اأي من �سركاته التابعة. �

اأن البنك ملتزم بالأنظمة والتعليمات التي تنظم تقدمي القرو�س النقدية لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو �سمانها. �

اأّن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2014م، و2015م، 2016م وفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م،  �
والإي�ساحات املرفقة بها قد مّت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية املطلوب اتباعها من البنوك بناًء على تعليمات موؤ�س�سة النقد. 

اأن البيانات املالية قد مت احل�سول عليها من القوائم املالية املوحدة، دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها لل�سنوات املنتهية يف 2014م، و2015م، و2016م وفرتة الت�سعة  �
اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م.

مع مراعاة ما هو مف�سح عنه الق�سم 12 )"املعلومات القانونية"(، ل يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال  �
والعقود التي تتم حل�ساب البنك اإل برتخي�س من اجلمعية العامة. كما يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة باإبالغ املجل�س عن م�ساحلهم ال�سخ�سية، املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يف 

الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب البنك. ولن ي�سرتك الع�سو ذي امل�سلحة يف اأي ت�سويت على القرار ال�سادر يف هذا ال�ساأن.

مع مراعاة ما هو مف�سح عنه الق�سم 12 )"املعلومات القانونية"(، ل يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ي�سرتك يف عمل من �ساأنه مناف�سة اأعمال البنك اإل  �
برتخي�س من اجلمعية العامة.

لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي الت�سويت على الأتعاب واملكافاآت املمنوحة لهم. �
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ملخص النظام األسايس.111

يت�سمن هذا الق�سم ملخ�سًا للنظام الأ�سا�سي احلايل لل�سركة. وبالتايل فاإنه ينبغي الرجوع للن�سخة الكاملة من النظام الأ�سا�سي واملتاحة للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة )ملزيد من 
التفا�سيل، الرجاء مراجعة الق�سم 18 ) "امل�ستندات املتاحة للمعاينة"(. ويعتزم البنك تعديل واإ�سافة عدد من املواد يف النظام الأ�سا�سي مبا يتنا�سب مع متطلبات موؤ�س�سة النقد ونظام 
ال�سركات ومبا يعك�س الزيادة يف راأ�س املال. و�سُتعر�س التعديالت املقرتحة على امل�ساهمني للموافقة عليها خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�س بزيادة راأ�س املال. عليه، 
فاإن امللخ�س اأدناه يعك�س ملخ�سًا لالأحكام الواردة يف النظام الأ�سا�سي احلايل لل�سركة. ولالإطالع على التعديالت املقرتحة، الرجاء مراجعة م�ستند التعديالت على النظام الأ�سا�سي 

والذي �سيكون مرفقًا بدعوة اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. 

تأسيس الرشكة11   11

تاأ�س�ست ال�سركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم 46/م ال�سادر بتاريخ 1395/6/12هـ )املوافق 1975/6/21م(. 

اسم الرشكة وتأسيسها21   11

ا�سم ال�سركة هو "بنك اجلزيرة".

املركز الرئييس للرشكة21   11

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة جدة، ويجوز بقرار من اجلمعية العمومية نقل املركز الرئي�سي اإلى اأي مدينة اأخرى داخل اململكة العربية ال�سعودية. ويجوز ملجل�س الإدارة اإن�ساء 
فروع ووكالت داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها وتعيني مرا�سلني يف الأماكن التي قد تكون �سرورية لعمليات ال�سركة، على اأن يكون كل ذلك خا�سعًا لأي قانون اأو نظام اأو تعليمات 

�سادرة من ال�سلطات املخت�سة. 

أغراض الرشكة31   11

مزاولة كافة الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية حل�سابها اأو حل�ساب الغري داخل اململكة اأو خارجها، وتت�سمن هذه الأعمال- على �سبيل املثال ل احل�سر - ما يلي:

فتح احل�سابات اجلارية وتلقي الودائع حتت الطلب، بالعملة ال�سعودية اأو غريها من العمالت الأخرى. �

فتح ح�سابات التوفري ومزاولة اأعمال التوفري والإدخار بالعملة ال�سعودية اأو غريها من العمالت.  �

حيازة ومتلك وبيع والتعامل بالعمالت الأجنبية وامل�سكوكات واملعادن الثمينة. �

تقدمي التمويل والت�سهيالت بالريالت ال�سعودية اأو بعمالت اأخرى على اأ�سا�س امل�ساركة بالربح واخل�سارة اأو وفقًا لأي اأ�س�س اأخرى. �

اإ�سدار وقبول والتعامل يف الأوراق التجارية كال�سندات لأمر والكمبيالت وال�سيكات وقبول والتعامل باأوراق النقد والنقود املعدنية والعمالت من كل نوع. �

الإقرتا�س اأو احل�سول على التمويل باأي طريقة تتنا�سب مع القواعد املحددة لعمل ال�سركة واإبرام العقود وتقدمي ال�سمانات والكفالت والرهون املتعلقة بذلك، �سواء داخل  �
اململكة اأو خارجها.

فتح اإعتمادات م�ستندية واإ�سدار خطابات ال�سمان، وكذلك منح الت�سهيالت امل�سرفية لال�سترياد والت�سدير والتجارة املحلية. �

القيام بعمل الوكيل اأو املرا�سل اأو املمثل للم�سارف املحلية والأجنبية. �

فتح ح�سابات باإ�سم ال�سركة لدى امل�سارف املحلية والأجنبية اأو املوؤ�س�سات املالية الأخرى. �

اإن�ساء �سناديق الإيداع )اخلزائن( واإدارتها وتاأجريها. �

مزاولة عمل الوكيل لتح�سيل الأموال والكمبيالت وال�سندات لأمر واأي وثائق اأخرى يف اململكة وخارجها. �

اإن�ساء وت�سغيل واإدارة امل�ستودعات واملخازن الأخرى لتخزين الب�سائع وال�سلع، وكذلك توفري التمويل ب�سمان هذه الب�سائع وال�سلع. �

القيام بتح�سيل الأموال امل�ستحقة لدى الغري واإعطاء خمال�سة بها، �سواء داخل اململكة اأو خارجها، بالنيابة عن اأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري اأو ب�سفته اأمينا عليها، اأو  �
منفذًا لو�سية.

تلقي النقود وامل�ستندات والأ�سياء ذات القيمة كوديعة اأو قر�س اأو حلفظها واإ�سدار الإي�سالت املثبتة لذلك. �

القيام بعمليات حتويل الأموال اإلى داخل اململكة وخارجها. �

اإدارة وبيع وا�ستغالل وحيازة والتعامل يف اأية اأموال اأو حقوق اأو م�سلحة يف اأي مال منقول اأو ثابت قد يوؤول اإلى ال�سركة اأو تتملكه اأو يدخل يف حوزتها ا�ستيفاء لكل اأو بع�س  �
مطلوباتها اأو �سمانًا لأية قرو�س اأو ت�سهيالت مقدمة منها اأو قد تتعلق باأي طريقة اأخرى بهذه املطالبة اأو بهذا ال�سمان، وذلك يف احلدود املقررة يف الأنظمة.

الإ�سراف على اإدارة وحدات واأموال الإ�ستثمار وال�سرتاك يف اأ�سواق روؤو�س املال بهدف ترويج الأ�ساليب الإ�سالمية يف جمال ال�ستثمار والتمويل. �

امل�ساركة يف جميع الن�ساطات ال�ستثمارية املختلفة من جتارية وزراعية و�سناعية وعقارية وغريها وفق اأحكام النظام. �

تاأ�سي�س ال�سركات التابعة اأو امل�ساهمة اأو ال�سرتاك باأية طريقة يف �سركات اأو هيئات ذات ن�ساط يدخل �سمن اأغرا�س ال�سركة اأو يكون م�سابهًا اأو متممًا لها اأو ي�ساعد على  �
حتقيقها والندماج فيها اأو �سراوؤها. كما يجوز اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع ال�سركات الأخرى مبا ل يتجاوز ( 20%( من اإحتياطاتها ول يزيد عن 
) 10%( من راأ�س مال ال�سركة التي ت�سارك فيها واأن ل يتجاوز اإجمايل هذه امل�ساركات قيمة الحتياطات مع اإبالغ اجلمعية العامة العادية يف اأول اإجتماع لها وكل ذلك مع 

مراعاة اأحكام الأنظمة واللوائح ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اإ�سدار �سكوك القرو�س امل�سرتكة واملخ�س�سة وغري ذلك من �سيغ التمويل التي ل تتعار�س مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة و�سيا�ساتها املعلنة على اأن يتوافق ذلك مع نظام  �
مراقبة البنوك وبعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.

القيام بجميع الأعمال والت�سرفات الأخرى التي يكون من �ساأنها اأن ت�سهم يف تقدمي وحتقيق اأهداف ال�سركة اأو ات�ساع اأعمالها. �

القيام باأي عمليات م�سرفية اأخرى غري حمظورة مبقت�سى اأنظمة البنوك والنقد النافذة يف اململكة.  �

تخ�سع جميع الأعمال اأعاله لأحكام نظام مراقبة البنوك ونظام ال�سركات والأنظمة الأخرى ال�سارية املفعول يف حينها.  �
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مدة الرشكة31   11

مدة ال�سركة )99( ت�سع وت�سعون �سنة تبداأ من تاريخ تاأ�سي�سها. وجتوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

رأس مال الرشكة41   11

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )5.200.000.000( خم�سة مليارات ومائتي مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )520.000.000( خم�سمائة وع�سرون مليون �سهم نقدي وعادي قيمة ال�سهم ع�سرة 
)10( ريالت �سعودية.

إصدار األسهم51   11

تبلغ القيمة ال�سمية لكل �سهم )10( ريالت �سعودية، ول يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية، ولكن يجوز اإ�سدارها ب�سعر اأعلى ويف هذه احلالة يحول ما زاد من �سعر الإ�سدار عن 
القيمة ال�سمية اإلى الحتياطي النظامي حتى ولو بلغ هذا الحتياطي حده الأق�سى املحدد له. وتكون اأ�سهم ال�سركة غري قابلة للتجزئة، فاإذا ملك ال�سهم الواحد عدة اأ�سخا�س وجب 

عليهم اأن ينتخبوا اأحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكونون م�سئولني بالت�سامن عن اأي التزام نا�سئ عن ملكية الأ�سهم. 

تداول األسهم51   11

تكون الأ�سهم قابلة للتداول مع مراعاة القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة و الأنظمة الأخرى ال�سارية املفعول يف اململكة. ومل ين�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأي اأحكام متعلقة 
باحلقوق اأو القيود املتعلقة باأ�سهم ال�سركة اأو اأي اأوراق مالية اأخرى، اأو اأي اأحكام تنظم تعديل حقوق الأوراق املالية وفئاتها، مع مراعاة ما هو من�سو�س عليه يف هذا الق�سم فيما يتعلق 
بحقوق الت�سويت وح�سور اجلمعيات العامة واحل�سول على اأرباح. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه مبوجب املادة 110 من نظام ال�سركات مُينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم، والتي 
ت�سمل على وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من الأرباح املقرر توزيعها، واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية، واحلق يف ح�سور اجلمعيات 
العامة وامل�ساركة يف املداولت والت�سويت على القرارات املقرتحة يف هذه الجتماعات، واحلق يف الت�سرف يف الأ�سهم، وحق طلب الإطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها، واحلق يف مراقبة 

اأعمال جمل�س الإدارة، واحلق يف رفع دعاوى امل�سئولية �سد اأع�ساء جمل�س الإدارة، واحلق يف الطعن بالبطالن يف القرارات التي ُاعتمدت يف اجلمعيات العامة.

حجز وبيع األسهم51   11

يجوز لل�سركة اأن حتجز على الأ�سهم امل�سجلة لديها با�سم اأحد امل�ساهمني اأو التي ميلكها بال�سرتاك مع �سخ�س اآخر وعلى اأية اأرباح غري مدفوعة عنها لتاأمني ت�سديد القرو�س اأو الوفاء 
باللتزامات اأو التعهدات التي تعاقد عليها امل�ساهم مع ال�سركة اإما منفردا اأو بال�سرتاك مع �سخ�س اأخر . فاإذا تخلف عن ت�سديد الدين بعد تبليغه اإ�سعارا بذلك مدته اأ�سبوعان، يكون 

ملجل�س الإدارة احلق يف بيع الأ�سهم املحجوزة ل�سرتداد املبلغ املطلوب لل�سركة . ويدفع ملالك الأ�سهم اأو ملمثله ما زاد من ح�سيلة البيع عن املبلغ امل�ستحق .

زيادة رأس املال1 1   11

جتوز زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة واحدة اأو عدة مرات بقرار يتخذ يف اجلمعية غري العادية �سريطة اأن يكون راأ�س املال الأ�سلي قد دفع بكامله. ويجب اأن يعني القرار الكيفية الواجب 
اإتباعها لزيادة راأ�س املال. ويكون مل�ساهمي ال�سركة الأولوية يف الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة. 

تخفيض رأس املال111   11

يجوز للجمعية غري العادية اأن تقرر تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا تكبدت ال�سركة خ�سارة. ول يجوز اتخاذ مثل هذا القرار اإل اإذا قدم مراجعو ح�سابات ال�سركة 
تقريرا يبني مربرات هذا الإجراء والتزامات ال�سركة وتاأثري التخفي�س على تلك اللتزامات. ويجب اأن يحدد القرار كيفية اإجراء التخفي�س.

 واإذا كان التخفي�س راجعًا اإلى زيادة راأ�س املال عن حاجات ال�سركة، وجب اأن يطلب من الدائنني اأن يقدموا اعرتا�ساتهم على هذا الإجراء خالل 60 يوما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س 
يف اإحدى ال�سحف اليومية املنت�سرة يف املدينة التي يقع فيها مقر ال�سركة الرئي�سي امل�سجل .فاإذا اأعرت�س اأي اأحد من الدائنني وقدم اإلى ال�سركة ادعاءا �سحيحا خالل التاريخ املعني، 

فعلى ال�سركة اأن تدفع له دينه اإذا كان م�ستحقا اأو اأن تقدم كفالة مقبولة لدفع املبلغ يف تاريخ ا�ستحقاقه. 

أدوات الدين121   11

يجوز لل�سركة اإ�سدار اأي نوع من اأنواع اأدوات الدين القابلة للتداول مثل ال�سكوك مبختلف اأنواعها �سواء يف جزء اأو عدة اأجزاء اأو من خالل �سل�سلة من الإ�سدارات اأو مبوجب برنامج اأو 
اأكرث تن�سئها ال�سركة من وقت لآخر �سواء كانت لالكتتاب العام اأو غري ذلك داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها بالعملة ال�سعودية اأو باأي من العمالت الأجنبية.

إدارة الرشكة121   11

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ت�سعة اأع�ساء يتم انتخابهم من قبل اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات. ويجوز دائما اإعادة انتخاب وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة131   11

تنتهي الع�سوية يف املجل�س يف احدى احلالت التالية:

بانتهاء مدتها. اأ- 

با�ستقالة الع�سو اأو وفاته. ب- 

اإذا اأ�سبح غري �سالح للع�سوية وفقًا لأحكام اأي نظام نافذ يف اململكة العربية ال�سعودية. ج- 

بعزله بقرار من اجلمعية العامة ي�سدر باأغلبية م�ساهمني ميلكون الثلثني اإذا مل يكن العزل بطلب من جمل�س الإدارة وبالأغلبية الب�سيطة اإذا كان العزل بناء على طلب  د- 
جمل�س الإدارة.

اإذا اأ�سبحت قواه العقلية غري �سليمة. هـ- 
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اإذا حكم باإدانته يف جرمية خملة بالأمانة اأو الغ�س اأو ما�سة بال�سرف. و- 

اإذا حكم باإفال�سه اأو اأجرى ترتيبات اأو �سلحًا مع دائنيه. ز- 

اإذا اأ�سبح ع�سوًا يف جمل�س اإدارة اأي بنك اآخر يف اململكة العربية ال�سعودية. ح- 

واإذا �سغر مركـز اأحد اأع�ساء املجل�س جاز للمجل�س اأن يعني موؤقتًا ع�سوًا يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها للتثبيت، ويكمل 
الع�سو اجلديد مدة �سلفه. واإذا هبط عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم 

من الأع�ساء.

جواز رشاء الرشكة ألسهمها أو ارتهانها131   11

يجوز لل�سركة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اأو ترتهنها وفقًا ل�سوابط ت�سعها اجلهات املخت�سة، وذلك بعد احل�سول على عدم ممانعة م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ول يكون لالأ�سهم 
التي ت�سرتيها ال�سركة اأ�سوات يف جمعيات امل�ساهمني. ويجوز لل�سركة اأن ترهن اأ�سهمها وفقًا ل�سوابط ت�سعها اجلهات املخت�سة، ويكون للدائن املرتهن قب�س الأرباح وا�ستعمال احلقوق 

املت�سلة بال�سهم، ما مل يتفق يف عقد الرهن غري ذلك، عدا اأنه ل يجوز للدائن املرتهن ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني اأو الت�سويت فيها. 

صالحيات املجلس141   11

دون الإخالل بال�سالحيات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سالحيات لإدارة اأعمال ال�سركة والإ�سراف على �سوؤونها. وللمجل�س يف �سبيل القيام بواجباته مبا�سرة 
كافة ال�سلطات والقيام بكافة الأعمال والت�سرفات التي يحق لل�سركة اإجراوؤها. ويتمتع جمل�س الإدارة ب�سالحية اإبرام القرو�س والت�سهيالت لآجال تزيد مدتها على ثالث )3( �سنوات 
والقيام ب�سراء وبيع العقارات ورهنها، واإبراء ذمة مديني ال�سركة وعقد ال�سلح واللجوء اإلى الق�ساء وقبول التحكيم وتاأ�سي�س �سركات وهيئات وامل�ساركة ومتلك احل�س�س اأو الأ�سهم يف 
�سركات اأو موؤ�س�سات اأخرى داخل وخارج اململكة والإ�سراف عليها واإدارتها. وملجل�س الإدارة ال�سلطة الكاملة يف عقد اتفاقية اإدارة فنية بني ال�سركة واأية �سركة متخ�س�سة يف الأعمال 

البنكية اأو الدخول يف �سراكة معها وذلك بعد اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويحق ملجل�س الإدارة اأن يعهد باأي من �سلطاته اإلى رئي�سه و/اأو اإلى الع�سو املنتدب اأو اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة اأو اإلى اأي جلنة مكونة من اأع�ساء يف املجل�س اأو اإلى اأي من املوظفني 
املفو�سني اأو العاملني يف ال�سركة. ويحق للمجل�س اأي�سا من وقت لأخر اأن يفو�س اأي �سخ�س ب�سلطة اأو �سلطات حمددة للمدة التي يراها املجل�س منا�سبة. ومع ذلك ل يحق ملجل�س الإدارة 
التربع ب�سيء من اأموال ال�سركة اإل يف احلدود املقررة يف الأنظمة واللوائح النافذة يف اململكة. ومل ين�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأي �سالحية تعطي اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو 
كبار التنفيذيني حق القرتا�س من امل�سدر، مع العلم اأنه يحق لل�سركة اإقرا�س اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني وفقًا لأحكام املادة )73( من نظام ال�سركات واأنظمة وتعليمات 

موؤ�س�سة النقد ذات العالقة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة151   11

تكون مكافاآت وبدل ح�سور رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة وفقا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة يف هذا ال�ساأن، ويح�سل ع�سو اللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يح�سره على نف�س 
البدل املقرر عن ح�سور جل�سات جمل�س الإدارة، وتدفع ال�سركة لالأع�ساء كل النفقات الفعلية التي يتحملونها يف �سبيل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا فيها م�سروفات 

ال�سفر والإقامة والإيواء. 

وي�سمل تقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي اإلى اجلمعية العامة العادية بيانا �سامال لكل ما ح�سل عليه الأع�ساء من مبالغ خالل �سنة ال�سركة املالية من مكافاأة وبدل ح�سور وم�سروفات 
نرثية ، وكذلك املزايا النقدية اأو العينية كما ي�سمل التقرير بيان املبالغ التي ح�سل عليها اأع�ساء جمل�س الإدارة بو�سفهم مفو�سني بالإدارة يف ال�سركة اأو عاملني بها اأو ما قب�سوه مقابل 

خدمات فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�سارية.

اللجنة التنفيذية151   11

ي�سكل جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه جلنة تنفيذية موؤلفة من خم�سة اأع�ساء مبا فيهم الرئي�س، وللمجل�س اأن يغريهم واأن يعني من �سغرت ع�سويته منهم. ويحدد املجل�س �سالحيات 
واخت�سا�سات اللجنة التنفيذية. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بدعوة من رئي�سها اأو بناء على طلب اثنني من الأع�ساء.

ول يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �سحيحا اإل اإذا ح�سره اأربعة اأع�ساء على الأقل باأنف�سهم اأو بطريق الوكالة ب�سرط األ يقل عدد الأع�ساء احلا�سرين باأنف�سهم عن ثالثة ول يجوز للع�سو 
اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف اللجنة التنفيذية. وت�سدر اللجنة قراراتها بالأغلبية فاإذا ت�ساوت الأ�سوات يكون �سوت الرئي�س مرجحًا، وتثبت مداولت اللجنة وقراراتها وتو�سياتها 
يف حما�سر موقعة من رئي�س اللجنة وال�سكرتري وتوزع على كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة. وميكن ح�سور اإجتماعات اللجنة والت�سويت على القرارات من خالل الت�سال املرئي اأو الت�سال 
امل�سموع اأو كالهما، ويعد احل�سور بهذه الطريقة ح�سورًا �سخ�سيًا. وميكن اإ�سدار قرارات اللجنة بالتمرير اإل اإذا طلب اأحد الأع�ساء كتابة عقد اجتماع اللجنة للمداولة فيه، وتدفع 

لأع�ساء اللجنة التنفيذية بدلت ح�سور جل�سات يقررها جمل�س الإدارة يف حدود اأي قيود يف الأنظمة واللوائح ذات العالقة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب وسكرتري مجلس اإلدارة151   11

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سا له ونائبا للرئي�س وع�سوًا منتدبًا، ويراأ�س رئي�س املجل�س اإجتماعات اجلمعية العامة وجمل�س الإدارة. وميثل ال�سركة اأمام كل ال�سلطات املخت�سة 
واأمام الق�ساء واأمام الغري، ويقوم الرئي�س بكافة املهام الأخرى التي يعهد بها اليه املجل�س. كما ميثل رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه يف عالقاته مع الغري ولأي منهما حق التوقيع على عقود 
تاأ�سي�س ال�سركات التابعة واإبرام كافة العقود الأخرى وبيع و�سراء ورهن وفك رهن وفرز العقارات وقب�س الثمن واإفراغ العقارات اأمام كاتب العدل وجهات الخت�سا�س وذلك يف احلدود 

املقررة بقرارات جمل�س الإدارة. ولهما حق تفوي�س الغري.

كما يخت�س الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب بتنفيذ �سيا�سات ال�سركة التي يحددها جمل�س الإدارة ويقوم بالإ�سراف العام على عمليات ال�سركة وهو امل�سوؤول التنفيذي لل�سركة، وملجل�س 
الإدارة اأن يعهد اأو ي�سند اإلى الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب اأي �سالحية ميار�سها املجل�س وذلك طبقا لأحكام و�سروط وقيود يرى املجل�س اأنها منا�سبة، كما يحق ملجل�س الإدارة من 
وقت لآخر اأن يلغي اأو ي�سحب اأو يغري اأي اأو جميع هذه ال�سالحيات. ويعني جمل�س الإدارة �سكرتريًا من بني اأع�ساءه اأو من غريهم ويخت�س باإثبات مداولت املجل�س وقراراته وت�سويتها 
يف ال�سجل اخلا�س، ويتم حتديد �سالحياته ومكافاآته بقرار من جمل�س الإدارة. ول تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب وال�سكرتري اإذا كان ع�سو جمل�س الإدارة عن مدة ع�سوية كل 

منهم يف املجل�س ويجوز دائمًا اإعادة تعيينهم.
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اجتامعات املجلس1 2   11

يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة م�سحوبة بجدول الأعمال. ويجب على رئي�س املجل�س اأن يدعو اإلى الإجتماع متى طلب اإليه ذلك اإثنان من الأع�ساء. توجه الدعوة لكل 
ع�سو بالربيد امل�سجل اأو بالفاك�س او بالربيد الإلكرتوين قبل املوعد املحدد لالإجتماع باإ�سبوعني على الأقل، ويف حالة تغيب الرئي�س عن اأي اإجتماع يراأ�س الإجتماع نائب الرئي�س ويف حالة 

غيابهما يراأ�س الإجتماع ع�سو املجل�س الذي ينتخبه الأع�ساء احلا�سرون لهذا الغر�س. 

نصاب وقرارات املجلس211   11

ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإل اإذا ح�سره على الأقل خم�سة اأع�ساء باأنف�سهم اأو بطريق الإنابة لع�سو اآخر يف املجل�س، ول يجوز اأن ينوب ع�سو واحد عن اأكرث من ع�سو من اأع�ساء 
جمل�س الإدارة. وميكن ح�سور اجتماعات املجل�س والت�سويت على القرارات من خالل الإت�سال املرئي اأو الت�سال امل�سموع اأو كالهمها، ويعد ح�سور ع�سو املجل�س بهذه الطريقة ح�سورًا 
�سخ�سيًا. وتتخذ قرارات املجل�س يف اجتماعاته باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين اأو املمثلني يف الجتماع، ويف حالة الت�ساوي يرجح اجلانب الذي �سوت مع الرئي�س اأو من ينوب عنه. 

وميكن اإ�سدار قرارات املجل�س بالتمرير اإل اإذا طلب اأحد الإع�ساء كتابة عقد اجتماع املجل�س للمداولة فيه. 

ل يجوز اأن يكون لع�سو يف املجل�س اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي متت حل�ساب ال�سركة. وعلى ع�سو جمل�س الإدارة اأو اأي من جلان املجل�س اأن يبلغ املجل�س 
مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي 

ي�سدر بهذا ال�ساأن. 

سجل اجتامعات املجلس واللجنة التنفيذية221   11

تثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر توزع على كافة اأع�ساء املجل�س ويوقعها الرئي�س وال�سكرتري بعد الت�سديق عليها من املجل�س وذلك بتوقيع جميع الأع�ساء احلا�سرين على 
اإحدى ن�سخ املح�سر وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري. 

جمعيات املساهمني221   11

تعقد جمعيات امل�ساهمني يف املدينة التي يوجد فيها مقر ال�سركة الرئي�سي. ولكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية وغري العادية. وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا 
اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�سركة حل�سور اجلمعية العامة والت�سويت نيابة عنه. ويكون لكل م�ساهم �سوت واحد عن كل �سهم ميثله يف جمعيات امل�ساهمني على 
اأنه ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ي�سوتوا على قرارات تتعلق باإبراء ذمتهم من امل�سئولية املرتتبة على اإدارتهم ويجب اإ�ستخدم الت�سويت الرتاكمي يف حال انتخاب اأع�ساء جمل�س 

الإدارة، بحيث ل يجوز ا�ستخدام حق الت�سويت لل�سهم اأكرث من مرة واحدة .

وتعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية اأو غري العادية بناء على طلب جمل�س الإدارة. وعلى جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية اإذا طلبت ذلك موؤ�س�سة النقد اأو مراقبا 
احل�سابات اأو جلنة املراجعة اأو عدد من امل�ساهمني ميثل 5% على الأقل من راأ�س املال اأو بناًء على قرار من وزير التجارة. وتكون الدعوة حل�سور اجلمعية العامة العادية بوا�سطة اإعالن 

ين�سر يف �سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالجتماع بع�سرة اأيامً  على الأقل. وي�سمل اإعالن الدعوة جدول الأعمال املعرو�سة على اجلمعية العمومية.

الجمعية العامة العادية231   11

لن يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون ربع راأ�سمال ال�سركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجب اإ�سدار اإعالن اأخر 
بالدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل 30 يوما من تاريخ الجتماع الأول. ويجوز اأن يعقد الجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول على اأن تت�سمن الدعوة 

لعقد الجتماع الأول مايفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا ب�سرف النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

وبا�ستثناء امل�سائل التي تدخل �سمن �سالحية اجلمعية غري العادية للم�ساهمني، تكون للجمعية العامة العادية �سالحية معاجلة جميع امل�سائل التي تتعلق بال�سركة. وتعقد اجلمعية العامة 
العادية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل وذلك خالل الأ�سهر ال�ستة التي تلي ختام ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت ال�سرورة.

وتتخذ اجلمعية العامة العادية قراراتها بالأغلبية الب�سيطة لالأ�سهم املتمثلة يف الجتماع.

الجمعية العامة غري العادية231   11

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني �سحيحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل 30 يومًا من تاريخ الجتماع الأول ويجوز اأن يعقد الجتماع الثاين خالل �ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول على اأن تت�سمن الدعوة 
لعقد الجتماع الأول مايفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س مال على الأقل. ويف حال عدم توفر 

الن�ساب الالزم يف الجتماع الثاين، توجه دعوة اإلى اجتماع ثالث، ويكون الجتماع الثالث �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهات املخت�سة.

وتكون جلمعيات امل�ساهمني غري العادية �سالحية تعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي اإلى املدى الذي ي�سمح به النظام. وبالإ�سافة اإلى ال�سالحيات املخولة جلمعيات امل�ساهمني غري العادية 
مبوجب النظام يجوز لها اأن ت�سدر قرارات يف م�سائل تقع عادة �سمن �سالحية اجلمعية العامة العادية وفقًا لنف�س ال�سروط والأحكام املقررة للجمعية العامة العادية. 

وتتخذ القرارات يف جمعيات امل�ساهمني غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع، اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة راأ�سمال ال�سركة اأو تخفي�سه، اأو متديد مدة ال�سركة، اأو 
بحلها اأو بدجمها مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، ففي هذه احلالة لن يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع. 

حق املساهمني يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة241   11

اأع�ساء جمل�س الإدارة واإلى مراجع احل�سابات. وعلى جمل�س الإدارة ومراجع  اإلى  اأ�سئلة ب�ساأنها  اأعمال اجلمعية واأن يوجه  لأي م�ساهم احلق يف مناق�سة املوا�سيع املدرجة يف جدول 
احل�سابات اأن يجيبوا على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع، جاز له اأن يحتكم اإلى الأع�ساء احلا�سرين 

الذين يكون قرارهم بهذا ال�ساأن واجب التنفيذ.
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تعيني مراقبي الحسابات251   11

يكون لل�سركة مراقبان للح�سابات من بني املراقبني امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية، تعينهما اجلمعية العامة العادية �سنويًا، وحتدد مكافاآتهما، ويجوز لها اإعادة تعيينهما.

صالحيات وتقرير مراقبي الحسابات251   11

يتاأكدا من �سحة  اأن  اأن عليهما  كما  يريانها �سرورية،  اإي�ساحات  اأو  بيانات  يطلبا  واأن  وقت،  اأي  الأخرى يف  وم�ستنداتها  و�سجالتها  ال�سركة  دفاتر  يفت�سا  اأن  على مراقبي احل�سابات 
موجودات ال�سركة والتزاماتها. وعلى مراقبي احل�سابات اأن يقدما اإلى اجلمعية العامة ال�سنوية العادية تقريرًا ي�سمنانه موقف جمل�س الإدارة اإزاء متكينهما من احل�سول على البيانات 

والإي�ساحات التي طلباها، ويبينان فيه اأية خمالفات قد يكت�سفانها لأحكام نظام ال�سركات اأو لنظام ال�سركة الأ�سا�سي، مع اإبداء راأيهما حول دقة ح�سابات ال�سركة.

السنة املالية251   11

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف 1 يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من كل عام.

التقارير السنوية1 2   11

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية قائمة جرد تبني اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور وكذلك ميزانية ال�سركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقريرًا عن ن�ساط ال�سركة 
ومركزها املايل يف ال�سنة املالية املنتهية. ويت�سمن التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�سافية ويوقع رئي�س املجل�س على الوثائق املطلوبة وي�سع جمل�س الإدارة هذه الوثائق 

حتت ت�سرف مراقبي احل�سابات قبل املوعد املحدد لجتماع اجلمعية بخم�سة وخم�سني يومًا 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�سركة لتكون حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل موعد اجتماع 
اجلمعية بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل، وين�سر رئي�س املجل�س يف �سحيفة يومية واحدة على الأقل توزع يف املركز الرئي�س لل�سركة امليزانية العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وملخ�س 
تقرير جمل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقبي احل�سابات، كما ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات وذلك قبل موعد اجتماع اجلمعية بخم�سة وع�سرون يومًا 

على الأقل.

توزيع األرباح211   11

تقوم ال�سركة بتوزيع الأرباح ال�سنوية ال�سافية للم�ساهمني بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى، وتكوين الحيتاطيات الالزمة ملواجهة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 
وخ�سائر ال�ستثمارات واللتزامات الطارئة )وفقًا ملا يراه جمل�س الإدارة( مبا يتفق مع اأحكام نظام مراقبة البنوك، وذلك على النحو التايل: 

حتت�سب املبالغ الالزمة لدفع الزكاة املقررة على امل�ساهمني ال�سعوديني وال�سريبة املقررة على امل�ساهمني غري ال�سعوديني وتخ�سم من ن�سيبهم يف �سايف الربح.  اأ- 

يجنب �سنويًا 10%من الأرباح ال�سافية بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة لتكوين الحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية اأن توقف هذا التجنيب اأو تخفي�س الن�سبة  ب- 
يف حال اأ�سبح اإجمايل الحتياطي النظامي م�ساويًا لـ30% من راأ�س مال البنك املدفوع. 

يخ�س�س مبلغ ل يقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع من الأرباح ال�سافية - بعد خ�سم الزكاة وال�سريبة والحتياطي النظامي - للتوزيع على امل�ساهمني وفقًا ملا يقرتحه  ج- 
جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة. ويف حال كان املبلغ املتبقي من الأرباح ال�سافية اأقل من ح�سة امل�ساهمني يف الأرباح، فال يجوز للم�ساهمني املطالبة بتوزيعها من 

اأرباح ال�سنوات التالية. كما ل يجوز للجمعية العامة اأن تقرر توزيع ن�سبة من الأرباح تزيد عما اأقرتحه جمل�س الإدارة. 

يتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي من الأرباح ال�سافية وفقًا ملا يقرتحه جمل�س الإدارة وتقرره اجلمعية العامة.  د- 

ويحق للبنك الحتفاظ بالأرباح امل�ستحقة للم�ساهمني ل�سداد ديونهم اأو التزاماتهم. وتوزيع الأرباح على امل�ساهمني يف املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وذلك بعد احل�سول على 
موافقة كتابية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد. 

دعوى املسئولية221   11

لكل م�ساهم اأن ميار�س احلق املمنوح لل�سركة لإقامة دعوى امل�سئولية �سد اأع�ساء جمل�س الإدارة اإذا كان اخلطاأ الذي ارتكبه هوؤلء قد �سبب له �سررًا، ولكن ل يجوز للم�ساهم اأن يقيم 
هذه الدعوى اإل اإذا كان حق ال�سركة املذكور ل يزال قائمًا وعلى امل�ساهم اأن ي�سعر ال�سركة بعزمه على اإقامة تلك الدعوى. واإذا اأقامها فال يحكم له بالتعوي�س اإل بالتعوي�س عن العطل 

وال�سرر اللذين تكبدهما فقط. 

حل الرشكة وتصفيتها221   11

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال، وجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل انتهاء اأجلها املحدد باملادة ) 5 ( 
من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. واإذا تقرر حل ال�سركة قبل الأجل املحدد لها لهذا ال�سبب اأو لأي �سبب اأخر اأو انتهت مدة ال�سركة تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س 
الإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سلطتهم واأتعابهم، وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، وين�سر قرار اجلمعية العامة يف جميع الأحوال يف اجلريدة 

الر�سمية، ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي. وتبقى لأجهزة ال�سركة الأخرى �سلطتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع �سلطات امل�سفني.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املادة )150( من نظام ال�سركات تن�س على دعوة اجلمعية العامة غري العادية لتقرر اإما زيادة راأ�س املال اأو تخفي�سه اأو حل ال�سركة قبل الأجل املحدد يف نظامها 
الأ�سا�سي يف حال بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�س املال املدفوع. وتطبق متطلبات املادة )150( من نظام ال�سركات بغ�س النظر عن ما هو وارد يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة. وبالتايل 
فاإنه يجب على البنك دعوة اجلمعية العامة غري العادية وفقًا ملتطلبات املادة )150( من نظام ال�سركات يف حال بلوغ خ�سائره ن�سف راأ�س املال ولي�س ثالثة اأرباع راأ�س املال كما هو وارد 
حاليًا يف النظام الأ�سا�سي للبنك، مع العلم باأن البنك قد بداأ اإجراءات النظامية لتعديل املادة مبا يتوافق مع نظام ال�سركات بهدف احل�سول على موافقة اجلمعية العامة للبنك على 

التعديل يف اجتماعها القادم اخلا�س بزيادة راأ�س مال البنك. 
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املعلومات القانونية.121

االتفاقيات الجوهرية11   12

با�ستثناء العقود والتفاقيات املربمة من قبل البنك و�سركاته التابعة يف �سياق اأعمالهم العتيادية )كعقود التمويل وامل�ستقات املالية وغريها من التعامالت املالية(، ل يوجد اأي عقود اأو 
اتفاقيات اأخرى مربمة من قبل البنك اأو �سركاته التابعة تعترب جوهرية فيما يتعلق باأعمالهم. 

االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة21   12

يتعامل البنك يف �سياق اأعماله العتيادية مع اأطراف ذات عالقة مثل كبار امل�ساهمني يف البنك واأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة التنفيذية واأقاربهم. ويوؤكد البنك اأن جميع 
تعامالته البنكية مع الأطراف ذوي العالقة تتم ب�سروط م�ساوية لل�سروط املطبقة على التعامالت التي تتم مع الأطراف الأخرى يف ظروف مماثلة، وتتما�سى هذه التعامالت مع اأحكام 
نظام مراقبة البنوك والأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد ومتطلبات املادة )73( من نظام ال�سركات. وبا�ستثناء التعامالت والتفاقيات املربمة مع الأطراف ذوي العالقة 
املو�سحة يف هذا الق�سم والعقود املربمة مع امل�ست�سارين املاليني وامل�ست�سار القانوين فيما يتعلق بهذا الطرح، ل يوجد اأي عقود اأو اتفاقيات اأخرى مع اأطراف ذوي عالقة. ويو�سح اجلدول 

اأدناه ملخ�س للتعامالت البنكية مع الأطراف ذوي العالقة كما يف تاريخ 30 �سبتمرب 2017م:

اجلدول 12-1 تعامالت االأطراف ذوي العالقة

طبيعة املعاملة
�سبتمرب 2017م

)باآالف الرياالت ال�سعودية(

351.569قرو�س و�سلف

421.124ودائع

231.258ا�ستثمارات

74اأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

186اأر�سدة للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الأخرى

0ذمم مدينة اأخرى

0تعهدات والتزامات حمتملة

1.004.211الإجمايل

التعامالت واالتفاقيات مع رشكة الجزيرة كابيتال12   2   12

اتفاقية تقديم خدمات مع رشكة الجزيرة كابيتال12   1   2   12

قام البنك باإبرام اتفاقية تقدمي خدمات مع �سركة اجلزيرة كابيتال بتاريخ 2014/05/01م والتي يقوم البنك مبوجبها بتقدمي عدد من اخلدمات ل�سركة اجلزيرة كابيتال. وتت�سمن 
اخلدمات املقدمة مبوجب التفاقية - على �سبيل املثال ل احل�سر - اخلدمات املتعلقة بالعمليات واخلدمات اللوج�ستية وخدمات دعم الأعمال وخدمات تقنية املعلومات. كما تنظم 
التفاقية اإجراءات و�سروط تقدمي تلك اخلدمات ومهام وم�سئوليات كال الطرفني. ويعتمد مبلغ الر�سوم امل�ستحقة مقابل اخلدمات املقدمة مبوجب التفاقية على طبيعة اخلدمة املقدمة. 
وتكون التفاقية �سارية املفعول من تاريخ اإبرامها اإلى اأن يتم اإنهائها من قبل اأحد الطرفني وفقًا ل�سروط واأحكام التفاقية. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن نبيل بن داوود احلو�سان وحممد بن 
عبد اهلل احلقباين )وهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة البنك( لديهم م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة اجلزيرة كابيتال. وقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية 

العامة للبنك على اإبرام هذا العقد وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات بتاريخ 2017/04/10م. 

اأن البنك قام بتاريخ 2018/01/01م باإجراء عدد من التعديالت على اتفاقية تقدمي اخلدمات املربمة بني البنك و�سركة اجلزيرة كابيتال، والتي يعتزم البنك  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك عليها وذلك يف اجتماعها املقبل اخلا�س بزيادة راأ�س املال. 

التعامالت البنكية مع رشكة الجزيرة كابيتال22   1   2   12

يقوم البنك بعدد من التعامالت البنكية مع �سركة اجلزيرة كابيتال والتي تندرج �سمن التعامالت البنكية العتيادية، ويوجد لدى �سركة اجلزيرة كابيتال ح�ساب جاري لدى البنك مببلغ 
اإجمايل قدره 117.872.673.21 ريال �سعودي كما بتاريخ 30 �سبتمرب 2017م. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن نبيل بن داوود احلو�سان وحممد بن عبد اهلل احلقباين )وهم اأع�ساء يف جمل�س 
اإدارة البنك( لديهم م�سلحة يف هذه التعامالت، حيث اأنهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة اجلزيرة كابيتال. وقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على القيام بهذه التعامالت 

وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات بتاريخ 2017/04/10م. 

التعامالت املتعلقة بدفع املستحقات اإليجارية فيام يخص بعض العقارات املشرتكة مع رشكة الجزيرة كابيتال32   1   2   12

يوجد لدى البنك عدد من العقارات امل�ستاأجرة والتي ت�سرتك �سركة اجلزيرة كابيتال مع البنك يف ا�ستخدام م�ساحاتها. ويقوم البنك بدفع امل�ستحقات الإيجارية عن هذه العقارات 
مل�ستحقيها ب�سكل مبا�سر على اأن ي�سرتد البنك لحقًا من �سركة اجلزيرة كابيتال مبلغ الإيجار املدفوع عن امل�ساحة امل�ستخدمة من قبل �سركة اجلزيرة كابيتال. ويبلغ اإجمايل امل�ساحة 
امل�ستخدمة من قبل �سركة اجلزيرة كابيتال 9.723 مرت مربع تقريبًا بقيمة اإيجار �سنوية اإجمالية ت�ساوي 7.032.989.55 ريال �سعودي تقريبًا. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن نبيل بن داوود 
احلو�سان وحممد بن عبد اهلل احلقباين )وهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة البنك( لديهم م�سلحة يف هذه التعامالت، حيث اأنهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارة اجلزيرة كابيتال. وقد مت احل�سول 

على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على هذه التعامالت وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات بتاريخ 2017/04/10م. 
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التعامالت واالتفاقيات مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين22   2   12

التعامالت البنكية مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين12   2   2   12

يقوم البنك بعدد من التعامالت البنكية مع �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين والتي تندرج �سمن التعامالت البنكية العتيادية، حيث يحتفظ البنك بودائع خا�سة ب�سركة اجلزيرة تكافل 
تعاوين وامل�سمولة �سمن اإجمايل قيمة الودائع املو�سحة يف اجلدول 12-1 اأعاله. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه 
م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. وعليه، فقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد 

بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

اتفاقية إدارة بعض املحافظ التأمينية مع رشكة الجزيرة تكافل22   2   2   12

قام البنك باإبرام اتفاقية مع اجلزيرة تكافل تعاوين بتاريخ 2012/06/26م فيما يتعلق باإدارة بع�س املحافظ التاأمينية التي مل يتم نقلها بعد اإلى �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. ومبوجب 
هذه التفاقية يتحمل البنك ما ن�سبته 83% من التكاليف الإدارية املتعلقة بهذه املحافظ على اأن تتحمل �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين ما ن�سبته 17% من هذه التكاليف، وقد مت تقدمي 
طلب اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بنقل جميع املحافظ التاأمينية التي يديرها البنك حاليًا -بالتعاون مع �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين- اإلى �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. وجتدر 
الإ�سارة اإلى اأن عبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة تكافل 

تعاوين. وعليه، فقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذه التفاقية بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل الشخيص مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين32   2   2   12

قام البنك بتجديد اتفاقية التاأمني اجلماعي ملحفظة التمويل ال�سخ�سي مع �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات التاأمني اجلماعي ملحفظة التمويل ال�سخ�سي اخلا�سة بالبنك 
بتاريخ 2017/08/07م وتبلغ القيمة الإجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره 16.576.534.70 ريال �سعودي ب�سقف تغطية يبلغ 9.209.185.946 ريال �سعودي، وتبداأ مدة التغطية من تاريخ 
2017/08/08م وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث 
اأنه ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. وعليه، فقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفقًا 

ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

اتفاقية التأمني الجامعي ملحفظة التمويل العقاري مع رشكة الجزيرة تكافل تعاوين42   2   2   12

قام البنك بتجديد اتفاقية التاأمني اجلماعي مع �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات التاأمني اجلماعي ملحفظة التمويل العقاري اخلا�سة بالبنك بتاريخ 2017/06/01م ، 
وتبلغ القيمة الإجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره 15.515.575.43 ريال �سعودي ب�سقف تغطية يبلغ 8.968.540.708.39 ريال �سعودي. وتبداأ مدة التغطية من تاريخ 2017/06/02م 

وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة 
تكافل تعاوين. وعليه، فقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

اتفاقية التأمني الجامعي ملنسويب البنك52   2   2   12

قام البنك باإبرام اتفاقية مع �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين لتقدمي خدمات التاأمني اجلماعي ملن�سوبي البنك، ويبلغ �سقف التغطية مبلغ 1.024.890.242.80 ريال �سعودي. كما تبلغ 
القيمة الجمالية لالتفاقية مبلغ وقدره 2.356.905.21 ريال �سعودي وتبداأ مدة التغطية من تاريخ 2017/05/19م وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عبداملجيد 
بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. وعليه، فقد مت 

احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

اتفاقية التأمني عىل محفظة القروض الخاصة مبنسويب البنك62   2   2   12

وقدره  مبلغ  لالتفاقية  الجمالية  القيمة  وتبلغ  البنك.  اخلا�سة مبن�سوبي  القرو�س  على حمفظة  التاأمني  لتقدمي خدمات  تعاوين  تكافل  �سركة اجلزيرة  مع  اتفاقية  باإبرام  البنك  قام 
696.295.75ريال �سعودي ب�سقف تغطية يبلغ 289.251.500.69 ريال �سعودي. وتبداأ مدة التغطية من تاريخ 2017/05/19م وت�ستمر ملدة عام ميالدي كامل. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن 
عبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. وعليه، 

فقد مت احل�سول على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

عقد إيجار مع رشكة إتحاد األخوة للتنمية32   2   12

قام البنك باإبرام عقد اإيجار مع �سركة اإحتاد الأخوة للتنمية )وهي اأحد امل�ساهمني الكبار يف البنك( بتاريخ 1432/10/07هـ )املوافق 2011/09/05م(. والغر�س من العقد هو ا�ستئجار 
معر�س وا�ستخدامه كفرع للبنك. وتبلغ مدة العقد اثنا ع�سر �سنة ميالدية تبداأ من بعد انتهاء فرتة ال�سماح وهي �ستة اأ�سهر من تاريخ 2011/10/26م. وتكون قيمة الإيجار ال�سنوية على 

النحو التايل:

مبلغ ثالثمائة األف )300.000( ريال �سعودي لل�سنة الأولى اإلى ال�سنة الرابعة. �

مبلغ ثالثمائة وثالثون األف )330.000( ريال �سعودي لل�سنة اخلام�سة اإلى ال�سنة الثامنة. �

مبلغ ثالثمائة وثالثة و�ستون األف )363.000( ريال �سعودي لل�سنة التا�سعة اإلى ال�سنة الثانية ع�سر. �

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن عبداملجيد بن اإبراهيم ال�سلطان )وهو نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه م�ساهم يف �سركة اإحتاد الأخوة للتنمية. وقد ح�سل 
البنك على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 
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عقد إيجار مع أحمد بن عثامن بن عبدالله القصبي42   2   12

اإدارة البنك( بتاريخ 1430/10/10هـ )املوافق 2009/09/29م(.  اأحمد بن عثمان الق�سبي )وهو �سقيق طارق بن عثمان الق�سبي رئي�س جمل�س  اإيجار مع  باإبرام عقد  قام البنك 
والغر�س من العقد هو ا�ستئجار معر�س وا�ستخدامه كفرع للبنك. وتبلغ مدة العقد ع�سر �سنوات ميالدية . وتكون قيمة الإيجار ال�سنوية على النحو التايل:

مبلغ مائتان وثمانية و�ستون األف وخم�سمائة )268.500( ريال �سعودي لل�سنة الأولى اإلى ال�سنة الثالثة. �

مبلغ مائتان و�ستة و�سبعون األف وخم�سمائة وخم�سة وخم�سون )276.555( ريال �سعودي لل�سنة الرابعة اإلى ال�سنة ال�ساد�سة �

مبلغ مائتان واأربعة وثمانون األف وثمامنائة واثنان وخم�سون )284.852( ريال �سعودي لل�سنة ال�سابعة اإلى ال�سنة العا�سرة. �

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن طارق بن عثمان الق�سبي )وهو رئي�س جمل�س اإدارة البنك( لديه م�سلحة يف هذا العقد، حيث اأنه �سقيق اأحمد عثمان الق�سبي )موؤجر العقار(. وقد ح�سل البنك 
على م�سادقة اجلمعية العامة للبنك على اإبرام هذا العقد بتاريخ 2017/04/10م وفقًا ملتطلبات املادة )71( من نظام ال�سركات. 

اتفاقيات لتقديم خدمات تقنية املعلومات وصيانة األجهزة والربامج اإللكرتونية الخاصة بالبنك21   12

اأبرم البنك عدد من التفاقيات املتعلقة بتقدمي خدمات تقنية املعلومات و�سيانة الأجهزة والربامج الإلكرتونية امل�ستخدمة من قبل البنك يف اأعماله الت�سغيلية والتي ت�سمل على �سبيل 
املثال ل احل�سر خدمات الربط الداخلي وخدمات �سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل واخلوادم والربامج الإلكرتونية كالتطبيقات وغريها. ويبلغ اإجمايل قيمة هذه التفاقيات ما يقارب 
)37.032.981( ريال �سعودي مع العلم اأن بع�س هذه التفاقيات ل يوجد لها قيمة حمددة حيث تعتمد على مبلغ الر�سوم امل�ستحقة مقابل اخلدمات املقدمة مبوجب التفاقية ذات 

العالقة. 

الرتاخيص واملوافقات31   12

ح�سل البنك على جميع الرتاخي�س واملوافقات الالزمة ملمار�سة اأعماله يف اململكة العربية ال�سعودية، با�ستثناء ترخي�س ال�ستثمار الأجنبي، مع العلم باأن البنك بداأ يف اإجراءات احل�سول 
على الرتخي�س )وملزيد من التفا�سيل، الرجاء مراجعة الق�سم 2-2-11 "املخاطر املرتبطة بعدم وجود رخ�سة ا�ستثمار اأجنبي"(.

 وفيما يلي ملخ�س للرتاخي�س واملوافقات الرئي�سية التي ح�سل عليها البنك و�سركاته التابعة. 

القيد يف السجل التجاري12   4   12

مت قيد البنك يف ال�سجل التجاري برقم 4030010523 وتاريخ 1396/7/29هـ. وال�سادر مبدينة جدة، وتنتهي �سالحية �سهادة ال�سجل التجاري يف تاريخ 1443/05/30هــ. كما قد مت قيد 
�سركة اجلزيرة كابيتال يف ال�سجل التجاري برقم 1010351313 وتاريخ 1433/11/13هـ وال�سادر مبدينة الريا�س، وتنتهي �سالحية �سهادة ال�سجل التجاري يف تاريخ 1440/03/17هـ. 
وقد مت قيد �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري يف ال�سجل التجاري برقم1010221387 وتاريخ 1427/06/20هـ وال�سادر مبدينة الريا�س، وتنتهي �سالحية �سهادة ال�سجل التجاري 
يف تاريخ 1442/06/20هـ. وقد مت قيد �سركة اأمان لوكالة التاأمني يف ال�سجل التجاري برقم4030592311 وتاريخ 1438/08/14هـ وال�سادر مبدينة جدة وتنتهي �سالحية �سهادة ال�سجل 

التجاري يف تاريخ 1443/08/14هـ. 

فروع البنك22   4   12

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، يوجد لدى البنك ت�سعة و�سبعني )79( فرع، وقد مت احل�سول على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد على افتتاح جميع الفروع. وقام البنك بت�سجيل جميع الفروع 
لدى وزارة التجارة وال�ستثمار.

ترخيص مامرسة نشاطي التمويل العقاري واإليجار التموييل32   4   12

ح�سل البنك على ترخي�س موؤ�س�سة النقد رقم 20/ع اأ ك/201405 وتاريخ 1435/07/21هـ ملمار�سة ن�ساطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي. وتكون مدة �سريان الرتخي�س خم�س 
�سنوات من تاريخ �سدوره. 

األصول الغري ملموسة42   4   12

ل يوجد لدى البنك اأي اأ�سول غري ملمو�سة وفقًا للقوائم املالية اخلا�سة بالبنك وبالتايل فاإن البنك ل يعتمد على اأي من الأ�سول الغري ملمو�سة يف اأن�سطته واأعماله التجارية. وجتدر 
الإ�سارة اإلى اأن البنك قام بت�سجيل عالمته التجارية "بنك اجلزيرة" بت�سميمني خمتلفني لدى اإدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة وال�ستثمار. كما قام البنك بت�سجيل عدد من 

العالمات التجارية اخلا�سة مبنتجاته وهي "�سجع من قلبك" و "اأجواء" و "ناديك" و "اأب�سر بعزك" و "فوري". 

كما قامت �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين بت�سجيل عالمتها التجارية "اجلزيرة تكافل، معًا كاجل�سد الواحد" لدى اإدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة وال�ستثمار. وقامت �سركة 
اجلزيرة كابيتال بت�سجيل عالمتها التجارية "اجلزيرة كابيتال" لدى اإدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة وال�ستثمار. ول يعتمد البنك اأو �سركاته التابعة على العالمات التجارية 

يف اأن�سطتهم وعملياتهم. 

شهادة التأمينات االجتامعية52   4   12

اأوفى بالتزاماته  ح�سل البنك على �سهادة من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية برقم 23929423 وتاريخ 1439/03/9هـ )املوافق 2017/11/27م( والتي توؤكد باأن البنك قد 
جتاه املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبل البنك، وتنتهي �سالحية ال�سهادة بتاريخ 1439/04/9هـ. وح�سلت �سركة اجلزيرة كابيتال على �سهادة من 
املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية برقم 23873581 وتاريخ 1439/03/02هـ )املوافق 2017/11/20م( والتي توؤكد باأن �سركة اجلزيرة كابيتال قد اأوفت بالتزاماتها جتاه املوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات الجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبلها، وتنتهي �سالحية ال�سهادة بتاريخ 1439/04/02هـ كما قد ح�سلت �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري على �سهادة من 
املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية برقم 23920453 وتاريخ 1439/03/9هـ )املوافق 2017/11/27( والتي توؤكد باأن �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري قد اأوفت بالتزاماتها 
جتاه املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبلها، وتنتهي �سالحية ال�سهادة بتاريخ 1439/04/9هـ. وح�سلت �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين على �سهادة من 
املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية برقم 23916798 وتاريخ 1439/03/08هـ )املوافق 2017/11/26م( والتي توؤكد باأن �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين قد اأوفت بالتزاماتها جتاه 

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية وفق البيانات املقدمة من قبلها، وتنتهي �سالحية ال�سهادة بتاريخ 1439/04/08هـ. 
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شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل62   4   12

ح�سل البنك على �سهادة زكاة مقيدة )غري �ساحلة ل�سرف الأق�ساط النهائية( من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 1110112564 وتاريخ 1439/01/21هـ وتنتهي �سالحية ال�سهادة 
يف 1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م( وح�سلت �سركة اجلزيرة كابيتال على �سهادة زكاة مقيدة )غري �ساحلة ل�سرف الأق�ساط النهائية( من الهيئة العامة للزكاة والدخل 
برقم 1110159099 وتاريخ 1439/02/09هـ وتنتهي �سالحية ال�سهادة يف 1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م(. كما ح�سلت �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين على �سهادة زكاة 
مقيدة )غري �ساحلة ل�سرف الأق�ساط النهائية( من الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 1110106385 وتاريخ 1437/07/29هـ، وتنتهي �سالحية ال�سهادة يف 1439/08/14هـ )املوافق 
والدخل برقم  للزكاة  العامة  الهيئة  النهائية( من  الأق�ساط  العقاري على �سهادة زكاة مقيدة )غري �ساحلة ل�سرف  للتطوير وال�ستثمار  اأمان  2018/04/30م(. كما ح�سلت �سركة 

1110122278 وتاريخ 1438/09/13هـ، وتنتهي �سالحية ال�سهادة يف 1439/08/14هـ )املوافق 2018/04/30م(

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الهيئة العامة للزكاة والدخل طالبت البنك بدفع م�ستحقات زكوية اإ�سافية عن ال�سنوات من 2006م - 2011م تقدر مببلغ وقدره 462.2 مليون ريال �سعودي. 
وقد قام البنك بالعرتا�س على هذه املبالغ والتو�سيح باأن املبالغ الإ�سافية املطالب فيها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ناجتة عن الختالف يف عملية ت�سنيف ا�ستثمارات البنك 
وديونه. ويوجد حاليًا مناق�سات بني موؤ�س�سة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل حول هذه امل�ساألة، وقد مت اإ�سدار �سمان للهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة 285مليون ريال �سعودي فيما 

يتعلق مبطالبات ال�سنوات من 2006م-2009م و �سمانني اآخرين بقيمة 195 مليون ريال �سعودي فيما يتعلق مبطالبات ال�سنوات من 2010م - 2011م. 

اأما فيما يتعلق ب�سركة اجلزيرة كابيتال، قامت جلنة الإعرتا�س البتدائية باإ�سدار قرارها املت�سمن مطالبة �سركة اجلزيرة كابيتال بدفع م�ستحقات زكوية اإ�سافية عن ال�سنوات من 
اأمام اللجنة ال�ستئنافية. كما قدمت �سركة  باإ�ستئناف قرار جلنة الإعرتا�س البتدائية  2008م - 2011م تقدر مببلغ 29.9 مليون ريال �سعودي. وقد قامت �سركة اجلزيرة كابيتال 
اجلزيرة كابيتال ح�سب طلب الهيئة العامة للزكاة والدخل �سمانًا بنكيًا ي�ساوي قيمة امل�ستحقات الزكوية الإ�سافية. ويف عام 2016م اأ�سدرت اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية قرارها ل�سالح 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وقد قامت �سركة اجلزيرة كابيتال با�ستئناف قرار اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية اأمام املحكمة الإدارية والتي اأ�سدرت حكمًا بتاريخ 1439/4/21هــ )املوافق 
2018/1/8م( باإلغاء القرار ال�سادر من اللجنة ال�ستئنافية ال�سريبية �سد �سركة اجلزيرة كابيتال ب�ساأن امل�ستحقات الزكوية الإ�سافية عن ال�سنوات من 2008م - 2011م حيث ا�ستندت 

املحكمة الإدارية يف قرارها على عدم م�سروعية الإجراءات املتعلقة ب�سدور قرار اللجنة ال�ستئنافية، علمًا باأن احلكم ابتدائي قابل لالعرتا�س من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

كما طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل �سركة اجلزيرة كابيتال بدفع مبلغ 11.9 مليون ريال �سعودي عن امل�ستحقات الزكوية لعام 2012م، وقد قامت �سركة اجلزيرة كابيتال بالتظلم 
من مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل اأمام جلنة الإعرتا�س البتدائية والتي قررت خف�س مبلغ املطالبة اإلى 400.00 األف ريال �سعودي. وقامت �سركة اجلزيرة كابيتال با�ستئناف 

القرار اأمام اللجنة ال�ستئنافية. 

عالوة على ذلك، فاإن الهيئة العامة للزكاة والدخل مل تنه التقييم الزكوي اخلا�س بالبنك لالأعوام 2012م و2013م و2014م و2015م و 2016م. اأما بخ�سو�س التقييم الزكوي اخلا�س 
ب�سركة اجلزيرة كابيتال لالأعوام 2013م و2014م و2015م و 2016م فلم تنته الهيئة العامة للزكاة والدخل من حتديده بعد. )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة بذلك، راجع 

الق�سم 2-2- 12 "املخاطر املرتبطة بامل�ستحقات الزكوية"(.

ترخيص هيئة السوق املالية72   4   12

اأ�سيل ووكيل والتعهد بالتغطية والإدارة  اأن�سطة التعامل ب�سفة  ح�سلت �سركة اجلزيرة كابيتال على ترخي�س هيئة ال�سوق املالية رقم 37 - 07076 وتاريخ 2008/04/05م ملمار�سة 
والرتتيب وتقدمي امل�سورة واحلفظ يف اأعمال الأوراق املالية. 

ترصيح مزاولة نشاط التأمني82   4   12

ح�سلت �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين على ت�سريح موؤ�س�سة النقد رقم ت م ن/201312/34 وتاريخ 1435/02/15هـ ملزاولة ن�ساط التاأمني يف فرع احلماية والدخار. وقد مت جتديد هذا 
الت�سريح بتاريخ 1438/02/15هـ ملدة ثالث �سنوات تنتهي بتاريخ 1441/02/14هـ.

التأمني31   12

يو�سح اجلدول اأدناه ملخ�س لوثائق التاأمني التي ح�سل عليها البنك.

اجلدول 12-2 وثائق التاأمني
قيمة العقدحد التغطيةمدة التغطيةنوع التغطيةاملوؤمن عليهاملوؤمنالرقم

البنك و�سركاته �سركة التعاونية للتاأمني1
التابعة

م�سئولية اأع�ساء جمل�س 
الإدارة واملوظفني

2016/03/01م - 
2018/02/28م

276.651.22 ريال 75.000.000 ريال �سعودي
�سعودي

التاأمني ال�سامل على البنك�سركة التعاونية للتاأمني2
ممتلكات البنك

2017/03/01م - 
2018/02/27م

425.391.59 ريال 1.372.230.940 ريال �سعودي
�سعودي

البنك و�سركاته �سركة التعاونية للتاأمني3
التابعة والزميلة

التاأمني ال�سامل على 
ممتلكات عمالء البنك

2017/01/19م - 
2018/01/18م

1.834.347.87 7.313.986.738 ريال �سعودي
ريال �سعودي

�سركة املتو�سطة واخلليج 4
للتاأمني )ميدغلف(

التاأمني ال�سامل على البنك
املركبات

2017/02/02م - 
2018/02/01م

17.264.11 ريال 760.450 ريال �سعودي
�سعودي

�سركة املتو�سطة واخلليج 5
للتاأمني )ميدغلف(

تاأمني التخريب البنك
والإرهاب

2017/05/02م - 
2018/05/01م

93.500 ريال 1.372.230.940 ريال �سعودي
�سعودي

�سركة اجلزيرة تكافل 6
تعاوين

التاأمني اجلماعي البنك
ملحفظة التمويل 

العقاري اخلا�سة 
بالبنك

2017/06/02م - 
2018/06/01م

8.968.540.708.39 ريال �سعودي 
وقد يزيد اأو ينق�س ب�سفة �سهرية 

ح�سب اأداء املحفظة

 15.515.575.43
ريال �سعودي
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قيمة العقدحد التغطيةمدة التغطيةنوع التغطيةاملوؤمن عليهاملوؤمنالرقم

�سركة اجلزيرة تكافل 7
تعاوين

عمالء منتجات 
التمويل 

ال�سخ�سي 
للبنك

التاأمني اجلماعي 
ملحفظة التمويل 

ال�سخ�سي اخلا�سة 
بالبنك

2017/08/02م - 
2018/08/01م

9.209.185.946 ريال �سعودي وقد 
يزيد اأو ينق�س ب�سفة �سهرية ح�سب 

اأداء املحفظة

 16.576.534.70
ريال �سعودي

�سركة اجلزيرة تكافل 8
تعاوين

التاأمني على حمفظة البنك
القرو�س اخلا�سة 

مبن�سوبي البنك

2017/05/19م - 
2018/05/18م

696.295.75 ريال 289.251.500.69 ريال �سعودي
�سعودي

�سركة املتو�سطة واخلليج 9
للتاأمني )ميدغلف(

البنك و�سركاته 
التابعة

التاأمني �سد احتيال 
املوظفني

2017/04/01م - 
2018/03/31م

2.346.500 ريال 150.000.000 ريال �سعودي
�سعودي

�سركة اجلزيرة تكافل 10
تعاوين

التاأمني اجلماعي من�سوبو البنك
ملن�سوبي البنك

2017/05/19م - 
2018/05/18م

2.356.905.21 1.024.890.242.80 ريال �سعودي
ريال �سعودي

2017/07/01م - التاأمني الطبيمن�سوبو البنك�سركة بوبا11
2018/06/30م

500.000 ريال �سعودي حلاملي الفئة 
الذهبية

700.000 ريال �سعودي حلاملي فئة 
كبار ال�سخ�سيات

23.644.940 ريال 
�سعودي

العقوبات والجزاءات41   12

البنك عر�سة  فاإن  الأخرى،  املالية وعدد من اجلهات احلكومية  ال�سوق  النقد وهيئة  موؤ�س�سة  ال�سادرة عن  والتعليمات  الأنظمة  للعديد من  ون�ساطاته تخ�سع  البنك  اأعمال  لأن  نظرًا 
للعقوبات واجلزاءات يف حال عدم التزامه باأي من تلك الأنظمة والتعليمات اأو التاأخر يف ا�ستيفاء اأي منها. وقد تعر�س البنك لعدد من العقوبات واملخالفات من قبل موؤ�س�سة النقد وهيئة 
ال�سوق املالية والبلديات وجهات اأخرى، وقد بلغ اإجمايل العقوبات واجلزاءات التي مت فر�سها على البنك من قبل هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من بداية عام 

2017م وحتى تاريخ 30 �سبتمرب 2017م مبلغ وقدره خم�سمائة وخم�سة وخم�سون األف)555.000( ريال �سعودي تقريبًا.

عقود اإليجار51   12

قام البنك باإبرام عدد من عقود الإيجار يف مناطق خمتلفة من اململكة. وتتمثل هذه العقود يف ا�ستئجار معار�س ومباين ل�ستخدامها كفروع للبنك اأو مراكز للحوالت اأو مقرات اإدارية 
للبنك بالإ�سافة اإلى ا�ستئجار م�ستودعات وم�ساحات لأغرا�س تخزين الأثاث وحفظ امل�ستدات. وبلغت قيمة الإيجارات ال�سنوية القائمة حاليًا 72.894.757 ريال �سعودي.

العقارات51   12

ميتلك البنك عدد من العقارات التي متلكها اإما من خالل ال�سراء اأو اآلت اإليه كت�سوية ملديونية. واجلدير بالذكر اأن عدد من هذه العقارات م�سجلة با�سم �سركة اأمان لال�ستثمار والتطوير 
�سعودي ويذكر  العقارات مبلغ 6.586.401ريال  لهذه  ال�سوقية  القيمة  اإجمايل  ويبلغ  تنظيمية،  لأ�سباب  البنك  نيابة عن  اأ�سخا�س  با�سم  العقارات م�سجلة  اأن عدد من  العقاري. كما 
اأي�سًا اأنه يوجد نزاعات قانونية واإجرائية على عدد من العقارات اململوكة من قبل البنك و�سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري، ويبلغ اإجمايل القيمة ال�سوقية لهذه العقارات مبلغ 

14.268.769ريال �سعودي. )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة بذلك، راجع الق�سم 2-2-15 "املخاطر املرتبطة بعقارات البنك"(.

العقارات املرهونة لصالح البنك51   12

كجزء من اأعمال البنك التمويلية، يوجد لدى البنك عدد كبري من العقارات املرهونة ل�ساحله ك�سمان للتمويل املمنوح لعمالئه. وح�سب الإجراء املتبع ب�سكل عام من قبل البنوك يف 
اململكة، قام البنك بتوثيق الرهن من خالل نقل تلك العقارات وت�سجيلها با�سمه اأو �سركة اأمان للتطوير وال�ستثمار العقاري اأو با�سم اأ�سخا�س نيابة عن البنك يف حالت معينة وذلك 

لأ�سباب تنظيمية. ويبلغ اإجمايل عدد العقارات املرهونة ل�سالح البنك حوايل 1400 عقار. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قد اأ�سدرت موؤخرًا قرارًا ُيلزم جميع البنوك بتوثيق الرهون العقارية وفقًا حلقيقة عقدها والتوقف عن الإجراءات املتعلقة بنقل 
ملكية العقار بدًل عن رهنه وت�سحيح اأو�ساع العقارات امل�سجلة حاليًا با�سم البنوك اأو �سركاتها التابعة خالل مدة ل تتجاوز ثالث �سنوات. وعليه، فقد بداأ البنك باإجراءات نقل ملكية 
العقارات املرهونة ل�ساحله با�سم مالكها الأ�سليني ومن ثم توثيق الرهن وفقًا حلقيقة العقد تنفيذًا لقرار موؤ�س�سة النقد يف هذا اخل�سو�س. )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر املرتبطة 

بذلك يرجى مراجعة الق�سم 2-2-16 "املخاطر املرتبطة بالرهن العقاري"(.

الدعاوى القضائية1 1   12

اإن البنك و�سركاته التابعة والزميلة طرف يف عدد من الق�سايا التي تدخل �سمن �سياق اأعمالهم الإعتيادية بالإ�سافة اإلى عدد من الق�سايا العمالية. ويبلغ اإجمايل عدد الدعاوى املقامة 
�سد البنك و�سركاته التابعة والزميلة كما بتاريخ 14 نوفمرب 2017م 144دعوى ق�سائية تقريبًا وي�سمل ذلك الق�سايا التي ما زالت قيد التنفيذ )مع العلم اأن بع�سها �سدر بها اأحكام 
ابتدائية بقيمة اإجمالية تبلغ 3.843.525 ريال �سعودي تقريبًا(. واجلدير بالذكر اأن عددًا كبريًا من هذه الق�سايا مل يحدد املدعون فيها مبلغًا حمددًا ملطالباتهم لذا فاإن تقدير املبالغ 
التي قد يدفعها البنك نتيجة هذه الق�سايا يخ�سع لتقدير القا�سي ول ميكن للبنك تقديره. اأما فيما يتعلق بالق�سايا التي حدد املدعون فيها مبلغًا ملطالباتهم، فقد بلغ اإجمايل املطالبات 
مبوجب تلك الق�سايا مبلغًا يقارب 61.187.633ريال �سعودي. وي�سري البنك اأن هذا املبلغ ميثل اإجمايل املبالغ املطالب بها على �سبيل التقدير وهي قابلة للتغيري من وقت لآخر علمًا باأن 
البنك ل ي�سلم ب�سحة تلك املبالغ، بل يرى البنك من خالل �سري تلك الدعاوى اأنها تتجه للحكم ل�ساحله اأو مببالغ اأقل من حجم املطالبة الأ�سلية. )وملزيد من التفا�سيل حول املخاطر 

املرتبطة بذلك يرجى مراجعة الق�سم 2-1-23 "املخاطر املرتبطة باملنازعات الق�سائية"(. 

ويوؤكد كذلك اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن البنك لي�س طرفًا يف اأي دعاوى ق�سائية ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري- �سواء ب�سكل منفرد اأو جمتمع مع ق�سايا اأخرى - على اأعمال 
البنك اأو مركزه املايل. كما يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنهم لي�سوا على علم باأي دعوى ق�سائية مهدد باإقامتها ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال البنك اأو مركزه املايل. 
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وكذلك يوجد عدد من الدعاوى املقامة من البنك على عدد من الأ�سخا�س وذلك بغر�س حت�سيل م�ستحقات البنك املتعرث �سدادها، ويبلغ اإجمايل مطالبات البنك مبوجب تلك الدعاوى 
مبلغ يقارب 1.470.122.675 ريال �سعودي. ويذكر اأن عدد من تلك الدعاوى مت احلكم فيها ل�سالح البنك اإل اأن تلك الأحكام مازالت قيد التنفيذ مع العلم اأن البنك قد ل يتمكن من 

حت�سيل كامل املبالغ املحكوم بها. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املعلومات الواردة اأعاله ب�ساأن ق�سايا البنك و�سركاته التابعة والزميلة، ل تت�سمن مبالغ امل�ستحقات الزكوية التي قام البنك و�سركة اجلزيرة كابيتال بالعرتا�س 
عليها. )وملزيد من التفا�سيل حول مبالغ امل�ستحقات الزكوية يرجى مراجعة الق�سم 12-4-6 "�سهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل "(. 

األعامل املنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة111   12

يو�سح اجلدول الآتي الأعمال التي ي�سرتك فيها اأع�ساء جمل�س الإدارة ومن �ساأنها مناف�سة البنك اأو �سركاته التابعة اأو الزميلة:

اجلدول 12-3 االأعمال املناف�سة الأع�ساء جمل�س االإدارة
طبيعة العملا�سم الع�سو

ميلك الدكتور/ �سعيد املرطان ما ن�سبتة 4% من راأ�س مال �سركة اأدمي املالية )وهي �سركة مرخ�س لها من قبل هيئة ال�سوق املالية ملمار�سة الدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطان
اأن�سطة الأوراق املالية( والتي تعترب مناف�سة لأعمال �سركة اجلزيرة كابيتال. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن الدكتور/ �سعيد بن �سعد املرطان يف �سدد 
احل�سول على ترخي�س من اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املقبل ب�ساأن ملكيته يف �سركة اأدمي املالية وفق متطلبات املادة )72( 

من نظام ال�سركات. 
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وصف األسهم.121

رأس املـال11   12

اأ�سمية ع�سرة  اإلى )520.000.000( خم�سمائة وع�سرون مليون �سهم عادي بقيمة  يبلغ راأ�س مال ال�سركة )5.200.000.000( خم�سة مليارات ومائتي مليون ريال �سعودي مق�سم 
)10( ريالت لل�سهم.

قيمة األسهم21   12

تبلغ القيمة ال�سمية لكل �سهم )10( ريالت �سعودية، ول يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها ال�سمية، ولكن يجوز اإ�سدارها ب�سعر اأعلى ويف هذه احلالة يحول ما زاد من �سعر الإ�سدار عن 
القيمة ال�سمية اإلى الحتياطي النظامي حتى ولو بلغ هذا الحتياطي حده الأق�سى املحدد له. وتكون اأ�سهم ال�سركة غري قابلة للتجزئة، فاإذا ملك ال�سهم الواحد عدة اأ�سخا�س وجب 

عليهم اأن ينتخبوا اأحدهم لينوب عنهم يف ممار�سة احلقوق املت�سلة بال�سهم، ويكونون م�سئولني بالت�سامن عن اأي التزام نا�سئ عن ملكية الأ�سهم. 

تداول األسهم21   12

تكون الأ�سهم قابلة للتداول مع مراعاة القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة و الأنظمة الأخرى ال�سارية املفعول يف اململكة.

حجز وبيع األسهم31   12

يجوز لل�سركة اأن حتجز على الأ�سهم امل�سجلة لديها با�سم اأحد امل�ساهمني اأو التي ميلكها بال�سرتاك مع �سخ�س اآخر وعلى اأية اأرباح غري مدفوعة عنها لتاأمني ت�سديد القرو�س اأو الوفاء 
باللتزامات اأو التعهدات التي تعاقد عليها امل�ساهم مع ال�سركة اإما منفردا اأو بال�سرتاك مع �سخ�س اأخر . فاإذا تخلف عن ت�سديد الدين بعد تبليغه اإ�سعارا بذلك مدته اأ�سبوعان، يكون 

ملجل�س الإدارة احلق يف بيع الأ�سهم املحجوزة ل�سرتداد املبلغ املطلوب لل�سركة. ويدفع ملالك الأ�سهم اأو ملمثله ما زاد من ح�سيلة البيع عن املبلغ امل�ستحق .

زيادة رأس املال31   12

جتوز زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة واحدة اأو عدة مرات بقرار يتخذ يف اجلمعية غري العادية �سريطة اأن يكون راأ�س املال الأ�سلي قد دفع بكامله. ويجب اأن يعني القرار الكيفية الواجب 
اإتباعها لزيادة راأ�س املال. ويكون مل�ساهمي ال�سركة الأولوية يف الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة. 

تخفيض رأس املال41   12

يجوز للجمعية غري العادية اأن تقرر تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا تكبدت ال�سركة خ�سارة. ول يجوز اتخاذ مثل هذا القرار اإل اإذا قدم مراجعو ح�سابات ال�سركة 
تقريرا يبني مربرات هذا الإجراء والتزامات ال�سركة وتاأثري التخفي�س على تلك اللتزامات. ويجب اأن يحدد القرار كيفية اإجراء التخفي�س.

 واإذا كان التخفي�س راجعًا اإلى زيادة راأ�س املال عن حاجات ال�سركة، وجب اأن يطلب من الدائنني اأن يقدموا اعرتا�ساتهم على هذا الإجراء خالل 60 يوما من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س 
يف اإحدى ال�سحف اليومية املنت�سرة يف املدينة التي يقع فيها مقر ال�سركة الرئي�سي امل�سجل .فاإذا اأعرت�س اأي اأحد من الدائنني وقدم اإلى ال�سركة ادعاءا �سحيحا خالل التاريخ املعني، 

فعلى ال�سركة اأن تدفع له دينه اإذا كان م�ستحقا اأو اأن تقدم كفالة مقبولة لدفع املبلغ يف تاريخ ا�ستحقاقه. 

حقوق التصويت51   12

لكل م�ساهم حق ح�سور اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية وغري العادية. وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�سركة يف ح�سور 
اجلمعية العامة والت�سويت نيابة عنه. ويكون لكل م�ساهم �سوت واحد عن كل �سهم ميثله يف جمعيات امل�ساهمني.

حقوق املساهمني51   12

مبوجب املادة 110 من نظام ال�سركات مُينح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم، والتي ت�سمل على وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من الأرباح املقرر توزيعها، واحلق 
يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية، واحلق يف ح�سور اجلمعيات العامة وامل�ساركة يف املداولت والت�سويت على القرارات املقرتحة يف هذه الجتماعات، واحلق 
يف الت�سرف يف الأ�سهم، وحق طلب الإطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها، واحلق يف مراقبة اأعمال جمل�س الإدارة، واحلق يف رفع دعاوى امل�سئولية �سد اأع�ساء جمل�س الإدارة، واحلق يف 
الطعن بالبطالن يف القرارات التي ُاعتمدت يف اجلمعيات العامة. ووفقًا لنظام ال�سركات، فاإن هذه الأ�سهم ل تعطي مالكها حق مطالبة ال�سركة باإعادة �سراء اأ�سهمهم اأو ا�سرتدادها. 

ومل ين�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اأي اأحكام تنظم تعديل حقوق الأوراق املالية وفئاتها. 

جمعيات املساهمني51   12

تعقد اجلمعية العامة للم�ساهمني العادية اأو غري العادية بناء على طلب جمل�س الإدارة. وعلى جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة العادية اإذا طلب ذلك مراقبًا للح�سابات اأو جلنة 
املراجعة اأو عدد من امل�ساهمني ميثل 5% على الأقل من راأ�س املال اأو بناءًا على قرار من وزير التجارة. وتكون الدعوة حل�سور اجلمعية العامة بوا�سطة اإعالن ين�سر يف اجلريدة الر�سمية 

ويف �سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�سي لل�سركة قبل املوعد املحدد لالجتماع بع�سرة اأيام على الأقل. وي�سمل اإعالن الدعوة جدول الأعمال املعرو�سة على اجلمعية العمومية.

الجمعية العامة العادية1 1   12

لن يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون ربع راأ�سمال ال�سركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجب اإ�سدار اإعالن اأخر 
بالدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل 30 يوما من تاريخ الجتماع الأول. ويجوز اأن يعقد الجتماع الثاين بعد �ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول على اأن تت�سمن الدعوة 

لعقد الجتماع الأول مايفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا ب�سرف النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

وبا�ستثناء امل�سائل التي تدخل �سمن �سالحية اجلمعية غري العادية للم�ساهمني، تكون للجمعية العامة العادية �سالحية معاجلة جميع امل�سائل التي تتعلق بال�سركة. وتعقد اجلمعية العامة 
العادية مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل وذلك خالل الأ�سهر ال�ستة التي تلي ختام ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت ال�سرورة.

وتتخذ اجلمعية العامة العادية قراراتها بالأغلبية الب�سيطة لالأ�سهم املتمثلة يف الجتماع.
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الجمعية العامة غري العادية111   12

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني �سحيحا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل 30 يومًا من تاريخ الجتماع الأول ويجوز اأن يعقد الجتماع الثاين خالل �ساعة من انتهاء املدة املحددة لنعقاد الجتماع الأول على اأن تت�سمن الدعوة 
لعقد الجتماع الأول مايفيد الإعالن عن اإمكانية عقد هذا الجتماع. ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س مال على الأقل. ويف حال عدم توفر 

الن�ساب الالزم يف الجتماع الثاين، توجه دعوة اإلى اجتماع ثالث، ويكون الجتماع الثالث �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه بعد موافقة اجلهات املخت�سة.

وتكون جلمعيات امل�ساهمني غري العادية �سالحية تعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي اإلى املدى الذي ي�سمح به النظام. وبالإ�سافة اإلى ال�سالحيات املخولة جلمعيات امل�ساهمني غري العادية 
مبوجب النظام يجوز لها اأن ت�سدر قرارات يف م�سائل تقع عادة �سمن �سالحية اجلمعية العامة العادية وفقًا لنف�س ال�سروط والأحكام املقررة للجمعية العامة العادية. 

وتتخذ القرارات يف جمعيات امل�ساهمني غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع، اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة راأ�سمال ال�سركة اأو تخفي�سه، اأو متديد مدة ال�سركة، اأو 
بحلها اأو بدجمها مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، ففي هذه احلالة لن يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع. 

حق املساهمني يف توجيه األسئلة يف الجمعيات العامة121   12

اأع�ساء جمل�س الإدارة واإلى مراجع احل�سابات. وعلى جمل�س الإدارة ومراجع  اإلى  اأ�سئلة ب�ساأنها  اأعمال اجلمعية واأن يوجه  لأي م�ساهم احلق يف مناق�سة املوا�سيع املدرجة يف جدول 
احل�سابات اأن يجيبوا على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع، جاز له اأن يحتكم اإلى الأع�ساء احلا�سرين 

الذين يكون قرارهم بهذا ال�ساأن واجب التنفيذ.

مدة الرشكة121   12

مدة ال�سركة )99( ت�سع وت�سعون �سنة تبداأ من تاريخ تاأ�سي�سها. وجتوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

حل الرشكة وتصفيتها131   12

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال، وجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل انتهاء اأجلها املحدد باملادة ) 5 ( 
من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. واإذا تقرر حل ال�سركة قبل الأجل املحدد لها لهذا ال�سبب اأو لأي �سبب اأخر اأو انتهت مدة ال�سركة تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س 
الإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سلطتهم واأتعابهم، وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، وين�سر قرار اجلمعية العامة يف جميع الأحوال يف اجلريدة 

الر�سمية، ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي. وتبقى لأجهزة ال�سركة الأخرى �سلطتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع �سلطات امل�سفني.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن املادة )150( من نظام ال�سركات تن�س على دعوة اجلمعية العامة غري العادية لتقرر اإما زيادة راأ�س املال اأو تخفي�سه اأو حل ال�سركة قبل الأجل املحدد يف نظامها 
الأ�سا�سي يف حال بلغت خ�سائر ال�سركة ن�سف راأ�س املال املدفوع. وتطبق متطلبات املادة )150( من نظام ال�سركات بغ�س النظر عن ما هو وارد يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة. وبالتايل 
فاإنه يجب على البنك دعوة اجلمعية العامة غري العادية وفقًا ملتطلبات املادة )150( من نظام ال�سركات يف حال بلوغ خ�سائره ن�سف راأ�س املال ولي�س ثالثة اأرباع راأ�س املال كما هو وارد 
حاليًا يف النظام الأ�سا�سي للبنك، مع العلم باأن البنك قد بداأ اإجراءات النظامية لتعديل املادة مبا يتوافق مع نظام ال�سركات بهدف احل�سول على موافقة اجلمعية العامة للبنك على 

التعديل يف اجتماعها القادم. 
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تغطية االكتتاب.131

قام البنك بتعيني المناء لال�ستثمار، و�سركة ال�سرق الأو�سط لال�ستثمار املايل )ميفك كابيتال(، و�سركة ملكية لال�ستثمار، و�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي، و�سركة و�ساطة كابيتال 
كمتعهدي تغطية الكتتاب.

متعهدو التغطية

�سركة االإمناء لال�ستثمار
برج العنود - 2

طريق امللك فهد
�س.ب 55560، الريا�س 11544

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2185555 )11( 966+
فاك�س: 2185970 )11( 966+

query@alinmainvest.com :الربيد الإلكرتوين
www.alinmainvestment.com :املوقع اللكرتوين

�سركة ال�سرق االأو�سط لال�ستثمار املايل )ميفك كابيتال(
طريق امللك فهد، �سارع العليا

مكتب رقم 1
�س.ب 7758، الريا�س 12333

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2186666 )11( 966+
فاك�س: 2186667 )11( 966+

info@mefic.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.mefic.com.sa :املوقع اللكرتوين

�سركة ملكية لال�ستثمار
طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز )�سارع التحلية(

مركز اأكناز التجاري - مبنى رقم: 184
مكتب رقم 2 و3 - الدور الأول

�س.ب. 52775، الريا�س 11573
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 20003028 )11( 966+
فاك�س: 2932799 )11( 966+

 info@mulkia.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.mulkia.sa :املوقع اللكرتوين

�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي
الريا�س، طريق امللك فهد 7856، برج مون، الدور 16

�س.ب. 50051، الريا�س 11523
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4845500 )11( 966+
فاك�س: 4845501 )11( 966+

info@skfh.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.skfh.com.sa :املوقع اللكرتوين

�سركة و�ساطة كابيتال
�سارع العليا العام

�س.ب 50315، الريا�س 11523
اململكة العربيةا ل�سعودية

هاتف: 4944067 )11( 966+
فاك�س: 4944205 )11( 966+

info@wasatah.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.wasatah.com.sa :املوقع اللكرتوين

و�سيقوم البنك باإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب مع متعهدي التغطية، وفيما يلي ملخ�س لل�سروط الأ�سا�سية لالتفاقية املزمع اإبرامها: 

يتعهد البنك ملتعهدي التغطية اأنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ي�سدر ويخ�س�س ملتعهدي التغطية جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الطرح والتي مل يكتتب  اأ- 
بها خالل فرتة الطرح املتبقي وذلك ب�سعر الطرح. 

يتعهد متعهدي التغطية للبنك باأنهم يف تاريخ التخ�سي�س �سيقومون ب�سراء جميع الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح. ب- 

يتقا�سى متعهدي التغطية مقاباًل ماديًا يتمثل يف ن�سبة من متح�سالت الطرح لقاء تعهدهم بتغطية الكتتاب والذي �سيتم دفعه من متح�سالت الطرح. واجلدير بالذكر اأن  ج- 
تكاليف تغطية الكتتاب متثل جزء من تكاليف الطرح والواردة يف الق�سم 15 )"م�ساريف الطرح"( من هذه الن�سرة. 
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يخ�سع التزام متعهدي التغطية ب�سراء جميع الأ�سهم املتبقية يف الطرح لالأحكام املتعلقة باإنهاء التفاقية مثل حدوث اأي من القوى القاهرة وفق تعريفها يف التفاقية، اأو  د- 
عدم ا�ستيفاء عدد من ال�سروط امل�سبقة فيما يتعلق بالطرح. 

�سيقوم البنك بتقدمي عدد من ال�سمانات والإقرارات والتعهدات - يف مثل هذه التفاقيات- ملتعهدي التغطية.   هــ- 

)300.000.000( �سهم عادي.اإجمايل عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

10 ريال �سعودي�سعر الطرح

3.000.000.000 ريـال �سعودياإجمايل قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

100%الن�سبة املتعهد بتغطيتها من اإجمايل قيمة الطرح
امل�سدر: البنك
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مصاريف الطرح.131

كل  اأتعاب  تت�سمن  والتي  نهائية،  وغري  تقريبية  تعترب  والتي  الطرح  وم�ساريف  تكاليف  لت�سديد  الطرح  متح�سالت  من  �سعودي  ريال  مليون   81.656.700 حوايل  تخ�سي�س  �سيتم 
من  وغريهم  املتخ�س�س  املالية  العناية  وم�ست�سار  القانونيني،  واملحا�سبني  التغطية  ملتعهدي  القانوين  وامل�ست�سار  للبنك  القانوين  وامل�ست�سار  الكتتاب،  ومديرا  املاليان  امل�ست�ساران  من 

امل�ست�سارين، بالإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالطرح. 

االأتعاب وامل�ساريف )بالريال(البيان

اأتعاب امل�ست�سارين املاليني ومديري الكتتاب، ومتعهدي التغطية وامل�ست�سار القانوين للبنك وامل�ست�سار القانوين ملتعهدي التغطية وم�ست�سار العناية 
املالية املتخ�س�س

79.156.700

2.500.000م�ساريف الطباعة والتوزيع واأية نفقات اأو ر�سوم اأخرى تتعلق بالطرح

81.656.700املجموع

امل�سدر: البنك
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اإلعفاءات.141

مل يح�سل البنك على اأي اإعفاءات من الهيئة فيما يتعلق بالطرح.
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رشوط وأحكام وتعليامت االكتتاب.151

لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول اإدراجها يف ال�سوق املالية ومت الوفاء بكافة املتطلبات مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج. ويجب على جميع الأ�سخا�س 
امل�ستحقني )اأي امل�ساهمني املقيدين والأ�سخا�س الذين قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول( ومقدمي العرو�س من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية قراءة اأحكام و�سروط الكتتاب 
بعناية تامة قبل الكتتاب الإلكرتوين اأو تقدمي طلب الكتتاب من خالل الو�سيط اأو تعبئة منوذج الطرح املتبقي، حيث ُيعترب تقدمي طلب الكتتاب اأو توقيع وت�سليم منوذج الطرح املتبقي 

مبثابة موافقة وقبول لأحكام و�سروط الكتتاب. 

االكتتاب يف األسهم الجديدة11   15

مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه، �سيتم طرح )300.000.000( �سهم عادي لالكتتاب ميثل ما ن�سبته 57.7% يف املائة من راأ�سمال ال�سركة قبل زيادة راأ�س املال، ب�سعر طرح يبلغ )10( 
ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وقيمة ا�سمية قدرها 10 ريـالت �سعودية وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ ثالثة مليارات )3.000.000.000( ريـال �سعودي. و�سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة 

بن�سبة 0.5769 �سهم جديد لكل �سهم حايل. و�سيكون الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لالأ�سخا�س امل�ستحقني. 

ويف حال عدم ممار�سة الأ�سخا�س امل�ستحقني حلقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بنهاية مرحلة الكتتاب ، �سوف تطرح الأ�سهم املتبقية على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح 
املتبقي. ويجوز للم�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية املودعة يف حمافظهم عرب نظام تداول. وتعترب حقوق الأولوية حقًا مكت�سبًا جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة كما 
يف تاريخ الأحقية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. 

و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية. 

و�ستتم عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية وفقًا للمراحل والتواريخ املو�سحة اأدناه:

تاريخ االأحقية: امل�ساهمني املالكني لالأ�سهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال - وذلك بتاريخ 1439/07/02هـ )املوافق 2018/03/19م(  �
- واملقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال، وذلك بتاريخ 1439/07/04هـ )املوافق 

2018/03/21م(.

فرتة التداول وفرتة االكتتاب: تبداأ فرتة التداول وفرتة الكتتاب 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 الكتتاب حتى نهاية يوم الأربعاء تاريخ 1439/07/18هـ )املوافق 2018/04/04م(.

التايل  � اليوم  ال�ساعة 5:00 م�ساًء من  ال�ساعة 10:00 �سباحًا وحتى  تاريخ 1439/07/24هـ )املوافق 2018/04/10م( من  الثالثاء  املتبقي: تبدًا من يوم  فرتة الطرح 
بتاريخ 1439/07/25هـ )املوافق 2018/04/11م(. و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، على اأن تقدم تلك املوؤ�س�سات 
ال�ستثمارية عرو�سها ل�سراء الأ�سهم املتبقية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�ستخ�س�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل )على 
األ يقل عن �سعر الطرح( على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها اإلى 
الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل. ويف حال وجود اأ�سهم غري م�سرتاة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية، ف�سيتم تخ�سي�س هذه الأ�سهم ملتعهدي تغطية الطرح والذين �سيقومون 

ب�سراء تلك الأ�سهم ب�سعر الطرح.

التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم: �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم،  �
ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي وك�سور الأ�سهم لل�سركة، وتوزع 
اأق�ساه 1439/08/03هـ  اإن وجد( على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد  الأ�سهم )اأي ما يتجاوز �سعر الطرح،  املتبقية وك�سور  الأ�سهم  بيع  باقي متح�سالت 

)املوافق 2018/04/19م(. 

تداول االأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق: �سيبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وتخ�سي�سها. �

ال�سكل 17-1 ر�سم تو�سيحي الآلية حقوق االأولوية
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األشخاص املستحقون الغري مشاركون يف االكتتاب يف األسهم الجديدة21   15

 �سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم اململوكة 
لهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونوا عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم 
اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه 

)اإن وجد(. ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال. 
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ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل قام متعهد التغطية ب�سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر 
الطرح، فلن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقني الغري م�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة. و�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن 
وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س على اإجمايل عدد الأ�سهم التي 
مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم متبقي، و�سيتم دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من 

الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واأي�سا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم. 

كيفية التقدم بطلب االكتتاب يف أسهم الحقوق األولوية21   15

يتعني على الأ�سخا�س امل�ستحقني والراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب الكتتاب خالل فرتة الكتتاب عن طريق املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات التداول التي يتم 
من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء، اإ�سافة اإلى اإمكانية الكتتاب من خالل اأي و�سائل اأخرى يوفرها الو�سيط واأمني حفظ الأ�سهم يف اململكة خالل فرتة الكتتاب. ويف حال وجود فرتة 

طرح متبقية فيمكن اأن يتم خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية فقط. 

بتقدمي طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �

اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �

املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة يف ن�سرة الإ�سدار. �

قبوله الأ�سهم املخ�س�سة مبوجب طلب الكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات الكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�سرة الإ�سدار. �

�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للو�سيط. �

التخصيص31   15

�ستقوم ال�سركة ومديرا الكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ليتم اإيداع متح�سالت الإكتتاب به. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. 
اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي لل�سركة، 
وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )اأي ما يتجاوز �سعر الطرح، اإن وجد( على م�ستحقيها كاُل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه تاريخ 1439/08/03هـ )املوافق 

2018/04/19م(. ويف حال تبقي اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهدي التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س لهم. 

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني. 
ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بالو�سيط الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد 

اأق�ساه 1439/08/03هـ )املوافق 2018/04/19م(.

دفع مبالغ التعويض31   15

)املوافق  1439/08/14هـ  اأق�ساه  موعد  يف  الأولوية  حقوق  باأ�سهم  الكتتاب  يف  جزئيًا  اأو  كليًا  ي�ساركوا  مل  الذين  امل�ستحقني  لالأ�سخا�س  وجدت(  التعوي�س)اإن  مبالغ  دفع  �سيتم 
2018/04/30م(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية41   15

ما هي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة راأ�س املال، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املالكني لالأ�سهم يوم انعقاد 
اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال واملقيدين يف �سجالت ال�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، ويعطي كل 

حق حلامله اأحقية الكتتاب يف �سهم واحد، وذلك ب�سعر الطرح.

ملن ُتنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�سركة 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 راأ�س املال من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، وتودع حقوق الأولوية كاأوراق مالية يف املحافظ اخلا�سة بامل�ساهمني يف 
�سجالت ال�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظهم حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية، ولن ي�سمح 

بتداول هذه احلقوق اأو الكتتاب فيها اإل عند بداية فرتتي التداول والكتتاب.

كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق يف املحفظة؟

يتم الإ�سعار عن طريق الإعالن يف موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداولتي( املقدمة من قبل �سركة مركز اإيداع الأوراق املالية ور�سائل ن�سية ق�سرية تر�سل عن طريق �سركات 
الو�ساطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

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

هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهمني املقيدين من معرفة عدد احلقوق امل�ستحقة لهم عن الأ�سهم التي ميلكونها وفقًا ل�سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاين يوم تداول بعد 
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. وُيح�سب هذا املعامل بق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على عدد الأ�سهم احلالية للبنك. وعليه فاإن معامل الأحقية هو ـ)0.5769( حق لكل �سهم واحد 
)1( مملوك للم�ساهم املقيد يف تاريخ الأحقية. ووفقًا لذلك، اإذا كان م�ساهم مقيد ميلك األف )1.000( �سهم يف تاريخ الأحقية ف�سيخ�س�س له 576 حق مقابل ما ميلكه من اأ�سهم و 

�سيتم تعوي�سه عن الك�سور املتبقية. 

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

نعم، حيث �سيتم اإ�سافة احلق املكت�سب اإلى حمافظ امل�ستثمرين حتت ا�سم ال�سهم الأ�سلي، وباإ�سافة كلمة حقوق اأولوية، اإ�سافة اإلى رمز جديد لهذه احلقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر الفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم البنك يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح )قيمة احلق الإر�سادية(. فعلى �سبيل املثال: اإذا كان �سعر اإقفال �سهم البنك 
هو 13.0 ريـال �سعودي و�سعر الطرح 10.0 ريـالت �سعودية، فاإن ال�سعر الفتتاحي للحق �سيكون 3.0 ريـال �سعودي.

من هو املساهم املقيد؟

هو اأي م�ساهم يظهر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بنهاية ثاين يوم تداول بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. 

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

نعم، ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء 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 اأحقيته يف الكتتاب يف حال قام ببيع اأ�سهمه يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اأو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتم تقدمي طلبات الكتتاب من خالل املحفظة ال�ستثمارية يف من�سات التداول التي يتم من خاللها اإدخال اأوامر البيع وال�سراء، اإ�سافة اإلى اإمكانية الكتتاب من خالل اأي و�سائل اأخرى 
يوفرها الو�سيط واأمني حفظ الأ�سهم.

هل ميكن للشخص املستحق االكتتاب يف أسهم أكرث من الحقوق اململوكة له؟

ل ميكن لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب يف اأ�سهم اأكرث من احلقوق اململوكة له. 

يف حال امتالك أسهم البنك من خالل أكرث من محفظة استثامرية، يف أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم البنك املرتبطة باحلقوق، فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك األف )1.000( �سهم يف البنك )ثمامنائة )800( �سهم 
يف حمفظة )اأ( ومائتا )200( �سهم يف حمفظة )ب( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )576( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )0.5769( حق. عليه ف�سيتم اإيداع )461( حق يف حمفظة 

)اأ( و)115( حق يف حمفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لهم، ولكن بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق الو�سطاء اأو مركز الإيداع، وذلك قبل نهاية مرحلة الكتتاب، واإح�سار الوثائق الالزمة. ويف حال عدم قيامهم 
باإيداع ال�سهادات وفقًا ملا ذكر، فاإن حملة هذه ال�سهادات لن ي�ستطيعوا الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة.

هل يحق ملن اشرتى حقوقاً إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.

متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء ت�سوية �سراء احلقوق )يومي عمل(، على اأن يتم الكتتاب يف حقوق الأولوية خالل فرتة الكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فرتة التداول؟

ل، ل ميكن ذلك، بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى ملالك احلق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية اأو عدم ممار�سة ذلك، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن يخ�سع 
امل�ستثمر للخ�سارة اأو النخفا�س يف قيمة حمفظته ال�ستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو مامرسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلة االكتتاب؟

يف حال عدم الكتتاب بكامل الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتاب، تطرح الأ�سهم اجلديدة املتبقية لكتتاب ينظمه مديرا الكتتاب، ويتم احت�ساب قيمة التعوي�س )اإن وجد( ملالك 
احلقوق بعد خ�سم قيمة الكتتاب واأي م�ساريف بح�سب ما هو حمدد يف هذه الن�سرة. علمًا اأن امل�ستثمر قد ل يح�سل على اأي مقابل اإذا 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�سركة لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول يوم اجلمعية العامة غري العادية ح�سور اجلمعية العامة غري العادية والت�سويت على زيادة راأ�س مال 
امل�سدر عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.

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 اأنه �سيتم قيد امل�ستثمر يف �سجل م�ساهمي ال�سركة بعد يومي عمل من تاريخ �سراء الأ�سهم )اأي بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي يوم انعقاد اجلمعية غري العادية(، مع العلم 
باأن حقوق الأولوية �ستمنح جلميع حملة الأ�سهم املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية تداول ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجلمعية غري العادية، ولكن لن يحق له احل�سور اأو الت�سويت 

يف اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

إذا كان لدى املستثمر أكرث من محفظة مع أكرث من رشكة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

�سيتم توزيع ن�سيب 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، واإذا اأكملت رقمًا �سحيحًا 
اأو اأكرث يتم اإ�سافة الرقم ال�سحيح اإلى املحفظة التي ميلك فيها امل�ستثمر اأكرب كمية من احلقوق.

ما هي فرتات التداول واالكتتاب؟

يبداأ تداول واكتتاب احلقوق يف الوقت ذاته حتى انتهاء التداول يف اليوم ال�ساد�س، بينما ي�ستمر الكتتاب حتى اليوم التا�سع وذلك ح�سب ما هو مذكور يف هذه الن�سرة واإعالنات البنك.

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ل، ل ميكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟

نعم وذلك بعد اإمتام �سراء حقوق الأولوية عن طريق ال�سوق خالل فرتة التداول.

مساعدة إضافية51   15

ri@baj.com.sa :يف حال وجود اأي ا�ستف�سارات، الرجاء التوا�سل مع البنك على الربيد الإلكرتوين

ولأ�سباب قانونية، �سوف يكون مبقدور البنك فقط تقدمي املعلومات الواردة يف هذا امل�ستند ولن يكون مبقدوره تقدمي امل�سورة ب�ساأن الأ�س�س املو�سوعية لإ�سدار احلقوق اأو حتى تقدمي 
امل�سورة املالية اأو ال�سريبية اأو القانونية اأو ال�ستثمارية.

تداول األسهم الجديدة51   15

�سوف يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة عند اكتمال جميع الإجراءات ذات العالقة. ومن املتوقع حدوث ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة، وذلك بالتن�سيق مع الهيئة، و�سيتم الإعالن عن 
بدء التداول يف وقت لحق.

بنود متفرقة51   15

الو�سايا ومديري  واملتنازل ل�ساحلهم ومنفذي  الكتتاب وخلفائهم  اأطرافها من مقدمي طلبات  ال�سلة ملزمة وملنفعة  والتعهدات ذات  والأحكام  ال�سروط  الكتتاب وكافة  يكون طلب 
الرتكات والورثة، وي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�س عليه حتديدا يف هذه الن�سرة، ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها لأي 

من الأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لطلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

وميكن توزيع هذه الن�سرة باللغتني العربية والإجنليزية. ويف حالة وجود تعار�س بني الن�سختني العربية والإجنليزية من هذه الن�سرة ُيعَمل بالن�سخة العربية.

وعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه الن�سرة، اإل اأنه يجوز لها تعليق طرح الكتتاب هذا يف حال اأ�سحت ال�سركة، يف اأي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذا الكتتاب وقبل املوافقة على اإدراج 
الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق، على علم مبا يلي: )1( حدوث تغيري جوهري يف اأي معلومات اأ�سا�سية واردة يف هذه الن�سرة اأو اأي وثائق مطلوب اإدراجها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج، 
اأو )2( اأي معلومات اإ�سافية كان ينبغي ت�سمينها يف هذه الن�سرة. وتلتزم ال�سركة يف هذه احلالت باأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة تكميلية، وفقًا ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج. وعندئذ 

�سيتم اإ�سدار الن�سرة التكميلية والإعالن عن تواريخ الكتتاب اجلديدة. ومن املمكن اأي�سًا تعليق هذا الكتتاب يف حالة عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على اأي من تفا�سيله.

السوق املالية السعودية )"تداول"(1 1   15

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م.

يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام "تداول" من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول ب�سكل متكامل ابتداء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بالت�سوية. ويتم التداول يف كل يوم عمل )من الأحد 
اإلى اخلمي�س( على فرتة واحدة من ال�ساعة )10( �سباحًا وحتى الثالثة )3:00( م�ساء، ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ الأوامر. اأما خارج هذه الأوقات، في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها 
واإلغائها من ال�ساعة )9( �سباًحا وحتى ال�ساعة )10( �سباحًا. وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة )9( �سباًحا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 10 �سباحًا(. 

ويعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفًقا لل�سعر وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل )وهي الأوامر امل�ستملة على اأف�سل الأ�سعار(، 
وتليها الأوامر حمددة ال�سعر. ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر فاإنه يتم تنفيذها وفًقا لتوقيت الإدخال.
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يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط اللكرتوين ملعلومات تداول، ويتم توفري بيانات ال�سوق ب�سكل فوري 
ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز.

وتتم ت�سوية ال�سفقات خالل يومي عمل، اأي اأن نقل امللكية لالأ�سهم يتم بعد امتام الت�سوية )اأي يومي عمل من تاريخ تنفيذ ال�سفقة(. 

وينبغي على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول. ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول 
وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم. 

إدارج األسهم الجديدة111   15

مت التقدم بطلب اإلى الهيئة لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة. ومن املتوقع قبول الإدراج وبدء التداول يف ال�سوق املالية مبجرد انتهاء التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم اجلديدة. و�سوف 
يتم الإعالن عن ذلك على املوقع الإلكرتوين لتداول يف حينه. علمًا باأن التواريخ واملواعيد الواردة يف هذه الن�سرة غري نهائية وميكن تغيريها يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة.

على الرغم من اأن الأ�سهم احلالية لل�سركة مدرجة يف ال�سوق املالية "تداول"، اإل اأنه ل ميكن تداول الأ�سهم اجلديدة اإل بعد املوافقة على تخ�سي�سها للمكتتبني امل�ستحقني ومقدمي 
العرو�س فيما يتعلق بطرح الأ�سهم املتبقية واإيداعها يف ح�سابات تداول اخلا�سة بهم. ومُينع منعًا باتًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإلى حني املوافقة على التخ�سي�س. ويتحمل املكتتبون 

الذين ي�ساركون يف اأي ن�ساطات تداول املحظورة امل�سوؤولية كاملة. ول يقع على عاتق ال�سركة اأي م�سوؤولية قانونية يف اأي حالة كهذه.

القرارات واملوافقات التي تُطرح األسهم مبوجبها121   15

ح�سل البنك على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة راأ�س ماله مبوجب اخلطاب رقم 361000057492 وتاريخ 1436/04/19هـ )املوافق 2015/02/8م(. كما وافقت 
موؤ�س�سة النقد على متديد املوعد النهائي لتقدمي ملف زيادة راأ�س مال البنك مبوجب اخلطاب رقم 381000015409 وتاريخ 1438/02/09هـ. وعند اكتمال الطرح �سي�سبح راأ�سمال 
البنك 8.200.000.000 ريـال �سعودي مق�سمة على 820.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية 10 ريـالت �سعودية لل�سهم الواحد. وقد اأ�سدر جمل�س الإدارة قراره بتاريخ 1436/3/23هـ 
)املوافق  1439/07/02هـ  بتاريخ  املنعقدة  املال  راأ�س  بزيادة  اخلا�سة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت  كما  البنك.  راأ�سمال  بزيادة  فيه  يو�سي  والذي  2015/1/14م(  )املوافق 

2018/03/19م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال. كما وافقت الهيئة على ن�سرة الإ�سدار هذه وذلك بتاريخ 1439/06/05هـ )املوافق 2018/02/21م(. 

التغري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال121   15

اإن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال هو )12.97( و�سوف ُيعاد حتديده عند )11.88( يف اجلل�سة الفتتاحية يف اليوم 
التايل. وميثل التغري تراجعًا بن�سبة )8.4( يف املائة.

وفيما يلي طريقة ح�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال:

ح�ساب القيمة ال�سوقية لل�سركة عند اإغالق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال: اأوًل: 

عدد اأ�سهم ال�سركة يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال x �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية = القيمة 
ال�سوقية لل�سركة عند اإغالق التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال.

ح�ساب �سعر ال�سهم يف اجلل�سة الفتتاحية يف اليوم التايل ليوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال: ثانيًا:  

)القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية + قيمة اأ�سهم حقوق الأولوية( / )عدد اأ�سهم ال�سركة يف نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية اخلا�سة بزيادة راأ�س املال + عدد الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب( = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد اجلمعية العامية غري العادية 

اخلا�سة بزيادة راأ�س املال. 
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املستندات املتاحة للمعاينة.151

�سوف تكون امل�ستندات املو�سحة اأدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�س لل�سركة والكائن مبدينة جدة، وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وحتى ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساًء، من الأحد اإلى اخلمي�س قبل20 يوم من فرتة التداول وفرتة الكتتاب وخالل تلك الفرتات. 

املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الرشكة:

�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة. �

النظام الأ�سا�سي لل�سركة. �

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:

قرار جمل�س الإدارة بالتو�سية بزيادة راأ�س املال. �

موافقة اجلمعية العامة غري العادية على زيادة راأ�س املال �

موافقة هيئة ال�سوق املالية على اأ�سهم حقوق الأولوية والتي �سيتم الإعالن عنها من قبل الهيئة. �

التقارير والخطابات واملستندات:

العقود الواجب الإف�ساح عنها مبوجب الفقرة الفرعية رقم )ط( من الفقرة )1( من الق�سم )13( من امللحق الرابع يف قواعد الت�سجيل والإدراج. �

اتفاقية التعهد بالتغطية. �

التقارير التي اأعدت درا�سة ال�سوق على اأ�سا�سها )حيث مت اإعداد الدرا�سة من عدة م�سادر عامة(. �

خطابات املوافقة من قبل امل�ست�ساران املالييان ومديرا الكتتاب ومتعهدي التغطية وم�ست�سار العناية املهنية املالية وامل�ست�سار القانوين واملحا�سبون القانونيون على اإدراج  �
اأ�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم يف ن�سرة الإ�سدار.

القوائم املالية املوحدة للبنك و�سركاته التابعة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2014م و2015م و2016م. �

القوائم املالية الأولية للبنك و�سركاته التابعة للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2017م. �
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تقرير املحاسبني القانونيني.151



  بنك الجزيرة
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  القوائم المالية الموحدة

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  وتقرير مراجعي الحسابات
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨ -

  عام  - ١
تكون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك اجلزيرة ("البنك") وشركاته التابعة (ُيشار هلا مجيعًا بـ 

 يف اململكة العربية السعودية شركة مسامهة سعوديةكبنك اجلزيرة ("البنك")  تأسس "اجملموعة"). 
). م١٩٧٥يونيو  ٢١هـ (١٣٩٥مجادى الثاين  ١٢ الصادر بتاريخ/م ٤٦امللكي رقم  ملرسوممبوجب ا

نتقلت إليه أن ا) بعد م١٩٧٦أكتوبر  ٩هـ (١٣٩٦شوال  ١٦أعماله بتاريخ  ممارسة بدأ البنكوقد 
يعمل البنك مبوجب السجل  .فروع بنك باكستان الوطين يف اململكة العربية السعودية عمليات

 )،م١٩٧٦ يوليو ٢٧هـ (١٣٩٦رجب  ٢٩الصادر يف جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣قم التجاري ر 
، كما فرعاً) ٧٠: م٢٠١٤( فرعاً  ٧٦ وعددهايف اململكة العربية السعودية من خالل شبكة فروعه 

  .موظفاً) ٢,٠١٥: م٢٠١٤موظفاً ( ٢,١٧٦بلغ عدد موظفيه 
  

  عنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:
  

  بنك الجزيرة
  النهضة، طريق الملك حي

  ٢١٤٤٢جدة  -  ٦٢٧٧ص.ب 
  العربية السعوديةالمملكة 

  
مبدأ توافقة مع أحكام الشريعة (امل املصرفيةواملنتجات تقدمي كافة أنواع اخلدمات  إىلالبنك  يهدف

العمالت األجنبية  وحتويالتواملشاركة  والتورق اإلجارةستصناع و املراحبة واال وتشمل) جتنب الفائدة
املوافقة واإلشراف عليها من هيئة رقابة شرعية مستقلة مت تأسيسها من  متت، واليت والصكوكالوعد) (

  يتم تداول اسهم البنك يف السوق املالية السعودية (تداول). قبل البنك.
  

  التالية:والشركة الزميلة للبنك وشركاته التابعة  تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية
  شركات تابعة:

    نوع النشاط    بلد التأسيس  

 ةنسبة الملكية (مباشر 
 ٣١) كما في ةوغير مباشر 

    م٢٠١٥ ديسمبر

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

  م٢٠١٤ ديسمرب ٣١
  شركة اجلزيرة لألسواق املالية

  )اجلزيرة كابيتال(
اململكة العربية 

%١٠٠    %١٠٠    أصول إدارةوساطة و     السعودية
  

للتطوير مان شركة أ
  واالستثمار العقاري

  

اململكة العربية 
  السعودية

 اتالضمان حفظ وإدارة  
  نيابة عن البنكالعقارية 

    
١٠٠%

    
١٠٠%

  
  :زميلة شركة

    نوع النشاط    بلد التأسيس  

 ةنسبة الملكية (مباشر 
 ٣١) كما في ةوغير مباشر 

    م٢٠١٥ ديسمبر

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

  م٢٠١٤ ديسمرب ٣١
اململكة العربية   شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

  السعودية
منتجات احلماية   

واالدخار املتوافقة مع 
  أحكام الشريعة

    
  

٣٥%  

    
  

٣٥%

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٩ -

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  

  اإلعدادس اأس  )أ( 
  
األنظمةب االلتزام)١(

الصادرة عن مؤسسة للمؤسسات املالية  معايري احملاسبيةلل مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقاً 
الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية  للتقارير املالية لمعايري الدوليةطبقًا لو النقد العريب السعودي 

نظام أحكام مع نظام مراقبة البنوك و  تتماشىليعد البنك قوائمه املالية املوحدة كما   .الدولية
  للبنك. األساسيوالنظام  لعربية السعوديةاململكة ا يف الشركات
    

والعرض س القياساأس)٢(
اس بالقيمة العادلة مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية ب�ستثناء القي

قتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من املالية املدوات للمشتقات واأل
اليت يتم  اليةاملأو املطلوبات املوجودات باإلضافة إىل ذلك، ف�ن الدخل الشامل.  خالل قائمة
 عرضهاــ يتم  التكلفةبأو فيما عدا ذلك تظهر ــ عالقة حتوط من خالل  القيمة العادلةبالتحوط هلا 

  التحوط هلا.القيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم ب

عملة التشغيل والعرض)٣(
ائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك. هذه القو  يتم عرض

  سعودي.  مقربة ألقرب ألف املعلومات املالية  عرضباستثناء ما يشار إليه خالف ذلك، يتم 
  

كل منشأة يف اجملموعة عملتها التشغيلية اخلاصة �ا ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية   حتدد
 اجلزيرة لألسواق املالية شركةالعملة التشغيلية لكل من  .منشأة باستخدام العملة التشغيلية لكل

  هي الريال السعودي أيضاً. شركة أمان للتطوير واالستثمار العقاريو  )كابيتالاجلزيرة  (
    

  س توحيد القوائم الماليةاأس    )ب(
يتم إعداد  .وشركاته التابعةبنك اجلزيرة ن كل مالقوائم املالية لمن القوائم املالية املوحدة  تتكون

ها إعداد القوائم املالية عناليت يتم املالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة  للشركاتالقوائم املالية 
   سياسات حماسبية مماثلة. استخدامبللبنك 

  
شا�ة امللعمليات ة لمماثلسياسات حماسبية وطرق تقييم  استخداممت اعداد القوائم املالية املوحدة ب

  .خرى يف ظروف مماثلةاألنشطة األو 
  
التابعة الشركات)١(

عندما يكون  منشأةالبنك. يسيطر البنك على  اخلاضعة لسيطرة املنشآتالتابعة هي  الشركات
ولديه القدرة على التأثري على تلك  املنشأةللبنك حقوق أو عوائد متغرية نامجة عن ارتباطه �ذه 

الثالثة  املعايريجيب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .املنشأةسيطرته على  العوائد من خالل
  التالية: 

  .املنشأةعلى  نفوذ للمجموعةأن يكون .أ
  .باملنشأةعوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه يف حقوق  للمجموعةأن يكون   .ب
  .هاوائدعحجم للتأثري على  املنشأةعلى  نفوذها استخدامالقدرة على  للمجموعةأن يكون .ج

إذا ما كانت فيها املستثمر  املنشأة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة علىتقوم اجملموعة ب�عادة 
  . واحد أو أكثر من معايري السيطرة يفتشري إىل أن هناك تغريات والظروف  احلقائق

يتم التوقف تم فيه نقل السيطرة إىل البنك و يمن التاريخ الذي اعتبارًا التابعة  الشركاتيتم توحيد 
 الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يمن التاريخ الذي اعتبارًا عن عملية التوحيد 

املوحدة يتم إدراجها يف قائمة الدخل  ــ إن وجدت ــ التابعة املستحوذ عليها أو املباعة خالل السنة
  .ما يقتضي األمرحسب ،من تاريخ االستحواذ أو حىت تاريخ البيع
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٩ -

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  

  اإلعدادس اأس  )أ( 
  
األنظمةب االلتزام)١(

الصادرة عن مؤسسة للمؤسسات املالية  معايري احملاسبيةلل مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقاً 
الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية  للتقارير املالية لمعايري الدوليةطبقًا لو النقد العريب السعودي 

نظام أحكام مع نظام مراقبة البنوك و  تتماشىليعد البنك قوائمه املالية املوحدة كما   .الدولية
  للبنك. األساسيوالنظام  لعربية السعوديةاململكة ا يف الشركات
    

والعرض س القياساأس)٢(
اس بالقيمة العادلة مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية ب�ستثناء القي

قتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من املالية املدوات للمشتقات واأل
اليت يتم  اليةاملأو املطلوبات املوجودات باإلضافة إىل ذلك، ف�ن الدخل الشامل.  خالل قائمة
 عرضهاــ يتم  التكلفةبأو فيما عدا ذلك تظهر ــ عالقة حتوط من خالل  القيمة العادلةبالتحوط هلا 

  التحوط هلا.القيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم ب

عملة التشغيل والعرض)٣(
ائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك. هذه القو  يتم عرض

  سعودي.  مقربة ألقرب ألف املعلومات املالية  عرضباستثناء ما يشار إليه خالف ذلك، يتم 
  

كل منشأة يف اجملموعة عملتها التشغيلية اخلاصة �ا ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية   حتدد
 اجلزيرة لألسواق املالية شركةالعملة التشغيلية لكل من  .منشأة باستخدام العملة التشغيلية لكل

  هي الريال السعودي أيضاً. شركة أمان للتطوير واالستثمار العقاريو  )كابيتالاجلزيرة  (
    

  س توحيد القوائم الماليةاأس    )ب(
يتم إعداد  .وشركاته التابعةبنك اجلزيرة ن كل مالقوائم املالية لمن القوائم املالية املوحدة  تتكون

ها إعداد القوائم املالية عناليت يتم املالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة  للشركاتالقوائم املالية 
   سياسات حماسبية مماثلة. استخدامبللبنك 

  
شا�ة امللعمليات ة لمماثلسياسات حماسبية وطرق تقييم  استخداممت اعداد القوائم املالية املوحدة ب

  .خرى يف ظروف مماثلةاألنشطة األو 
  
التابعة الشركات)١(

عندما يكون  منشأةالبنك. يسيطر البنك على  اخلاضعة لسيطرة املنشآتالتابعة هي  الشركات
ولديه القدرة على التأثري على تلك  املنشأةللبنك حقوق أو عوائد متغرية نامجة عن ارتباطه �ذه 

الثالثة  املعايريجيب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .املنشأةسيطرته على  العوائد من خالل
  التالية: 

  .املنشأةعلى  نفوذ للمجموعةأن يكون .أ
  .باملنشأةعوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه يف حقوق  للمجموعةأن يكون   .ب
  .هاوائدعحجم للتأثري على  املنشأةعلى  نفوذها استخدامالقدرة على  للمجموعةأن يكون .ج

إذا ما كانت فيها املستثمر  املنشأة تقييم مدى استمرارها يف السيطرة علىتقوم اجملموعة ب�عادة 
  . واحد أو أكثر من معايري السيطرة يفتشري إىل أن هناك تغريات والظروف  احلقائق

يتم التوقف تم فيه نقل السيطرة إىل البنك و يمن التاريخ الذي اعتبارًا التابعة  الشركاتيتم توحيد 
 الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يمن التاريخ الذي اعتبارًا عن عملية التوحيد 

املوحدة يتم إدراجها يف قائمة الدخل  ــ إن وجدت ــ التابعة املستحوذ عليها أو املباعة خالل السنة
  .ما يقتضي األمرحسب ،من تاريخ االستحواذ أو حىت تاريخ البيع
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٠ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  س توحيد القوائم المالية (تتمة)اأس    )ب(

  الحصة غير المسيطرة)٢(
اليت ال الشركات التابعة احلصة من صايف الدخل وصايف موجودات  احلصة غري املسيطرةمتثل 
ل ويتم عرضها بشكل منفص، التابعة شركاتهلكها البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف مي

يف قائمة املركز املايل حقوق املسامهني عرض ضمن ضمن قائمة الدخل املوحدة ،كما تُ 
العائدة ملسامهي البنك. يتم حتميل اخلسائر املتعلقة قوق احلاملوحدة بشكل منفصل عن 

 يتسبب يفذلك  كانباحلصة غري املسيطرة يف منشأة تابعة على احلصة غري املسيطرة حىت لو  
ـــ البنك يف شركة تابعة  حصةالتغيريات يف  يتم احتسابري املسيطرة. رصيد احلصة غعجز 

كمعامالت حقوق   ـــواليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة على الشركة التابعة من جانب البنك 
   .ملكية

  
  عند التوحيد العملياتاستبعاد )٣(

اخلسائر الناجتة  وأي إيرادات ومصاريف غري حمققة (باستثناء األرباح أو رصدةيتم استبعاد األ
إعداد  عندالتعامالت بني أعضاء اجملموعة  الناجتة عناألجنبية)  العمالتعن التعامل ب

القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة لألرباح غري احملققة 
  ال يوجد دليل على اخنفاض القيمة. فقط يف حالة أنه

  زميلة  شركاتاالستثمار في )٤(
 تسجيللبنك نفوذًا جوهرياً. يتم مبدئيًا ا عليهااليت ميارس  الشركاتهي الشركات الزميلة 

، امللكيةحقوق وفقًا لطريقة  بعد ذلكوحتتسب بالتكلفة الشركات الزميلة ات يف االستثمار 
أو  لكيةاحملتسبة وفقًا لطريقة حقوق املبالقيمة املوحدة ويتم إدراجها يف قائمة املركز املايل 

  .أيهما أقل ــالقيمة القابلة لالسرتداد 

تغيريات ما بعد االستحواذ يف  اً التكلفة زائد احملتسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةمتثل القيمة 
(احلصة من النتائج واالحتياطيات  الشركة الزميلةمن صايف موجودات  اجملموعةحصة 

 يف القيمة االخنفاض م مالية متوفرة) ناقصاً املرتاكمة على أساس آخر قوائ واملكاسب/اخلسائر
  .إن وجد ــ

خسارة  كان من الضروري تسجيلما إذا  تقرر اجملموعة ، امللكيةحقوق بعد تطبيق طريقة 
. وحتدد اجملموعة يف كل تاريخ الشركات الزميلةيف  على استثمارها إضافية الخنفاض القيمة

يدل على اخنفاض قيمة  هناك أي دليل موضوعي كان  ذاإ ما من تواريخ إعداد القوائم املالية
على أنه الفرق  االخنفاضيف هذه احلالة حتتسب اجملموعة قيمة الشركة الزميلة. يف  االستثمار

 ب�ظهاروتقوم  والقيمة الدفرتية لالستثمار الشركة الزميلةها من دادبني القيمة املمكن اسرت 
  " يف قائمة الدخل املوحدة.كة الزميلةالشر يف  (اخلسارة)/الربحيف "احلصة  الفرق ضمن

  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١١ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
    س توحيد القوائم المالية (تتمة)اأس    )ب(

  (تتمة)شركات زميلة االستثمار في ) ٤(
 شركة زميلةيف  االستثماريف القيمة املعرتف �ا سابقًا فيما يتعلق ب االخنفاضإن خسارة 

القيمة الدفرتية لالستثمار  حبيث تبقىاملوحدة ل قائمة الدخل من خالقيدها ميكن عكس 
(قبل تكوين امللكية حقوق  احملتسبة وفقًا لطريقةبقيمتها املوحدة يف قائمة املركز املايل 

  .أيهما أقل ــ يف القيمة) أو القيمة القابلة لالسرتداد االخنفاضخمصص 

بقدر وشركا�ا الزميلة لتعامالت بني اجملموعة اغري احملققة من سائر اخلو  األرباحيتم استبعاد 
  اجملموعة يف تلك الشركات. حصة

  
  في السياسات المحاسبية اتالتغير (ج)     

مع تلك املتبعة يف املوحدة عداد هذه القوائم املالية إالسياسات احملاسبية املستخدمة يف  تتفق
تبين باستنثاء  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١ للسنة املنتهية يفاملوحدة إعداد القوائم املالية السنوية 

أدناه  والتفسري اجلديد الواردعلى املعايري احلالية األخرى التعديالت املعايري اجلديدة التالية و 
 الفرتاتحلالية أو ا للفرتةللمجموعة املوحدة تأثري جوهري على القوائم املالية  هلا ليسواليت 

  :يف الفرتات املستقبليةيكون هلا تأثري جوهري ال ويتوقع أن السابقة 
  
تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف  ١٩على معيار احملاسبة الدويل رقم التعديالت )أ

م أو بعد هذا التاريخ وتنطبق على برامج املنافع احملددة فيما يتعلق ٢٠١٤يوليو  ١
إىل الوفاء استناداً  -مبسامهات املوظفني و/أو أطراف ثالثة. تقدم هذه التعديالت إعفاًء 

م خبصوص ٢٠١١من املتطلبات املقرتحة يف التعديالت لسنة  -مبعايري حمددة 
مسامهات املوظفني/األطراف الثالثة لفرتات اخلدمة وفق املعادلة املعتمدة يف الربنامج أو 

فيما إذا مت استيفاء الشروط  -على أساس القسط الثابت. يقدم التعديل احلايل خيارًا 
اخلدمة يف الفرتة اليت يتم تقدمي اخلدمة ذات العالقة فيها. لتخفيض تكلفة –

- ٢٠١١م و٢٠١٢-٢٠١٠التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية   )ب
م أو بعد هذا ٢٠١٤يوليو  ١م تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف ٢٠١٣

التاريخ. فيما يلي ملخصاً بالتعديالت:
مت تعديله لتوضيح تعريف "شرط املنح" من  ٢ير املالية رقم املعيار الدويل للتقار )١(

خالل الفصل بني تعريف "شرط األداء" و شرط اخلدمة".
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١١ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
    س توحيد القوائم المالية (تتمة)اأس    )ب(

  (تتمة)شركات زميلة االستثمار في ) ٤(
 شركة زميلةيف  االستثماريف القيمة املعرتف �ا سابقًا فيما يتعلق ب االخنفاضإن خسارة 

القيمة الدفرتية لالستثمار  حبيث تبقىاملوحدة ل قائمة الدخل من خالقيدها ميكن عكس 
(قبل تكوين امللكية حقوق  احملتسبة وفقًا لطريقةبقيمتها املوحدة يف قائمة املركز املايل 

  .أيهما أقل ــ يف القيمة) أو القيمة القابلة لالسرتداد االخنفاضخمصص 

بقدر وشركا�ا الزميلة لتعامالت بني اجملموعة اغري احملققة من سائر اخلو  األرباحيتم استبعاد 
  اجملموعة يف تلك الشركات. حصة

  
  في السياسات المحاسبية اتالتغير (ج)     

مع تلك املتبعة يف املوحدة عداد هذه القوائم املالية إالسياسات احملاسبية املستخدمة يف  تتفق
تبين باستنثاء  م٢٠١٤ديسمرب  ٣١ للسنة املنتهية يفاملوحدة إعداد القوائم املالية السنوية 

أدناه  والتفسري اجلديد الواردعلى املعايري احلالية األخرى التعديالت املعايري اجلديدة التالية و 
 الفرتاتحلالية أو ا للفرتةللمجموعة املوحدة تأثري جوهري على القوائم املالية  هلا ليسواليت 

  :يف الفرتات املستقبليةيكون هلا تأثري جوهري ال ويتوقع أن السابقة 
  
تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف  ١٩على معيار احملاسبة الدويل رقم التعديالت )أ

م أو بعد هذا التاريخ وتنطبق على برامج املنافع احملددة فيما يتعلق ٢٠١٤يوليو  ١
إىل الوفاء استناداً  -مبسامهات املوظفني و/أو أطراف ثالثة. تقدم هذه التعديالت إعفاًء 

م خبصوص ٢٠١١من املتطلبات املقرتحة يف التعديالت لسنة  -مبعايري حمددة 
مسامهات املوظفني/األطراف الثالثة لفرتات اخلدمة وفق املعادلة املعتمدة يف الربنامج أو 

فيما إذا مت استيفاء الشروط  -على أساس القسط الثابت. يقدم التعديل احلايل خيارًا 
اخلدمة يف الفرتة اليت يتم تقدمي اخلدمة ذات العالقة فيها. لتخفيض تكلفة –

- ٢٠١١م و٢٠١٢-٢٠١٠التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية   )ب
م أو بعد هذا ٢٠١٤يوليو  ١م تنطبق على الفرتات السنوية اليت تبدأ يف ٢٠١٣

التاريخ. فيما يلي ملخصاً بالتعديالت:
مت تعديله لتوضيح تعريف "شرط املنح" من  ٢ير املالية رقم املعيار الدويل للتقار )١(

خالل الفصل بني تعريف "شرط األداء" و شرط اخلدمة".
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٢ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
  

  (تتمة) في السياسات المحاسبية اتالتغير (ج)     
يله لتوضيح مت تعد -"جتميع األعمال"  – ٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٢(

لتوضيح أن تصنيف وقياس الثمن الطارئ يف جتميع أعمال. كما مت تعديله أيضًا 
املعيار ال ينطبق على احملاسبة على صياغة مجيع أنواع الرتتيبات املشرتكة يف املعيار 

.١١الدويل للتقارير املالية رقم 

 تعديله لتوضيح مت - "قطاعات األعمال"  – ٨املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٣(
متطلب االفصاح عن التقديرات اليت تتخذها اإلدارة يف تطبيق معايري التجميع.

مت تعديله لتوضيح قياس الذمم املدينة  – ١٣املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٤(
والدائنة القصرية األجل اليت ليس عليها فائدة بالقيمة املفوترة دون خصم، إذا كان 

استثناء احملفظة قد غري جوهري. كما مت تعديلة أيضًا لتوضيح أن تأثري اخلصم 
واملعيار الدويل  ٣٩ينطبق على العقود ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم 

بغض النظر عن مدى استيفاء العقود تعريف األصل املايل أو  ٩للتقارير املالية رقم 
.٣٢االلتزام املايل مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 

معيار و  - "املمتلكات واآلالت واملعدات"  -  ١٦معيار احملاسبة الدويل رقم )٥(
: توضح التعديالت متطلبات "املوجودات غري امللموسة" ٣٨احملاسبة الدويل رقم 

ليس دائماً منوذج إعادة التقييم الدراك أن تعديل االستهالك املرتاكم (االطفاء) 
ة الدفرتية لألصل.يتناسب مع التغريات يف إمجايل القيم

: مت توسيع ذات العالقة" األطراف"افصاحات  - ٢٤معيار احملاسبة الدويل رقم )٦(
نطاق تعريف اجلهة ذات العالقة على أ�ا تضم منشأة اإلدارة اليت توفر خدمات 
أساسية إلدارة موظفي املنشأة اليت تعد التقارير املالية سواًء بصورة مباشرة أم غري 

مباشرة. 

: يوضح أن على املنشأة "ممتلكات االستثمار" - ٤٠ر احملاسبة الدويل رقم معيا)٧(
تقرير إن كانت املنشأة املقتناة هي ضمن املمتلكات االستثمارية أم ال وذلك 

وإجراء تقييم مستقل مبوجب املعيار الدويل  ٤٠مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم 
  القتناء عبارة عن جتميع أعمال.لتحديد ما إذا كان ا ٣للتقارير املالية رقم 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٣ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
   

فتراضات المحاسبية الجوهريةام والتقديرات واالاألحك   )د(
بعض  استخدامالدولية للتقارير املالية يتطلب وفقًا للمعايري املوحدة إن إعداد القوائم املالية 
 قيماحملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على ات واالجتهادفرتاضات واالاألحكام والتقديرات 
أن متارس حكمها يف  دارة. يتطلب األمر أيضًا من اإلالواردة فيهااملوجودات واملطلوبات 

يرات طريقة تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. يتم تقييم مثل هذه األحكام والتقد
، واليت تتضمن خرىمل األعلى اخلربة السابقة وبعض العوا فرتاضات باستمرار بناءً واال

معقولة وفقاً  احلصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املستقبلية اليت يعتقد أ�ا
اجملاالت فيما يلي  النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.قد ختتلف  للظروف واملعطيات.

  فرتاضات:االتقديرات و الاجلوهرية حيث استخدمت اإلدارة 
  

الموجودات المالية إلدارةنموذج األعمال )١
 التدفقات النقديةجلمع  األصولبحتفاظ اال هو األعمال منوذج هدف كان  إذا مايف لتحديد
ن يتم أ جيب التجارية اأنشطته من أي مستوى على االعتبار يف اجملموعةأخذ ت ،التعاقدية

لطريقة ا من يهيستدل عل الذي ميكن أن الواقع األعمال هو منوذجإن ، عموماً . هذا التحديد
ال يكون  بعض احلاالت قد ، يفومع ذلك. دارةاإل األعمال واملعلومات املقدمة إىل تدار اليت

غري  مبيعات األصول مع بعض منوذج واحد ينطوي على نشاط معني ما إذا كان واضحاً 
 مناذج األعمال هناك اثنني من تشري إىل أن املتوقعة املبيعات ما إذا كانت أواملتكررة 
  .املختلفة

  
األصول الحتفاظ بهو من أجل ااألصول املالية  دارةإل األعمالتحديد ما إذا كان منوذج ل
  :ما يلي االعتباريف  اجملموعةأخذ ت، مع التدفقات النقدية التعاقديةجل

 ذه السياسات يف املمارسة العمليةهفاعلية وأهداف احملفظة و  دارةاإلسياسات.
حملفظةاداء أل دارةاإلتقيم  يةكيف.
  العموالت التعاقدية إيراداتكز على تتر  دارةاإلاسرتاتيجية كانت فيما إذا.
 صوللألمبيعات متوقعة عملية أي  تكراردرجة.
 ألصولل عملية بيعأي  وراءالسبب. 
 إىل  بالنسبةما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول اليت تباع لفرتة ممتدة من الزمن

قتناء أو فرتة طويلة من الوقت االة قصرية من ستحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرت إ
.االستحقاققبل موعد 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٤ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٢
(تتمة) فتراضات المحاسبية الجوهريةاألحكام والتقديرات واال)     د(

للموجودات المالية  التدفقات النقدية التعاقدية)٢
املالية اليت  للموجوداتانت الشروط التعاقدية يف حتديد ما إذا ك التقديراتارس اجملموعة مت

للتدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات يف تواريخ حمددة حق تنشأ  هاأو تكتسب هائتنش
التكلفة املطفأة. ب هقياسميكن بالتايل ألصل الدين القائم و  ةالعمولودخل من أصل الدين 

التعاقدية، مبا يف ذلك أي شروط مجيع الشروط  االعتباريف  اجملموعةعند التقييم، تأخذ 
ري مبلغ وتاريخ التدفقات يشروط تغو  استحقاق األصولفرتة متديد لدفع املسبق أو أحكام ا

  نسبة للرفع املادي. تتضمنما إذا كانت الشروط التعاقدية فيالنقدية و 
  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية)٣

ر لتحديد ما إذا كان هناك دليل تقييم يف تاريخ كل تقريعملية �جراء باجملموعة تقوم 
طفأه. يعترب أن هناك بالتكلفة امل مدرجة أصول ماليةموضوعي على احتمال اخنفاض 

قوع املالية عندما يظهر دليل موضوعي على و  األصولصل مايل أو جمموعة من أاخنفاض يف 
دية تأثري على التدفقات النق ذاتأن اخلسارة ، و باألصل األويلخسارة بعد االعرتاف 

   .اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق أو األصول املستقبلية لألصل
  

صعوبات مالية كبرية للمقرتض  أصول ماليةالدليل املوضوعي على اخنفاض  يتضمنميكن أن 
لفة من قبل البنك على إن إعادة هيكلة قرض أو سُ  .املقرتضأو إفالس ر أو تعثر أو املصدّ 

ر سيدخل اإلفالس، أو على أن املقرتض أو املصدّ شروط قد ال يعتربها البنك مؤشرات 
جموعة من األصول مبمتعلقة  أخرى، أو بيانات زخم التداول لورقة مالية يف السوقاختفاء 

أو  اجملموعةبرة أو الشركات املصدّ مثل التغريات السلبية يف حالة الدفع من املقرتضني 
  . اجملموعةبالسداد  يف التعثرالظروف االقتصادية اليت ترتبط مع 

  
 روض والسلفيات واألوراق املاليةاخنفاض يف القأي دليل وجود يف االعتبار اجملموعة تأخذ 

الواحد بشكل فردي أو على املستوى  األصلبالتكلفة املطفأة على  املقيمة االستثمارية
 املقيمة االستثمارية والسلف اهلامة واألوراق املاليةاجلماعي. ويتم تقييم مجيع القروض 

بالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بالنسبة جلميع القروض والسلف اهلامة واألوراق املالية 
بالتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاعي ألي  املقيمة

االستثمارية اليت لقروض والسلف واألوراق املالية أما بالنسبة ل .مل يتم حتديده بعداخنفاض 
 تقييمها بشكل مجاعيواليت ال تعترب ذات أمهية حبد ذا�ا فيتم بالتكلفة املطفأة تم تقييمها ي

بالتكلفة املطفأة املقيمة عن طريق جتميع القروض والسلفيات واألوراق املالية ألي اخنفاض 
  مسات خماطر مماثلة. اليت هلا

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٥ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)رات واالاألحكام والتقدي)د(
(تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية ) ٣

  
يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أ�ا الفرق بني القيمة 

ئد عدل العامبالدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
 يف تظهرواليت  ةالدخل املوحد قائمةسائر اخنفاض القيمة يف االعرتاف خبالفعلي. يتم 

صول يستمر االعرتاف بالعمولة على األ حساب خمصص مقابل القروض والسلف.
  . استبعاد احلسوماتمن خالل  املنخفضة

  
ذلك  إظهارتقليص مبلغ خسارة اخنفاض قيمة األصل، فيتم يف حدث الحق يتسبب عندما 

    . ةالدخل املوحدقائمة من خالل 
ويتم  .للتحصيل عند اإلقرار بعدم قابليتهاالقروض والسلفيات  بشطب اجملموعةقوم ت

الوصول هلذا القرار بعد أخذ املعلومات التالية يف االعتبار وهي عدد األيام اليت جتاوز فيها 
مثل عدم قدرته على  للمقرتض التمويل موعد استحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل

  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. 

  
، ف��ا ال تعترب متأخرة عن مواعيد استحقاقها ويتم جدولتهام إعادة بالنسبة للقروض اليت يت

التعامل معها كقروض جديدة. تقوم سياسات وممارسات إعادة اهليكلة على مؤشرات أو 
اخلضوع لتقييم فردي أو  تستمر القروض يفمعايري تشري إىل احتمالية تواصل السداد. 

  األصلي.تسب باستعمال معدل العائد الفعلي مجاعي حي
  

كجزء من العالقة املستمرة مع العميل أو إما  يتم إعادة جدولة القروض والسلف عمومًا 
كن أن �ا العميل. ويف احلالة األخرية ، مييف الظروف واألحوال اليت مير  سليباستجابة لتغيري 

 تؤدي إعادة اجلدولة إىل متديد موعد استحقاق السداد أو إعادة جدولة ملواعيد األقساط
وهذا يؤدي إىل  واليت مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين.

استمرار األصل متجاوزاً ملوعد استحقاقه ومنخفض القيمة بشكل فردي حيث أن عموالت 
إعادة اجلدولة واملبلغ األساسي للقرض ال يغطيا القيمة الدفرتية األصلية للقرض. ويف 

دة اجلدولة إىل إبرام اتفاقية جديدة تعامل كقرض جديد. تقوم حاالت أخرى، تؤدي إعا
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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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٥ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)رات واالاألحكام والتقدي)د(
(تتمة) انخفاض قيمة الموجودات المالية ) ٣

  
يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أ�ا الفرق بني القيمة 

ئد عدل العامبالدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
 يف تظهرواليت  ةالدخل املوحد قائمةسائر اخنفاض القيمة يف االعرتاف خبالفعلي. يتم 

صول يستمر االعرتاف بالعمولة على األ حساب خمصص مقابل القروض والسلف.
  . استبعاد احلسوماتمن خالل  املنخفضة

  
ذلك  إظهارتقليص مبلغ خسارة اخنفاض قيمة األصل، فيتم يف حدث الحق يتسبب عندما 

    . ةالدخل املوحدقائمة من خالل 
ويتم  .للتحصيل عند اإلقرار بعدم قابليتهاالقروض والسلفيات  بشطب اجملموعةقوم ت

الوصول هلذا القرار بعد أخذ املعلومات التالية يف االعتبار وهي عدد األيام اليت جتاوز فيها 
مثل عدم قدرته على  للمقرتض التمويل موعد استحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل

  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. 

  
، ف��ا ال تعترب متأخرة عن مواعيد استحقاقها ويتم جدولتهام إعادة بالنسبة للقروض اليت يت

التعامل معها كقروض جديدة. تقوم سياسات وممارسات إعادة اهليكلة على مؤشرات أو 
اخلضوع لتقييم فردي أو  تستمر القروض يفمعايري تشري إىل احتمالية تواصل السداد. 

  األصلي.تسب باستعمال معدل العائد الفعلي مجاعي حي
  

كجزء من العالقة املستمرة مع العميل أو إما  يتم إعادة جدولة القروض والسلف عمومًا 
كن أن �ا العميل. ويف احلالة األخرية ، مييف الظروف واألحوال اليت مير  سليباستجابة لتغيري 

 تؤدي إعادة اجلدولة إىل متديد موعد استحقاق السداد أو إعادة جدولة ملواعيد األقساط
وهذا يؤدي إىل  واليت مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين.

استمرار األصل متجاوزاً ملوعد استحقاقه ومنخفض القيمة بشكل فردي حيث أن عموالت 
إعادة اجلدولة واملبلغ األساسي للقرض ال يغطيا القيمة الدفرتية األصلية للقرض. ويف 

دة اجلدولة إىل إبرام اتفاقية جديدة تعامل كقرض جديد. تقوم حاالت أخرى، تؤدي إعا
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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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٦ -

  (تتمة) المحاسبية ملخص ألهم السياسات   - ٢
  

فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)األحكام والتقديرات واال)د(
)  انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)٣

 اجلماعيستوى املدليل االخنفاض يف القيمة على  اأخذ يف اعتبارهاجملموعة تكما أن 
االحندار يف سلم إىل املعايري التالية:  اجلماعيللموجودات. ميكن أن يستند املخصص 

املتعلقة باملقرتض أو جمموعة من  – التقديرات الداخلي، التصنيفات االئتمانية اخلارجية
املناخ االقتصادي احلايل الذي يعمل فيه املقرتضون واخلربة ومناذج التعثر السابقة  –املقرتضني 

  ئتمانية.  االفظة احملاملتضمنة يف مكونات 
    

  لماليةا دواتالقيمة العادلة لأل)٤
تفظ �ا بالقيمة العادلة احملالية املدوات األشتقات و املتقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية من 

بالقيمة العادلة  و ، ن خالل قائمة الدخل الشاملمن خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة م
لية بالتكلفة وات املاالقمية العادلة لألد قياسكما يف تاريخ قائمة املركز املايل. كما يتم 

  (د).  ٥ اإليضاحهو موضح يف  املطفأة كما
  

لتزام بني أطراف راغبة يف أو تسوية ابيع أصل مايل  �االقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم 
. يعتمد قياس القيمة يف تاريخ القياساألطراف العاملة يف السوق ما بني معاملة نظامية 

  :تتم إماأو تسوية التزام العادلة على افرتاض أن عملية بيع أصل 
  
أو، يف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزام  
يف ظل غياب السوق الرئيسية يف السوق األكثر نفعيًة لألصل أو االلتزام.  
  

يتم قياس القيمة  األجدى متاحة أمام اجملموعة.السوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق 
اليت تستخدمها األطراف العاملة يف السوق االفرتاضات  ماستخداالعادلة لألصل أو االلتزام ب

على أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة ، أو االلتزام األصلحال تسعيري 
  اقتصادية هلا.

  
 توفريعند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف احلسبان قدرة أطراف السوق على 

ه استخدامببأفضل ما ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم  األصلمنافع اقتصادية باستخدم 
  على أفضل ما ميكن.

  
نشطة تعتمد  أسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف  واملطلوباتاملالية  للموجوداتالقيم العادلة 

املالية  دواتالسوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء. بالنسبة جلميع األ سعارعلى اال
  طرق التقييم األخرى. استخدامعة القيم العادلة بتقرر اجملمو ، األخرى

  
تستخدم اجملموعة طرق تقييم مناسبة حسب الظروف والبيانات الوافية املتاحة لقياس القيمة 

ها استخدام وتقليلها للمعطيات املرصودة ذات الصلة استخدامالعادلة مع تعظيم 
  للمعطيات غري املرصودة.

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٧ -

  (تتمة) يةملخص ألهم السياسات المحاسب   - ٢
  

  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  ) القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤

عنها يف القوائم املالية  االفصاحاملالية اليت يتم قياس قيمها العادلة أو  دواتبالنسبة لأل
  ).٣٤ اإليضاحالعادلة (راجع  املوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم

  
تقرر اجملموعة ، بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف القوائم املالية على أسس متكررة

فيما إذا جرى تناقل بني املستويات يف اهليكل اهلرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء 
) يف �اية كل فرتة من فرتات على معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل

  إعداد القوائم املالية.
  

بغرض افصاحات القيم املالية قررت اجملموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات يف مستويات 
ضمن اهليكل اهلرمي للتقييم وفقًا لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من مسات 

    وخماطر.
  ية) انخفاض قيمة الموجودات غير المال٥
تم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ إعداد تقارير مالية أو بشكل ت

 عندئذٍ القيمة، يف على وجود اخنفاض يدل أكثر تكرارًا وذلك لتحديد إن كان هناك مؤشر 
  تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من األصل.يتم 

  
 الوحدةجتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو خسارة االخنفاض يف القيمة إذا  تسجيليتم 

ألصل أو الوحدة املنتجة لالقيمة القابلة لالسرتداد القابلة لالسرتداد.  القيمة املنتجة للنقد
أو قيمتها العادلة ناقص املنتجة للنقد ألصل أو الوحدة قيد االستعمال لقيمة الللنقد هي 

صم التدفقات القيمة قيد االستعمال، يتم خقييم أيهما أكرب. ويف سياق ت ــــ تكاليف البيع
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي  احلاليةالنقدية املتوقعة مستقبًال إىل قيمها 

واملخاطر املتعلقة باألصل. يتم حتديد القيمة  تقدير السوق احلايل للقيمة الزمنية للنقديعكس 
 اسعارحال عدم توافر احملددة. ويف سوقية ال سعارلى االع العادلة ناقص تكاليف البيع بناءً 

التقديرية ألصول مماثلة. ويف  سعاراساس االعلى حمددة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ سوقية 
تقديرية ألصول مماثلة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ على اساس  اسعارر حال عدم تواف

   حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة. 
  

اخنفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة املكتسبة من جتميع األعمال ــ اعتباراً من فحص  وألغراض
املنتجة للنقد يف اجملموعة واليت يتوقع هلا تاريخ االستحواذ ــ على كل وحدة من الوحدات 

االستفادة من اندماج وتكاملية األعمال بغض النظر عن تعيني املوجودات أو املطلوبات 
  .ا هلذه الوحدات أو جمموعات الوحداتأة املستحوذ عليهاألخرى اخلاصة باملنش

  
فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه  لغرضمنتجة للنقد  اتابعة وحدالشركات الت تعترب

خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم  تسجيلالشركات التابعة. يتم 
 الدفرتيةالقيمة  خفض من أجل لنقد أوالً املنتجة لوحدات للخسائر اخنفاض القيمة  تسجيل

الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف ذلك  صصة للوحدات ومن مث خفض القيمألي شهرة خم
وزيع النسيب شريطة عدم األصول غري امللموسة يف الوحدة (جمموعة الوحدات) على أساس الت

   ها العادلة.ية للموجودات األخرى أدىن من قيمالدفرت  خفض القيم
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٧ -

  (تتمة) يةملخص ألهم السياسات المحاسب   - ٢
  

  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  ) القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)٤

عنها يف القوائم املالية  االفصاحاملالية اليت يتم قياس قيمها العادلة أو  دواتبالنسبة لأل
  ).٣٤ اإليضاحالعادلة (راجع  املوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم

  
تقرر اجملموعة ، بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف القوائم املالية على أسس متكررة

فيما إذا جرى تناقل بني املستويات يف اهليكل اهلرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناًء 
) يف �اية كل فرتة من فرتات على معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل

  إعداد القوائم املالية.
  

بغرض افصاحات القيم املالية قررت اجملموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات يف مستويات 
ضمن اهليكل اهلرمي للتقييم وفقًا لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من مسات 

    وخماطر.
  ية) انخفاض قيمة الموجودات غير المال٥
تم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تاريخ إعداد تقارير مالية أو بشكل ت

 عندئذٍ القيمة، يف على وجود اخنفاض يدل أكثر تكرارًا وذلك لتحديد إن كان هناك مؤشر 
  تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من األصل.يتم 

  
 الوحدةجتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو خسارة االخنفاض يف القيمة إذا  تسجيليتم 

ألصل أو الوحدة املنتجة لالقيمة القابلة لالسرتداد القابلة لالسرتداد.  القيمة املنتجة للنقد
أو قيمتها العادلة ناقص املنتجة للنقد ألصل أو الوحدة قيد االستعمال لقيمة الللنقد هي 

صم التدفقات القيمة قيد االستعمال، يتم خقييم أيهما أكرب. ويف سياق ت ــــ تكاليف البيع
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي  احلاليةالنقدية املتوقعة مستقبًال إىل قيمها 

واملخاطر املتعلقة باألصل. يتم حتديد القيمة  تقدير السوق احلايل للقيمة الزمنية للنقديعكس 
 اسعارحال عدم توافر احملددة. ويف سوقية ال سعارلى االع العادلة ناقص تكاليف البيع بناءً 

التقديرية ألصول مماثلة. ويف  سعاراساس االعلى حمددة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ سوقية 
تقديرية ألصول مماثلة، يتم حتديد القيمة عندئٍذ على اساس  اسعارر حال عدم تواف

   حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة. 
  

اخنفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة املكتسبة من جتميع األعمال ــ اعتباراً من فحص  وألغراض
املنتجة للنقد يف اجملموعة واليت يتوقع هلا تاريخ االستحواذ ــ على كل وحدة من الوحدات 

االستفادة من اندماج وتكاملية األعمال بغض النظر عن تعيني املوجودات أو املطلوبات 
  .ا هلذه الوحدات أو جمموعات الوحداتأة املستحوذ عليهاألخرى اخلاصة باملنش

  
فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه  لغرضمنتجة للنقد  اتابعة وحدالشركات الت تعترب

خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم  تسجيلالشركات التابعة. يتم 
 الدفرتيةالقيمة  خفض من أجل لنقد أوالً املنتجة لوحدات للخسائر اخنفاض القيمة  تسجيل

الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف ذلك  صصة للوحدات ومن مث خفض القيمألي شهرة خم
وزيع النسيب شريطة عدم األصول غري امللموسة يف الوحدة (جمموعة الوحدات) على أساس الت

   ها العادلة.ية للموجودات األخرى أدىن من قيمالدفرت  خفض القيم
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٨ -

  (تتمة) ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ   - ٢
  

  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  

  (تتمة) ) انخفاض قيمة الموجودات غير المالية٥
مت الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد (أو جمموعة وحدات منتجة للنقد) و  وعندما تكون

بالنشاط التشغيلي املباع  يف تلك الوحدة، ف�ن الشهرة املرتبطة جزءاً من النشاط التشغيليبيع 
تعترب جزءاً من القيمة الدفرتية لذلك النشاط عند حتديد الربح أو اخلسارة من جراء بيع ذلك 

على القيم النسبية للنشاط التشغيلي املباع  ة يف هذه احلالة تقاس بناءً النشاط. والشهرة املباع
  وحدة املنتجة للنقد.واجلزء املتبقي من ال

  
ف�ن الفرق بني سعر البيع وصايف املوجودات زائد احتياطي الصرف تابعة،  شركاتعند بيع 
  رتاكم والشهرة اليت مل تنخفض قيمتها يتم إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.األجنيب امل

  
   وحدة.قائمة الدخل امل يفسابقاً  الشهرة املسجلةال ميكن عكس قيد خسارة اخنفاض قيمة 

  
هناك  ارير املالية حتديد فيما إذا كانبتاريخ إعداد التقفيما يتعلق باملوجودات األخرى، يتم 

قد اخنفضت سابقة املسجلة يف فرتات خسائر االخنفاض يف القيمة  مؤشرات تدل على أن
يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا كان هناك تغري يف . أو مل تعد موجودة

يتم عكس قيد خسارة االخنفاض يف  ات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد.التقدير 
عن القيمة الدفرتية اليت  تجاوز القيمة الدفرتية لألصل الذي ال يسمح بقدار املالقيمة فقط ب

مل يتم تسجيل خسارة اخنفاض  لوفيما حتديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء  يتمكان 
    قيمة.يف ال

  
  ) تحديد السيطرة على صناديق االستثمار٦

تقوم اجملموعة بدور مدير الصندوق لعدد من صناديق االستثمار. يرتكز حتديد سيطرة 
اجملموعة على صندوق استثمار يف العادة على تقييم إمجايل املنافع االقتصادية للمجموعة يف 

ستثمرين يف استبعاد ق املأي حصص وأتعاب إدارة متوقعة) وحالصندوق (اليت تتكون من 
   مدير الصندوق.

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٩ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  

  ) مخصصات االلتزامات والرسوم٧
 تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى

هذه املطالبات. وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات اليت تتالئم  مثل تنتج عناملخاطر اليت قد 
القوائم  يف -حسب املالئم  -أو االفصاح عنها  مع اخلسائر احملتملة. يتم تسجيل املطالبات

    وبة لتسوية املطالبات.على أفضل تقدير للمبالغ املطلاملالية املوحدة بناًء 

  ريةاالستمرامبدأ )٨
العمل على أساس مبدأ  يف االستمرارعلى  اجملموعةقدرة  بتقدير مدى اجملموعة إدارةقامت 

يف املستقبل العمل يف ا املوارد الالزمة لالستمرار لديه اجملموعةبأن  وأ�ا على ثقة االستمرارية
ليت وا حالة من عدم اليقنيليست على علم بأي  اجملموعة إدارة إن، ذلكل إضافةً املنظور. 
. وعليه، فقد مت االستمرارعلى  اجملموعةميكن أن تثري شكوكًا جوهرية حول قدرة بدورها 

  .االستمراريةعلى أساس مبدأ املوحدة إعداد القوائم املالية 

  المحاسبة بتاريخ التسوية)ه(
 املالية األصولبشراء وبيع املتعلقة  كافة العمليات االعتياديةوإلغاء االعرتاف ب االعرتافيتم 

أي  تتم معاجلة .اآلخرللطرف  األصلأي التاريخ الذي يتم فيه تسليم  ،بتاريخ السداد
تم فيها تبنفس الطريقة اليت  التداولتاريخ قيمة العادلة بني تاريخ السداد و يف ال اتتغري 

املالية هي  األصولاملتعلقة بشراء وبيع  االعتياديةالعمليات إن  .األصول املشرتاةمعاجلة 
زمنية اليت تنص عليها األنظمة الفرتة الخالل  األصولاليت تتطلب أن يتم تسليم  العمليات

  تلك املتعارف عليها يف السوق. أو

  ومحاسبة التحوط المالية المشتقة دواتاأل)و(
عموالت الومقايضات ، جلةاآل سعاراالعقود  تتضمن واليتاملالية املشتقة  دواتيتم قياس األ

يف التاريخ الذي مت  بالقيمة العادلة البدايةمشرتاة) يف (مكتتبة و عموالت الوخيارات ، اصةاخل
يتم . فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة

  االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة �ذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.
  

العادلة هلا موجبه، عندما تكون القيمة  كموجوداتلعادلة  تقيد كافة املشتقات بقيمتها ا
العادلة بالرجوع إىل  القيم يتم حتديدة العادلة هلا سالبة. طلوبات عندما تكون القيموتقيد كم

حسبما وطرق التسعري،  املخصومة املتداولة يف السوق وطرق التدفقات النقدية سعاراال
 القيم العادلة للمشتقات على تصنيفا�ا حسب يف اتري تعتمد معاجلة التغي .احلاليقتضي 
  :اآليت
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ١٩ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  فتراضات المحاسبية الجوهرية (تتمه)(د)      األحكام والتقديرات واال
  

  ) مخصصات االلتزامات والرسوم٧
 تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى
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    وبة لتسوية املطالبات.على أفضل تقدير للمبالغ املطلاملالية املوحدة بناًء 

  ريةاالستمرامبدأ )٨
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  .االستمراريةعلى أساس مبدأ املوحدة إعداد القوائم املالية 

  المحاسبة بتاريخ التسوية)ه(
 املالية األصولبشراء وبيع املتعلقة  كافة العمليات االعتياديةوإلغاء االعرتاف ب االعرتافيتم 
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  تلك املتعارف عليها يف السوق. أو

  ومحاسبة التحوط المالية المشتقة دواتاأل)و(
عموالت الومقايضات ، جلةاآل سعاراالعقود  تتضمن واليتاملالية املشتقة  دواتيتم قياس األ
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  :اآليت
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مشتقة محتفظ بها ألغراض المتاجرة مالية أدوات)١
مباشرة يف املتاجرة راض ألغاحملتفظ �ا أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات  إدراجيتم 
تفظ �ا احملاملشتقات تتضمن . املتاجرةدخل  واالفصاح عنها يف صايف ةالدخل املوحد قائمة

  .تلك املشتقات اليت ال ختضع حملاسبة التحوط أيضاً املتاجرة ألغراض 

مشتقات ضمنية)٢
جل يتم التعامل مع املشتقات اليت تتضمنها أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتس

االقتصادية وخماطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك الواردة يف  مسا�ابالقيمة العادلة إذا كانت 
عادلة القيمة بال مصنفحبد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة أو  األصليعقد ال، و األصليعقد ال

بالقيمة  األصليةعقود النفصلة عن املمن خالل قائمة الدخل. يتم إدراج املشتقات الضمنية 
قائمة الدخل  ضمن القيمة العادلةيف تغريات ال تسجيل العادلة يف سجل املتاجرة مع

  املوحدة. 
  

محاسبة التحوط)٣
غرض ل .املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتبتحديد مشتقات معينة ك اجملموعةتقوم 

  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحوطات  متاحملاسبة على التحوط 
  

العادلة إزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به (أو  (أ) حتوطات القيم
به أو  غري معرتف مؤكد تعهد)، أو أي احملفظةمات يف حالة حتوطات أصول أو التزا

مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صايف  أو تعهد مؤكد جزء حمدد من أصل أو التزام
  الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

  
نوع تعود إما لواليت  حتوطات التدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية (ب)

حمدد من املخاطر يتعلق بأصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوقع 
    سوف تؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

  
، أي مبعىن الفعاليةيكون التحوط شديد  أن أن يتوقعمن أجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب 

أن تتالئم التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط مع املتغريات اليت 
عتد به. يف بداية وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُ تقابلها يف البند املتحوط له، 

وط، خاطر مبا يف ذلك حتديد أداة التحالتحوط، يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة امل
بتقييم  اجملموعةوكيفية قيام والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، 

  .بشكل مستمرمدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته 
  
  
  
  
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢١ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
      

  ومحاسبة التحوط (تتمة) المالية المشتقة واتداأل(و)  
) محاسبة التحوط (تتمة)٣

  
العادلة مالقي اتتحوط
 التزام أو ألصل تذبذب القيمة العادلة خماطرازاء  للتحوط العادلة القيم حتوطات استخدام يتم

أو التعهد  االلتزام أو األصل هذا من جزء أو به غري معرتف ثابت تعهد أي أو، به معرتف
  .ةاملعلن اخلسارة أو املعلن الربح صايف على املتعلق مبخاطر حمددة قد تؤثر الثابت

  
معرتف به ثابت  أو تعهدحتديد مشتقة مالية كأداة حتوط للقيمة العادلة ألصل أو التزام  عند

يتم االعرتاف مباشرًة بالتغيريات يف القيمة العادلة ، قائمة الدخل املوحدةتؤثر على ميكن أن 
تقات يف قائمة الدخل املوحدة مع تغيري القيمة العادلة للبنود املتحوط هلا املتعلقة مبخاطر للمش

  ضمن املكاسب/اخلسائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة. وتدرجالتحوط 
  

ية العمولة املرتبطة بأداة مالعندما تصبح ، للبنود املتحوط هلا واملقاسة بالتكلفة املطفأة بالنسبة
 التصرف �ااسبة التحوط أو حال بيع األداة أو غري مستوفية ملعايري حممتحوط لقيمتها العادلة 

تم ة ياألساسيوالقيمة  استبعادهاداة التحوط عند أل الدفرتيةالفرق بني القيمة  ف�ن، أو استبعادها
، داة التحوطأاد ذا مت استبعإ .نسبة العائد الفعال استخدامية باألصلمدة التحوط  طوالها ؤ اطفا
  ن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.�ف

  التدفقات النقدية اتتحوط
 النقدية التدفقات يف لتقلبات التعرض ضد للتحوط النقدية التدفقات حتوطات استخدام يتم

مما  عالية احتمال بدرجة عةعملية متوق أو به معرتف التزام أو بأصل مرتبط معني خلطر العائدة
  .املعلنة اخلسارة أو املعلن الربح على يؤثر قد
  

طبقًا لسياسات إدارة املخاطر تقوم اجملموعة ب�دارة خماطر اسعار العمولة على مستوى كامل 
املنشأة. تقوم اجملموعة بتحديد مقايضات اسعار العمولة كتحوط مقابل خماطر التدفقات النقدية 

  لبات اسعار العمولة اليت قد تقع إىل حني إعادة تسعيري املقايضة.الناجتة عن تق
  

تقوم اجملموعة أوًال بتوقع خماطر "صايف التدفقات النقدية" من املوجودات واملطلوبات القائمة اليت 
مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوبات القصرية األجل. وهذا يتحقق بشكل  –حتقق عوائد 

ل حساسية العائد. وتقوم اجملموعة أثناء توقع صايف التدفقات النقدية رئيسي من خالل حتلي
املعلومات التارخيية ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب الودائع ومعدالت باألخذ يف احلسبان 

العائد وإعادة التمويل وإعادة التسعيري. مث جتري اجملموعة مقارنة ما بني صايف التدفقات النقدية 
  القائمة لتوفري أساس يبىن عليه حول ضرورة تعديل عالقة التحوط أم ال. مع مراكز التحوط
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  (تتمة) التدفقات النقدية اتتحوط
سعار العمولة القائمة يف تاريخ التحليل يف كل فرتة من يتم تضمني القيم االمسية ملقايضات ا

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 

لك ال يتم إعادة حتديد مقايضة السعار عمولة وتبقى التوقع غري مغطاة بتحوط، ف�نه بذ
املقايضة أداة حتوط للعمليات املتبقية يف السلسلة اليت مل تقع. ومع ذلك ف�ن مل تقع عملية 
التوقع الالحقة حىت فرتة حمددة ف�ن العمليات املتبقية بعد إعادة تسعيري مقايضة اسعار العمولة 

  ال تكون متحوط هلا.
  

ة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تأخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم الفعالية املتوقع تقوم اجملموع
إدراكها ألغراض احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة 
االمسية ملقايضات القبض الثابتة والدفع املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل التعرض. يتم 

ء الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة تسجيل اجلز 
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 ف�ن 

اح أو اخلسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس األرب
  الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.

  
  العمالت األجنبية)ز(

الصرف السائدة  اسعارحتول التعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي ب
التعامالت. كما حتول أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت بتاريخ إجراء 

  الصرف السائدة بتاريخ �اية السنة.  اسعاراألجنبية يف �اية السنة إىل الريال السعودي ب
  

يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت وترمجة املوجودات 
يت متت بالعمالت األجنبية إىل الريال السعوندي يف �اية السنة يف قائمة واملطلوبات النقدية ال
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أو يف الدخل  كجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة الدخل املوحدةبالقيمة العادلة  املثبتة 

  . األساسي بناًء على طبيعة األصل املايلالشامل اآلخر 
  

الصرف  اسعارالتكلفة التارخيية باستخدام ب املسجلةالبنود غري النقدية بعملة أجنبية  قياسيتم 
املقاسة املعمول �ا يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود غري النقدية بعملة أجنبية 

  . حتديد القيمة العادلةفيه يتم الذي ف يف التاريخ الصر  اسعارباستخدام بالقيمة العادلة 
  
  
  

  بنك الجزيرة
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  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٣ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

مقاصة األدوات المالية)ح(
مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود  تتم

نية لتسوية  اجملموعةوعندما يكون لدى  حق نظامي ملزم إلجراء املقاصة بني املبالغ املسجلة
  .ايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحدالص املوجودات واملطلوبات على أساس

  
ال يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذلك ملزمًا أو 

موضح بشكل حمدد يف  مسموحًا به مبوجب أي معيار حماسيب أو تفسري حماسيب كما هو
  السياسات احملاسبية للمجموعة.

  
  (ط)  االعتراف باإليرادات / المصروفات

  إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة
يتم إدراج اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالعموالت اخلاصة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات 

بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وبالقيمة  املالية باستثناء تلك املوجودات واملطلوبات املصنفة
العادلة ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر، مبا يف ذلك األتعاب اليت تعترب جزءًا مكمًال للعائد 
الفعلي لألداة املالية، يتم إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة باستخدام طريقة العائد الفعلي 

  ملعتمدة خالل السنة.وتشتمل على العالوات املطفأة واخلصومات ا
  

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 

وم اجملموعة بتقدير التدفقات لألصل أو االلتزام املايل. عند احتساب عائد العمولة الفعلي، تق
النقدية املستقبلية مع األخذ يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية مع استبعاد 

  خسائر االئتمان املستقبلية.
  

بتعديل تقديرات  اجملموعةيتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام املايل يف حالة قيام 
حتتسب القيمة الدفرتية املعدلة على أساس سعر العمولة األصلي املدفوعات أو املتحصالت. 

  الفعلي ويسجل التغيري يف القيمة الدفرتية ك�يراد أو مصروف.
  

بعد االعرتاف خبسارة اخنفاض قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية يستمر االعرتاف 
عد خصم خمصصات االخنفاض يف بدخل العموالت بطريقة العائد الفعلي على القيمة الدفرتية ب

القيمة. يتضمن احتساب معدل العائد الفعلي مجيع الشروط التعاقدية لألداة املالية ومجيع 
األتعاب والنقاط املدفوعة أو املستلمة وتكاليف العمليات واحلسومات أو العالوات اليت تشكل 

  جزءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي. 
  

اليف إضافية تعود مباشرًة إىل شراء أو إصدار أو استبعاد أصل أو تكاليف العمليات هي تك
  التزام مايل.
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  (ط)    االعتراف باإليرادات / المصروفات (تتمة) 
  

  إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة (تتمة)
العمولة اخلاصة من ثابتة إىل  عند دخول اجملموعة يف صفقة مبادالت بعمولة خاصة لتغيري

متغرية (أو العكس) تُعدل إيرادات أو مصروفات العموالت اخلاصة بقيمة العمولة اخلاصة 
  على الصفقة يف حدود بقاء التحوط فعاًال. 

  
  دخل/ (خسارة) الصرف األجنبي

 ٢ضاح يتم االعرتاف باألرباح أو اخلسائر الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققها (انظر اإلي
  "ز").

  
  األتعاب والعموالت

يتم االعرتاف باألتعاب والعموالت على أساس االستحقاق عند تقدمي اخلدمة. أما أتعاب 
التزامات القروض احملتمل سحبها واألتعاب األخرى املتعلقة باالئتمان، فيتم تأجليها مع 

يل على معدل العائد التكاليف املباشرة املتعلقة �ا واالعرتاف �ا إن كانت جوهرية كتعد
الفعلي عن القرض. ويتم االعرتاف بأتعاب إدارة احملافظ واخلدمات اإلستشارية واخلدمات 
األخرى واليت تشمل أتعاب إدارة صناديق استثمار عادًة على أساس نسيب طبقًا لعقود 

كونات اخلدمات املعنية عند تقدمي اخلدمات. ويتم االعرتاف باألتعاب املتعلقة باألداء أو م
األخرى واليت ومصاريف العموالت األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء. يتم حتميل األتعاب 

تتعلق األتعاب واملصروفات األخرى  .مبجرد تقدمي اخلدمة مبعاملة أو خدمة ماأساسا  تتعلق
بشكل رئيسي بأتعاب املعامالت واخلدمات اليت يتم انفاقها حال تقدمي اخلدمات املتعلقة 

  .�ا
  

  دخل توزيعات األرباح
  يتم االعرتاف بدخل توزيعات األرباح حال نشوء احلق يف استالمها.

  
  صافي دخل / (خسارة) المتاجرة)ي(

تشتمل النتائج من أنشطة املتاجرة على مجيع املكاسب واخلسائر احملققة وغري احملققة من 
موالت اخلاصة ذات الصلة، التغيريات الطارئة على القيمة الدفرتية وإيرادات أو مصروفات الع

وتوزيعات األرباح على املوجودات واملطلوبات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل وفروقات الصرف األجنيب. ويتضمن أيضًا أي األجزاء غري الفعالة يف عمليات 

  التحوط.
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  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢

  يع وإعادة الشراءإتفاقيات الب  )ك(
يستمر االعرتاف مببيعات األصول مع االلتزام املباشر ب�عادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد 
(إتفاقية إعادة شراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة نظرًا ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري 

سبية املتبعة بشأن جبميع خماطر ومنافع التملك. ويتم تقييم األصول وفقًا للسياسات احملا
االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، واالستثمارات املدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ــ 
ة حسب مقتضى احلال. يتم التعامل مع هكذا عمليات على أ�ا اقرتاضات مضمون

ومطلوبات ألطراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم اظهارها ضمن 
("أرصدة ملؤسسة النقد العريب السعودي" أو "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو 
"ودائع للعمالء") حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر البيع وإعادة الشراء  

عادة الشراء باستخدام إخاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية  كمصاريف عموالت
معدل العموالت اخلاصة الفعلي. ال يتم إظهار األصول املشرتاة مع وجود التزام مرافق 

 املوحدة لعدم ايلاملإلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد (إتفاقية إعادة بيع) يف قائمة املركز 
  ل إىل اجملموعة. انتقال السيطرة على تلك األصو 

  
دفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند ("النقدية واألرصدة لدى مؤسسة ملتسجل املبالغ ا

النقد العريب السعودي" أو "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "القروض 
البيع كدخل ة دعاوالسلف") حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ

ة البيع باستخدام معدل العائد ادالت خاصة ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إععمو 
  .الفعلي

  
  االستثمارات)ل(

يقاس األصل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً (للبنود اليت ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل 
املعيار الدويل  قائمة الدخل) تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة بالشراء أو االصدار. يتطلب

) تصنيف مجيع املوجودات املالية وقياسها الحقاً سواًء بالتكلفة املطفأة ٩للتقارير املالية رقم (
أو القيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة يف إدارة األصول املالية ومسات التدفقات 

املايل بالتكلفة املطفأة أو النقدية التعاقدية لألصول املالية. يف البداية، يتم تصنيف األصل 
  القيمة العادلة.

  
استثمارات في أدوات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة)١(

يتم قياس أدوات الدين اليت تفي بالشروط التالية الحقًا بالتكلفة املطفأة ناقصًا خسارة 
  اخنفاض القيمة: 

  
ع األصل حمتفظ به يف إطار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتجمي

تدفقات نقدية تعاقدية، و
 الشروط التعاقدية ألداة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنحصر يف دفعات

لتسديد أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم من أصل الدين.
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 املوحدة لعدم ايلاملإلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد (إتفاقية إعادة بيع) يف قائمة املركز 
  ل إىل اجملموعة. انتقال السيطرة على تلك األصو 

  
دفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند ("النقدية واألرصدة لدى مؤسسة ملتسجل املبالغ ا

النقد العريب السعودي" أو "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "القروض 
البيع كدخل ة دعاوالسلف") حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ

ة البيع باستخدام معدل العائد ادالت خاصة ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إععمو 
  .الفعلي

  
  االستثمارات)ل(

يقاس األصل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً (للبنود اليت ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل 
املعيار الدويل  قائمة الدخل) تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة بالشراء أو االصدار. يتطلب

) تصنيف مجيع املوجودات املالية وقياسها الحقاً سواًء بالتكلفة املطفأة ٩للتقارير املالية رقم (
أو القيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة يف إدارة األصول املالية ومسات التدفقات 

املايل بالتكلفة املطفأة أو النقدية التعاقدية لألصول املالية. يف البداية، يتم تصنيف األصل 
  القيمة العادلة.

  
استثمارات في أدوات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة)١(

يتم قياس أدوات الدين اليت تفي بالشروط التالية الحقًا بالتكلفة املطفأة ناقصًا خسارة 
  اخنفاض القيمة: 

  
ع األصل حمتفظ به يف إطار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتجمي

تدفقات نقدية تعاقدية، و
 الشروط التعاقدية ألداة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنحصر يف دفعات

لتسديد أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم من أصل الدين.
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٦ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ل)     االستثمارات (تتمة) 
  

  �ذين الشرطني فيتم قياسه بالقيمة العادلة. إذا مل يِف األصل املايل
  

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 جتميع 

  نقدية تعاقدية أم ال، تأخذ اجملموعة يف اعتبارها النقاط التالية:تدفقات 
  
،سياسات وأهداف اإلدارة احملددة للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه السياسات
 كيفية تقييم اإلدارة ألداء احملفظة، فيما إذا كانت سياسة اإلدارة تركز على اكتساب

عموالت دخل خاصة تعاقدية،
وقعة من األصول،درجة تكرار أي مبيعات مت
السبب وراء أي مبيعات لألصول، و
 فيما إذا كان القصد من بيع األصول االحتفاظ �ا لفرتة طويلة تتناسب مع مواعيد

استحقاقها أو بيعها بعد فرتة قصرية من شرائها أو فرتة طويلة قبل مواعيد استحقاقها. 
  

فظ �ا ضمن منوذج األعمال الذي من بالنسبة لألصول املالية احملتفظ �ا للمتاجرة، فال حيت
  أهدافه االحتفاظ باألصل أو األصول بقصد جتميع 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. 
  

  ات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة ختضع الخنفاض القيمة.أدو 
  
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل)٢(

يتم تصنيف االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية كموجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة 
فظ به للمتاجرة بالقيمة من خالل قائمة الدخل، إال إذا حددت اجملموعة استثماراً ما مل ُحيت

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعرتاف األويل.
  

  :للمتاجرة إذااملايل حمتفظ به  االلتزاميعترب األصل املايل أو 

 .جل القريبساساً لغرض البيع أو إعادة الشراء يف األأ اً أو متكبد اً كان مكتسب( أ )  

 سوياً دار�ا إن حمفظة أدوات مالية حمددة ويتم م اً ، جزءاالعرتاف األويل (ب)كان عند
  .جل القريبيف األ فعليةعلى وجود أرباح  ما يدل وحتمل

داة أتكون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو اليت  اتشتقامل(باستثناء  ة ماليةمشتق (ج) كان
  ).حتوط فعالة وحمددة

  
  
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٧ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  ثمارات (تتمة)(ل)     االست 
)  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة)٢(

يتم قياس أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل. إضافًة لذلك، أدوات الدين اليت تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولكنها حمددة بالقيمة 

  لعادلة من خالل قائمة الدخل ف�نه يتم قياسها بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل.ا
  

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 

  ودات أو املطلوبات أو قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أسس خمتلفة.قد ينشأ من تقييم املوج
  

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل عندما يتغري منوذج األعمال بطريقٍة تتغري معها معايري التكلفة املطفأة حبيث تصبح ال 

تصنيف أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تنطبق عليها بتاتاً. إن إعادة
  الدخل عند االعرتاف األويل غري ممكنة.

  
األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قياسها بالقيمة العادلة يف �اية  
دة كل فرتة من فرتات إصدار التقارير مع اظهار أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعا

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.
  

دخل من توزيعات أرباح االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية احملددة بالقيمة يتم إدراج ال
العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف 

  استالم حصة من األرباح ويتم تضمنيها حينئٍذ يف قائمة الدخل املوحدة. 
  
عادلة من خالل الدخل الشامل االستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة ال)٣(

خر اآل
على أساس كل أداة ( للرتاجعغري قابل  خيار اختاذستطيع اجملموعة ت، االعرتاف األويل عند

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  امللكيةتحديد االستثمارات يف حقوق ب) على حدة
ذا  إري مسموح به خر غالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل خيارن إخر. الشامل اآل

  .للمتاجرةحمتفظ �ا  يف حقوق امللكية كانت االستثمارات
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٧ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  ثمارات (تتمة)(ل)     االست 
)  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة)٢(

يتم قياس أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل. إضافًة لذلك، أدوات الدين اليت تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولكنها حمددة بالقيمة 

  لعادلة من خالل قائمة الدخل ف�نه يتم قياسها بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل.ا
  

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 

  ودات أو املطلوبات أو قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أسس خمتلفة.قد ينشأ من تقييم املوج
  

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة املطفأة إىل القيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل عندما يتغري منوذج األعمال بطريقٍة تتغري معها معايري التكلفة املطفأة حبيث تصبح ال 

تصنيف أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة  تنطبق عليها بتاتاً. إن إعادة
  الدخل عند االعرتاف األويل غري ممكنة.

  
األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل يتم قياسها بالقيمة العادلة يف �اية  
دة كل فرتة من فرتات إصدار التقارير مع اظهار أي مكاسب أو خسائر ناجتة عن إعا

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.
  

دخل من توزيعات أرباح االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية احملددة بالقيمة يتم إدراج ال
العادلة من خالل قائمة الدخل يف قائمة الدخل املوحدة عندما ينشأ حق للمجموعة يف 

  استالم حصة من األرباح ويتم تضمنيها حينئٍذ يف قائمة الدخل املوحدة. 
  
عادلة من خالل الدخل الشامل االستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة ال)٣(

خر اآل
على أساس كل أداة ( للرتاجعغري قابل  خيار اختاذستطيع اجملموعة ت، االعرتاف األويل عند

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  امللكيةتحديد االستثمارات يف حقوق ب) على حدة
ذا  إري مسموح به خر غالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل خيارن إخر. الشامل اآل

  .للمتاجرةحمتفظ �ا  يف حقوق امللكية كانت االستثمارات
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  بنك الجزيرة
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  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٨ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ل)     االستثمارات (تتمة) 
خالل الدخل الشامل  حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة مناالستثمار في)  ٣(

(تتمة)خر اآل
خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل امللكيةوق يتم قياس االستثمارات يف حق

  . املعاملة تكاليفليها إ مبدئيا بالقيمة العادلة مضافاً 
  
املكاسب واخلسائر الناجتة من التغري يف القيمة اظهار يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة مع و 

تم إعادة تصنيف ال ياالحتياطيات األخرى.  ضمنخر العادلة يف الدخل الشامل اآل
وال يتم ، ةالدخل املوحد إىل قائمة االستثماراتواخلسائر النامجة عن مثل هذه  املكاسب

يف أسهم غري  اتيتم قياس االستثمار  ة.الدخل املوحد إدراج االخنفاض يف القيمة يف قائمة
ر عادة تصنيف املكاسب أو اخلسائإلن يتم . بالقيمة العادلةمدرجة يف سوق أوراق مالية 

  ت.ىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بيع االستثماراإاملرتاكمة 
  

غري  امللكيةاجملموعة بتحديد مجيع االستثمارات يف حقوق  تقاميف االعرتاف األويل، 
على أ�ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل املسجلة 

  الشامل اآلخر.
  

يف قائمة الدخل املوحدة عندما حقوق امللكية من االستثمارات يف األرباح  يتم قيد توزيعات
إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح األرباح يف استالم توزيعات  حقلمجموعة ليصبح 

  اسرتداداً جلزء من تكلفة االستثمار.
  

ستثمارات يف احتياطي القيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لاليتضمن 
 خر. عندما يتم استبعادلكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلاملحقوق 

رباح إىل األرتاكم يف احتياطي القيمة العادلة لكية، يتم حتويل املبلغ املاملحقوق  االستثمار يف
  .املبقاة

  
قروض وسلف )م(

دفوعات ثابتة �ا اجملموعة مبأنشأ�ا أو اشرت مالية غري مشتقة أصوًال القروض والسلف تعترب 
يتم و لمقرتضني. تسليم النقد لالقروض والسلف عند تسجيل أو قابلة للتحديد. يتم 

نقل مجيع عند القروض أو شطبها، أو عند بيع لتزام أو املقرتض لالإما بتسديد  هااستبعاد
  لمبلغ املدفوع. ل بالقيمة العادلةمبدئياً والسلفكافة القروضتقاسومنافع امللكية. خماطر 

  
ــ اليت مل يتحوط هلا ــ بالتكلفة ناقصاً أي والسلفالقروضبعد االعرتاف األويل، يتم إظهار 

يتم تسجيل احملددة أو اليت على أساس احملفظة. مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض القيمة 
ألغراض . القروض والسلف بالتكلفة املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة الفعلي السائد

  .والسلفمن القروضاالئتمانخمصص خسائرتم خصميالعرض، 
  

  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى)ن(
هذه األرصدة هي أصول مالية متثل إيداعات أسواق مال بشكل رئيسي وذات دفعات 
م ثابتة أو قابلة للتحديد ومواعيد استحقاق ثابتة ال يتم تداوهلا يف سوق نشطة. ال يت

الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو بيعها يف األجل القصري. يتم قياس 
  هذه األرصدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة هلا.

  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٩ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  
  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (تتمة))ن(

  
ويل، يتم إظهار هذه األرصدة بالتكلفة ناقصًا أي مبالغ مشطوبة وأي بعد االعرتاف األ

خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ــ واملخصص على مستوى احملفظة 
  (اجلماعي) جتاه خماطر األطراف املقابلة األخرى.

  
  إلغاء االعتراف باألدوات المالية)ه(

ايل، أو جزء من جمموعة أصول مالية يتم إلغاء االعرتاف بأصل مايل (أو جزء من أصل م
متشا�ة) عندما تنتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات املالية اخلاصة �ذا األصل. 

قامت بتحويل أصل مايل، يتم إلغاء االعرتاف  اجملموعةيف احلاالت اليت يظهر فيها أن 
مللكية األصل بشكل  بنقل معظم املخاطر واملكاسب املصاحبة اجملموعةباألصل إذا قامت 

 أو إبقاء مجيع املخاطر واملكاسببتحويل م فيها اجملموعة و تق الويف احلاالت اليت جوهري. 
املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري، يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل فقط حال ختلي 

التزامات   باالعرتاف بأي حقوق أو اجملموعةعن السيطرة على األصل املايل. تقوم  اجملموعة
  كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل حال نشؤها أو االحتفاظ �ا نتيجًة 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.
  

الفرق بني القيمة ب االعرتافيتم االعرتاف بأصل مايل ــ مقاس بالتكلفة املطفأة ــ  حال إلغاء
ة.الدخل املوحد قائمةيف لألصل واملبلغ املقبوض والذي يستحق قبضه الدفرتية 

  
خالل قائمة الدخل الشامل ة العادلة من ند إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنف بالقيمع

 الدخل الشامل اآلخريف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة  ئرسب أو اخلساا، ف�ن املكاآلخر
  املبقاة.إىل األرباح  يتم ترحيلها، ولكن ةالدخل املوحد قائمةتصنيفها إىل ال يعاد 

  عقارات أخرى وأصول معاد امتالكها)ع(
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا العادية باالستحواذ على عقارات معينة مقابل تسوية 

وسلف مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ �ا للبيع وتسجل بدايًة قروض 
بصايف القيمة املمكن حتقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة احلالية 

أيهما أقل. ال يتم احتساب أي  -للممتلكات ذات العالقة ناقصًا أي تكاليف للبيع 
ت. يتم االعرتاف بدخل االجيارات من العقارات األخرى يف استهالك على مثل هذه العقارا

  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 

ر يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقاً بأي مكاسب من االستبعاد وإيرادات اإلجيا
إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع 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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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٢٩ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  
  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (تتمة))ن(

  
ويل، يتم إظهار هذه األرصدة بالتكلفة ناقصًا أي مبالغ مشطوبة وأي بعد االعرتاف األ

خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ــ واملخصص على مستوى احملفظة 
  (اجلماعي) جتاه خماطر األطراف املقابلة األخرى.

  
  إلغاء االعتراف باألدوات المالية)ه(

ايل، أو جزء من جمموعة أصول مالية يتم إلغاء االعرتاف بأصل مايل (أو جزء من أصل م
متشا�ة) عندما تنتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات املالية اخلاصة �ذا األصل. 

قامت بتحويل أصل مايل، يتم إلغاء االعرتاف  اجملموعةيف احلاالت اليت يظهر فيها أن 
مللكية األصل بشكل  بنقل معظم املخاطر واملكاسب املصاحبة اجملموعةباألصل إذا قامت 

 أو إبقاء مجيع املخاطر واملكاسببتحويل م فيها اجملموعة و تق الويف احلاالت اليت جوهري. 
املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري، يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل فقط حال ختلي 

التزامات   باالعرتاف بأي حقوق أو اجملموعةعن السيطرة على األصل املايل. تقوم  اجملموعة
  كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل حال نشؤها أو االحتفاظ �ا نتيجًة 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.
  

الفرق بني القيمة ب االعرتافيتم االعرتاف بأصل مايل ــ مقاس بالتكلفة املطفأة ــ  حال إلغاء
ة.الدخل املوحد قائمةيف لألصل واملبلغ املقبوض والذي يستحق قبضه الدفرتية 

  
خالل قائمة الدخل الشامل ة العادلة من ند إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنف بالقيمع

 الدخل الشامل اآلخريف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة  ئرسب أو اخلساا، ف�ن املكاآلخر
  املبقاة.إىل األرباح  يتم ترحيلها، ولكن ةالدخل املوحد قائمةتصنيفها إىل ال يعاد 

  عقارات أخرى وأصول معاد امتالكها)ع(
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا العادية باالستحواذ على عقارات معينة مقابل تسوية 

وسلف مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ �ا للبيع وتسجل بدايًة قروض 
بصايف القيمة املمكن حتقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة احلالية 

أيهما أقل. ال يتم احتساب أي  -للممتلكات ذات العالقة ناقصًا أي تكاليف للبيع 
ت. يتم االعرتاف بدخل االجيارات من العقارات األخرى يف استهالك على مثل هذه العقارا

  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 

ر يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقاً بأي مكاسب من االستبعاد وإيرادات اإلجيا
إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف بيع 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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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٠ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  ممتلكات ومعدات)ف(
يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة. 
تتم معاجلة التغيريات يف العمر االنتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة 

يقتضي احلال، ويتم التعامل معها على أ�ا تغريات  أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما
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:
  
  سنة ٣٣          باين م

  سنوات ــ أيهما أقصر ١٠طيلة مدة اإلجيار أو     على العقارات املستأجرة ينات حتس
    سنوات ١٠ - ٤       سيارات ومعدات و  ثاثأ

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، 
  يف كل تاريخ من تواريخ إصدار القوائم املالية. -وتعديلها إذا لزم األمر 

  
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 
ة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرتية الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابل

مباشرة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها 
  املقدرة القابلة لالسرتداد.

    
المطلوبات المالية)ص(

رة يف البداية، يتم االعرتاف جبميع االيداعات املالية وودائع العمالء وصكوك الدين الصاد
بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات واليت متثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة. والحقاً، يتم 
قياس مجيع 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 

  اريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف العموالت اخلاصة.ت

  ضمانات مالية والتزامات قروض)ق(
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا االعتيادية، بتقدمي ضمانات مالية تتمثل يف اعتمادات 
وضمانات وقبوالت. بدايًة يتم االعرتاف بالضمانات املالية يف القوائم املالية بالقيمة العادلة 

ن املطلوبات األخرى واليت متثل قيمة العالوة املستلمة. وبعد االعرتاف األويل، يتم قياس ضم
التزامات اجملموعة جتاه كل ضمان بالعالوة املطفأة، أو أفضل تقدير للمصاريف الالزمة 

  أيهما أعلى.  -لسداد أي التزام مايل ناجم عن الضمانات 
  

ق بالضمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة ضمن يتم تسجيل أية زيادة يف االلتزام املتعل
خمصص اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان. يتم إدراج العالوة املستلمة يف قائمة الدخل 

  املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فرتة الضمان. 
  

كل التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب شروط وأحكام حتدد بش
  مسبق.

  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣١ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ر)      المخصصات 
يتم االعرتاف باملخصصات (باستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار) 

ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل ناتج  اجملموعةعندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 
  مال دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع.عن أحداث ماضية ويكون احت

  (ش)     المحاسبة على عقود اإليجار
المجموعة مستأجرة تكان  إذا)١(
، عقود إجيار تشغيلية مبوجبها ةمستأجر  اجملموعة، بصفتهاربمها عترب كافة عقود اإلجيار اليت تت

مدى فرتة  القسط الثابت علىحتمل دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة 
  اإلجيار. 

  
يف حالة إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات وغرامات جيب و 

دفعها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة (إن وجدت)، كمصروفات خالل الفرتة 
  اليت يتم فيها إلغاء اإلجيار.

  
المجموعة مؤجرة تإذا كان)٢(

افقة مع مبا يف ذلك عقود اإلجيار املتو تأجري متويلي، يتم نقل األصول مبوجب عقد عندما 
يتم االعرتاف بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذمم مدينة أحكام الشريعة (االجارة)، 

". يتم االعرتاف بالفرق بني إمجايل  ، صايفواالفصاح عنها حتت بند " القروض والُسلف
احلالية للذمم املدينة ك�يرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم االعرتاف  الذمم املدينة والقيمة

بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار باستخدام طريقة صايف االستثمارات واليت 
  تعكس نسبة العائد على فرتات ثابتة. 

  
تلكات يتم إدراج األصول اخلاضعة لعقود اإلجيار التشغيلي يف القوائم املالية املوحدة كمم

ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من عقود اإلجيار التشغيلي بطريقة القسط الثابت (أو 
  طريقة أخرى مالئمة) طوال مدة سريان عقد التأجري.

النقدية وشبه النقدية)ت(
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من املبالغ 

مؤسسة النقد العريب السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما  النقدية واألرصدة لدى
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.
  
  
  
  

174



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣١ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ر)      المخصصات 
يتم االعرتاف باملخصصات (باستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار) 

ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل ناتج  اجملموعةعندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 
  مال دفع مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدفع.عن أحداث ماضية ويكون احت

  (ش)     المحاسبة على عقود اإليجار
المجموعة مستأجرة تكان  إذا)١(
، عقود إجيار تشغيلية مبوجبها ةمستأجر  اجملموعة، بصفتهاربمها عترب كافة عقود اإلجيار اليت تت

مدى فرتة  القسط الثابت علىحتمل دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة 
  اإلجيار. 

  
يف حالة إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات وغرامات جيب و 

دفعها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة (إن وجدت)، كمصروفات خالل الفرتة 
  اليت يتم فيها إلغاء اإلجيار.

  
المجموعة مؤجرة تإذا كان)٢(

افقة مع مبا يف ذلك عقود اإلجيار املتو تأجري متويلي، يتم نقل األصول مبوجب عقد عندما 
يتم االعرتاف بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذمم مدينة أحكام الشريعة (االجارة)، 

". يتم االعرتاف بالفرق بني إمجايل  ، صايفواالفصاح عنها حتت بند " القروض والُسلف
احلالية للذمم املدينة ك�يرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم االعرتاف  الذمم املدينة والقيمة

بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار باستخدام طريقة صايف االستثمارات واليت 
  تعكس نسبة العائد على فرتات ثابتة. 

  
تلكات يتم إدراج األصول اخلاضعة لعقود اإلجيار التشغيلي يف القوائم املالية املوحدة كمم

ومعدات. ويتم االعرتاف بالدخل من عقود اإلجيار التشغيلي بطريقة القسط الثابت (أو 
  طريقة أخرى مالئمة) طوال مدة سريان عقد التأجري.

النقدية وشبه النقدية)ت(
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من املبالغ 

مؤسسة النقد العريب السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما  النقدية واألرصدة لدى
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.
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٢ -

  (تتمة) ياسات المحاسبيةملخص ألهم الس   - ٢
  

  الزكاة وضريبة الدخل)خ(
ية ف�ن الزكاة وضريبة الدخل مبوجب قوانني مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعود

لتزام على املسامهني السعوديني واألجانب على التوايل. يتم احتساب الزكاة على حصة مها ا
صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة املسامهني السعوديني يف حقوق املسامهني أو يف 

دخل على حصة املساهم األجنيب يف صايف نظمة الزكاة. يتم احتساب ضريبة مبوجب أ
  الدخل للسنة.

  
ال يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة مبسامهي البنك يف قائمة الدخل املوحدة 

مهني. ويف حالة عدم توزيع للمجموعة حيث أ�ا ُتستقطع من قيمة األرباح املدفوعة للمسا
أرباح، يتم احتساب املبلغ كذمة مدينة من املسامهني وخصمها مستقبًال من األرباح 

  واحتساب التزام مقابل الذمة املدينة كذمة دائنة مستحقة الدفع ملصلحة الزكاة والدخل.
  

  الموجودات المحتفظ بها كأمانات )ذ(
، لمجموعةة ال تعترب موجودات مملوكة لاألصول اليت يتم االحتفاظ �ا كعهدة أو أمان

  وبالتايل، ال تدرج يف القوائم املالية املوحدة.
  

  تعويضات الموظفين)ض(
  خطة تعويضات محددة غير ممولة

بناًء على الفرتة اليت أمضاها املوظف يف اخلدمة �اية اخلدمة  يتم تكوين خمصص تعويضات
  .نظام العمل السعوديمبوجب 

  
زامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة يتم احتساب صايف الت

("االلتزامات") من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املوظفون مقابل 
خدما�م يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة واليت يتم خصمها لتحديد قيمتها احلالية 

تم تسجيلها. معدل اخلصم املستخدم هو عائد باإلضافة ألي تكاليف خدمة ماضية مل ي
السوق على السندات احلكومية يف تاريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق 
تقارب آجال التزامات الشركة. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط 

توقعة لتحديد القيمة احلالية التعويضات احملددة غري املمولة باستعمال طريقة ائتمان الوحدة امل
  اللتزام اجملموعة. 

  
يتكون التزام التعويضات احملددة من القيمة احلالية لاللتزام احملدد وتعديله مبا يتناسب مع أي 
  تكاليف خدمة سابقة مل يتم االعرتاف �ا بعد وأي أرباح/ خسائر اكتوارية غري معرتف �ا.

  تعويضات قصيرة األجل 
ضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة يتم قياس تعوي
  ذات العالقة.

  
يتم االعرتاف بااللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب املكافآت النقدية القصرية األجل أو 
خطط املشاركة يف الربح إذا كان لدى اجملموعة التزام حايل نظامي أو ضمين لدفع هذا املبلغ 

  ة خدمة سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.نتيج
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٣ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ظ)     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفائدة)
ب الفائدة) يتم يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتن

    اعتمادها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية يف البنك.
هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد  المرابحة

اشرتاها واقتناها بناًء على وعد بالشراء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافاً 
    إليها هامش ربح متفق عليه.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على  جارةاإل  
طلب العميل (املستأجر) بناًء على وعد منه باستئجار األصل ب�جيار متفق عليه وملدة معينة 

    وقد تنتهي اإلجارة بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.
للمسامهة يف مشاريع استثمارية معينة أو ني البنك وعميل هي عبارة عن اتفاقية بالمشاركة 

لكية. يتم تقاسم الربح أو ل املمكاصول العميل على  حبملكية بعض املمتلكات تنتهي 
      .اخلسارة وفقا لشروط االتفاق

هو عبارة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها  التورق
لعميل ببيع السلعة فورًا واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل للعميل. ويقوم ا

    اخلاصة به.
لدخول يف معني بدفع رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية

عطاء ا. حيث يقوم أحد األطراف (الواعد) بأو سلسلة من الصفقات الصفقات احدى
    .)املوعودتعهد إىل الطرف الثاين (

يقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل العميل مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  هي االستصناع
    متفق عليها بينهما. اسعاروفقاً ملواصفات و 

يف أصل معني تتناسب مع ملكية فردية عبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف هي  الصكوك
    ل.ما يقابلها من حق يف احلصول على الدخل الناتج من األص

يتم قيد مجيع املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) باستخدام املعايري 
  الدولية للتقارير املالية وطبقاً للسياسات احملاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٣ -

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - ٢
  

  (ظ)     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ تجنب الفائدة)
ب الفائدة) يتم يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتن

    اعتمادها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية يف البنك.
هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد  المرابحة

اشرتاها واقتناها بناًء على وعد بالشراء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافاً 
    إليها هامش ربح متفق عليه.

هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على  جارةاإل  
طلب العميل (املستأجر) بناًء على وعد منه باستئجار األصل ب�جيار متفق عليه وملدة معينة 

    وقد تنتهي اإلجارة بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.
للمسامهة يف مشاريع استثمارية معينة أو ني البنك وعميل هي عبارة عن اتفاقية بالمشاركة 

لكية. يتم تقاسم الربح أو ل املمكاصول العميل على  حبملكية بعض املمتلكات تنتهي 
      .اخلسارة وفقا لشروط االتفاق

هو عبارة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها  التورق
لعميل ببيع السلعة فورًا واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل للعميل. ويقوم ا

    اخلاصة به.
لدخول يف معني بدفع رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية

عطاء ا. حيث يقوم أحد األطراف (الواعد) بأو سلسلة من الصفقات الصفقات احدى
    .)املوعودتعهد إىل الطرف الثاين (

يقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل العميل مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  هي االستصناع
    متفق عليها بينهما. اسعاروفقاً ملواصفات و 

يف أصل معني تتناسب مع ملكية فردية عبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف هي  الصكوك
    ل.ما يقابلها من حق يف احلصول على الدخل الناتج من األص

يتم قيد مجيع املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) باستخدام املعايري 
  الدولية للتقارير املالية وطبقاً للسياسات احملاسبية املبينة يف هذه القوائم املالية.
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٤ -

    النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي - ٣

  
لصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("املؤسسة")، ) من نظام مراقبة البنوك واألنظمة ا٧طبقا للمادة (

يتعني على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى املؤسسة بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت الطلب 
). الوديعة النظامية لدى ٣٣ية كل شهر ميالدي (انظر اإليضاح اوالودائع ألجل وودائع أخرى حتتسب يف �

  يل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه ف��ا ال تشكل جزءاً من النقدية وشبه النقدية. املؤسسة غري متاحة لتمو 

  
  والمؤسسات المالية األخرى البنوك األرصدة لدى– ٤

  

        
  متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة).

  
  االستثمارات -  ٥

  
  م، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:٢٠١٥ديسمرب  ٣١كما يف   –أ 

  
    ائمة الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ق)١(

  
    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )٢( 

  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

     نقد يف الصندوق
      أرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

     وديعة نظامية
      قروض نقدية

     اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
      

     حسابات جارية
    ايدعات أسواق املال  

     اإلجمالي

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٥    
                  اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  

        صناديق استثمار
         سهمأ

         

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٥    
            اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  
         سهمأ

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٥ -

  االستثمارات (تتمة) – ٥
  

  بالتكلفة المطفأةاستثمارات ) ٣(
  

  
  م، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   –ب 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل)١(
 

  
  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)٢(

  

  

  استثمارات بالتكلفة املطفأة)٣(
  

  
  يلي حتليالً ملكونات االستثمارات:فيما  -ج 

  

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٥    
           اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  

   استثمارات صكوك      
     اإلجمالي       

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤    
            اإلمجايل    ململكةخارج ا    داخل اململكة  

        صناديق استثمار
   -     أسهم

         

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٤    
    اإلمجايل    خارج اململكة    داخل اململكة  
              
         سهمأ

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤    
  اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
        

   استثمارات صكوك      

     اإلمجايل       

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م ٢٠١٤    

ةلها أسعار معلن   لنةليس لها أسعار مع   ةهلا أسعار معلن  المجموع   لنةليس هلا أسعار مع    اجملموع  
             

   استثمارات صكوك               
         سهمأ

  -    -      صناديق استثمار
     اإلجمالي              
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٥ -

  االستثمارات (تتمة) – ٥
  

  بالتكلفة المطفأةاستثمارات ) ٣(
  

  
  م، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف   –ب 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل)١(
 

  
  
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)٢(

  

  

  استثمارات بالتكلفة املطفأة)٣(
  

  
  يلي حتليالً ملكونات االستثمارات:فيما  -ج 

  

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٥    
           اإلجمالي    خارج المملكة    داخل المملكة  

   استثمارات صكوك      
     اإلجمالي       

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤    
            اإلمجايل    ململكةخارج ا    داخل اململكة  

        صناديق استثمار
   -     أسهم

         

)باآلف الرياالت السعوديةم (٢٠١٤    
    اإلمجايل    خارج اململكة    داخل اململكة  
              
         سهمأ

م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٤    
  اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
        

   استثمارات صكوك      

     اإلمجايل       

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م ٢٠١٤    

ةلها أسعار معلن   لنةليس لها أسعار مع   ةهلا أسعار معلن  المجموع   لنةليس هلا أسعار مع    اجملموع  
             

   استثمارات صكوك               
         سهمأ

  -    -      صناديق استثمار
     اإلجمالي              
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٦ -

  
  االستثمارات (تتمة) – ٥

  
  لألرباح واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة:فيما يلي حتليًال  -د 

  
  باآلف الرياالت السعودية  

  م٢٠١٤   م٢٠١٥  

      إمجايل      إمجايل          إجمالي      إجمالي     

  
  

 القيمة  الدفترية

األرباح غير   
 المحققة

الخسائر غير   
 المحققة

    
 القيمة العادلة

   

 القيمة الدفرتية
األرباح غري  

 احملققة

اخلسائر غري   
 احملققة

    

 القيمة العادلة
              

  استثمارات صكوك          
  اإلجمالي     

  فيما يلي حتليالً لالستثمارات حسب األطراف املقابلة اليت يتم التعامل معها: -ه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهريًا عن قيمها الدفرتية. إن 
إال أن التعامل �ا غري يف سوق (د)) متداولة ٥ اإليضاحاستثمارات الصكوك (واملفصح عنها يف 

  نشط.
  

أسهماً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 
سعودي) مسجلة  مليون  ٣,٤م: ٢٠١٤سعودي ( مليون  ٣,٤بقيمة  ليس هلا أسعار معلنة

  بالتكلفة لعدم القدرة على قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق. 
  

تثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقرًا هلا ولديها استثمارات يف يتم تصنيف صناديق االس
  اخلارج ضمن االستثمارات خارج اململكة.

 باآلف الرياالت السعودية   
 ٢٠١٤م ٢٠١٥م   
     

      مؤسسات حكومية وشبه حكومية
      شركات

رىبنوك ومؤسسات مالية أخ       

    اإلجمالي 

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٧ -

  القروض والسلف، صافي- ٦
  

  وأرصدة بطاقات ائتمان. تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية قروض األفراد:
  

مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة تشمل قروض وسلف إىل شركات و  قروض الشركات:
  إىل املؤسسات الفردية.

  
  تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:

  
  تتكون القروض والسلف بالصايف مما يلي:)أ(
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٥م

     
   قروض وسلف عاملة     

     -   قروض وسلف غري عاملة
       إجمالي القروض والسلف  

     
        االئتمان: خمصص خسائر

     -   خمصص خسائر حمدد
     -   خمصص خسائر حمفظة

     -   االئتمان إجمالي مخصص خسائر
        صافي القروض والسلف

  

 باآلف الرياالت السعودية 
 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٤م

     
   قروض وسلف عاملة     

     -   قروض وسلف غري عاملة

        إجمالي القروض والسلف
     

        االئتمان: خمصص خسائر
     -   خمصص خسائر حمدد
     -   خمصص خسائر حمفظة

     -   االئتمان إجمالي مخصص خسائر

        صافي القروض والسلف
  

ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) وتشمل 
احبة وإجارة واستصناع ومشاركة وتورق.عقود مر 

    
سعودي  مليار  ٧,٤٢تتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة بقيمة 

  سعودي). مليار  ٩,٠٥: م٢٠١٤(
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٧ -

  القروض والسلف، صافي- ٦
  

  وأرصدة بطاقات ائتمان. تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية قروض األفراد:
  

مؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة تشمل قروض وسلف إىل شركات و  قروض الشركات:
  إىل املؤسسات الفردية.

  
  تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:

  
  تتكون القروض والسلف بالصايف مما يلي:)أ(
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٥م

     
   قروض وسلف عاملة     

     -   قروض وسلف غري عاملة
       إجمالي القروض والسلف  

     
        االئتمان: خمصص خسائر

     -   خمصص خسائر حمدد
     -   خمصص خسائر حمفظة

     -   االئتمان إجمالي مخصص خسائر
        صافي القروض والسلف

  

 باآلف الرياالت السعودية 
 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد ٢٠١٤م

     
   قروض وسلف عاملة     

     -   قروض وسلف غري عاملة

        إجمالي القروض والسلف
     

        االئتمان: خمصص خسائر
     -   خمصص خسائر حمدد
     -   خمصص خسائر حمفظة

     -   االئتمان إجمالي مخصص خسائر

        صافي القروض والسلف
  

ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) وتشمل 
احبة وإجارة واستصناع ومشاركة وتورق.عقود مر 

    
سعودي  مليار  ٧,٤٢تتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة بقيمة 

  سعودي). مليار  ٩,٠٥: م٢٠١٤(
  

181



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٨ -

  القروض والسلف، صافي (تتمة)- ٦
    :احلركة يف خمصص خسائر االئتمان كما يلي  (ب)

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع شركات  أفراد ٢٠١٥م

    
  الرصيد كما يف بداية السنة     

  خالل السنةحممل خمصص      
  خالل السنة مت شطبهاديون معدومة   -   
ص هلا/معكوسة القيد سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة    (,)   

    
  الرصيد كما في نهاية السنة     

  
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع شركات  أفراد ٢٠١٤م
    

   الرصيد كما يف بداية السنة      
     خالل السنةحممل  خمصص      
    ()  ()   خالل السنة مت شطبهامعدومة  ديون

ص هلا/معكوسة القيد سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة   ()  ()    
    

  الرصيد كما يف �اية السنة       
  

م: ٢٠١٤سعودي ( لایرمليون  ١٣,٢٩املشطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل السنة بلغت الديون 
  سعودي) لایر ألف ٤٣
  

  :صايف خمصص خسائر االئتمان للسنة احململ على قائمة الدخل املوحدة كما يلي  (ج)
  

 باآلف الرياالت السعودية     
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

   
ةخمصص اخنفاض خسائر االئتمان للسن        

اصص هلسبق تكوين خممبالغ مسرتدة         
من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة         

   
مانصايف املخصص احململ خلسائر االئت        

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٩ -

 
  القروض والسلف، صافي (تتمة)  -  ٦

  
ات فيما يلي حتليًال برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاع)د(

      االقتصادية:
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٥م
 القروض والسلف

 العاملة
 القروض والسلف 

 غير العاملة
مخصص خسائر  

 االئتمان
صافي القروض 

 والسلف
        

   -  -    احلكومية وشبه احلكومية
   -  -    بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ,    ()    مصانع
     ()    بناء وانشاءات

     ()    جتارة
   -  -    نقل واتصاالت

     -    خدمات
     ()    أفراد

     -    تداول أسهم
     ()    أخرى

      ()   
 ()  ()  -  -  فظة احملخمصص 

     ()    اإلجمالي
        

 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٤م
القروض والسلف 

 العاملة
 القروض والسلف 

 غري العاملة
خمصص خسائر  

 االئتمان
صايف القروض 

 والسلف
        

   -  -    احلكومية وشبه احلكومية
   -  -    بنوك ومؤسسات مالية أخرى

   -  -    مصانع
   -  -    مناجم وحماجر
     -    بناء وانشاءات

     ()    جتارة
   -  -    نقل واتصاالت

     -    خدمات
     ()    افراد

   ,  -    تداول أسهم
     ()    أخرى

            ()   

  فظة احملخمصص 
-  -     

               اإلمجايل
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٣٩ -

 
  القروض والسلف، صافي (تتمة)  -  ٦

  
ات فيما يلي حتليًال برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاع)د(

      االقتصادية:
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٥م
 القروض والسلف

 العاملة
 القروض والسلف 

 غير العاملة
مخصص خسائر  

 االئتمان
صافي القروض 

 والسلف
        

   -  -    احلكومية وشبه احلكومية
   -  -    بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ,    ()    مصانع
     ()    بناء وانشاءات

     ()    جتارة
   -  -    نقل واتصاالت

     -    خدمات
     ()    أفراد

     -    تداول أسهم
     ()    أخرى

      ()   
 ()  ()  -  -  فظة احملخمصص 

     ()    اإلجمالي
        

 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٤م
القروض والسلف 

 العاملة
 القروض والسلف 

 غري العاملة
خمصص خسائر  

 االئتمان
صايف القروض 

 والسلف
        

   -  -    احلكومية وشبه احلكومية
   -  -    بنوك ومؤسسات مالية أخرى

   -  -    مصانع
   -  -    مناجم وحماجر
     -    بناء وانشاءات

     ()    جتارة
   -  -    نقل واتصاالت

     -    خدمات
     ()    افراد

   ,  -    تداول أسهم
     ()    أخرى

            ()   

  فظة احملخمصص 
-  -     

               اإلمجايل
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٠ -

  صافي (تتمة) -القروض والسلف   -  ٦
ما يلي حتليًال برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاعات في  (د)

      االقتصادية (تتمة):
ية ألنشطتها التمويلية بضمانات حتسبًا ملخاطر االئتمان من دحتتفظ اجملموعة خالل الدورة العا

ائع نقدية القروض والسلف. وتشمل الضمانات بشكل رئيسي ودائع ألجل وودائع حتت الطلب وود
وكفاالت مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وأصول طويلة األجل. يتم االحتفاظ بالضمانات 
بشكل رئيسي مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية 

    املمكنة التحقيق. 
      ة مقابل القروض والسلف حسب كل فئة:فيما يلي القيم العادلة للضمانات احملتفظ �ا لدى اجملموع

  باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٤    م٢٠١٥  
        

      ضمانات مقابل قروض عاملة
      ضمانات مقابل قروض غري عاملة

     اإلجمالي 
  

بعد  –كن تسييلها فورًا (مثل العقارات) بقصد التصرف �ا تقبل اجملموعة الضمانات اليت ال مي
  حال تعثر العميل عن السداد. -اللجوء القانوين 

  
  عقارات أخرى، صايف )و(

  باآلف الرياالت السعوديةاإليضاح  
  م٢٠١٤    م٢٠١٥    
         

      الرصيد يف بداية السنة 
 ()   () ٢٤  استبعادات

       
      الرصيد يف �اية السنة 

    االستثمار في شركة زميلة  -  ٧    
. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة %٣٥متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 

مة ) حول هذه القوائم املالية املوحدة. القي٤٠) و (٢٩بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني (
مليون  ٤٠٩,٤م هي ٢٠١٥ديسمرب  ٣١السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

 ) مليون  ٧٩٤,٢٩م: ٢٠١٤سعودي  .(سعودي  
  

 ٣١يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 
  ريخ:ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التا

  
  
  
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤١ -

  االستثمار في شركة زميلة (تتمة)  -  ٧  
 باآلف الرياالت السعودية  
  م ٢٠١٤  م٢٠١٥  
      

   املوجوداتإمجايل  
 ()  إمجايل املطلوبات 

  نسبة ملكية اجملموعة  
   القيمة الدفرتية لالستثمار 

  
عوديةباآلف الرياالت الس    
  م ٢٠١٤  م٢٠١٥  
     

   لسنةل رباحاألإمجايل  
   للسنة حصة اجملموعة من الربح 

  
  يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:

 باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٤  م٢٠١٥  
      

   الرصيد يف بداية السنة 
   لسنةلالشركة  حصة اجملموعة من أرباح 

 ()  زكاةالحصة من  
  أخرى   

   الرصيد كما يف �اية السنة 
  
    صافيممتلكات ومعدات،   -  ٨

 باآلف الرياالت السعودية 

 أراضي ومباني 
تحسينات على  

 عقارات مستأجرة
ثاث ومعدات أ 

 وسيارات
 اعمال رأسمالية 

ذتحت التنفي  
 اإلجمالي 

م٢٠١٥  
 اإلمجايل 

م٢٠١٤  

            التكلفة

       الرصيد يف بداية السنة        
خالل السنة إضافات          -              
خالل السنة حتويالت            -      ()          -          - 

خالل السنة استبعادات       ()          -  ()            ()  ()  () 
 

 الرصيد في نهاية السنة                 
           االستهالك المتراكم
              -   الرصيد يف بداية السنة     

,            -      -         احململ خالل السنة   
 ()  () -          ()  -          -         استبعادات

 الرصيد في نهاية السنة              -                   
 صافي القيمة الدفترية 

م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ي ف   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

م٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف           
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤١ -

  االستثمار في شركة زميلة (تتمة)  -  ٧  
 باآلف الرياالت السعودية  
  م ٢٠١٤  م٢٠١٥  
      

   املوجوداتإمجايل  
 ()  إمجايل املطلوبات 

  نسبة ملكية اجملموعة  
   القيمة الدفرتية لالستثمار 

  
عوديةباآلف الرياالت الس    
  م ٢٠١٤  م٢٠١٥  
     

   لسنةل رباحاألإمجايل  
   للسنة حصة اجملموعة من الربح 

  
  يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:

 باآلف الرياالت السعودية  
  م٢٠١٤  م٢٠١٥  
      

   الرصيد يف بداية السنة 
   لسنةلالشركة  حصة اجملموعة من أرباح 

 ()  زكاةالحصة من  
  أخرى   

   الرصيد كما يف �اية السنة 
  
    صافيممتلكات ومعدات،   -  ٨

 باآلف الرياالت السعودية 

 أراضي ومباني 
تحسينات على  

 عقارات مستأجرة
ثاث ومعدات أ 

 وسيارات
 اعمال رأسمالية 

ذتحت التنفي  
 اإلجمالي 

م٢٠١٥  
 اإلمجايل 

م٢٠١٤  

            التكلفة

       الرصيد يف بداية السنة        
خالل السنة إضافات          -              
خالل السنة حتويالت            -      ()          -          - 

خالل السنة استبعادات       ()          -  ()            ()  ()  () 
 

 الرصيد في نهاية السنة                 
           االستهالك المتراكم
              -   الرصيد يف بداية السنة     

,            -      -         احململ خالل السنة   
 ()  () -          ()  -          -         استبعادات

 الرصيد في نهاية السنة              -                   
 صافي القيمة الدفترية 

م٢٠١٥ديسمبر  ٣١ي ف   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

م٢٠١٤ديسمرب  ٣١يف           
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٢ -

  األخرىموجودات ال  -  ٩
  

  المشتقات  - ١٠
  

تستخدم اجملموعة اثناء دورة أعماهلا العادية األدوات املالية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط 
  االسرتاتيجي:

  
  أ. المقايضات

ت اخلاصة هي التزامات الستبدال جمموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة ملقايضات العموال
ثابتة أو متغرية يف عملة واحدة دون  اسعاريقوم أطراف املقايضة عموما باستبدال دفعات عموالت ب

العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل  اسعاراستبدال األصل. وبالنسبة ملقايضات 
  والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.

  
  ب. خيارات (وعد العمالت االجنبية)

مقابل دفع  أو سلسلة من الصفقات إحدى الصفقاتالدخول يف بمبوجبها العميل هي إتفاقية يوافق 
إىل الطرف الثاين  من جانب واحد تعهدب�عطاء ) الواعد(يقوم أحد األطراف حيث  عمولة،

تقوم اجملموعة بالدخول يف من جانب واحد أو جمموعة من الوعود. وعد  اخلياريكون قد  ).املوعود(
شراء أو بيع أو بوعد يقوم العميل بعمل العميل، حيث حمفظة املخاطر اخلاصة ب على أساس خليارا

  .ملخاطرهلتحوط بقصد ا (شراء وبيع) عملة مع أو بدون شروط
  

  محتفظ بها ألغراض المتاجرة ١-١٠
بني أو تعزيز املراكز أو الرتجيح  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةتتعلق معظم 

تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو أنشطة املبيعات  األفضليات. تتضمن
إدارة مراكز خماطر السوق مع توقع احلصول تعزيز املراكز ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. ويشمل 

حتديد فروق يشمل أما الرتجيح ف. سعارأو مؤشرات اال سعارعلى أرباح من التغريات اإلجيابية يف اال
  توقع احلصول على أرباح.مع  بني األسواق أو املنتجات سعاراال
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

     دخل عموالت خاصة مستحقة مدينة:
بنوك ومؤسسات مالية أخرى         
استثمارات         
قروض وسلف          

      مشتقات مالية
ايل دخل عموالت خاصة مستحقة مدينةإمج       

      
      سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

)١٠(اإليضاح  القيمة العادلة اإلجيابية للمشتقات       
      تأمينات مالية مقابل املشتقات

   ,   أخرى
      اإلجمالي

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٣ -

  المشتقات (تتمة)  - ١٠
  

  محتفظ بها ألغراض التحوط ٢-١٠
ملخاطر  هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي أل اجملموعة مشتقات متطابقة مع الشريعةستخدم ت

   .العموالت والصرف األجنيب اسعارتذبذب 
  

تتم إدارة تعرض كجزء من عملية إدارة املخاطر   نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. اجملموعة تاعتمد
 اسعارالعموالت للحد من تعرضها ملخاطر  اسعارالصرف األجنيب و  اسعارلتقلبات يف اجملموعة ل

 يطبقًا للدليل الذالعمالت والعموالت إىل مستويات مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة 
  مؤسسة النقد العريب السعودي. هأصدرت

  
كجزء من إدارة موجودا�ا ومطلوبا�ا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى 

العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط  اسعارتعرضها ملخاطر تذبذب 
  ملعامالت حمددة. 

  
النقدية  التدفقاتاصة للتحوط ضد خماطر اخلعموالت لا اسعارمقايضات  أيضاً  اجملموعةستخدم ت

هذه احلاالت، يتم توثيق مثل . يف مجيع العموالت اخلاصة اسعارخماطر تذبذب الناشئة عن بعض 
 يتم احملاسبة عنو  ،، مبا يف ذلك تفاصيل البنود املغطاة وأداة التحوطأهدافهعالقة التحوط و 

مت شرح السياسة احملاسبية للتحوط بشكل   لتدفقات النقدية.ا حتوطات القيمة العادلة أوب التعامالت
  (و) يف هذه القوائم املالية املوحدة. ٢كامل يف اإليضاح 

  
  تحوطات التدفقات النقدية

ملوجودات واملطلوبات ا معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة على اجملموعة
مقايضات  اجملموعةستخدم ت. عموالت خاصة اسعارخماطر وحتمل غراض املتاجرة املعدة ألغري 
شري ياخلاصة.  تالعموال اسعارلتدفقات النقدية من خماطر كتحوطات لالعموالت اخلاصة   اسعار

حتصل فيها تدفقات نقدية الفرتات اليت من املتوقع أن إىل ديسمرب،  ٣١اجلدول أدناه كما يف 
  ة:الدخل املوحد قائمةمتحوط هلا ومىت من املتوقع أن تؤثر على 

  
 باآلف الرياالت السعودية ٢٠١٥م

سنوات ٣-١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥-٣     

ت)تدفقات نقدية صادرة (مطلوبا        
  

 باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٤
سنوات ٣- ١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥- ٣     

)(مطلوبات ة صادرةنقدي اتتدفق         
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٣ -

  المشتقات (تتمة)  - ١٠
  

  محتفظ بها ألغراض التحوط ٢-١٠
ملخاطر  هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي أل اجملموعة مشتقات متطابقة مع الشريعةستخدم ت

   .العموالت والصرف األجنيب اسعارتذبذب 
  

تتم إدارة تعرض كجزء من عملية إدارة املخاطر   نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. اجملموعة تاعتمد
 اسعارالعموالت للحد من تعرضها ملخاطر  اسعارالصرف األجنيب و  اسعارلتقلبات يف اجملموعة ل

 يطبقًا للدليل الذالعمالت والعموالت إىل مستويات مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة 
  مؤسسة النقد العريب السعودي. هأصدرت

  
كجزء من إدارة موجودا�ا ومطلوبا�ا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى 

العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط  اسعارتعرضها ملخاطر تذبذب 
  ملعامالت حمددة. 

  
النقدية  التدفقاتاصة للتحوط ضد خماطر اخلعموالت لا اسعارمقايضات  أيضاً  اجملموعةستخدم ت

هذه احلاالت، يتم توثيق مثل . يف مجيع العموالت اخلاصة اسعارخماطر تذبذب الناشئة عن بعض 
 يتم احملاسبة عنو  ،، مبا يف ذلك تفاصيل البنود املغطاة وأداة التحوطأهدافهعالقة التحوط و 

مت شرح السياسة احملاسبية للتحوط بشكل   لتدفقات النقدية.ا حتوطات القيمة العادلة أوب التعامالت
  (و) يف هذه القوائم املالية املوحدة. ٢كامل يف اإليضاح 

  
  تحوطات التدفقات النقدية

ملوجودات واملطلوبات ا معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة على اجملموعة
مقايضات  اجملموعةستخدم ت. عموالت خاصة اسعارخماطر وحتمل غراض املتاجرة املعدة ألغري 
شري ياخلاصة.  تالعموال اسعارلتدفقات النقدية من خماطر كتحوطات لالعموالت اخلاصة   اسعار

حتصل فيها تدفقات نقدية الفرتات اليت من املتوقع أن إىل ديسمرب،  ٣١اجلدول أدناه كما يف 
  ة:الدخل املوحد قائمةمتحوط هلا ومىت من املتوقع أن تؤثر على 

  
 باآلف الرياالت السعودية ٢٠١٥م

سنوات ٣-١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥-٣     

ت)تدفقات نقدية صادرة (مطلوبا        
  

 باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٤
سنوات ٣- ١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥- ٣     

)(مطلوبات ة صادرةنقدي اتتدفق         
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٤ -

  المشتقات (تتمة)  - ١٠
  

املكاسب/(اخلسائر) من التدفقات النقدية اليت متت إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة خالل 
  السنة هي كما يلي:

  

  
استبعاد أدوات  م، أدى التوقف عن اتباع حماسبة التحوط جراء٢٠١٤ديسمرب  ٣١خالل السنة املنتهية يف 

مليون ريـال سعودي  ١,٩٧٦التحوط والبنود املتحوط هلا إىل إعادة تصنيف اخلسائر املرتاكمة املتعلقة �ا مببلغ 
يف حقوق املسامهني إىل قائمة الدخل املوحدة. وهذا املبلغ متضمن يف اخلسائر الواردة يف اجلدول أعاله. خالل 

  وط.السنة، مل يتم التوقف عن حماسبة التح

   
ىل إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةاملوجبة والسالبة لالقيمة العادلة  التايليظهر اجلدول 

التعامالت واليت تعطي مؤشر عن حجم  ــ ن تعكس القيم األمسيةأقيمها األمسية. ليس بالضرورة 
ن القيم األمسية ال تعطي �مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وبالتايل ف السنة ــالقائمة كما يف �اية 

ال ملخاطر االئتمان واحملددة بالقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و  اجملموعةمؤشرًا عن تعرض 
  :خماطر السوقعن تعطي أيضاً مؤشراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية   

  م٢٠١٤    م٢٠١٥   
     

        عموالت خاصةدخل 
    ()    مصروف عموالت خاصة

         
  صايف اخلسائر من حتوطات التدفقات النقدية اليت متت 

 ()    إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  
  

 

  باآلف الرياالت السعودية   

  م٢٠١٤    م٢٠١٥   
     

    ()     الرصيد يف بداية السنة
مباشرة يف حقوق  املسجلةالتغري يف القيمة العادلة  خسائر

  )الفعالاملسامهني، صايف (اجلزء 

   
() 

   
 

ائمة ىل قإ مستبعدة من حقوق املسامهني وحمولةخسائر 
  الدخل املوحدة

   
 

   
 

    ()    السنة �ايةالرصيد يف 

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٥ -

  مشتقات (تتمة)ال  - ١٠

  

  

م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب  ٣١خالل السنة املنتهية يف 
  حتوطات التدفقات النقدية.

  باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٥
      القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق              

 
قيمة عادلة 

 يجابيةإ
قيمة عادلة   

   ةسلبي
    

 القيمة األسمية
 ٣خالل   

 أشهر
  ١٢- ٣ 

 اً شهر 
  

 سنوات ٥-١
 ٥أكثر من   

 سنوات
المتوسط   

 الشهري
                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

                 -  خيارات  
      -       -         -         -       -   صرف أجنيب اتمقايض
            -       -       عموالت خاصة اسعار اتمقايض

            -       -         -    الودائع املهيكلة

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:
      -           -       -       عموالت خاصة اسعار اتمقايض

              المجموع  

  باآلف الرياالت السعودية م٢٠١٤

      القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق              

 

قيمة عادلة 
 جيابيةإ

قيمة عادلة   
   ةسلبي

    

 القيمة األمسية

  

 أشهر ٣خالل 

  

 اً شهر  ١٢- ٣

  

 سنوات ٥- ١

 ٥أكثر من   
 سنوات

  

 املتوسط الشهري

                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

             -   ٥٩,١٣٣  ٥٩,١٣٣ خيارات  

      -       -       -       -       -    -           -          عقود آجلة  

            -       -    -           -          صرف أجنيب اتمقايض

        -       -  ,      ١٧٩,٨٠٢  ١٧٩,٨٠٢ عموالت خاصة اسعارات مقايض

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:

 ٣,١٨٦,٥٦٣   ١٣٩،٧٠٤  ٣٤٤ عموالت خاصة اسعار اتمقايض
 

    -       -  ٢،٢١٤،٦٥١  ٢،٨٨١،٨٧٥  ٣٠٤،٦٨٨ 

 ١٢,٠٩٨,٠٥١   ٥,٤٨٨,١٩١ ٥,٥٥٧,٨١٠  ٢,٣٣٩,٠٣٠  ١,٥٢٧,٨٧٤ ١٤,٩١٢,٩٠٥  ٣٧٨,٦٣٩  ٢٣٩,٢٧٩ اجملموع
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٥ -

  مشتقات (تتمة)ال  - ١٠

  

  

م، مل يكن هناك عدم فاعلية يف ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب  ٣١خالل السنة املنتهية يف 
  حتوطات التدفقات النقدية.

  باآلف الرياالت السعودية  م٢٠١٥
      القيمة االسمية حسب آجال االستحقاق              

 
قيمة عادلة 

 يجابيةإ
قيمة عادلة   

   ةسلبي
    

 القيمة األسمية
 ٣خالل   

 أشهر
  ١٢- ٣ 

 اً شهر 
  

 سنوات ٥-١
 ٥أكثر من   

 سنوات
المتوسط   

 الشهري
                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

                 -  خيارات  
      -       -         -         -       -   صرف أجنيب اتمقايض
            -       -       عموالت خاصة اسعار اتمقايض

            -       -         -    الودائع املهيكلة

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:
      -           -       -       عموالت خاصة اسعار اتمقايض

              المجموع  

  باآلف الرياالت السعودية م٢٠١٤

      القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق              

 

قيمة عادلة 
 جيابيةإ

قيمة عادلة   
   ةسلبي

    

 القيمة األمسية

  

 أشهر ٣خالل 

  

 اً شهر  ١٢- ٣

  

 سنوات ٥- ١

 ٥أكثر من   
 سنوات

  

 املتوسط الشهري

                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

             -   ٥٩,١٣٣  ٥٩,١٣٣ خيارات  

      -       -       -       -       -    -           -          عقود آجلة  

            -       -    -           -          صرف أجنيب اتمقايض

        -       -  ,      ١٧٩,٨٠٢  ١٧٩,٨٠٢ عموالت خاصة اسعارات مقايض

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:

 ٣,١٨٦,٥٦٣   ١٣٩،٧٠٤  ٣٤٤ عموالت خاصة اسعار اتمقايض
 

    -       -  ٢،٢١٤،٦٥١  ٢،٨٨١،٨٧٥  ٣٠٤،٦٨٨ 

 ١٢,٠٩٨,٠٥١   ٥,٤٨٨,١٩١ ٥,٥٥٧,٨١٠  ٢,٣٣٩,٠٣٠  ١,٥٢٧,٨٧٤ ١٤,٩١٢,٩٠٥  ٣٧٨,٦٣٩  ٢٣٩,٢٧٩ اجملموع
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٦ -

    أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى  - ١١

  
ودائع العمالء  - ١٢

  
    تتضمن الودائع ألجل ودائع مت استالمها على أساس املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة.

ليون م ٤٤٥: م٢٠١٤سعودي ( يون مل ٧٥٣,٣١مبلغ ودائع العمالء األخرى على  لمتشت
 لنقض.للة بسعودي) ميثل ضمانات مالية حمتجزة لقاء التزامات غري قا  

  تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:
  

  
الريال السعودي سعر ودائع العمالت األجنبية هي بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي. وحيث أن 

  الدوالر األمريكي ف�ن احلساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية. مقابلمثبت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

          حسابات جارية
          بنوك ومؤسسات مالية أخرى منال ودائع أسواق امل

 -         اقرتاضات نقدية من مؤسسة النقد العريب السعودي

          المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
      

         حتت الطلب
         لألج

         أخرى

         المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

       حتت الطلب
       ألجل
       أخرى

       المجموع

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٧ -

  صكوك لتعزيز رأس المال  -١٣
لكل  سعودي مببلغ مليون  شهادة صكوك ١٠٠٠صدر البنك أ، م٢٠١١مارس  ٢٩بتاريخ 

ساس أنقطة  ١٧٠شهور (سايبور) مضافا اليها هامش  ٦صك، مبعدل توزيع أرباح على اساس 
 ٢٩سبتمرب من كل سنة حىت تاريخ  ٢٩مارس و  ٢٩مستحقة بشكل نصف سنوي بتاريخ  ،للسنة

مت استخدام . أو تستحق تنتهي فيه صالحية هذه الصكوكوهو التاريخ الذي سوف  م،٢٠٢١مارس 
متحصالت هذه الصكوك من البنك لتعزيز قاعدة رأمساله حيث تكّون الصكوك املستوى الثاين من 
رأس املال حسب األنظمة يف اململكة العربية السعودية. إن التزام مصدر الصكوك جتاه محلة الصكوك 

هذه و ضمان من طرف ثالث وهي غري مضمونة. تستحق غري مضمون بأي موجودات أو ضمانات أ
خيار  اجملموعة. لدى م٢٠١٦ساس يف أنقطة  ٥٥٠ىل إارتفاع يف اهلامش  مع م٢٠٢١الصكوك يف 

للشروط  من خالل حتقيق شروط معينة وطبقاً  م٢٠١٦مارس  ٢٩استدعاء ميكن ممارسته بعد 
يضًا استدعاء الصكوك مبجرد أ. ميكن م٢٠١١مارس  ٢٨بتاريخ  مذكرة الطرححكام الواردة يف واأل

ولدى اجملموعة نية ملمارسة خيار عاله. أ مذكرة الطرحظهور شروط أخرى معينة مذكورة أيضًا يف 
  السعودية (تداول). املاليةسوق الن هذه الصكوك مسجلة يف م. إ٢٠١٦االستدعاء يف 

  
  مطلوبات أخرى  -١٤

  

  
لربنامج "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة" ليقوم م، على التربع ٢٠٠٦وافق جملس اإلدارة خالل عام 

جتاه اجملتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف  باجملموعةباملسؤولية االجتماعية املنوطة 
  اجلهود العديدة اهلادفة إىل خري اجملتمع.

        
 ليون م ١٠٠م بالتربع هلذا الربنامج مببلغ ٢٠٠٦خالل عام وهلذا الغرض، قامت اجملموعة 

  سعودي. 
  

تأسست جلنة إجتماعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. ينوي جملس 
من  للمجموعةاإلدارة االستعانة بأعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال واهليئة الشرعية التابعة 

  أجل االشراف العام وتقدمي املشورة لنشاطات الربنامج.
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

      مصاريف عموالت خاصة مستحقة:

      بنوك ومؤسسات مالية أخرى
      ودائع العمالء

لتعزيز رأس املال  صكوك       
       المستحقةالدائنة إجمالي مصاريف العموالت 

  
    

       أدناه)برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة (انظر اإليضاح 
       ذمم دائنة

       مستحقة توزيعات أرباح
       )١٠(اإليضاح  سلبية للمشتقاتالعادلة القيمة ال

       أخرى

       المجموع
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٧ -

  صكوك لتعزيز رأس المال  -١٣
لكل  سعودي مببلغ مليون  شهادة صكوك ١٠٠٠صدر البنك أ، م٢٠١١مارس  ٢٩بتاريخ 

ساس أنقطة  ١٧٠شهور (سايبور) مضافا اليها هامش  ٦صك، مبعدل توزيع أرباح على اساس 
 ٢٩سبتمرب من كل سنة حىت تاريخ  ٢٩مارس و  ٢٩مستحقة بشكل نصف سنوي بتاريخ  ،للسنة

مت استخدام . أو تستحق تنتهي فيه صالحية هذه الصكوكوهو التاريخ الذي سوف  م،٢٠٢١مارس 
متحصالت هذه الصكوك من البنك لتعزيز قاعدة رأمساله حيث تكّون الصكوك املستوى الثاين من 
رأس املال حسب األنظمة يف اململكة العربية السعودية. إن التزام مصدر الصكوك جتاه محلة الصكوك 

هذه و ضمان من طرف ثالث وهي غري مضمونة. تستحق غري مضمون بأي موجودات أو ضمانات أ
خيار  اجملموعة. لدى م٢٠١٦ساس يف أنقطة  ٥٥٠ىل إارتفاع يف اهلامش  مع م٢٠٢١الصكوك يف 

للشروط  من خالل حتقيق شروط معينة وطبقاً  م٢٠١٦مارس  ٢٩استدعاء ميكن ممارسته بعد 
يضًا استدعاء الصكوك مبجرد أ. ميكن م٢٠١١مارس  ٢٨بتاريخ  مذكرة الطرححكام الواردة يف واأل

ولدى اجملموعة نية ملمارسة خيار عاله. أ مذكرة الطرحظهور شروط أخرى معينة مذكورة أيضًا يف 
  السعودية (تداول). املاليةسوق الن هذه الصكوك مسجلة يف م. إ٢٠١٦االستدعاء يف 

  
  مطلوبات أخرى  -١٤

  

  
لربنامج "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة" ليقوم م، على التربع ٢٠٠٦وافق جملس اإلدارة خالل عام 

جتاه اجملتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف  باجملموعةباملسؤولية االجتماعية املنوطة 
  اجلهود العديدة اهلادفة إىل خري اجملتمع.

        
 ليون م ١٠٠م بالتربع هلذا الربنامج مببلغ ٢٠٠٦خالل عام وهلذا الغرض، قامت اجملموعة 

  سعودي. 
  

تأسست جلنة إجتماعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. ينوي جملس 
من  للمجموعةاإلدارة االستعانة بأعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال واهليئة الشرعية التابعة 

  أجل االشراف العام وتقدمي املشورة لنشاطات الربنامج.
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

      مصاريف عموالت خاصة مستحقة:

      بنوك ومؤسسات مالية أخرى
      ودائع العمالء

لتعزيز رأس املال  صكوك       
       المستحقةالدائنة إجمالي مصاريف العموالت 

  
    

       أدناه)برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة (انظر اإليضاح 
       ذمم دائنة

       مستحقة توزيعات أرباح
       )١٠(اإليضاح  سلبية للمشتقاتالعادلة القيمة ال

       أخرى

       المجموع
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٨ -

  المالرأس   - ١٥
  ١٠ ًا بقيمةمليون سهم ٤٠٠ يتكون رأس مال البنك املصرح به املصدر واملدفوع بالكامل من

  ).للسهمسعودي   ١٠ بقيمة اً مليون سهم ٤٠٠: م٢٠١٤( سعودي للسهم
  

هـ) على  ١٤٣٥رجب  ٢١م (املوافق ى٢٠١٤مايو  ٢٠وافق املسامهون يف البنك يف اجتماعهم املنعقد يف 
مليار ريـال سعودي من خالل اصدار اسهم منحة  ٤مليار ريـال سعودي إىل  ٣أس املال من زيادة ر 

ملسامهي البنك (سهم واحد لكل ثالثة اسهم). وقد مت االنتهاء من اإلجراءات النظامية املتعلقة بزيادة رأس 
  املال.

  
    :إن ملكية رأس مال البنك موزعة على النحو التايل

  
  
    
  

  االحتياطي النظامي واالحتياطي العام  - ١٦
  االحتياطي النظامي

ساسي للبنك، جيب حتويل ما ال يقل عن تضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األمبق
السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياطي رأس املال ل من صايف الدخ %٢٥

مليون  ١٤٣م: ٢٠١٤صايف الدخـل ( نسعودي م  مليون ٣٢١,٦٢مبلغ املدفوع. وعليه، مت حتويل 
 حتياطي غري قابل للتوزيع حالياً.لنظامي. إن هذا االا سعودي) إىل االحتياطي          

  العاماالحتياطي 
  بتجنيب خمصص لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة. عند احلاجة بنكيقوم ال

  
  احتياطيات أخرى - ١٧

 ٣ مببلغ ب�صدار أسهم عاديةرغبًة يف تقوية هيكل رأس مال البنك، أوصى جملس اإلدارة خالل السنة، 
روط باحلصول على موافقات من من خالل إصدار حقوق أولية. إن هذا اإلصدار مشسعودي ر ريـال مليا

إصدار حقوق  تكاليفحتمل البنك م، ٢٠١٥ديسمرب  ٣١ية العمومية. كما يف املختصة واجلمعاجلهات 
وسوف يتم خصم هذه التكاليف من املتحصالت من اصدار سعودي مليون ريـال  ١٤,٤٧أولية مببلغ 

  .م٢٠١٦ سنة احلقوق. تتوقع اإلدارة اكتمال اصدار احلقوق خالل
  

م٢٠١٥ م٢٠١٤    

  سعوديون ونمسامه
  بنك باكستان الوطينمساهم غري سعودي ـــ 

    مسامهون غري سعوديون آخرون

  باآلف الرياالت السعودية  

  ٢٠١٥م
ات تحوطات التدفق

  النقدية
 القيمةاحتياطي 

  العادلة

اسهم  تكلفة
لية حقوق األو 

          المجموع   (انظر أدناه)
   ()   الرصيد يف بداية السنة - () 

   -  ()  ()   العادلة القيمةصايف التغيريات يف 
  -    احملول اىل قائمة الدخل املوحدة -  

 -  -   أخرى () () 
   ()  ()  ()   سنةصايف احلركة خالل ال

   ()  ()  ()   الرصيد في نهاية السنة

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٩ -

  (تتمة) احتياطيات أخرى - ١٧

  
    التعهدات وااللتزامات  - ١٨

  دعاوى قضائية   ) أ
د م، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ض٢٠١٥يسمرب د ٣١كما يف 

مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة جوهري اجملموعة. مل يتم تكوين خمصص 
املستشارين القانونيني اليت تشري إىل أنه من غري املتوقع تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه 

  الدعاوى.
  

  رأسمالية  التزامات  ب )
مليون  ١٢٣,٤٥ة م، بلغت االلتزامات الرأمسالية للمجموع٢٠١٥يسمرب د ٣١يف كما 
 ) مليون ١٠٥,٢٨: م٢٠١٤سعودي   سعودي) واليت تتعلق مبشاريع إنشاء فروع

  ومشاريع خاصة بتقنية املعلومات.
  

  تعهدات والتزامات ائتمانية  ج )
  يسي من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال للعمالء عند طلبها. الرئلغرض إن ا

  
يت متثل تأكيدات غري قابلة الع عند الطلب، و إن الضمانات واالعتمادات املضمونة الدف

لوفاء بالتزاماته ألطراف ا وأن اجملموعة ستقوم بالسداد يف حال عدم متكن العميل من للنقض
ة يالسلف. إن املتطلبات النقدو لها القروض محت أخرى، حتمل خماطر االئتمان ذا�ا اليت

الطلب تقل كثريًا عن مبلغ  لضمان واالعتمادات املضمونة الدفع عنداوجب خطابات مب
    .االتفاقيةب جو االلتزام لعدم توقع اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مب

ل، ييت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابًة عن العمالإن االعتمادات املستندية، 
وأحكام  تسمح لطرف ثالث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط

    مونة عادة بالبضاعة املتعلقة �ا. وبالتايل، ف��ا غالباً ما حتمل خماطر إئتمان أقل. مضحمددة، 
 اجملموعةتوقع من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث

    بل العمالء.من قأن يتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها 
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٤م
 حتوطات التدفقات 

 النقدية
  

عادلةاحتياطي القيمة ال  
    

  اجملموع
       

   ()   الرصيد يف بداية السنة  
   ()  ()   العادلة القيمةصايف التغيريات يف 

  -   الدخل املوحدة احملول اىل قائمة  
   ()  ()   صايف احلركة خالل السنة

      الرصيد يف �اية السنة  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٤٩ -

  (تتمة) احتياطيات أخرى - ١٧

  
    التعهدات وااللتزامات  - ١٨

  دعاوى قضائية   ) أ
د م، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ض٢٠١٥يسمرب د ٣١كما يف 

مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة جوهري اجملموعة. مل يتم تكوين خمصص 
املستشارين القانونيني اليت تشري إىل أنه من غري املتوقع تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه 

  الدعاوى.
  

  رأسمالية  التزامات  ب )
مليون  ١٢٣,٤٥ة م، بلغت االلتزامات الرأمسالية للمجموع٢٠١٥يسمرب د ٣١يف كما 
 ) مليون ١٠٥,٢٨: م٢٠١٤سعودي   سعودي) واليت تتعلق مبشاريع إنشاء فروع

  ومشاريع خاصة بتقنية املعلومات.
  

  تعهدات والتزامات ائتمانية  ج )
  يسي من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال للعمالء عند طلبها. الرئلغرض إن ا

  
يت متثل تأكيدات غري قابلة الع عند الطلب، و إن الضمانات واالعتمادات املضمونة الدف

لوفاء بالتزاماته ألطراف ا وأن اجملموعة ستقوم بالسداد يف حال عدم متكن العميل من للنقض
ة يالسلف. إن املتطلبات النقدو لها القروض محت أخرى، حتمل خماطر االئتمان ذا�ا اليت

الطلب تقل كثريًا عن مبلغ  لضمان واالعتمادات املضمونة الدفع عنداوجب خطابات مب
    .االتفاقيةب جو االلتزام لعدم توقع اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مب

ل، ييت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابًة عن العمالإن االعتمادات املستندية، 
وأحكام  تسمح لطرف ثالث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط

    مونة عادة بالبضاعة املتعلقة �ا. وبالتايل، ف��ا غالباً ما حتمل خماطر إئتمان أقل. مضحمددة، 
 اجملموعةتوقع من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث

    بل العمالء.من قأن يتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها 
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٤م
 حتوطات التدفقات 

 النقدية
  

عادلةاحتياطي القيمة ال  
    

  اجملموع
       

   ()   الرصيد يف بداية السنة  
   ()  ()   العادلة القيمةصايف التغيريات يف 

  -   الدخل املوحدة احملول اىل قائمة  
   ()  ()   صايف احلركة خالل السنة

      الرصيد يف �اية السنة  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٠ -

    وااللتزامات (تتمة)التعهدات  - ١٨
  تعهدات والتزامات ائتمانية (تتمة)  ج)

متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان 
إعتمادات. وفيما يتعلق مبخاطر و  تبشكل رئيسي على شكل قروض وسلف وضمانا

خلسارة مببلغ  اجملموعةتعرض ن احملتمل أن تمتديد االئتمان، فماالئتمان املتعلقة بالتزامات 
ستخدمة. إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده يعادل إمجايل االلتزامات غري امل

ستخدمة ألن معظم االلتزامات ملافوراً، يتوقع أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري 
معايري ائتمان حمددة. إن إمجايل ى للتمديد االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ ع

ملتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد ال بالضرورة ثمت االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان ال
    وب.لطمن هذه االلتزامات قد تنتهي صالحيتها أو يتم إ�اؤها دون تقدمي التمويل امل

  ئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة:يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية اال ا) فيم١
  

  

    
بلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل البنك بشكل منفرد، 

 ٣,٥٨م: ٢٠١٤سعودي ( مليار  ٤,٠١موعه م ما جم٢٠١٥ديسمرب  ٣١والقائمة كما يف 
  سعودي). مليار 

  
  

  باآلف الرياالت السعودية   

  
 

  شهرأ ٣خالل 
 ١٢لى إ ٣من   

  اً شهر 
 ٥لى إمن سنة   

  سنوات
  
 سنوات ٥كثر من أ

    
  المجموع

            م٢٠١٥
            

     -  -     اعتمادات مستندية
            خطابات ضمان

   -  -  -     قبوالت
  للنقضالتزامات غري قابلة 

 -    االئتمان لتمديد   -    -   
            اإلجمالي

  باآلف الرياالت السعودية   

  
 

  شهرأ ٣خالل 
 ١٢ىل إ ٣من   

  اً شهر 
 ٥ىل إمن سنة   

  سنوات
 ٥كثر من أ  

  سنوات
    

  اجملموع
            م٢٠١٤

             
     -  -     اعتمادات مستندية
            خطابات ضمان

   -  -  -     قبوالت

  للنقضلة التزامات غري قاب
  االئتمان لتمديد  

  
- 

  
- 

  
 

  
 

  
 

            اإلمجايل

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥١ -

    التعهدات وااللتزامات (تتمة) - ١٨
  يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم )٢
  

  
  التزامات عقود اإليجار التشغيلي  )د
احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت  إن

  أبرمتها اجملموعة كمستأجر هو كما يلي:
  

    صافي دخل العموالت الخاصة – ١٩

    
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

      شركات
ة أخرىبنوك ومؤسسات مالي       

       اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

         أقل من سنة
          سنوات ٥من سنة إىل 

          سنوات ٥أكثر من 

          اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

صة:دخل العموالت الخا     
      استثمارات حمتفظ �ا بالتكلفة املطفأة  

      أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
      مشتقات

      قروض وسلف
      اإلجمالي

     مصروف العموالت الخاصة:

ك واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنو        
      ودائع للعمالء

لتعزيز رأس املال  صكوك       
      مشتقات
      أخرى

      اإلجمالي

      صافي دخل العموالت الخاصة
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥١ -

    التعهدات وااللتزامات (تتمة) - ١٨
  يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم )٢
  

  
  التزامات عقود اإليجار التشغيلي  )د
احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت  إن

  أبرمتها اجملموعة كمستأجر هو كما يلي:
  

    صافي دخل العموالت الخاصة – ١٩

    
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

      شركات
ة أخرىبنوك ومؤسسات مالي       

       اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
     

         أقل من سنة
          سنوات ٥من سنة إىل 

          سنوات ٥أكثر من 

          اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

صة:دخل العموالت الخا     
      استثمارات حمتفظ �ا بالتكلفة املطفأة  

      أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
      مشتقات

      قروض وسلف
      اإلجمالي

     مصروف العموالت الخاصة:

ك واملؤسسات املالية األخرىأرصدة للبنو        
      ودائع للعمالء

لتعزيز رأس املال  صكوك       
      مشتقات
      أخرى

      اإلجمالي

      صافي دخل العموالت الخاصة
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٢ -

  عموالت بنكية، صافيأتعاب و   - ٢٠
  

  
  صافيدخل متاجرة،   - ٢١

  
غري : ربح م٢٠١٤سعودي ( مليون  ٢,٦١غري حمققة مببلغ  خسارةيشتمل دخل املتاجرة على 

  سعودي). مليون  ١٧,٣٩ حمقق
  

  باحدخل توزيعات أر   - ٢٢

  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

    الدخل من األتعاب والعموالت
   تداول أسهم حملية  

   تكافل تعاوين (تأمني) ــ أتعاب وكالة  
   اتعاب التزامات وإدارة قروض  

   متويل جتاري  
   تداول أسهم دولية  

املشرتكة اتعاب صناديق االستثمار      
   اتعاب من عمليات الصراف االيل  

أعمال حتويل األموالاتعاب من       
   أخرى  

     
الدخل من االتعاب والعموالتإجمالي        

     
     مصروفات أتعاب وعموالت

 ()  اتعاب وساطة () 
عمولة مبيعات –تكافل تعاوين    ()  () 

   المجموع  

 باآلف الرياالت السعودية   
  م٢٠١٤    م٢٠١٥      
        

       أسهم  
       مشرتكة صناديق استثمار  

       مشتقات  

       المجموع   

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

          
     ستثماراتاالدخل توزيعات األرباح من   

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٣ -

  
  ربح من بيع عقارات أخرى  - ٢٣

 ١٢,٣٩م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ٦١٥,٩٧خالل السنة باع البنك قطعة أرض بقيمة دفرتية 
نتج عن حمصلة بيع األرض  ضمن بند "صايف عقارات أخرى".كانت سابقًا   مليون ريـال سعودي)

رحبًا وقدره مليون ريـال سعودي)  ٤٢,١٦م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ١,١٨٨,٦٢مبلغ 
  .مليون ريـال سعودي) ٢٩,٧٧م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ٥٧٢,٦٥

  

  أرباح استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة  - ٢٤

    
دخل من عمليات أخرى  - ٢٥

  
  ربحية السهم - ٢٦

ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب  ٣١يف  تنياملنتهي تنياألساسي للسهم للسنالربح مت احتساب 
سامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العائد ملم بقسمة صايف دخل السنة ٢٠١٤

 ٣١يف  تنياملنتهي تنيالل السنتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خامل. السنةاملصدرة خالل 
.سهماً  مليون ٤٠٠ بلغ م٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب 

  ة هي نفسها بالنسبة للبنك.ضرحبية السهم األساسية واملخف إن احتساب 

  الزكاة وضريبة الدخل  - ٢٧
  

خل إىل مصلحة الزكاة والد م٢٠١٤قدم البنك االقرارات الزكوية عن السنوات املالية حىت سنة 
مع مطالبات إضافية ب�مجايل  م٢٠١١("املصلحة"). استلم البنك الربوط الزكوية للسنوات حىت سنة 

سعودي. تعود املطالبات اإلضافية اآلنفة الذكر بشكل رئيسي لالستثمارات  مليون  ٤٦٢,٢
لحة يف طويلة األجل اليت مل تسمح املصلحة خبصمها. مت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته املص

احتساب االلتزام الزكوي اإلضايف من قبل البنك بالتضامن مع مجيع البنوك يف اململكة العربية 
  السعودية. كما قام البنك رمسياً باالعرتاض على هذه الربوط وبانتظار رد املصلحة.

  
يد وال يستطيع البنك حتد م٢٠١٤إىل  م٢٠١٢مل تقم املصلحة ب�صدار الربوط الزكوية للسنوات من 

  تأثري هذه الربوط بشكل يعتد به.
  

لسعوديةباآلف الرياالت ا     
م٢٠١٥    م٢٠١٤     
      

     ةبالتكلفة املطفأحمتفظ �ا استثمارات   

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
      

بيع ممتلكات ومعدات / (خسارة) ربح        

    أخرى  

    المجموع  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٣ -

  
  ربح من بيع عقارات أخرى  - ٢٣

 ١٢,٣٩م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ٦١٥,٩٧خالل السنة باع البنك قطعة أرض بقيمة دفرتية 
نتج عن حمصلة بيع األرض  ضمن بند "صايف عقارات أخرى".كانت سابقًا   مليون ريـال سعودي)

رحبًا وقدره مليون ريـال سعودي)  ٤٢,١٦م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ١,١٨٨,٦٢مبلغ 
  .مليون ريـال سعودي) ٢٩,٧٧م: ٢٠١٤( سعودي مليون  ٥٧٢,٦٥

  

  أرباح استثمارات محتفظ بها لغير أغراض المتاجرة  - ٢٤

    
دخل من عمليات أخرى  - ٢٥

  
  ربحية السهم - ٢٦

ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب  ٣١يف  تنياملنتهي تنياألساسي للسهم للسنالربح مت احتساب 
سامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العائد ملم بقسمة صايف دخل السنة ٢٠١٤

 ٣١يف  تنياملنتهي تنيالل السنتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خامل. السنةاملصدرة خالل 
.سهماً  مليون ٤٠٠ بلغ م٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و ٢٠١٥ديسمرب 

  ة هي نفسها بالنسبة للبنك.ضرحبية السهم األساسية واملخف إن احتساب 

  الزكاة وضريبة الدخل  - ٢٧
  

خل إىل مصلحة الزكاة والد م٢٠١٤قدم البنك االقرارات الزكوية عن السنوات املالية حىت سنة 
مع مطالبات إضافية ب�مجايل  م٢٠١١("املصلحة"). استلم البنك الربوط الزكوية للسنوات حىت سنة 

سعودي. تعود املطالبات اإلضافية اآلنفة الذكر بشكل رئيسي لالستثمارات  مليون  ٤٦٢,٢
لحة يف طويلة األجل اليت مل تسمح املصلحة خبصمها. مت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته املص

احتساب االلتزام الزكوي اإلضايف من قبل البنك بالتضامن مع مجيع البنوك يف اململكة العربية 
  السعودية. كما قام البنك رمسياً باالعرتاض على هذه الربوط وبانتظار رد املصلحة.

  
يد وال يستطيع البنك حتد م٢٠١٤إىل  م٢٠١٢مل تقم املصلحة ب�صدار الربوط الزكوية للسنوات من 

  تأثري هذه الربوط بشكل يعتد به.
  

لسعوديةباآلف الرياالت ا     
م٢٠١٥    م٢٠١٤     
      

     ةبالتكلفة املطفأحمتفظ �ا استثمارات   

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    
      

بيع ممتلكات ومعدات / (خسارة) ربح        

    أخرى  

    المجموع  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٤ -

  (تتمة) الزكاة وضريبة الدخل  - ٢٧
 مليون  ٣١,٠٦م مبلغ ٢٠١٥ديسمرب  ٣١بلغت الزكاة وضريبة الدخل املقدرة للسنة املنتهية يف 

م: ٢٠١٤سعودي ( مليون  ١٥,٣٩سعودي) و  مليون  ١٣,٧١م: ٢٠١٤سعودي (
    توايل.سعودي) على ال مليون  ٦,٧٩

  النقدية وشبه النقدية  - ٢٨
  تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

  

  
مطابقة النقدية وشبه النقدية للنقدية واألرصدة المتوافرة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

  التالي:على النحو 
  

            

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  فيما عدا 
  الوديعة النظامية

   
 

  
 

رصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل أ
  )٤ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ (اإليضاح 

   
 

  
 

     المجموع  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

     السنة حسب التدفقات النقدية بدايةوشبه نقدية يف نقدية   

     )٣(اإليضاح  وديعة نظامية  

 ٩٠أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 

     يوماً أو أقل  

     النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة حسب قائمة المركز المالي  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٥ -

  األعمال قطاعات  -٢٩
اليت يتم مراجعتها  اجملموعة لشركاتعلى أساس التقارير الداخلية  األعماليتم حتديد قطاعات 

  . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني واردامللتوزيع وذلك  أصحاب القرارنتظام من قبل اب
  

   ترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية
  

. تشتمل املعامالتبني قطاعات األعمال وفقًا ملنهجية اجملموعة يف تسعري  التعامالتتسجل 
  موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات ومطلوبات تشغيلية

  
  من القطاعات الرئيسية التالية: اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 

  
  لألفراد. واستثماريةودائع ومنتجات إئتمانية   مصرفية األفراد

    
قروض وودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصغرية   شركاتمصرفية ال

  واملتوسطة احلجم.
    

اطة لتداول األسهم للعمالء (هذا القطاع مدرج وفر خدمات الوست  الوساطة وإدارة االصول
ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال" وهي شركة 

  تابعة للبنك).
    

يغطي هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة   الخزينة
  واخلزينة.

    
وهي متوافقة متاماً  ية وخدمات إدخاريوفر التكافل التعاوين خدمات محا  التعاوني التكافل

  مع الشريعة وتعترب بديلة خلدمات تأمني احلياة التقليدية.
ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت سوف تنقل إىل 
شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل 

) حول ٤٠) و (٧اإليضاحان (مؤسسة النقد العريب السعودي. حيتوي 
  هذه القوائم املالية املوحدة تفاصيل أوىف عن الشركة.

    
وإيرادات داخلية ومصروفات مستبعدة  زميلةتتضمن االستثمار يف شركة   قطاعات أخرى

  وربح من بيع ممتلكات.
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٥ -

  األعمال قطاعات  -٢٩
اليت يتم مراجعتها  اجملموعة لشركاتعلى أساس التقارير الداخلية  األعماليتم حتديد قطاعات 

  . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني واردامللتوزيع وذلك  أصحاب القرارنتظام من قبل اب
  

   .ترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية
  

. تشتمل املعامالتبني قطاعات األعمال وفقًا ملنهجية اجملموعة يف تسعري  التعامالتتسجل 
  .موجودات ومطلوبات القطاعات بشكل رئيسي على موجودات ومطلوبات تشغيلية

  
  من القطاعات الرئيسية التالية: اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 

  
  لألفراد. واستثماريةودائع ومنتجات إئتمانية   مصرفية األفراد

    
قروض وودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصغرية   شركاتمصرفية ال

  واملتوسطة احلجم.
    

اطة لتداول األسهم للعمالء (هذا القطاع مدرج وفر خدمات الوست  الوساطة وإدارة االصول
ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال" وهي شركة 

  تابعة للبنك).
    

يغطي هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة   الخزينة
  واخلزينة.

    
وهي متوافقة متاماً  ية وخدمات إدخاريوفر التكافل التعاوين خدمات محا  التعاوني التكافل

  مع الشريعة وتعترب بديلة خلدمات تأمني احلياة التقليدية.
ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت سوف تنقل إىل 
شركة اجلزيرة تكافل تعاوين بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل 

) حول ٤٠) و (٧اإليضاحان (مؤسسة النقد العريب السعودي. حيتوي 
  هذه القوائم املالية املوحدة تفاصيل أوىف عن الشركة.

    
وإيرادات داخلية ومصروفات مستبعدة  زميلةتتضمن االستثمار يف شركة   قطاعات أخرى

  وربح من بيع ممتلكات.
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٦ -

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
للسنة العمليات وصايف الدخل  الدخل منو  موجودات ومطلوبات اجملموعة فيما يلي حتليًال ب�مجايل

  :األعمال طاعاتحسب ق
  

  

  باآلف الرياالت السعودية 
   

  مصرفية األفراد
 

  مصرفية الشركات
 

  الخزينة
الوساطة وإدارة  

  االصول
   

  التكافل التعاوني
 

  أخرى
 

  اإلجمالي
              ٢٠١٥م

  إمجايل املوجودات   ,         
            

   إمجايل املطلوبات           
             

     دخل اتعاب وعموالت املتاجرة، صايف            ()     
             

     صايف العموالت اخلاصة                  ()   
             

   إمجايل دخل العمليات             
          شركة زميلة حصة اجملموعة يف ربح    

             

            مصاريف تشغيلية وتشمل:
 ()  ــــ خمصص خسائر االئتمان، صايف           () 

              

 ()  ـــ استهالكات ()  ()  ()  ()   () 
             

 ()  إمجايل مصاريف العمليات  ()  ()  ()  ()         () 
                          

   صايف (اخلسارة) / الدخل              ()      
  باآلف الرياالت السعودية 

   

  األفراد مصرفية

 

  الشركات مصرفية

 

  اخلزينة

الوساطة وإدارة  
  االصول

   

  التكافل التعاوين

 

  أخرى

 

  اإلمجايل

              ٢٠١٤م

 ٦٦,٥٥٣,٩٢٩ ١٢٥,٥٨٨ ٦,٨٦٠  ٢٣,١٣٨,٧٥٢٧٦٦,١٨٨ ٢٣,٥٧٧,٢٣٤  ١٨,٩٣٩,٣٠٧  إمجايل املوجودات
         

 ٦٠,٣٩٥,٨٨٣ -     ٤٤,٨٣١  ٩٢,٣٢٢  ٩,٥٦٣,٢٩٢ ٢٤,٦٠١,٤١٣  ٢٦,٠٩٤,٠٢٥  إمجايل املطلوبات
            

 ٦٧٨,٤٩٦ ٤٥٢ ٢١,٩٢٢  ٣٣٣,١٢٩   ٢٠,٩٥٤ ١٢٤,٧٥٩  ١٧٧,٢٨٠  دخل اتعاب وعموالت املتاجرة، صايف
            

 ١,٤٤٥,٠٨٢ )١,٨٥٢(  ٢٩٥ ٩,٧٣٣  ٥١٤,٧٨١ ٤١١,٩١١  ٥١٠,٢١٤  صايف العموالت اخلاصة
              

 ٢,٢٢٦,٢٤٥  )٥٥,٣٨٥(  ٢٢,٢١٧  ٣٤٦,٣٨٨  ٦١٤,٧٩٤ ٥٥٨,٥٠٧  ٧٣٩,٧٢٤  إمجايل دخل العمليات 
              

 ٣,٨٣٩ ٣,٨٣٩ -      -      -      -      -       شركة زميلة ربححصة اجملموعة يف 
            

           مصاريف تشغيلية وتشمل:

 )٣٨٣,١٠٧(  -     -      -      -      )٢٦٥,٥٨٠(  )١١٧,٥٢٧(  ــــ خمصص خسائر االئتمان، صايف

 )٧٩,٣٩٤(  -     )١,٩٥٤(    )٧,٨١٣(   )٨,٢١١( )١٨,٨٣٠(  )٤٢,٥٨٦(  ــــ استهالكات

 )١,٦٥٧,٦١٧(  ٤,٦٧٦ )٢٤,٨٥٤(    )١٥٠,٢٣٥(   )١٢٤,٧٤٥( )٦٠١,٢٧٧(  )٧٦١,١٨٢(  إمجايل مصاريف العمليات 

 ٥٧٢,٤٦٧   )٤٦,٨٧٠( )٢,٦٣٧(    ١٩٦,١٥٣     ٤٩٠,٠٤٩  )٤٢,٧٧٠(  )٢١,٤٥٨(  صايف (اخلسارة) / الدخل 

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٧ -

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
  

  حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ) خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا 
  

  

    
تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة ما عدا 

كات واملعدات، والعقارات األخرى، واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار، النقدية، واملمتل
وبعض املوجودات األخرى، باإلضافة لذلك ف�ن خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين 

  التعهدات وااللتزامات واملشتقات. ملخاطر
  

  مخاطر االئتمان  - ٣٠
التعاقدية طرف ما يف الوفاء بالتزاماته املالية و/أو  تتمثل خماطر االئتمان يف تأخر أو اخفاق

واليت يتم إدار�ا وفق اإلطار الشامل إلدارة السيطرة على املخاطر. تتم مراقبة خماطر  لمجموعةل
وجلنة ، اللجنة التنفيذيةاالئتمان من قبل ثالث جلان وهي جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة، و 

  . بشكل منتظم تتم مراجعتهابوضوح  مهام صالحيات حمددة ه اللجانذهلإدارة االئتمان. و 
  
استخدام مناذج تقييم إما ب املقابلةألطراف امن جانب  تعثريم احتمال حدوث يقبت اجملموعةقوم ت

   وكاالت تصنيف رئيسيةخارجية من أو تقييمات  ةداخلي
  
ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت ملراقبة خماطر االئتمان عن طريق رصد التعرض  اجملموعةسعى ت

  مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الوضع االئتماين لألطراف املقابلة باستمرار.
  
إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنويع للمجموعة سياسة االئتمانية الدف �

 اجملاالتدد حتو  قبولةاملساسية للمخاطر دد السياسة االئتمانية املعايري األوحت. بشكل مالئم املخاطر
  .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للمخاطراملعرضة 

    

  السعودية باآلف الرياالت  

  
  

  مصرفية األفراد

 
  

  مصرفية الشركات

   
الوساطة وإدارة 

  األصول

 

  الخزينة

   
  

  التكافل التعاوني

   
  
  أخرى

 
  

  اإلجمالي
                          م٢٠١٥

                          

   الموجودات    -    - -   
 -  التعهدات وااللتزامات   -  -  - -   

 -  -  -  المشتقات   - -   

  باآلف الرياالت السعودية  

  
  

  األفراد مصرفية

 

  

  الشركات مصرفية

  

الوساطة وإدارة 
  األصول

 

  اخلزينة

    

  

 التكافل التعاوين

   

  

  أخرى

 

  

  اإلمجايل

                           م٢٠١٤
                           

   املوجودات    -    - -   

 -  التعهدات وااللتزامات   -  -  - -   

 -  -  -  املشتقات   - -   
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٧ -

  (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
  

  حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ) خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا 
  

  

    
تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة ما عدا 

كات واملعدات، والعقارات األخرى، واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار، النقدية، واملمتل
وبعض املوجودات األخرى، باإلضافة لذلك ف�ن خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين 

  التعهدات وااللتزامات واملشتقات. ملخاطر
  

  مخاطر االئتمان  - ٣٠
التعاقدية طرف ما يف الوفاء بالتزاماته املالية و/أو  تتمثل خماطر االئتمان يف تأخر أو اخفاق

واليت يتم إدار�ا وفق اإلطار الشامل إلدارة السيطرة على املخاطر. تتم مراقبة خماطر  لمجموعةل
وجلنة ، اللجنة التنفيذيةاالئتمان من قبل ثالث جلان وهي جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة، و 

  . بشكل منتظم تتم مراجعتهابوضوح  مهام صالحيات حمددة ه اللجانذهلإدارة االئتمان. و 
  
استخدام مناذج تقييم إما ب املقابلةألطراف امن جانب  تعثريم احتمال حدوث يقبت اجملموعةقوم ت

   .وكاالت تصنيف رئيسيةخارجية من أو تقييمات  ةداخلي
  
ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت ملراقبة خماطر االئتمان عن طريق رصد التعرض  اجملموعةسعى ت

  مع أطراف مقابلة معينة وتقييم الوضع االئتماين لألطراف املقابلة باستمرار.
  
إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنويع للمجموعة سياسة االئتمانية الدف �

 اجملاالتدد حتو  قبولةاملساسية للمخاطر دد السياسة االئتمانية املعايري األوحت. بشكل مالئم املخاطر
  .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للمخاطراملعرضة 

    

  السعودية باآلف الرياالت  

  
  

  مصرفية األفراد

 
  

  مصرفية الشركات

   
الوساطة وإدارة 

  األصول

 

  الخزينة

   
  

  التكافل التعاوني

   
  
  أخرى

 
  

  اإلجمالي
                          م٢٠١٥

                          

   الموجودات    -    - -   
 -  التعهدات وااللتزامات   -  -  - -   

 -  -  -  المشتقات   - -   

  باآلف الرياالت السعودية  

  
  

  األفراد مصرفية

 

  

  الشركات مصرفية

  

الوساطة وإدارة 
  األصول

 

  اخلزينة

    

  

 التكافل التعاوين

   

  

  أخرى

 

  

  اإلمجايل

                           م٢٠١٤
                           

   املوجودات    -    - -   

 -  التعهدات وااللتزامات   -  -  - -   

 -  -  -  املشتقات   - -   
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٨ -

  (تتمة)مخاطر االئتمان   - ٣٠
خماطر االئتمان املتعلقة بنشاطا�ا التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان  اجملموعةدير كما ت

ات ضمان مع األطراف املقابلة يف ظروف والدخول يف اتفاقيات رئيسية لتسوية العقود بالصايف وترتيب
  مالئمة مع حتديد فرتة التعرض للمخاطر.  

  
تظهر تركزات خماطر االئتمان عند مزاولة عدد من األطراف املقابلة لنشاطات مماثلة أو ممارسة 
أعماهلم يف املنطقة اجلغرافية ذا�ا أو لديهم مزايا اقتصادية مماثلة قد تؤثر من حيث مقدر�م على 

عند حدوث تغريات يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف  التعاقدية مالوفاء بالتزاما�
ُتظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر  .األخرى

حمفظة  ب�دارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع اجملموعةقوم على قطاع أو منطقة جغرافية حمددة. ت
  اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة معينة. 

  
متثل سندات الدين املدرجة يف حمفظة االستثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية وشبه 

قة. ملزيد من التفاصيل حتليل االستثمارات حسب األطراف ذات العال هـ) ٥(سيادية. يبني اإليضاح 
. مت االفصاح عن املعلومات املتعلقة مبخاطر ٦حول مكونات القروض والسلف، راجع اإليضاح 

واملعلومات خبصوص التعرض ملخاطر  ١٨االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف اإليضاح 
  .٢٩االئتمان حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح 

  
ورة أعماله العادية يف أنشطة اإلقراض باالحتفاظ بضمانات كي يوفر مصدراً ضمن د اجملموعةقوم ت

آخرًا بديًال للسداد يف حالة تعثر العمالء أو األطراف املقابلة يف الوفاء بالتزاما�م. تشمل األصول 
اليت حيتفظ �ا كضمانات سندات ألمر، وودائع نقدية أخرى، وكفاالت مالية، وأسهم حملية ودولية 

ة أخرى. الضمانات العقارية ع هلامش مالئم يعكس التذبذب السعري، وعقارات وأصول ماديختض
مت نقل ملكيتها للبنك. ال يتم االحتفاظ بضمانات عمومًا على املبالغ  اجملموعةتفظ �ا اليت حت

من املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كجزء 
إعادة الشراء. وال يتم عادة االحتفاظ بالضمانات مقابل األوراق املالية االستثمارية وال يوجد مثل 

م. تتضمن اتفاقيات العمالء ٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب  ٣١هذه الضمانات كما يف 
  عادًة متطلبات لتقدمي ضمانات إضافية حال اخنفاض التقييم أو زيادة خماطر االئتمان.

  
نظامًا داخليًا لتصنيف ومراجعة االئتمان إلدارة خماطر االئتمان يف حمفظة قروض  اجملموعةخدم ستت

الشركات. إن نظام التصنيف االئتماين مؤلف من عشر درجات، منها سبع درجات للمحفظة العاملة  
  كما يلي:

  
 ٣إىل  ١منخفضة املخاطر:  من  -جيدة  
 ٦إىل  ٤من :   متوسطة املخاطر -جيدة  
٧اجة لعناية خاصة: حب
 .فئة االبتداء وهي متثل القروض املمنوحة لألعمال واملشاريع احلديثة

  
  
  
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٩ -

  مخاطر االئتمان (تتمة)  - ٣٠
  

وتتضمن الفئات التالية:  ١٠إىل  ٨تتعلق ثالث درجات باحملفظة غري العاملة (تصنيفات خماطر من 
والسلف املصنفة يف الفئة "جيد" تعترب دون املستوى، املشكوك يف حتصيلها، خسائر). إن القروض 

عاملة وذات خصائص رئيسية 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 

راقبة االئتمان يف اجملموعة باستخدام أسس استنادًا إىل تصنيف كل مقرتض، والذي حتدده إدارة م
حمددة هلذه الغاية مثل األنشطة والتدفقات النقدية وهيكل رأس املال والضمانات والتخلف عن الدفع 
أو السداد. كما يتم جتنيب خمصص مجاعي للخسائر على مستوى احملفظة عند وجود دليل موضوعي 

ة املركز املايل املوحدة. تقدر هذه املخصصات على على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائم
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 

  . منتظمبصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام على أساس  اجملموعةالتدقيق الداخلي يف 
  
مبراجعة سياساته وأنظمتها املتعلقة ب�دارة املخاطر بشكل منتظم للتأكد من أ�ا تعكس  اجملموعةقوم ت

  التغريات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل املمارسات املتعلقة ب�دارة املخاطر.
  
(القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية لمالية جودة االئتمان للموجودات ا  أ)

  جودة االئتمان لكل نوع من هذه املوجودات املالية:يبني اجلدول أدناه األخرى). 

  باآلف الرياالت السعودية  
          القروض والسلف  
  

 أفراد

 

 شركات

  

 أخرى
 

 المجموع

أرصدة لدى البنوك   
والمؤسسات المالية 

 ىاألخر 

  

 اإلجمالي
             ٢٠١٥م

             القروض العاملة

غير مستحقة وغير منخفضة 
  (عاملة)

            

    -    منخفضة المخاطر –جيدة       -            
    -    متوسط المخاطر –جيدة       -          -       
     غير مصنفة –جيدة            -       

     جيدة –مجموع              
    -     بحاجة لعناية خاصة    -          -       

    المجموع          
ةمستحقة وغير منخفضة القيم             

    اً يوم ٣٠أقل من      -         -      
    اً يوم  ٦٠إلى  ٣٠     -         -         
       اً يوم  ٩٠إلى  ٦٠     -          -       

    اً يوم  ٩٠أكثر من      -          -       
      إجمالي العاملة          

 ()   ناقص: مخصص المحفظة     -     ()    -     () 
      صافي القروض العاملة          

              القروض غير العاملة
     إجمالي القروض غير العاملة     -          -       

 ()   ناقص: مخصص محدد      -      ()    -      () 
    صافي القروض غير العاملة     -         -      
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٥٩ -

  مخاطر االئتمان (تتمة)  - ٣٠
  

وتتضمن الفئات التالية:  ١٠إىل  ٨تتعلق ثالث درجات باحملفظة غري العاملة (تصنيفات خماطر من 
والسلف املصنفة يف الفئة "جيد" تعترب دون املستوى، املشكوك يف حتصيلها، خسائر). إن القروض 

عاملة وذات خصائص رئيسية 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 

راقبة االئتمان يف اجملموعة باستخدام أسس استنادًا إىل تصنيف كل مقرتض، والذي حتدده إدارة م
حمددة هلذه الغاية مثل األنشطة والتدفقات النقدية وهيكل رأس املال والضمانات والتخلف عن الدفع 
أو السداد. كما يتم جتنيب خمصص مجاعي للخسائر على مستوى احملفظة عند وجود دليل موضوعي 

ة املركز املايل املوحدة. تقدر هذه املخصصات على على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائم
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 

  . منتظمبصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام على أساس  اجملموعةالتدقيق الداخلي يف 
  
مبراجعة سياساته وأنظمتها املتعلقة ب�دارة املخاطر بشكل منتظم للتأكد من أ�ا تعكس  اجملموعةقوم ت

  التغريات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل املمارسات املتعلقة ب�دارة املخاطر.
  
(القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية لمالية جودة االئتمان للموجودات ا  أ)

  جودة االئتمان لكل نوع من هذه املوجودات املالية:يبني اجلدول أدناه األخرى). 

  باآلف الرياالت السعودية  
          القروض والسلف  
  

 أفراد

 

 شركات

  

 أخرى
 

 المجموع

أرصدة لدى البنوك   
والمؤسسات المالية 

 ىاألخر 

  

 اإلجمالي
             ٢٠١٥م

             القروض العاملة

غير مستحقة وغير منخفضة 
  (عاملة)

            

    -    منخفضة المخاطر –جيدة       -            
    -    متوسط المخاطر –جيدة       -          -       
     غير مصنفة –جيدة            -       

     جيدة –مجموع              
    -     بحاجة لعناية خاصة    -          -       

    المجموع          
ةمستحقة وغير منخفضة القيم             

    اً يوم ٣٠أقل من      -         -      
    اً يوم  ٦٠إلى  ٣٠     -         -         
       اً يوم  ٩٠إلى  ٦٠     -          -       

    اً يوم  ٩٠أكثر من      -          -       
      إجمالي العاملة          

 ()   ناقص: مخصص المحفظة     -     ()    -     () 
      صافي القروض العاملة          

              القروض غير العاملة
     إجمالي القروض غير العاملة     -          -       

 ()   ناقص: مخصص محدد      -      ()    -      () 
    صافي القروض غير العاملة     -         -      
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٠ -

  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
  

ة (القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية جودة االئتمان للموجودات املالي  أ)
  جودة االئتمان لكل نوع من هذه املوجودات املالية (تتمة):يبني اجلدول أدناه األخرى). 

  

 

غري مصنفة. تتكون  –ري مصنفة وقد مت االفصاح عنها على أ�ا جيدة إن القروض االستهالكية غ
  . املعتمدة وفق أحكام الشريعة هذه القروض االستهالكية من قروض ُمنحت لالفراد

  
  خرى بشكل رئيسي قروض املوظفني.القروض األتتضمن 

  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية  

          القروض والسلف  

  

 أفراد

 

 شركات

  

 أخرى

 

 اجملموع

أرصدة لدى البنوك   
واملؤسسات املالية 

 خرىاأل

  

 اإلمجايل

            ٢٠١٤م
             

             القروض العاملة

  غري مستحقة وغري 
  منخفضة (عاملة)  

            

 ١٠,٢٩٩,٠٩٦  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٥,٣٩٠,١٠٥     -     ٥,٣٩٠,١٠٥     -        منخفضة املخاطر –جيدة 
 ١٢,٢٣٥,٤٦٤     -     ١٢,٢٣٥,٤٦٤     -     ١٢,٢٣٥,٤٦٤     -        متوسط املخاطر –جيدة 
 ٢٢,١١٦,٥١١     -     ٢٢,١١٦,٥١١  ٢٨٤,٥٣٩   ٧,٠٩١,٦٤٨  ١٤,٧٤٠,٣٢٤   غري مصنفة –جيدة 

          
 ٤٤,٦٥١,٠٧١  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٣٩,٧٤٢,٠٨٠  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٤,٧١٧,٢١٧  ١٤,٧٤٠,٣٢٤   جيدة –جمموع 

 ١,٥٠٥,٩٩٧     -     ١,٥٠٥,٩٩٧     -     ١,٥٠٥,٩٩٧     -        حباجة لعناية خاصة
 ٤٦,١٥٧,٠٦٨  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٤١,٢٤٨,٠٧٧  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٢٢٣,٢١٤  ١٤,٧٤٠,٣٢٤   اجملموع

مةمستحقة وغري منخفضة القي          
 ٢٠٨,٢٧٧     -     ٢٠٨,٢٧٧     -     ١٢٩,٥٤٣  ٧٨,٧٣٤   اً يوم  ٣٠أقل من 

 ١٤,١٤٥     -     ١٤,١٤٥     -     ١,٤٠٤  ١٢,٧٤١   اً يوم  ٦٠إىل  ٣٠
 ١٢,٨١١     -     ١٢,٨١١     -     ٤,١٦٦  ٨,٦٤٥   اً يوم  ٩٠إىل  ٦٠

 ٢٩,٨٧٨     -     ٢٩,٨٧٨     -     ١,٨٣١  ٢٨,٠٤٧   اً يوم  ٩٠أكثر من 
 ٤٦,٤٢٢,١٧٩  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٤١,٥١٣,١٨٨  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,٣٦٠,١٥٨  ١٤,٨٦٨,٤٩١   إمجايل العاملة

 )٤١٥,٣٨١(      -     )٤١٥,٣٨١(      -     )٢٣٢,٥٥٣(   )١٨٢,٨٢٨(   ناقص: خمصص احملفظة
             

 ٤٦,٠٠٦,٧٩٨  ٤,٩٠٨,٩٩١   ٤١,٠٩٧,٨٠٧  ٢٨٤,٥٣٩   ٢٦,١٢٧,٦٠٥  ١٤,٦٨٥,٦٦٣   صايف القروض العاملة
          

           القروض غري العاملة
 ٣٦٩,٨٦٠     -     ٣٦٩,٨٦٠     -     ١٤٦,٤٤٤  ٢٢٣,٤١٦   لعاملةإمجايل القروض غري ا

 )٢٢٣,١١٦(      -     )٢٢٣,١١٦(      -     )٥٠,٤٤٢(   )١٧٢,٦٧٤(   ناقص: خمصص حمدد 
             

 ١٤٦,٧٤٤     -     ١٤٦,٧٤٤     -     ٩٦,٠٠٢  ٥٠,٧٤٢   صايف القروض غري العاملة

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦١ -

  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
قروضًا مت إعادة التفاوض بشأن  م٢٠١٥ ديسمرب ٣١تتضمن القروض والسلف العاملة كما يف 

م: ٢٠١٤سعودي بسبب تدهور املركز املايل للمقرتض (  مليار ١,٧٣مببلغ إعادة هيكلتها 
  سعودي).  مليار ١,٥٢

  
تتضمن القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية خاصة قروض وسلف عاملة وجارية وحمدثة فيما يتعلق 

موالت اخلاصة، إال أ�ا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة حيث أ�ا بتسديدات أصل املبلغ والع
تنطوي على بعض نقاط الضعف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد 

خاصة / بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية 
  ملخاطر تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل. اجملموعةض إىل تعر رقابة 

        
  جودة االئتمان لالستثمارات)ب

تتم إدارة جودة االئتمان لالستثمارات اليت تتضمن حصرياً أدوات دين بالتكلفة املطفأه (مجيع أدوات 
جية الدين ضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة) باستخدام تصنيفات وكاالت تصنيف خار 

خارجية وكالة مسبقاً من قبل أي  هاتم تصنيفي أدوات دين مل هي االستثمارات غري املصنفةمشهورة. 
  يوضح اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب كل صنف من أصناف املوجودات: .االئتماينتصنيف لل
  

    
 ٣١ال توجد حاجة لتكوين خمصص اخنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ �ا بالتكلفة املطفأة كما يف 

    م.٢٠١٤ ديسمرب ٣١م و٢٠١٥ديسمرب 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

     العاملة
BBB-AAA(                           عايل (تصنيف   

    غري مصنف  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦١ -

  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
قروضًا مت إعادة التفاوض بشأن  م٢٠١٥ ديسمرب ٣١تتضمن القروض والسلف العاملة كما يف 

م: ٢٠١٤سعودي بسبب تدهور املركز املايل للمقرتض (  مليار ١,٧٣مببلغ إعادة هيكلتها 
  سعودي).  مليار ١,٥٢

  
تتضمن القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية خاصة قروض وسلف عاملة وجارية وحمدثة فيما يتعلق 

موالت اخلاصة، إال أ�ا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة حيث أ�ا بتسديدات أصل املبلغ والع
تنطوي على بعض نقاط الضعف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد 

خاصة / بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية 
  ملخاطر تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل. اجملموعةض إىل تعر رقابة 

        
  جودة االئتمان لالستثمارات)ب

تتم إدارة جودة االئتمان لالستثمارات اليت تتضمن حصرياً أدوات دين بالتكلفة املطفأه (مجيع أدوات 
جية الدين ضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة) باستخدام تصنيفات وكاالت تصنيف خار 

خارجية وكالة مسبقاً من قبل أي  هاتم تصنيفي أدوات دين مل هي االستثمارات غري املصنفةمشهورة. 
  يوضح اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب كل صنف من أصناف املوجودات: .االئتماينتصنيف لل
  

    
 ٣١ال توجد حاجة لتكوين خمصص اخنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ �ا بالتكلفة املطفأة كما يف 

    م.٢٠١٤ ديسمرب ٣١م و٢٠١٥ديسمرب 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

     العاملة
BBB-AAA(                           عايل (تصنيف   

    غري مصنف  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٢ -

    مخاطر االئتمان (تتمة)  - ٣٠
  تحليل قروض وسلف البنك وفقاً للقطاع اإلقتصادي  ج)

تظهر اجلداول أدناه حتليًال لقروض وسلف البنك وفقًا للقطاع اإلقتصادي، بعد خصم 
خمصصات احملفظة واملخصصات احملددة وبعد األخذ يف االعتبار إمجايل الضمانات احملتفظ �ا 

واألسهم واآلجلة، الودائع النقدية املة وغري العاملة. تتضمن الضمانات للقروض والسلف الع
  مستحقات. ، والضمانات املضادة، والتنازل عنالعقارات، و احمللية والدولية

  

  

 الحد االقصى للتعرض للمخاطر 
 باآلف الرياالت السعودية 

 ٢٠١٥م

 
 

ضمن قائمة المركز 
المالي بعد خصم 

 المخصصات

خارج قائمة المركز المالي 
وااللتزامات المحتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 المخصصات

 
 
 
 

       المجموع
  حكومية وشبه حكومية      

  بنوك ومؤسسات مالية أخرى    
 - زراعة وأمساك  ,    

  صناعة      
 - مناجم وحماجر    

 - كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية    
  بناء وانشاءات    

ارةجت       
  نقل واتصاالت    

  خدمات    
  -   قروض شخصية وبطاقات ائتمان  

  -   تداول اسهم  
  أخرى      

للمخاطر احلد االقصى للتعرض        
ملة ناقص:  ضمانات القروض والسلف العا  

وغري العاملة    () () () 
      

اطرصافي الحد األقصى للتعرض للمخ       

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٣ -

  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
  

  تحليل قروض وسلف البنك وفقاً للقطاع اإلقتصادي (تتمة)  ج)

  
  للمخاطر قصى للتعرضالحد األ  د)

ي ضمانات فيما يلي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أ
  وحتسينات أخرى لالئتمان:

  

    

 احلد االقصى للتعرض للمخاطر  
 باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٤م

  
 
 

ايل ضمن قائمة املركز امل
 بعد خصم املخصصات

خارج قائمة املركز املايل 
و االلتزامات احملتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 املخصصات

 
 
 
 

 اجملموع
       

 ١,١٥٠,٤٢٧  ٢٤,٣٥١   ١,١٢٦,٠٧٦  حكومية وشبه حكومية
 ١,٢٤٧,١٨٥  ٦١٦,٨٢٠   ٦٣٠,٣٦٥  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مساكأزراعة و   ٢,٤٩٠  ٢,٤٩٠   ـــــ           
 ٦,٧٨٧,١٣٥  ٦١٦,٢٦٥   ٦,١٧٠,٨٧٠  صناعة

 ١٥٧,٢٢١  ٧٦,٥٣٧   ٨٠,٦٨٤  مناجم وحماجر
 ١,٤٧٧  ١,٤٧٧   ـــــ           كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 ٣,٥٦٦,٤٨٦  ٢,٢٠٨,١١٤   ١,٣٥٨,٣٧٢  بناء وانشاءات
 ٩,٨٣٩,٨٧١  ٦٩٢,٠٥٣   ٩,١٤٧,٨١٨  جتارة

 ٢٨٢,٧٥٢  ٦٤,٥٦٢   ٢١٨,١٩٠  نقل واتصاالت
 ٦٦٠,٣٤٦  ١٥٣,٧١٠   ٥٠٦,٦٣٦  خدمات

 ١٤,٧٣٦,٤٠٥  ـــــ         ١٤,٧٣٦,٤٠٥  قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 ٣,٤٠٦,٤٣١  ـــــ         ٣,٤٠٦,٤٣١  تداول اسهم

 ٤,٦٦٢,٣٣٥  ٧٩٩,٦٣١   ٣,٨٦٢,٧٠٤  أخرى
للمخاطر احلد االقصى للتعرض   ٤٦,٥٠٠,٥٦١  ٥,٢٥٦,٠١٠   ٤١,٢٤٤,٥٥١ 

ملة القروض والسلف العا ضمانات ناقص:   
العاملة وغري     )١٨,٠٣٩,٥٧٠( 

    
)٢,٢٩٨,٨٧٧( 

  
)٢٠,٣٣٨,٤٤٧( 

        
طرللمخا قصى للتعرضصايف احلد األ   ٢٦,١٦٢,١١٤  ٢,٩٥٧,١٣٣   ٢٣,٢٠٤,٩٨١ 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

    الموجودات

    )٤(اإليضاح  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

    )٥(اإليضاح  استثمارات  

    )٦(اإليضاح  قروض وسلف، صايف  

   )٩(اإليضاح مستحقة خاصة مقابل مشتقات وعموالت  تأمينات نقدية أصول أخرى   

الموجوداتإجمالي       
      

    )١٨صايف (اإليضاح التعهدات وااللتزامات،   

    )١٠(اإليضاح  ، صايفالقيمة العادلة اإلجيابية -املشتقات   
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٣ -

  مخاطر االئتمان (تتمة) - ٣٠
  

  تحليل قروض وسلف البنك وفقاً للقطاع اإلقتصادي (تتمة)  ج)

  
  للمخاطر قصى للتعرضالحد األ  د)

ي ضمانات فيما يلي احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أ
  وحتسينات أخرى لالئتمان:

  

    

 احلد االقصى للتعرض للمخاطر  
 باآلف الرياالت السعودية  

 ٢٠١٤م

  
 
 

ايل ضمن قائمة املركز امل
 بعد خصم املخصصات

خارج قائمة املركز املايل 
و االلتزامات احملتملة 

والتعهدات ذات العالقة 
باالئتمان بعد خصم 

 املخصصات

 
 
 
 

 اجملموع
       

 ١,١٥٠,٤٢٧  ٢٤,٣٥١   ١,١٢٦,٠٧٦  حكومية وشبه حكومية
 ١,٢٤٧,١٨٥  ٦١٦,٨٢٠   ٦٣٠,٣٦٥  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مساكأزراعة و   ٢,٤٩٠  ٢,٤٩٠   ـــــ           
 ٦,٧٨٧,١٣٥  ٦١٦,٢٦٥   ٦,١٧٠,٨٧٠  صناعة

 ١٥٧,٢٢١  ٧٦,٥٣٧   ٨٠,٦٨٤  مناجم وحماجر
 ١,٤٧٧  ١,٤٧٧   ـــــ           كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 ٣,٥٦٦,٤٨٦  ٢,٢٠٨,١١٤   ١,٣٥٨,٣٧٢  بناء وانشاءات
 ٩,٨٣٩,٨٧١  ٦٩٢,٠٥٣   ٩,١٤٧,٨١٨  جتارة

 ٢٨٢,٧٥٢  ٦٤,٥٦٢   ٢١٨,١٩٠  نقل واتصاالت
 ٦٦٠,٣٤٦  ١٥٣,٧١٠   ٥٠٦,٦٣٦  خدمات

 ١٤,٧٣٦,٤٠٥  ـــــ         ١٤,٧٣٦,٤٠٥  قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 ٣,٤٠٦,٤٣١  ـــــ         ٣,٤٠٦,٤٣١  تداول اسهم

 ٤,٦٦٢,٣٣٥  ٧٩٩,٦٣١   ٣,٨٦٢,٧٠٤  أخرى
للمخاطر احلد االقصى للتعرض   ٤٦,٥٠٠,٥٦١  ٥,٢٥٦,٠١٠   ٤١,٢٤٤,٥٥١ 

ملة القروض والسلف العا ضمانات ناقص:   
العاملة وغري     )١٨,٠٣٩,٥٧٠( 

    
)٢,٢٩٨,٨٧٧( 

  
)٢٠,٣٣٨,٤٤٧( 

        
طرللمخا قصى للتعرضصايف احلد األ   ٢٦,١٦٢,١١٤  ٢,٩٥٧,١٣٣   ٢٣,٢٠٤,٩٨١ 

 باآلف الرياالت السعودية  
م٢٠١٥   م٢٠١٤    

    الموجودات

    )٤(اإليضاح  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

    )٥(اإليضاح  استثمارات  

    )٦(اإليضاح  قروض وسلف، صايف  

   )٩(اإليضاح مستحقة خاصة مقابل مشتقات وعموالت  تأمينات نقدية –أصول أخرى   

الموجوداتإجمالي       
      

    )١٨صايف (اإليضاح التعهدات وااللتزامات،   

    )١٠(اإليضاح  ، صايفالقيمة العادلة اإلجيابية -املشتقات   
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٤ -

    التركز الجغرافي   - ٣١
ــــع اجلغــــرايف للفئــــات الرئيســــية للموجــــودات    ــــة أ) فيمــــا يلــــي التوزي والتعهــــدات وااللتزامــــات وخمــــاطر املالي

  االئتمان:
  

  

  
بعض صناديق االستثمار املشرتكة اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية قاعدًة هلا مت تصنيفها 

  ) حول هذه القوائم املالية املوحدة من أجل هذا اإليضاح.أ ٥ضمن الفئة الدولية يف اإليضاح (

 باآلف الرياالت السعودية 
 
 
 

 ٢٠١٥م

 
 

ة المملكة العربي
 االسعودية

دول مجلس  
جي التعاون الخلي

األخرى والشرق 
وسطاأل  

  
 
 

 أوروبا

  
 
 

ةامريكا الشمالي  

  
 

جنوب شرق 
سياآ  

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلجمالي
               الموجودات

  -  -  -  -  -   لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و   
         أخرى ومؤسسات ماليةأرصدة لدى بنوك       

   استثمارات   -    -  -   
   قروض وسلف، صايف   -  -  -     

  -  -  -  -  -   استثمارات يف شركة زميلة  
               

   اإلجمالي            
               

               التعهدات وااللتزامات
               دل االئتماني)ا(المع مخاطر االئتمان

               التعهدات وااللتزامات
         -  -     املشتقات

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٥ -

  التركز الجغرافي  (تتمة)  - ٣١
    

ات بناًء على الطريقة املعتمدة من مؤسسة النقد يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزام                        
  العريب السعودي.

  
  ب ) فيما يلي التوزيع اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:

 باآلف الرياالت السعودية 
لةصافي القروض والسلف غير العام   مخصص خسائر االئتمان  

  م٢٠١٤    م٢٠١٥   م٢٠١٤    م٢٠١٥ 
              

  اململكة العربية السعودية      

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 ٢٠١٤م

 

 

ة اململكة العربي
 االسعودية

  

ون دول جملس التعا
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

ةامريكا الشمالي  

  

 

جنوب شرق 
 اسيا

  

 

 

ىدول أخر   

  

 

 

 اإلمجايل
              املوجودات

 ٦,٥٥٢,١٤١  -  -  -  -  -  ٦,٥٥٢,١٤١  لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و 

  ٤,٩٠٨,٩٩١  ١,٣٧٦  ٣٨٧    ٥٢٣,٧٧٦   ٨٤,٢٩٢   ٥٦٩,٢٧٣   ٣,٧٢٩,٨٨٧  أخرى أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

 ١١,٣٣٤,٩٧٠  -  -  ٦,٩٩٤  -  ١٨٨  ١١,٣٢٧,٧٨٨  استثمارات

 ٤١,٢٤٤,٥٥١  ١٦٦  -  -  -  ٧,٥٩٤  ٤١,٢٣٦,٧٩١  قروض وسلف، صايف

 ١٢٥,٥٨٨  -  -  -  -  -  ١٢٥,٥٨٨  استثمار يف شركة زميلة

 ٦٤,١٦٦,٢٤١  ١،٥٤٢  ٣٨٧  ٥٣٠،٧٧٠  ٨٤،٢٩٢  ٥٧٧,٠٥٥  ٦٢,٩٧٢,١٩٥  اإلمجايل
               

 ٥،٢٥٦،٠١٠ ٤٠٠  ١٢،١٥٥  ٣،٣٨٥  ٢٩،١٠٨  ٢٥٣،٣٧٦  ٤,٩٥٧,٥٨٦  التعهدات وااللتزامات

  دل االئتماين)ا(املع خماطر االئتمان

  التعهدات وااللتزامات

٣،٥١٧،٣١٩ ٢٠٠  ٦،٧٤٩  ٨٥،١٧٧  ٥٩،٦٤٩  ١٣٥،٥٩٠  ٣,٢٢٩,٩٥٤ 

 ١٤٩,١٢٩ -  -  ٤١,٥٥٦  ٢٢,٥٤٧  ٣,٠٥٠  ٨١,٩٧٦  املشتقات
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٥ -

  التركز الجغرافي  (تتمة)  - ٣١
    

ات بناًء على الطريقة املعتمدة من مؤسسة النقد يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزام                        
  العريب السعودي.

  
  ب ) فيما يلي التوزيع اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:

 باآلف الرياالت السعودية 
لةصافي القروض والسلف غير العام   مخصص خسائر االئتمان  

  م٢٠١٤    م٢٠١٥   م٢٠١٤    م٢٠١٥ 
              

  اململكة العربية السعودية      

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 ٢٠١٤م

 

 

ة اململكة العربي
 االسعودية

  

ون دول جملس التعا
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

ةامريكا الشمالي  

  

 

جنوب شرق 
 اسيا

  

 

 

ىدول أخر   

  

 

 

 اإلمجايل
              املوجودات

 ٦,٥٥٢,١٤١  -  -  -  -  -  ٦,٥٥٢,١٤١  لدى مؤسسة النقد  أرصدةنقدية و 

  ٤,٩٠٨,٩٩١  ١,٣٧٦  ٣٨٧    ٥٢٣,٧٧٦   ٨٤,٢٩٢   ٥٦٩,٢٧٣   ٣,٧٢٩,٨٨٧  أخرى أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

 ١١,٣٣٤,٩٧٠  -  -  ٦,٩٩٤  -  ١٨٨  ١١,٣٢٧,٧٨٨  استثمارات

 ٤١,٢٤٤,٥٥١  ١٦٦  -  -  -  ٧,٥٩٤  ٤١,٢٣٦,٧٩١  قروض وسلف، صايف

 ١٢٥,٥٨٨  -  -  -  -  -  ١٢٥,٥٨٨  استثمار يف شركة زميلة

 ٦٤,١٦٦,٢٤١  ١،٥٤٢  ٣٨٧  ٥٣٠،٧٧٠  ٨٤،٢٩٢  ٥٧٧,٠٥٥  ٦٢,٩٧٢,١٩٥  اإلمجايل
               

 ٥،٢٥٦،٠١٠ ٤٠٠  ١٢،١٥٥  ٣،٣٨٥  ٢٩،١٠٨  ٢٥٣،٣٧٦  ٤,٩٥٧,٥٨٦  التعهدات وااللتزامات

  دل االئتماين)ا(املع خماطر االئتمان

  التعهدات وااللتزامات

٣،٥١٧،٣١٩ ٢٠٠  ٦،٧٤٩  ٨٥،١٧٧  ٥٩،٦٤٩  ١٣٥،٥٩٠  ٣,٢٢٩,٩٥٤ 

 ١٤٩,١٢٩ -  -  ٤١,٥٥٦  ٢٢,٥٤٧  ٣,٠٥٠  ٨١,٩٧٦  املشتقات
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٦ -

  مخاطر السوق  - ٣٢
  

خماطر السوق هي خماطر تأثر رأس مال اجملموعة أو أرباحها سلبياً أو عدم قدر�ا على الوفاء بأهدافها 
ت وفروق ائتمانية (ليس السوق من عموال اسعارالعملية جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب 

صرف العمالت  اسعاراألسهم و  اسعارهلا عالقة بالتغري يف الوضع االئتماين للملتزم/ املصدر)، و 
األجنبية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والتحكم �ا ضمن 

  حدود مقبولة مع تعظيم العوائد.
  

خاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخماطر تتعلق بتصنيف تعرضها مل اجملموعةتقوم 
بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل مع عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف 

  األسهم وصناديق االستثمار على أساس القيمة العادلة.
  

املخاطر يف عمليات املتاجرة ونشاطات يقوم جملس اإلدارة باعتماد حدود للمستويات املقبولة من 
مبوجب . خماطر السوق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوق اتسياسغري املتاجرة. تعترب جلنة 

املخاطر. مستوى معتمد لقبول  حيددضع إطار تقوم اللجنة بو  ،جمللسهلا من ااملخولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةاليت تتعرض هلا وق خماطر السمفصل ملخاطر السوق يبني تقرير يومي يتم عمل 

. ورئيس إدارة املخاطر من قبل رئيس إدارة اخلزينةهذا التقرير اليومي يتم مراجعة . باملستويات احملددة
  يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف عمليات املتاجرة وغري املتاجرة باستخدام حتليالت احلساسية.

  
  مخاطر السوق لعمليات المتاجرة   أ)

العمالت األجنبية  اسعارشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات تن
  األسهم وصايف قيمة أصول صناديق االستثمار. اسعاروالتغريات يف 

  
  مخاطر العمالت األجنبية)١

تتمثل خماطر العمالت األجنبية يف خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف 
صرف  اسعارب�دارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةصرف العمالت األجنبية. تقوم  راسعا

العمالت األجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة 
بوضع حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز 

  قاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.يومياً للتأكد من ب
  

كما يف �اية السنة، اجملموعة معرضة للمخاطر اهلامة التالية يف عمليات املتاجرة اليت متت 
                :ديسمرب ٣١كما يف   بعمالت أجنبية

                          
  

  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

     
     دوالر امريكي     

     يورو   

     جنيه اسرتليين   

     ين ياباين   

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٧ -

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

  أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
  

  مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)  )١
مرب بالنسبة ديس ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةيبني اجلدول أدناه مدى تعرض 

ملراكزها من العمالت األجنبية. يقوم هذا التحليل حبساب تأثري التغريات احملتملة املعقولة 
لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األخرى ثابتة على قائمة الدخل 
املوحدة مبا فيها من تأثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف 

قص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زيادة ن
حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اختاذها من قبل 

  للتخفيف من تأثري تلك التغريات. اجملموعة
  

م٢٠١٥   م٢٠١٤    

  ةــــــــــــــــــــــالعمل
عر في س /نقصزيادة

% صرف بالمائهال  
 دخلصافي الالتأثير على  

دية)(باآلف الرياالت السعو   
عر يف س /نقصزيادة 

% الصرف باملائه  
 دخلصايف الالتأثري على  

دية)(باآلف الرياالت السعو   
              
  ±  يورو ±    ± ٩١٨ ±  ٦,٢٧ 

  ±  جنيه اسرتليين ±    ± ١,٥٩١ ±  ٥,٧١ 
  ±  ين ياباين ±    ± ٣,٢٥٨ ±  ٧,٩٨  

  
  األسهم اسعارمخاطر   )٢

األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات  اسعارخماطر 
يف مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقًا من صايف قيمة أصول 

  الصناديق.
  

قيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي أسهم إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة ال
حمتفظ �ا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة ب�دارة 

. يتم صناديقعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول الصناديق املخاطر املتعلقة بال
اون مع مستشاري استثمارات إدارة استثمارات األسهم والصناديق من قبل اجملموعة بالتع

األسهم من قبل اجملموعة على أساس كل حمفظة خاصة  اسعارحمرتفني، ويتم إدارة خماطر 
بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 

 ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب  ٣١لألسهم احملتفظ �ا ألغراض املتاجرة كما يف 
م والذي يعود إىل تغريات معقولة حمتملة يف صايف قيمة موجودات الصندوق ذي ٢٠١٤

  العالقة مع بقاء مجيع العوامل األخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي:
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٧ -

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

  أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
  

  مخاطر العمالت األجنبية (تتمة)  )١
مرب بالنسبة ديس ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةيبني اجلدول أدناه مدى تعرض 

ملراكزها من العمالت األجنبية. يقوم هذا التحليل حبساب تأثري التغريات احملتملة املعقولة 
لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع بقاء املتغريات األخرى ثابتة على قائمة الدخل 
املوحدة مبا فيها من تأثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف 

قص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف زيادة ن
حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اختاذها من قبل 

  للتخفيف من تأثري تلك التغريات. اجملموعة
  

م٢٠١٥   م٢٠١٤    

  ةــــــــــــــــــــــالعمل
عر في س /نقصزيادة

% صرف بالمائهال  
 دخلصافي الالتأثير على  

دية)(باآلف الرياالت السعو   
عر يف س /نقصزيادة 

% الصرف باملائه  
 دخلصايف الالتأثري على  

دية)(باآلف الرياالت السعو   
              
  ±  يورو ±    ± ٩١٨ ±  ٦,٢٧ 

  ±  جنيه اسرتليين ±    ± ١,٥٩١ ±  ٥,٧١ 
  ±  ين ياباين ±    ± ٣,٢٥٨ ±  ٧,٩٨  

  
  األسهم اسعارمخاطر   )٢

األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات  اسعارخماطر 
يف مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقًا من صايف قيمة أصول 

  الصناديق.
  

قيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي أسهم إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة ال
حمتفظ �ا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة ب�دارة 

. يتم صناديقعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول الصناديق املخاطر املتعلقة بال
اون مع مستشاري استثمارات إدارة استثمارات األسهم والصناديق من قبل اجملموعة بالتع

األسهم من قبل اجملموعة على أساس كل حمفظة خاصة  اسعارحمرتفني، ويتم إدارة خماطر 
بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 

 ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب  ٣١لألسهم احملتفظ �ا ألغراض املتاجرة كما يف 
م والذي يعود إىل تغريات معقولة حمتملة يف صايف قيمة موجودات الصندوق ذي ٢٠١٤

  العالقة مع بقاء مجيع العوامل األخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي:
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٨ -

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

  أ) مخاطر السوق لعمليات المتاجرة (تتمة)
  

  األسهم (تتمة) اسعارمخاطر   )٢
  

م٢٠١٤م٢٠١٥

فظةالمح

الزيادة/االنخفاض
السھم سعر في

بالمائه%

قائمة على التأثير
الموحدة الدخل
الرياالت (باآلف

السعودية)

الزيادة/االنخفاض
السھم سعر في

بالمائه%

قائمة على التأثير
الموحدة الدخل

الرياالت (باالف
السعودية)

الثريا   ٢,١١٨ ±  ٤,١٧ ±   ±  ±صندوق

الخيرصندو   ١,٦١٢ ±  ٥,١٢ ±   ±  ±ق

المشارق   ٢,٨٠٩ ±  ٧,١٢ ±   ±  ±صندوق

القوافل   ٢,٥٣٤ ±  ٢,٣٧ ±   ±  ±صندوق

الناش الدولية   ١,٧٠١ ±  ٥,١٢ ±   ±  ±ئةاألسواق

األخرى  ±الصناديق   ±  ± ١,٦٠٥ ±  ٢,٣٧  

  
التأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لألسهم املدرجة بالقيمة العادلة من 

م الناجتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف ٢٠١٥ديسمرب  ٣١كما يف   -خالل قائمة الدخل املوحدة 
  :لتايلعلى النحو ا -مؤشرات السوق التالية مع بقاء العوامل املتغرية األخرى ثابتة 

  
م٢٠١٤م٢٠١٥

السوق مؤشر

الزيادة/االنخفاض
بالما المؤشر ئهفي

%

قائمة على التأثير
الموحدة الدخل
الرياالت (باآلف

السعودية)

الزيادة/االنخفاض
بالما المؤشر ئهفي

%

قائمة على التأثير
الموحدة الدخل

الرياالت (باآلف
السعودية)

 ±تداول   ±  ± ١,٦٢٨ ±   %٢,٣٧  
  

  للعمليات غير التجارية - ر السوق ب) مخاط
تنشأ خماطر السوق للعمليات غري التجارية أو املراكز البنكية أساسًا من سعر العموالت اخلاصة 

  األسهم. اسعارالعمالت األجنبية وتقلبات  اسعاروالتعرض لتقلبات 
  

  العموالت الخاصة اسعار) مخاطر ١
العمولة اخلاصة إىل  اسعارعمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التغري يف ال اسعارتنشأ خماطر 

التأثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية. قامت جلنة 
العموالت اخلاصة. يتم  اسعارسياسات خماطر السوق يف اجملموعة بوضع حدود على فجوة 

مع تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماطر السوق مراقبة املراكز بشكل يومي 
للتأكد من بقاء املراكز ضمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق، ف�نه يتم 

املطلوبات ورفعها إىل جلنة سياسات خماطر السوق بصورة  -عمل تقارير عن فجوة املوجودات 
  أكثر تكراراً.

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٩ -

  ر السوق (تتمة)مخاط  - ٣٢
  

  للعمليات غير التجارية (تتمة) - ر السوق ب) مخاط
  العموالت الخاصة اسعار) مخاطر ١

العموالت  اسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن تأثري تغريات مقدرة معقولة يف 
موعة. إن اخلاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية األخرى ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للمج

العموالت اخلاصة على صايف دخل  اسعارحساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف 
العموالت اخلاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري 

م مبا يف ذلك أدوات ٢٠١٥ديسمرب  ٣١أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 
ط. إن مجيع أوجه التعرض غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم التحو 

االفصاح عن احلساسية املرتبطة �ا بالعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار 
                  اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة ب�ختاذها للتخفيف من تأثري تلك املتغريات.
     م٢٠١٥    م٢٠١٤

حساسية دخل العموالت 
  اخلاصة

(باآلف الرياالت السعودية)
    

  

الزيادة/ االخنفاض 
  يف نقطة األساس

 

حساسية دخل العموالت 
  الخاصة

(باآلف الرياالت السعودية)
    

  
الزيادة/ االنخفاض 

 في نقطة األساس
   

  العملـــــــــــــــــة
  

سعودي لایر  ٢٥± ١٠,٠٨٩ ±   ٢٥± ٥,٧٢٦ ±  

 دوالر أمريكي  ٢٥± ٣,٢٦٠ ±   ٢٥± ١,٦٥٢ ±
 درهم امارايت   ٢٥± ٢ ±   ٢٥± ٣ ±

  
  

  العموالت للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي اسعارحساسية 
  

العموالت السائدة يف السوق  اسعارتقوم اجملموعة ب�دارة خماطر التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب 
العموالت على اجملموعة.   اسعارلى مركزها املايل وتدفقا�ا النقدية. يلخص اجلدول التايل خماطر ع

املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ إعادة  اجملموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات 
العموالت  سعاراملخاطر  اجملموعةالتسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ــ أيهما يقع أوًال. تتعرض 

نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز 
ب�دارة هذه املخاطر وذلك  اجملموعةها يف فرتة حمددة. تقوم اسعار املايل اليت تستحق أو سيتم جتديد 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٦٩ -

  ر السوق (تتمة)مخاط  - ٣٢
  

  للعمليات غير التجارية (تتمة) - ر السوق ب) مخاط
  العموالت الخاصة اسعار) مخاطر ١

العموالت  اسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن تأثري تغريات مقدرة معقولة يف 
موعة. إن اخلاصة، مع بقاء باقي العوامل املتغرية األخرى ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للمج

العموالت اخلاصة على صايف دخل  اسعارحساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف 
العموالت اخلاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري 

م مبا يف ذلك أدوات ٢٠١٥ديسمرب  ٣١أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 
ط. إن مجيع أوجه التعرض غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم التحو 

االفصاح عن احلساسية املرتبطة �ا بالعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبار 
                  اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة ب�ختاذها للتخفيف من تأثري تلك املتغريات.
     م٢٠١٥    م٢٠١٤

حساسية دخل العموالت 
  اخلاصة

(باآلف الرياالت السعودية)
    

  

الزيادة/ االخنفاض 
  يف نقطة األساس

 

حساسية دخل العموالت 
  الخاصة

(باآلف الرياالت السعودية)
    

  
الزيادة/ االنخفاض 

 في نقطة األساس
   

  العملـــــــــــــــــة
  

سعودي لایر  ٢٥± ١٠,٠٨٩ ±   ٢٥± ٥,٧٢٦ ±  

 دوالر أمريكي  ٢٥± ٣,٢٦٠ ±   ٢٥± ١,٦٥٢ ±
 درهم امارايت   ٢٥± ٢ ±   ٢٥± ٣ ±

  
  

  العموالت للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي اسعارحساسية 
  

العموالت السائدة يف السوق  اسعارتقوم اجملموعة ب�دارة خماطر التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب 
العموالت على اجملموعة.   اسعارلى مركزها املايل وتدفقا�ا النقدية. يلخص اجلدول التايل خماطر ع

املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ إعادة  اجملموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات 
العموالت  سعاراملخاطر  اجملموعةالتسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ــ أيهما يقع أوًال. تتعرض 

نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودات واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز 
ب�دارة هذه املخاطر وذلك  اجملموعةها يف فرتة حمددة. تقوم اسعار املايل اليت تستحق أو سيتم جتديد 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٠ -

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢  
  

  للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 
  

  العموالت الخاصة (تتمة) اسعارمخاطر )١
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 
أشهر ٣خالل  ٢٠١٥م اً شهر  ١٢ – ٣   سنوات ٥ – ١   سنوات ٥اكثر من    ليالفععائد العمولة   المجموع  بدون عمولة    

               الموجودات

نقدية وأرصدة لدى مؤسسة 
    -          -       -       -              النقد العريب السعودي

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
        -       -                 املالية األخرى  

             استثمارات                
    قروض وسلف، صايف                    
   إجمالي الموجودات            

 المطلوبات وحقوق
  المساهمين

             

أرصدة للبنوك واملؤسسات 
      -       -       -               املالية األخرى
              -               ودائع للعمالء

     -       -       -             لتعزيز رأس املالصكوك 
    -           -       -       -       -    حقوق املسامهني

  إجمالي المطلوبات وحقوق 
          -         المساهمين  

  الفجوة داخل قائمة المركز 
 ()  المالي             

  العموالت  اسعارحساسية 
   خارج قائمة المركز المالي     ()  ()    -       -      

  إجمالي فجوة الحساسية 
    العموالت سعارال             

  الموقف التراكمي لفجوة 
 سعارالحساسية ال  

    العموالت               

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧١ -

    مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
    للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 

  العموالت الخاصة (تتمة) اسعارمخاطر )١
  
  

  
 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 عائم أو أداة 

  مسجلة بالقيمة العادلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 

 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م

 

  اً شهر ١٢  ٣

 

  سنوات ٥  ١

  

 سنوات ٥اكثر من 

  

  بدون عمولة

 

  اجملموع

  

 عائد العمولة الفعلي

           املوجودات

 لدى مؤسسة  أرصدةنقدية و 

    -    - ٢,٩٦٠,٠٠٠  النقد العريب السعودي  
 

-    
 

 ٦,٥٥٢,١٤٢ ٣,٥٩٢,١٤٢ 
 

-    

  أرصدة لدى البنوك 

 واملؤسسات املالية األخرى  

  

٣,٤٤٣,٧٥٠ 

  

٦٥٦,٢٥٠ 

  

-    

   

-    

   

٨٠٨,٩٩١ 

  

٤,٩٠٨,٩٩١ 

    

٠,٤٢% 

 %٢,٦٤   ١١,٣٣٤,٩٧٠ ٤٠٨,٦٣٦  ٦,١٨٧,٧٠٩    ٣٠٤,٨٤٦ ٥٨٧,٩٣٩ ٣,٨٤٥,٨٤٠  استثمارات

 %٣,٨٢   ٤١,٢٤٤,٥٥٠ ٢٨٤,٥٣٩   ٢٣١,٧٨٧   ٩,٤٦٤,٧٠٧  ١٧,٨٩٦,٥٨٩ ١٣,٣٦٦,٩٢٨  قروض وسلف، صايف
            

   ٦٤,٠٤٠,٦٥٣  ٥,٠٩٤,٣٠٨   ٦,٤١٩,٤٩٦    ٩,٧٦٩,٥٥٣  ١٩,١٤٠,٧٧٨ ٢٣,٦١٦,٥١٨  إمجايل املوجودات
            

           املطلوبات وحقوق املسامهني

  أرصدة للبنوك واملؤسسات 

     -     - ٣,٦٧٣,١٦٦  املالية األخرى  
 

-     
 

٣,٧٣٦,٤٧٦  ٦٣,٣١٠ 
 

٠,٣٩% 

 %٠,٩٣  ٥٤,٥٦٩,٢٧٣  ٢٧,٤٣٩,٥٣٠      -  ١٢٠,٣١٠ ١٦,٧٣٩,٩٩١١٠,٢٦٩,٤٤٢  عمالءللودائع 

 %٢,٦٩  ١,٠٠٠,٠٠٠  -     -   ١,٠٠٠,٠٠٠      -     -  لتعزيز رأس املال صكوك

 -  ٦,١٥٨,٠٤٦  ٦,١٥٨,٠٤٦      -      -     -     -  حقوق املسامهني

  إمجايل املطلوبات وحقوق 

 ١,١٢٠,٣١٠ ٢٠,٤١٣,١٥٧١٠,٢٦٩,٤٤٢  املسامهني  
 

-     
 

٦٥,٤٦٣,٧٩٥ ٣٣,٦٦٠,٨٨٦  
            

  داخل قائمة املركز الفجوة 

  املايل  

  

٣,٢٠٣,٣٦١ 

 

٨,٦٤٩,٢٤٣ ٨,٨٧١,٣٣٦ 

 

 ١,٤٢٣,١٤٢( )٢٨,٥٦٦,٥٧٨( ٦,٤١٩,٤٩٦(  

  العموالت  اسعارحساسية 

 ١,٥٠٠,٠٠٠  خارج قائمة املركز املايل 
 

١,٦٨٦,٥٦٣ 
 

)٣٠٤,٦٨٨( 
  

)٢,٨٨١,٨٧٥( 
 

- -  

 إمجايل فجوة احلساسية 
العموالت سعارال    ٤,٧٠٣,٣٦١ 

 
 ١٠,٥٥٧,٨٩٩

 
٨,٣٤٤,٥٥٥ 

  
 ٣,٥٣٧,٦٢١ 

 
)٢٨,٥٦٦,٥٧٨( 

 
)١,٤٢٣,١٤٢( 

  
 

ة املوقف الرتاكمي لفجو   

تالعموال سعاراحلساسية ال   ٤,٧٠٣,٣٦١ 

 

١٥,٢٦١,٢٦٠ 

 

٢٣,٦٠٥,٨١٥ 

  

 ٢,٨٤٦,٢٨٤( )١,٤٢٣,١٤٢(٢٧,١٤٣,٤٣٦(  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧١ -

    مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
    للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 

  العموالت الخاصة (تتمة) اسعارمخاطر )١
  
  

  
 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 عائم أو أداة 

  مسجلة بالقيمة العادلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باآلف الرياالت السعودية 

 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م

 

  اً شهر ١٢ – ٣

 

  سنوات ٥ – ١

  

 سنوات ٥اكثر من 

  

  بدون عمولة

 

  اجملموع

  

 عائد العمولة الفعلي

           املوجودات

 لدى مؤسسة  أرصدةنقدية و 

    -    - ٢,٩٦٠,٠٠٠  النقد العريب السعودي  
 

-    
 

 ٦,٥٥٢,١٤٢ ٣,٥٩٢,١٤٢ 
 

-    

  أرصدة لدى البنوك 

 واملؤسسات املالية األخرى  

  

٣,٤٤٣,٧٥٠ 

  

٦٥٦,٢٥٠ 

  

-    

   

-    

   

٨٠٨,٩٩١ 

  

٤,٩٠٨,٩٩١ 

    

٠,٤٢% 

 %٢,٦٤   ١١,٣٣٤,٩٧٠ ٤٠٨,٦٣٦  ٦,١٨٧,٧٠٩    ٣٠٤,٨٤٦ ٥٨٧,٩٣٩ ٣,٨٤٥,٨٤٠  استثمارات

 %٣,٨٢   ٤١,٢٤٤,٥٥٠ ٢٨٤,٥٣٩   ٢٣١,٧٨٧   ٩,٤٦٤,٧٠٧  ١٧,٨٩٦,٥٨٩ ١٣,٣٦٦,٩٢٨  قروض وسلف، صايف
            

   ٦٤,٠٤٠,٦٥٣  ٥,٠٩٤,٣٠٨   ٦,٤١٩,٤٩٦    ٩,٧٦٩,٥٥٣  ١٩,١٤٠,٧٧٨ ٢٣,٦١٦,٥١٨  إمجايل املوجودات
            

           املطلوبات وحقوق املسامهني

  أرصدة للبنوك واملؤسسات 

     -     - ٣,٦٧٣,١٦٦  املالية األخرى  
 

-     
 

٣,٧٣٦,٤٧٦  ٦٣,٣١٠ 
 

٠,٣٩% 

 %٠,٩٣  ٥٤,٥٦٩,٢٧٣  ٢٧,٤٣٩,٥٣٠      -  ١٢٠,٣١٠ ١٦,٧٣٩,٩٩١١٠,٢٦٩,٤٤٢  عمالءللودائع 

 %٢,٦٩  ١,٠٠٠,٠٠٠  -     -   ١,٠٠٠,٠٠٠      -     -  لتعزيز رأس املال صكوك

 -  ٦,١٥٨,٠٤٦  ٦,١٥٨,٠٤٦      -      -     -     -  حقوق املسامهني

  إمجايل املطلوبات وحقوق 

 ١,١٢٠,٣١٠ ٢٠,٤١٣,١٥٧١٠,٢٦٩,٤٤٢  املسامهني  
 

-     
 

٦٥,٤٦٣,٧٩٥ ٣٣,٦٦٠,٨٨٦  
            

  داخل قائمة املركز الفجوة 

  املايل  

  

٣,٢٠٣,٣٦١ 

 

٨,٦٤٩,٢٤٣ ٨,٨٧١,٣٣٦ 

 

 ١,٤٢٣,١٤٢( )٢٨,٥٦٦,٥٧٨( ٦,٤١٩,٤٩٦(  

  العموالت  اسعارحساسية 

 ١,٥٠٠,٠٠٠  خارج قائمة املركز املايل 
 

١,٦٨٦,٥٦٣ 
 

)٣٠٤,٦٨٨( 
  

)٢,٨٨١,٨٧٥( 
 

- -  

 إمجايل فجوة احلساسية 
العموالت سعارال    ٤,٧٠٣,٣٦١ 

 
 ١٠,٥٥٧,٨٩٩

 
٨,٣٤٤,٥٥٥ 

  
 ٣,٥٣٧,٦٢١ 

 
)٢٨,٥٦٦,٥٧٨( 

 
)١,٤٢٣,١٤٢( 

  
 

ة املوقف الرتاكمي لفجو   

تالعموال سعاراحلساسية ال   ٤,٧٠٣,٣٦١ 

 

١٥,٢٦١,٢٦٠ 

 

٢٣,٦٠٥,٨١٥ 

  

 ٢,٨٤٦,٢٨٤( )١,٤٢٣,١٤٢(٢٧,١٤٣,٤٣٦(  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٢ -

  مخاطر السوق (تتمة)  - ٣٢
  

  ) مخاطر العمالت٢
  

صرف  اسعارخماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف 
صرف العمالت  اسعارب�دارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةالعمالت األجنبية. تقوم 

األجنبية السائدة على قائمة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة بوضع حدود 
خاطر على حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً ملستوى التعرض هلذه امل

  للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.
  

نقاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية واملقيدة  اجملموعةكما يف �اية السنة، كانت لدى 
      ديسمرب: ٣١بالعمالت األجنبية كما يف 

  
  
  
  
  
  
  

م ٢٠١٥ديسمرب  ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض  التايليبني اجلدول 
تأثري التغريات احملتملة  بالنسبة ملوقف عمال�ا األجنبية. مت إجراء هذا التحليل حلساب

املعقولة لسعر الصرف مقابل الريال السعودي مع 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 
حفيف من حدة تأثري تلك املتغريات:للت اجملموعة

  
م٢٠١٤ م٢٠١٥      

 صايفالتأثري على 
باآلف (الدخل 

   )الرياالت السعودية

زيادة / اخنفاض 
يف سعر العملة 

   (باملائة)

 صافي التأثير على
باآلف (الدخل 

    )الرياالت السعودية

زيادة / انخفاض 
في سعر العملة 

   (بالمائة)
  

  العملة
 دوالر أمريكي  ٠,٠٥ ±  ٢٣٥ ±  ٠,٠٥ ±  ٤٥٦ ±

درهم امارايت   ٠,٠٥ ±  ٦ ±  ٠,٠٥ ±  ٨ ±
  

  األسهم اسعارمخاطر )٣
  

مستويات األسهم هي خماطر إخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغري يف  اسعارخماطر 
  مؤشر األسهم والقيمة الفردية لألسهم.

  
إن التأثري على حقوق املسامهني (احتياطيات أخرى) نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات 

 ٣١كما يف   - حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
حمتملة معقولة يف مؤشرات  م والناجتة عن تغريات٢٠١٤ديسمرب  ٣١م و٢٠١٥ديسمرب 

  :هو على النحو التايل -السوق التالية، مع بقاء العوامل األخرى املتغرية ثابتة 

 باآلف الرياالت السعودية   

 
م٢٠١٥    

(قصير) /طويل  
م٢٠١٤   

(قصري) /طويل  
     

    دوالر امريكي  

    درهم امارايت   

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٣ -

  مخاطر السوق (تتمة) - ٣٢
  للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 

  األسهم (تتمة) اسعارمخاطر )٣
  

م٢٠١٥  م٢٠١٤    

  مؤشر السوق
الزيادة/االنخفاض 

  ائهالمؤشر بالمفي 

 المساهمينالتأثير على حقوق   
  (احتياطيات أخرى) 

  (باآلف الرياالت السعودية)

 
  الزيادة/االنخفاض 

  بالمائه في المؤشر

 المساهمينالتأثير على حقوق  
  (احتياطيات أخرى)

  (باآلف الرياالت السعودية)
  ٣٥٨ ±   %٥,١٢ ±   ٤٦٣ ±   %٥,٦٦ ±  بورصة نيويورك

  
  مخاطر السيولة  - ٣٣

  
ر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات املدفوعات املرتتبة عليها عند استحقاقها يف خماط

الظروف الطبيعية والضاغطة. تقع خماطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو اخنفاض 
من هذه يل ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمستوى االئتمان مما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا

لتمويل لدعم الودائع األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ ا املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر
بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيٍد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للبيع 

كل يومي. كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بش
  مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.

  
طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("املؤسسة") 

وبنسبة حتت الطلب من إمجايل الودائع  %٧جيب ان حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى املؤسسة بنسبة 
. باالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضًا باحتياطيات ألجل ودائعاملدخرات والمن  %٤

من التزامات الودائع على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها إىل نقد خالل  %٢٠سيولة ال تقل عن 
ية عن طريق تسهيالت إعادة يوماً. لدى البنك القدرة على رفع أرصدته اإلضاف ٣٠فرتة ال تزيد عن 

  .النقد العريب السعودي مؤسسةمة إيداعات املراحبة لدى من قي %٧٥شراء متوفرة لدى املؤسسة بنسبة 
  

يتم تقييم وإدارة وضع السيولة باستخدام عدة تصورات، مع إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة 
ص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خا

حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائع وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من 
وسندات الدين لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  النقدية، والودائع البنكية قصرية األجل، واملراحبات

تكون التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك السائلة املتاحة للبيع الفوري. وت
  اخلارجية بالعمالت األجنبية. يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائع. 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٣ -

  مخاطر السوق (تتمة) - ٣٢
  للعمليات غير التجارية (تتمة) –ب) مخاطر السوق 

  األسهم (تتمة) اسعارمخاطر )٣
  

م٢٠١٥  م٢٠١٤    

  مؤشر السوق
الزيادة/االنخفاض 

  ائهالمؤشر بالمفي 

 المساهمينالتأثير على حقوق   
  (احتياطيات أخرى) 

  (باآلف الرياالت السعودية)

 
  الزيادة/االنخفاض 

  بالمائه في المؤشر

 المساهمينالتأثير على حقوق  
  (احتياطيات أخرى)

  (باآلف الرياالت السعودية)
  ٣٥٨ ±   %٥,١٢ ±   ٤٦٣ ±   %٥,٦٦ ±  بورصة نيويورك

  
  مخاطر السيولة  - ٣٣

  
ر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات املدفوعات املرتتبة عليها عند استحقاقها يف خماط

الظروف الطبيعية والضاغطة. تقع خماطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو اخنفاض 
من هذه يل ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمستوى االئتمان مما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا

لتمويل لدعم الودائع األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ ا املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر
بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيٍد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية القابلة للبيع 

كل يومي. كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بش
  مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.

  
طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي ("املؤسسة") 

وبنسبة حتت الطلب من إمجايل الودائع  %٧جيب ان حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى املؤسسة بنسبة 
. باالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضًا باحتياطيات ألجل ودائعاملدخرات والمن  %٤

من التزامات الودائع على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها إىل نقد خالل  %٢٠سيولة ال تقل عن 
ية عن طريق تسهيالت إعادة يوماً. لدى البنك القدرة على رفع أرصدته اإلضاف ٣٠فرتة ال تزيد عن 

  .النقد العريب السعودي مؤسسةمة إيداعات املراحبة لدى من قي %٧٥شراء متوفرة لدى املؤسسة بنسبة 
  

يتم تقييم وإدارة وضع السيولة باستخدام عدة تصورات، مع إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة 
ص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خا

حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائع وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من 
وسندات الدين لدى مؤسسة النقد العريب السعودي،  النقدية، والودائع البنكية قصرية األجل، واملراحبات

تكون التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك باستثناء ودائع البنوك السائلة املتاحة للبيع الفوري. وت
  اخلارجية بالعمالت األجنبية. يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائع. 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٤ -

  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
  كما يلي:  السنةكانت نسبة السيولة خالل 

م٢٠١٤م٢٠١٥  
 %٢٩  %٢٠  ديسمرب ٣١كما يف 

 %٢٨  %٢٧  ملتوسط خالل الفرتةا

 %٣٤  %٣٥  األعلى

 %٢٢  %٢٠  األدىن

  
  تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية)أ

ديسمرب  ٣١كما يف   للمجموعةيلخص اجلدول أدناه تواريخ استحقاق املطلوبات املالية 
املخصومة. مبا أن مدفوعات م بناًء على التزامات السداد التعاقدية غري ٢٠١٤م و ٢٠١٥

العموالت اخلاصة حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، ف�ن اجملاميع ال تتطابق 
مع قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على أساس الفرتة 

االستحقاق التعاقدي مع عدم األخذ يف املتبقية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة إىل تاريخ 
االعتبار االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما هو موضح يف اإليضاح (ب) أدناه (حتليل 
االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات). مت اعتبار التسديدات املرتبطة ب�شعار كما لو 

عديد من العمالء لن يطالبوا أن هناك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك، تتوقع اجملموعة أن ال
بالسداد يف التاريخ املبكر الذي تتوقع اجملموعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس التدفقات 

  النقدية املتوقعة حسب ما يشري إليه تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى اجملموعة.
  

 باآلف الرياالت السعودية 

  المجموع   سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥ – ١  اً شهر ١٢ – ٣  أشهر ٣أقل من   تحت الطلب 
            المطلوبات المالية

             م   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

   األخرى  
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
         -    ودائع للعمالء

 -    -  -  -    لتعزيز رأس املال  صكوك
 -            مشتقات

  إجمالي المطلوبات المالية غير 
   م٢٠١٥المخصومة   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٥ -

    مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
  تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية (تتمة))أ

  
تظهر ضمن حملتملة وتعهداته املرتبطة باالئتمان إن بيان االستحقاقات التعاقدية اللتزامات البنك ا

  .١٨اإليضاح 
  

  تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات  )ب
يبني اجلدول أدناه حتليال للموجودات واملطلوبات حسب املدى الزمين املتوقع لتحصيلها أو 

املخصومة تسويتها. انظر اإليضاح (أ) أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية التعاقدية غري 
للمجموعة. ألغراض العرض ف�ن الودائع حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق 

  حمدد".

 باآلف الرياالت السعودية 

  اجملموع   سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥  ١  اً شهر ١٢  ٣  أشهر ٣أقل من   حتت الطلب 

            املطلوبات املالية

                م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

   األخرى  

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

         -    ودائع للعمالء

 -        -    لتعزيز رأس املال  صكوك

 -            مشتقات

  إمجايل املطلوبات املالية غري 

   املخصومة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (باآلف الرياالت السعودية)        
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٥م
 ١٢الى  ٣من  

  شهرا
  

  خالل سنة 
 ٥من سنة إلى   

  سنوات
 

 سنوات ٥اكثر من 
  

  اكثر من سنة
  بدون تاريخ   

  استحقاق محدد
  

  مالياإلج
               الموجودات

 - -  -  - -  -      نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 -       -    -    أخرىة ماليمؤسسات أرصدة لدى بنوك و 

 -                 استثمارات
           -    قروض وسلف، صايف
               إجمالي الموجودات

               المطلوبات وحقوق المساهمين

 -     - -  -  -    أخرى ليةماأرصدة لبنوك ومؤسسات 
      -        ودائع للعمالء

  -   - -  -  -    لدعم رأس املال صكوك
 - -  -  - -  -    حقوق ملكية

       -        المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٥ -

    مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
  تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية (تتمة))أ

  
تظهر ضمن حملتملة وتعهداته املرتبطة باالئتمان إن بيان االستحقاقات التعاقدية اللتزامات البنك ا

  .١٨اإليضاح 
  

  تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات  )ب
يبني اجلدول أدناه حتليال للموجودات واملطلوبات حسب املدى الزمين املتوقع لتحصيلها أو 

املخصومة تسويتها. انظر اإليضاح (أ) أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية التعاقدية غري 
للمجموعة. ألغراض العرض ف�ن الودائع حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق 

  حمدد".

 باآلف الرياالت السعودية 

  اجملموع   سنوات ٥اكثر من    سنوات ٥ – ١  اً شهر ١٢ – ٣  أشهر ٣أقل من   حتت الطلب 

            املطلوبات املالية

                م٢٠١٤ديسمرب  ٣١كما يف 

  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 

   األخرى  

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

         -    ودائع للعمالء

 -        -    لتعزيز رأس املال  صكوك

 -            مشتقات

  إمجايل املطلوبات املالية غري 

   املخصومة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (باآلف الرياالت السعودية)        
 

  أشهر ٣خالل  ٢٠١٥م
 ١٢الى  ٣من  

  شهرا
  

  خالل سنة 
 ٥من سنة إلى   

  سنوات
 

 سنوات ٥اكثر من 
  

  اكثر من سنة
  بدون تاريخ   

  استحقاق محدد
  

  مالياإلج
               الموجودات

 - -  -  - -  -      نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 -       -    -    أخرىة ماليمؤسسات أرصدة لدى بنوك و 

 -                 استثمارات
           -    قروض وسلف، صايف
               إجمالي الموجودات

               المطلوبات وحقوق المساهمين

 -     - -  -  -    أخرى ليةماأرصدة لبنوك ومؤسسات 
      -        ودائع للعمالء

  -   - -  -  -    لدعم رأس املال صكوك
 - -  -  - -  -    حقوق ملكية

       -        المطلوبات وحقوق المساهمين إجمالي
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٦ -

  مخاطر السيولة (تتمة) - ٣٣
    تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات (تتمة)  )ب

  
  
  

  (باآلف الرياالت السعودية)        

 
  أشهر ٣خالل  ٢٠١٤م

  

 راشه ١٢اىل  ٣من 
 

  خالل سنة 

 

 سنوات ٥من سنة إىل 

  

  سنوات ٥اكثر من 

  

  اكثر من سنة

  بدون تاريخ  

  استحقاق حمدد

 

  اإلمجايل

             املوجودات

 -  - - -  -  -    نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 -      -      أخرىة ماليمؤسسات أرصدة لدى بنوك و 

 -  - -         استثمارات

          -   قروض وسلف، صايف
             

             إمجايل املوجودات

             املطلوبات وحقوق املسامهني

 -    -  -  -    الية أخرىمأرصدة لبنوك ومؤسسات 

       -      ودائع للعمالء

 -  - -   -   -   لدعم رأس املال صكوك

 -  - - -  -  -    حقوق ملكية

       -      إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٧ -

  قياس القيمة العادلة  - ٣٤
  

راغبة يف ذلك بشروط  القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف
تعامل عادلة يف السوق األجدى للمجموعة. القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من خماطر 

  عندما يكون غري عامل.
  

القيم العادلة لألدوات املالية ــ باستثناء االستثمارات املقيدة بالتكلفة املطفأة ــ ال ختتلف بشكل 
"د"). القيم العادلة  ٥ة يف القوائم املالية املوحدة (انظر اإليضاح جوهري عن القيم الدفرتية الوارد

للقروض والسلف، وودائع العمالء ذات العموالت، والصكوك، وأرصدة البنوك واملؤسسات املالية 
األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف بصورة جوهرية عن القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية، 

املتفق عليها  سعارالعمولة احلالية ألدوات مالية مماثلة غري خمتلفة بشكل جوهري عن اال سعارالكون 
مبوجب عقود ومن حيث املدة املتفق عليها مع البنوك سواًء حال موعد استحقاق استالمها من البنوك 

لفة املطفأة، على أو تسليمها للبنوك. حتدد القيم العادلة املقدرة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتك
يف حال السندات ذات  سعاروفرها أو باستخدام مناذج االت داملتداولة بالسوق عن سعارأساس اال

  ). "د" ٥ه االستثمارات يف اإليضاح (ذعادلة هللة امالسعر الثابت. مت االفصاح عن القي
  

باستخدام أسلوب  السوق املتداول حال توفرها أو اساس اسعارحتدد القيم العادلة للمشتقات على 
  التقييم املالئم.

  
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
  

  ).املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية (دون تعديل أو مواربة سعاراال المستوى األول:
  

املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أساليب تقييم  سعاراال المستوى الثاني:
  أخرى حبيث تستند مجيع املدخالت اجلوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

  
  طرق تقييم ال ترتكز معطيا�ا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوق. المستوى الثالث:
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٧ -

  قياس القيمة العادلة  - ٣٤
  

راغبة يف ذلك بشروط  القيمة العادلة هي القيمة اليت يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف
تعامل عادلة يف السوق األجدى للمجموعة. القيمة العادلة لاللتزام تعكس ما يرتبط به من خماطر 

  عندما يكون غري عامل.
  

القيم العادلة لألدوات املالية ــ باستثناء االستثمارات املقيدة بالتكلفة املطفأة ــ ال ختتلف بشكل 
"د"). القيم العادلة  ٥ة يف القوائم املالية املوحدة (انظر اإليضاح جوهري عن القيم الدفرتية الوارد

للقروض والسلف، وودائع العمالء ذات العموالت، والصكوك، وأرصدة البنوك واملؤسسات املالية 
األخرى املقيدة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف بصورة جوهرية عن القيم الدفرتية الواردة يف القوائم املالية، 

املتفق عليها  سعارالعمولة احلالية ألدوات مالية مماثلة غري خمتلفة بشكل جوهري عن اال سعارالكون 
مبوجب عقود ومن حيث املدة املتفق عليها مع البنوك سواًء حال موعد استحقاق استالمها من البنوك 

لفة املطفأة، على أو تسليمها للبنوك. حتدد القيم العادلة املقدرة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتك
يف حال السندات ذات  سعاروفرها أو باستخدام مناذج االت داملتداولة بالسوق عن سعارأساس اال

  ). "د" ٥ه االستثمارات يف اإليضاح (ذعادلة هللة امالسعر الثابت. مت االفصاح عن القي
  

باستخدام أسلوب  السوق املتداول حال توفرها أو اساس اسعارحتدد القيم العادلة للمشتقات على 
  التقييم املالئم.

  
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
  

  ).املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية (دون تعديل أو مواربة سعاراال المستوى األول:
  

املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أساليب تقييم  سعاراال المستوى الثاني:
  أخرى حبيث تستند مجيع املدخالت اجلوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.

  
  طرق تقييم ال ترتكز معطيا�ا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوق. المستوى الثالث:
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٨ -

  قياس القيمة العادلة (تتمة)  - ٣٤
  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)  

  م (باآلف الرياالت السعودية)٢٠١٥ 
اإلجمالي      المستوى الثالث المستوى الثاني   المستوى األول 

              موجودات مالية
       بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

   -  -     استثماراديق صن
   -  -    اسهم

       الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل 
   -  -    اسهم
   -  -  مشتقات
   -   المجموع

         مطلوبات مالية
   -  -  مشتقات
     -  -  المجموع

  (باآلف الرياالت السعودية) م٢٠١٤ 

اإلمجايل      املستوى الثالث املستوى الثاين   املستوى األول 
              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

  
عمولة خاصة آنية، ومقايضات  اسعارت املصنفة يف املستوى الثاين من مقايضات باملشتقاتتكون 
، وخيارات، وعقود صرف أجنيب آنية ومستقبلية، وخيارات ُعمالت وغريها من األدوات املالية ُعملة

املشتقة األخرى. يتم تقييم هذه املشتقات بصورة عادلة من خالل مناذج التقييم اخلاصة بالبنك. 
ات املدخلة يف مناذج التقييم هذه تستند إىل املعايري املرصودة يف األسواق اليت يتم االجتار من والبيان

  خالهلا والصادرة عن مقدمي اخلدمة لبيانات األسواق املستخدمة على نطاق واسع.
  

م و ٢٠١٥يف  خالل السنة احلالية والسنة املاضية، مل يتم إجراء مناقالت ما بني املستويات
  يتم تصنيف االستثمارات اجلديدة اليت يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن املستويات املالئمة.. م٢٠١٤

  
 مليون  ٣,٤٤م: ٢٠١٤سعودي ( مليون  ٣,٤٤حيث مت تنفيذ استثمارات تصل إىل 

  سعودي) بسعر التكلفة وبالتايل ال يتم التقييم بعدالة.
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٩ -

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - ٣٥
  
امل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة وجملس اإلدارة بأن يتع

ختضع التعامالت مع األطراف ذات  السوق. سعاراملعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ال
العريب  العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد

املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  ٣١السعودي. كانت األرصدة كما يف 
  :على النحو التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    من رأس مال البنك. %٥ميثل كبار املسامهني حصة ملكية تتجاوز 
فيما يلي حتليال باإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف 

  القوائم املالية املوحدة:
  

 
 

  

  
التنفيذية خالل السنة إمج�ىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 

          :على النحو التايل

 

الصالحية يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين ميلكون 
          واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

      بنك باكستان الوطني (مساهم)

    أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أرصدة       

تعهدات التزامات و        
      

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
 وكبار المساهمين والجهات المنتسبة لهم

     

      
    قروض وسلف  

عمالءللودائع        

ىذمم مدينة أخر        

تعهدات التزامات و        

السعودية باآلف الرياالت     
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

    دخل عموالت خاصة  

    مصاريف عموالت خاصة  

    دخل اتعاب وعموالت  

عضاء اإلدارة التنفيذيةأمكافآت        

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

للموظفني جلمزايا قصرية األ       

    مزايا �اية اخلدمة  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٧٩ -

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - ٣٥
  
امل البنك خالل دورة أعماله العادية مع أطراف ذات عالقة. وترى اإلدارة وجملس اإلدارة بأن يتع

ختضع التعامالت مع األطراف ذات  السوق. سعاراملعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ال
العريب  العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد

املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  ٣١السعودي. كانت األرصدة كما يف 
  :على النحو التايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    من رأس مال البنك. %٥ميثل كبار املسامهني حصة ملكية تتجاوز 
فيما يلي حتليال باإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف 

  القوائم املالية املوحدة:
  

 
 

  

  
التنفيذية خالل السنة إمج�ىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 

          :على النحو التايل

 

الصالحية يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين ميلكون 
          واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

      بنك باكستان الوطني (مساهم)

    أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى  

للبنوك واملؤسسات املالية األخرى أرصدة       

تعهدات التزامات و        
      

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
 وكبار المساهمين والجهات المنتسبة لهم

     

      
    قروض وسلف  

عمالءللودائع        

ىذمم مدينة أخر        

تعهدات التزامات و        

السعودية باآلف الرياالت     
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

    دخل عموالت خاصة  

    مصاريف عموالت خاصة  

    دخل اتعاب وعموالت  

عضاء اإلدارة التنفيذيةأمكافآت        

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

للموظفني جلمزايا قصرية األ       

    مزايا �اية اخلدمة  
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨٠ -

    التعويضات  - ٣٦
 باآلف الرياالت السعودية   ٢٠١٥م

 عدد الموظفين فئات الموظفين
أساس  ة (علىثابت اتتعويض 

 االستحقاق)
ساسغيرة (على أمت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

عالمجمو   
        

مؤسسة النقد  كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل         
         جماالت الرقابةيف  وناملشمول وناملوظف
نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف         

خرونآموظفون          
        موظفون من الباطن

        
        المجموع

        
ومنافع  )(على أساس االستحقاقتعويضات متغيرة   

موظفين أخرى    
   

 
    

فع موظفين أخرىمنا         
الموظفينوالمصروفات المتعلقة بإجمالي الرواتب          

 باآلف الرياالت السعودية   ٢٠١٤م

 عدد املوظفني فئات املوظفني
ساس ة (على أثابت اتتعويض 

 االستحقاق)
اسغرية (على أسمت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

 اجملموع
        

مؤسسة النقد  ذيني املوافق عليهم من قبلكبار التنفي         

         جماالت الرقابةيف  وناملشمول وناملوظف

نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف         

خرونآموظفون          

باطنموظفون من ال         
        

        اجملموع
        

منافع و  (على أساس االستحقاق)تعويضات متغرية   

موظفني أخرى    

   
 

    

    منافع موظفني أخرى    

وظفنيواملصروفات املتعلقة باملإمجايل الرواتب          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨١ -

  التعويضات (تتمة)  - ٣٦
  فلسفة برنامج األجور والمزايا

يتم إقرار مستويات الرواتب واملزايا وما يرتبط �ا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما 
يتخلله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي 

واليت تتغاير مع مستويات  وظفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعوديةواالقليمي فيما يتعلق مب
  . أي خماطر مرتبطة �ااألداء الدورية و 

  
من رواتب وبدالت ومكافآت دورية ومزايا تغرية املثابتة و الدفعات خليط من التعويضات من ال تتكون

   الصناعة املصرفية يف اململكة العربية السعودية. غري نقدية تتوافق مع املعايري والقيم املتعارف عليها يف
  

طبقًا لنظام العمل السعودي والسياسات الداخلية للبنك ف�ن مكافأة �اية اخلدمة للموظفني تستحق 
م مبلغ ٢٠١٥الدفع يف �اية مدة خدمة املوظف. بلغت مكافأة �اية اخلدمة القائمة يف �اية ديسمرب 

  . سعودي) لایر مليون ١٥٢,٤٨م: ٢٠١٤( سعودي لایرمليون  ١٩٥,٦
  

ينطبق برنامج األجور واملزايا على مجيع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التابعة يف 
  إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 

  
:وتشمل مجيع الرواتب وما يف حكمها مع ما يتصل بالوظائف من بدالت   تعويضات ثابتة

  وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.ومزايا 
  

:وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة باألداء   تعويضات متغيرة
وهي ليست ثابتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة باألداء 

  واملؤسسة. الناجح على مستوى الفرد واجملموعة
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨١ -

  التعويضات (تتمة)  - ٣٦
  فلسفة برنامج األجور والمزايا

يتم إقرار مستويات الرواتب واملزايا وما يرتبط �ا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما 
يتخلله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي 

واليت تتغاير مع مستويات  وظفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعوديةواالقليمي فيما يتعلق مب
  . أي خماطر مرتبطة �ااألداء الدورية و 

  
من رواتب وبدالت ومكافآت دورية ومزايا تغرية املثابتة و الدفعات خليط من التعويضات من ال تتكون

   الصناعة املصرفية يف اململكة العربية السعودية. غري نقدية تتوافق مع املعايري والقيم املتعارف عليها يف
  

طبقًا لنظام العمل السعودي والسياسات الداخلية للبنك ف�ن مكافأة �اية اخلدمة للموظفني تستحق 
م مبلغ ٢٠١٥الدفع يف �اية مدة خدمة املوظف. بلغت مكافأة �اية اخلدمة القائمة يف �اية ديسمرب 

  . سعودي) لایر مليون ١٥٢,٤٨م: ٢٠١٤( سعودي لایرمليون  ١٩٥,٦
  

ينطبق برنامج األجور واملزايا على مجيع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات التابعة يف 
  إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 

  
:وتشمل مجيع الرواتب وما يف حكمها مع ما يتصل بالوظائف من بدالت   تعويضات ثابتة

  وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.ومزايا 
  

:وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة باألداء   تعويضات متغيرة
وهي ليست ثابتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة باألداء 

  واملؤسسة. الناجح على مستوى الفرد واجملموعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

225



  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨٢ -

    كفاية رأس المال  - ٣٧
إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من مؤسسة النقد 

  العريب السعودي لضمان قدرة البنك على االستمرار واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية.
  
تفرض مؤسسة النقد العريب أمساهلا بشكل دوري. ية ر مدى كفام إدارة اجملموعة مبراقبة استخدام و قو ت

السعودي على اجملموعة 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 

  .أو أكثر %٨البالغ 
  
أمساهلا باستخدام املعدالت واملرجحات املعتمدة من مؤسسة النقد العريب ية ر م اجملموعة مبراقبة كفاقو ت

السعودي. تقيس هذه املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس مال اجملموعة املؤهل مع 
لمشتقات باستخدام مبلغ مرجح مة مركزها املايل وااللتزامات والقيمة اإلمسية لئاقاملوجودات املدرجة يف 

   سبية.ناطرها الر خماالظه
  

 ١اعتباراً من  ٣أصدرت مؤسسة النقد العريب السعودي تعليما�ا النهائية خبصوص تطبيق مبادئ بازل 
. وبناًء عليه، أدى هذا التطبيق إىل إجراء تعديالت جوهرية يف احتساب رأس املال م٢٠١٣يناير 

ة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل. يبني اجلدول التايل ملخصاً األساسي واملوجودات املرجح
للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل ورأس املال األساسي ومعدالت كفاية رأس 

  اجلديدة: ٣املال وفقاً ملبادئ بازل 
 

م٢٠١٥  م٢٠١٤    

 

 رأس المال المؤهل
ة)(باآلف الرياالت السعودي  

ة نسبة كفاي  
 رأس المال 

 رأس املال املؤهل 
ة)(باآلف الرياالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس املال

     

)١املستوى رأس املال األساسي (       

)٢ املستوى( املساندرأس املال    -    

األساسي ورأس املال املساند  رأس املال
)٢+١(  

 
 

 
 

  
 

 
 

  
يتكون رأس املال األساسي ـــ املستوى األول ـــ للمجموعة كما يف �اية السنة من رأس املال   

واالحتياطي النظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى واألرباح املبقاة وبعض التعديالت على 
. والعنصر ٣بازل مبادئ النقد العريب السعودي للتمشي مع رأس املال النظامي وفقاً ملتطلبات مؤسسة 

املكون اآلخر لرأس املال النظامي هو رأس املال املساند والذي يتألف من صكوك مصدرة من قبل 
  اجملموعة وخمصصات احملفظة املقبولة. 
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨٣ -

  كفاية رأس المال (تتمة)  - ٣٧
  

اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر تستخدم 
وخماطر السوق وأسلوب املؤشر األساسي ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر باجملموعة املسئولية 
جتاه التأكد من أن احلد األدىن من رأس املال النظامي يتماشى مع متطلبات مؤسسة النقد العريب 

  ية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس املال.السعودي. يتم تقدمي إقرارات ربع سنو 
  

  
  إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  - ٣٨

خدمات إدارة تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك (شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال") 
. تشتمل هذه ا متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة)استشارية لعمالئه وخدمات استثمار

ون مع ابالتع يةستثمار اافظ على أساس اختياري وغري اختياري وإدارة صناديق اخلدمات على إدارة حم
ب�دار�ا هي  اجلزيرة كابيتال شركة قومتاليت االثىن عشر . إن الصناديق حمرتفنيستثمار امستشاري 

صندوق اخلري لألسهم العاملية، وصندوق الثريا لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم اليابانية، 
للسلع، وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية،  وصندوق الطيبات لألسهم السعودية، وصندوق القوافل

، وصندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل، وصندوق اجلزيرة املتنوع ٢وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية 
جلزيرة ألسهم اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق ا

 األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةستثمارية اومجيعها صناديق األسواق العاملية الناشئة. 
ومها صندوقان  ٢باستثناء صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية 

 لألسهم اليابانية ملشارقوا لألسهم األوروبية والثريا لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلريمقفالن. 
فيستثمر يف األسهم احمللية.  لألسهم السعودية باالستثمار يف األسهم األجنبية أما صندوق الطيبات

  باالجتار يف السلع على أساس املراحبة. للسلع ويقوم صندوق القوافل
  

يل األجل وتوفري إىل توفري منو لرأس املال طو  ألسهم األسواق العاملية الناشئةيسعى صندوق اجلزيرة 
دخل من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة يف األسواق الناشئة. أما صندوق اجلزيرة اخلليجي 
للدخل فيسعى إىل تنمية رأس املال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثمار يف األسهم 

جلسور، واملتنوع املتوازن، واملتنوع املتنوع ااخلليجية املتوافقة مع أحكام الشريعة. أما صناديق اجلزيرة: 
  .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق اجلزيرة االستثمارية

  
ملة بوالص التكافل توفر اجملموعة خدما�ا أيضًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حل

 ٢٧٫٩ت الوساطة املالية مبلغ األصول اليت حتتفظ �ا اجملموعة حتت بند خدما التعاوين. بلغ إمجايل
سعودي). وبلغت األصول اليت حتتفظ �ا  مليار  ٣٤,١م: ٢٠١٤سعودي ( مليار 

مليار  ٢,٣م: ٢٠١٤سعودي ( مليار  ٢,٦اجملموعة يف إطار خدما�ا إلدارة األصول مبلغ 
  .(سعودي  

 باآلف الرياالت السعودية   
م٢٠١٥    م٢٠١٤    

    خماطر االئتمان  

    خماطر العمليات  

    خماطر السوق  

موجودات مرجحة املخاطر – ١إمجايل الركن     ,   
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  بنك الجزيرة
  )شركة مسامهة سعودية(

  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  ةالمنتهي ةللسن

- ٨٤ -

    المنشآت غير الموحدة  - ٣٩
شآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية ضمن القوائم يصف اجلدول التايل أنواع املن

  املالية املوحدة للمجموعة على الرغم من أن اجملموعة لديها حصة يف هذه املنشآت:
  

الحصة التي تملكها   طبيعة المنشأة والغرض منها    نوع المنشأة المهيكلة
  المجموعة

  إجمالي األصول
  ديةباآلف الرياالت السعو 

تتوىل شركة اجلزيرة لألسواق املالية ("اجلزيرة      صناديق استثمار
كابيتال") وهي شركة تابعة لبنك اجلزيرة إدارة 

  الصناديق التالية:

  
  

  نسبة الملكية (%)

  

  ٢٣٧,٧٩٢  %١٩,٤٥  لألسهم اليابانية ملشارقصندوق ا    

  ٢١٢,٧٦٨  %٢٣,٥٤  لألسهم األوروبية الثرياصندوق     

  ٣٧,٩٤٤  %٧٦,٢١  زيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئةصندوق اجل    

  ١٠,٧١٨  %٩٣,٣٤  صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن    

  ٣٢,٩٥٧  %٦٧,٨٣  صندوق اجلزيرة اخلليجي    

  ٤٢,٢٩٠  %٤٣,٦٤  صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية    
  

موعة يف املنشآت املهيكلة غري يوضح اجلدول التايل حتليًال بالقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ �ا اجمل
  مولكة:أقصى خماطر قد تتعرض هلا اجملموعة هي خسارة القيمة الدفرتية لألصول املاملوحدة. 

  
  باآلف الرياالت السعودية  صناديق استثمار ـــ القيمة الدفترية

  ٤٥,٠٤٩  لألسهم اليابانية ملشارقصندوق ا

  ٤٩,٨٥٤  لألسهم األوروبية الثرياصندوق 

  ٢٨,٦٠٨  اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة صندوق

  ٩,٩٥٦  صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن

  ٢٢,١٨٥  صندوق اجلزيرة اخلليجي

  ١٦,٧٣٤  صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية

  
    التكافل التعاوني  - ٤٠

جب متطلبات نظام يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة مع أحكام الشريعة. ومبو 
التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة مؤسسة 

    مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية. 
تأسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدراجها يف السوق املالية السعودية (تداول) وحصلت على 

وباشرت أنشطة  م٢٠١٣اولة املهنة من مؤسسة النقد العريب السعودي يف ديسمرب ترخيص مز 
. متلك اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل م٢٠١٤االكتتاب بالتكافل اعتبارًا من يناير 

م. ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت ٢٠١٥ديسمرب  ٣١كما يف   %٣٥تعاوين مقدارها 
تنتقل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره مؤسسة النقد سوف 

  العريب السعودي حسب األصول. 
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  ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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- ٨٥ -

  التغيرات المستقبلية للسياسات المحاسبية  - ٤١
   

ل فيما يلي املعايري الصادرة وغري نافذة التطبيق حىت تاريخ إصدار اجملموعة للقوائم املالية املوحدة. متث
القائمة التالية املعايري والتفسريات الصادرة واليت تتوقع اجملموعة تطبيقها يف املستقبل. تنوي اجملموعة 
تطبيق هذه املعايري عندما حيني موعد تطبيقها الفعلي. تقّيم اجملموعة يف الوقت الراهن أثر تطبيق 

وتواريخ تطبيقها. فيما يلي ملخصاً  املعايري والتعديالت أدناه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة
  :م٢٠١٦يناير  ١للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت اليت ستصبح نافذة التطبيق اعتباراً من 

  
للفترات  تاريخ التطبيق

اعتباراً من اآلتي
م٢٠١٨يناير  ١األدوات املالية)٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

م٢٠١٧يناير  ١إيرادات العقود مع العمالء)١٥ارير املالية رقم (املعيار الدويل للتق
م٢٠١٦يناير  ١احلسابات املؤجلة النظامية)١٤املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
)١١(

احملاسبة على استحواذات احلصص يف العمليات 
املشرتكة

  
م٢٠١٦ يناير ١

) ١٦تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
)٣٨و (

  
  توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واالطفاء

  
م٢٠١٦يناير  ١

) ١٦تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
  )٤١و (

  
  الزراعة: األشجار املنتجة

  
م٢٠١٦يناير  ١

م٢٠١٦يناير  ١  حقوق امللكية يف القوائم املالية املستقلةطريقة   )٢٧تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  )٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل رقم (١٠(
بيع أو توزيع األصول بني املستثمر وشركته املرتبطة 

  أو احملاصة
  
م٢٠١٦يناير  ١

التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية   ملاليةتعديالت على املعايري الدولية للتقارير ا
  ٢٠١٤ -  ٢٠١٢دورة 

  
م٢٠١٦يناير  ١

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  )٢٨) ومعيار احملاسبة الدويل (١٢) و (١٠(

  
  املنشآت االستثمارية: تطبيق استثناء التوحيد

  
  م٢٠١٦يناير  ١

  م٢٠١٦يناير  ١  مبادرات االفصاح  )١ر احملاسبة الدويل رقم (تعديالت على معيا

  
  أرقام المقارنة  -  ٤٢

  
  مت إعادة تصنيف بعض ارقام السنة املاضية كي تتوافق مع العرض للسنة احلالية.

  
  موافقة مجلس اإلدارة  -  ٤٣

  
هـ  ١٤٣٧ مجادى األول ٦اعتمدت القوائم املالية املوحدة للنشر من قبل جملس اإلدارة بتاريخ 

  ).م٢٠١٦فرباير  ١٥(املوافق 
  

   ةالثالث الركيزة ٣افصاحات بازل   -٤٤
  

، جيب أن تعرض بعض اإليضاحات الكمية والنوعية، واليت ال ةالثالث الركيزة ٣مبوجب إفصاحات بازل 
باإلضافة إىل التقرير السنوي وذلك كما  www.baj.com.saيلزم أن ختضع للمراجعة، يف موقع الشركة 

  قبل مؤسسة النقد العريب السعودي.هو مطلوب من 
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 عام - 3
بـ  كون هذه القوائم املالية من القوائم املالية لبنك اجلزيرة )"البنك"( وشركاته التابعة )ُيشار هلا مجيعاً تت

 يف اململكة العربية السعودية شركة مسامهة سعوديةكبنك اجلزيرة )"البنك"(  تأسس "اجملموعة"(. 
(. م1372يونيو  71هـ )1132مجادى الثاين  17 الصادر بتاريخ/م 46امللكي رقم  مبوجب املرسوم

ت إليه نتقلأن ا( بعد م1376أكتوبر  3هـ )1136شوال  16أعماله بتاريخ  ممارسة بدأ البنكوقد 
يعمل البنك مبوجب السجل  .فروع بنك باكستان الوطين يف اململكة العربية السعودية عمليات

 (،م1376 يوليو 77هـ )1136رجب  73الصادر يف جدة بتاريخ  4111111271التجاري رقم 
 41و فرعاً( 76: م7112) فرعاً  11 وعددهايف اململكة العربية السعودية من خالل شبكة فروعه 

كما بلغ عدد يف اململكة العربية السعودية   (مركز حتويالت فورية 11 م:7112حتويالت فورية )مركز 
 .موظفاً( 7.176: م7112موظفاً ) 7.713موظفيه 

 
 عنوان املركز الرئيسي للبنك هو كما يلي:

 
 بنك اجلزيرة

 النهضة، طريق امللك حي
 71447جدة  - 6777ص.ب 
 العربية السعوديةاململكة 

 
مبدأ توافقة م  أحكام الشريعة )امل املصرفيةواملنتجات تقدمي كافة أنواع اخلدمات  إىللبنك ا يهدف

العمالت األجنبية  وحتويالتواملشاركة  والتورق اإلجارةستصناع و املراحبة واال وتشمل( جتنب الفائدة
ة مت تأسيسها رقابة شرعية مستقل مؤسسةاملوافقة واإلشراف عليها من  متت، واليت والصكوك)الوعد( 

 يتم تداول اسهم البنك يف السوق املالية السعودية )تداول(. من قبل البنك.
 التالية:والشركة الزميلة للبنك وشركاته التابعة  تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة القوائم املالية

 شركات تابعة:

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

 ةنسبة الملكية )مباشر 
 13ما في ( كةوغير مباشر 

  م6132 ديسمبر

 ةنسبة امللكية )مباشر 
( كما يف ةوغري مباشر 

 م7112 ديسمرب 11
 شركة اجلزيرة لألسواق املالية

 (اجلزيرة كابيتال)
اململكة العربية 

 %111  %311  أصول إدارةوساطة و   السعودية
 

للتطوير مان شركة أ
 واالستثمار العقاري

 

اململكة العربية 
 السعودية

 اتالضمان دارةحفظ وإ 
 نيابة عن البنكالعقارية 

  
311% 

  
111% 

 
 :زميلة شركة

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

 ةنسبة الملكية )مباشر 
 13( كما في ةوغير مباشر 

  م6132 ديسمبر

 ةنسبة امللكية )مباشر 
( كما يف ةوغري مباشر 

 م7112 ديسمرب 11
اململكة العربية  شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

 وديةالسع
منتجات احلماية  

واالدخار املتوافقة م  
 أحكام الشريعة

  
 

13% 

  
 

12% 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية -6
 

  اإلعدادس اأس (أ 
 األنظمةب االلتزام (3)

مؤسسة الصادرة عن للمؤسسات املالية  للمعايري احملاسبية مت إعداد القوائم املالية املوحدة طبقاً 
الصادرة عن جملس املعايري احملاسبية  للتقارير املالية لمعايري الدوليةطبقًا لو النقد العريب السعودي 

نظام أحكام م  نظام مراقبة البنوك و  تتماشىليعد البنك قوائمه املالية املوحدة كما   .الدولية
   للبنك. األساسيوالنظام  اململكة العربية السعودية يف الشركات

 والعرض س القياساأس (6)

اس بالقيمة العادلة ائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية بإستثناء القيمت إعداد القو 
قتناة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة من املالية املدوات للمشتقات واأل

يتم اليت  اليةاملأو املطلوبات املوجودات باإلضافة إىل ذلك، فإن . اآلخر خالل الدخل الشامل
 عرضهاــ يتم  التكلفةبأو فيما عدا ذلك تظهر ــ عالقة حتوط من خالل  القيمة العادلةبالتحوط هلا 

 التحوط هلا.القيمة العادلة بقدر املخاطر اليت يتم ب
 
 عملة التشغيل والعرض (1)

هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل والعرض للبنك.  يتم عرض
  سعودي.  الـريمقربة ألقرب ألف املعلومات املالية  عرضاء ما يشار إليه خالف ذلك، يتم باستثن
كل منشأة يف اجملموعة عملتها التشغيلية اخلاصة هبا ويتم قياس البنود الواردة يف القوائم املالية   حتدد

 ألسواق املاليةاجلزيرة ل شركةالعملة التشغيلية لكل من  .لكل منشأة باستخدام العملة التشغيلية
 هي الريال السعودي أيضاً. شركة أمان للتطوير واالستثمار العقاريو  (كابيتالاجلزيرة  )

  
 س توحيد القوائم الماليةاأس  (ب

يتم إعداد  .وشركاته التابعةبنك اجلزيرة كل من القوائم املالية لمن القوائم املالية املوحدة  تتكون
ها إعداد القوائم املالية عناليت يتم املالية لسنة ل سنة مالية مماثلة عنالتابعة  للشركاتالقوائم املالية 

   سياسات حماسبية مماثلة. استخدامبللبنك 
شاهبة امللعمليات مماثلة لسياسات حماسبية وطرق تقييم  استخداممت اعداد القوائم املالية املوحدة ب

  .خرى يف ظروف مماثلةاألنشطة األو 
 التابعة الشركات (3)

عندما يكون  منشأةالبنك. يسيطر البنك على  اخلاضعة لسيطرة املنشآتالتابعة هي  كاتالشر 
ولديه القدرة على التأثري على تلك  املنشأةللبنك حقوق أو عوائد متغرية نامجة عن ارتباطه هبذه 

 الثالثة املعايريجيب أن تتحقق  ،السيطرةتعريف ولتحديد  .املنشأةالعوائد من خالل سيطرته على 
 التالية: 

 .املنشأةعلى  نفوذ للمجموعةأن يكون  .أ
 .باملنشأةعوائد متغرية ناجتة عن ارتباطه يف حقوق  تعرض للمخاطر أو  للمجموعةأن يكون  .ب
 .هاعوائدحجم للتأثري على  املنشأةعلى  نفوذها استخدامالقدرة على  للمجموعةأن يكون  .ج

 اشارتإذا ما فيها املستثمر  املنشأة طرة علىتقييم مدى استمرارها يف السيتقوم اجملموعة بإعادة 
 . واحد أو أكثر من معايري السيطرة يفإىل أن هناك تغريات والظروف  احلقائق

تم فيه نقل السيطرة إىل البنك ويتم التوقف يمن التاريخ الذي اعتبارًا التابعة  الشركاتيتم توحيد 
 الشركاتنقل السيطرة من البنك. إن نتائج  تم فيهيمن التاريخ الذي اعتبارًا عن عملية التوحيد 

من املوحدة يتم إدراجها يف قائمة الدخل  ــ إن وجدت ــ أو املباعة خالل السنةاملقتناة التابعة 
 .ما يقتضي األمر حسبـــ  أو حىت تاريخ البي  االقتناءتاريخ 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -6
 لية )تتمة(س توحيد القوائم المااأس  (ب

 
 الحصة غير المسيطرة (6)

اليت ال الشركات التابعة احلصة من صايف الدخل وصايف موجودات  احلصة غري املسيطرةمتثل 
ويتم عرضها بشكل منفصل ، التابعة شركاتهلكها البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف مي

املركز املايل  يف قائمةحقوق املسامهني عرض ضمن ضمن قائمة الدخل املوحدة ،كما تُ 
متعلقة  أي خسائرالعائدة ملسامهي البنك. يتم حتميل قوق احلاملوحدة بشكل منفصل عن 

 يتسبب يفذلك  كانباحلصة غري املسيطرة يف منشأة تابعة على احلصة غري املسيطرة حىت لو  
ـــ البنك يف شركة تابعة  حصةالتغيريات يف  يتم احتسابرصيد احلصة غري املسيطرة. عجز 

كمعامالت حقوق   ـــواليت ال تؤدي إىل فقدان السيطرة على الشركة التابعة من جانب البنك 
  .ملكية

 

 عند التوحيد العملياتاستبعاد  (1)
وأي إيرادات ومصاريف غري حمققة )باستثناء األرباح أو اخلسائر الناجتة  رصدةيتم استبعاد األ
إعداد  عندت بني أعضاء اجملموعة التعامال الناجتة عناألجنبية(  العمالتعن التعامل ب

القوائم املالية املوحدة. ويتم استبعاد اخلسائر غري احملققة بنفس الطريقة لألرباح غري احملققة 
 ال يوجد دليل على اخنفاض القيمة. فقط يف حالة أنه

 
 

 شركات زميلة االستثمار في  (4)
 تسجيلًا جوهرياً. يتم مبدئيًا نفوذ اجملموعة عليها متارساليت  الشركاتهي الشركات الزميلة 

، امللكيةحقوق وفقًا لطريقة  بعد ذلكوحتتسب بالتكلفة الشركات الزميلة ات يف االستثمار 
أو  احملتسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةبالقيمة املوحدة ويتم إدراجها يف قائمة املركز املايل 

 أيهما أقل ــالقيمة القابلة لالسرتداد 
يف  االقتناءتغيريات ما بعد  اً التكلفة زائد تسبة وفقًا لطريقة حقوق امللكيةاحملمتثل القيمة 

)احلصة من النتائج واالحتياطيات  الشركة الزميلةمن صايف موجودات  اجملموعةحصة 
يف  االخنفاض املرتاكمة على أساس آخر قوائم مالية متوفرة( ناقصاً ( اخلسائر) واملكاسب/

 إن وجد ــ القيمة
خسارة  كان من الضروري تسجيلما إذا  تقرر اجملموعة ، امللكيةحقوق يق طريقة بعد تطب

. وحتدد اجملموعة يف كل تاريخ من الزميلة الشركةيف  على استثمارها إضافية الخنفاض القيمة
يدل على اخنفاض قيمة  كان هناك أي دليل موضوعي  ذاإ ما تواريخ إعداد القوائم املالية

على أنه الفرق  االخنفاضيف هذه احلالة حتتسب اجملموعة قيمة و الزميلة. الشركة يف  االستثمار
 بإظهاروتقوم  والقيمة الدفرتية لالستثمار الشركة الزميلةها من دادبني القيمة املمكن اسرت 

 " يف قائمة الدخل املوحدة.الشركة الزميلةيف  )اخلسارة(/الربحيف "احلصة  الفرق ضمن
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ويتم عرضها بشكل منفصل ، التابعة شركاتهلكها البنك بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف مي
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 شركات زميلة االستثمار في  (4)
 تسجيلًا جوهرياً. يتم مبدئيًا نفوذ اجملموعة عليها متارساليت  الشركاتهي الشركات الزميلة 
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خسارة  كان من الضروري تسجيلما إذا  تقرر اجملموعة ، امللكيةحقوق يق طريقة بعد تطب

. وحتدد اجملموعة يف كل تاريخ من الزميلة الشركةيف  على استثمارها إضافية الخنفاض القيمة
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 )تتمة( المحاسبيةملخص ألهم السياسات  -6
  س توحيد القوائم المالية )تتمة(اأس  (ب

 )تتمة(شركات زميلة االستثمار في ( 4)
 شركة زميلةيف  االستثماريف القيمة املعرتف هبا سابقًا فيما يتعلق ب االخنفاضإن خسارة 

القيمة الدفرتية لالستثمار  حبيث تبقىاملوحدة من خالل قائمة الدخل قيدها ميكن عكس 
)قبل تكوين امللكية حقوق  احملتسبة وفقًا لطريقةبقيمتها املوحدة قائمة املركز املايل  يف

 .أيهما أقل ــ يف القيمة( أو القيمة القابلة لالسرتداد االخنفاضخمصص 
بقدر وشركاهتا الزميلة التعامالت بني اجملموعة غري احملققة من سائر اخلو  األرباحيتم استبعاد 

 لك الشركات.اجملموعة يف ت حصة
 

 في السياسات المحاسبية اتالتغير ج(     
م  تلك املتبعة يف املوحدة عداد هذه القوائم املالية إالسياسات احملاسبية املستخدمة يف  تتفق

تبين باستنثاء  م7112ديسمرب  11للسنة املنتهية يف املوحدة إعداد القوائم املالية السنوية 
أدناه  والتفسري اجلديد الواردعلى املعايري احلالية األخرى ديالت التعاملعايري اجلديدة التالية و 

 السنواتحلالية أو ا للسنةللمجموعة املوحدة تأثري جوهري على القوائم املالية  هلا ليسواليت 
 .السابقة

 
 معايير جديدة (3

تقارير املالية معيار ال"احلسابات النظامية املؤجلة"، يدخل  - 14رقم معيار التقارير املالية الدولية 
م أو بعد هذا التاريخ. 7116يناير  1حيز التنفيذ للفرتات املالية اليت تبدأ يف  14رقم الدولية 

يسمح للمنشأة اليت ختض  انشطتها إىل تنظيم املعدل باالستمرار يف تطبيق معظم سياساهتا احملاسبية 
ا للمعايري الدولية للتقارير املالية ألول احلالية بالنسبة ألرصدة احلسابات النظامية املؤجلة عند تطبيقه

احلاليني. كما أن املنشأة اليت ال معيار التقارير املالية الدولية مرة. ال ينطبق هذا املعيار على ُمعّدي 
تسمح هلا سياساهتا احملاسبية املتعارف عليها بأن تدرج املوجودات واملطلوبات وفقًا لتنظيم املعدل، 

السياسة ضمن سياساهتا احملاسبية املتعارف عليها، فلن يسمح هلا بإدراجهم أو اليت مل تطبق هذه 
 ألول مرة.معيار التقارير املالية الدولية عن التطبيق 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -6
 )تتمة( في السياسات المحاسبية اتالتغير ج( 

 تعديالت على المعايير القائمة  (6
معيار التقارير املالية "القوائم املالية املوحدة"، و   11رقم ارير املالية الدولية معيار التقتعديالت على  -

 71رقم  معيار احملاسبة الدويل"اإلفصاح عن احلصص يف منشآت أخرى" و   17رقم الدولية 
ليت حيز التنفيذ للفرتات املالية ا 11معيار التقارير املالية الدولية "االستثمار يف شركة زميلة"، يدخل 

م أو بعد هذا التاريخ، وهو يعاجل ثالث مواضي  نشأت عند تطبيق استثناء 7116يناير  1تبدأ يف 
معيار . وتوضح التعديالت على 11رقم معيار التقارير املالية الدولية املنشآت االستثمارية مبوجب 

بق على منشأة أم تابعة بأن االستثناء من عرض قوائم مالية موحدة ينط 11رقم التقارير املالية الدولية 
ملنشأة استثمارية عند قيام املنشأة االستثمارية بقياس مجي  منشآهتا التابعة بالقيمة العادلة. كما أن 

توضح أنه يتم توحيد القوائم املالية ملنشأة تابعة  11رقم معيار التقارير املالية الدولية التعديالت على 
بذاهتا ويقتصر عملها على توفري خدمات مساندة للمنشأة  ملنشأة استثمارية ليست منشأة استثمارية

االستثمارية. يتم قياس مجي  املنشآت التابعة األخرى ملنشأة االستثمار بالقيمة العادلة. إن التعديالت 
 -عند تطبيق طريقة حقوق امللكية  -تسمح للمستثمر  71على معيار احملاسبة الدويل رقم 
دلة املطبق بواسطة املنشأة الزميلة أو املشروع املشرتك للمنشأة باالحتفاظ بقياس القيمة العا

 االستثمارية مبقدار حصتها يف املنشآت التابعة.

معيار التقارير املالية "ترتيبات مشرتكة"، يدخل   11رقم معيار التقارير املالية الدولية تعديالت على  -
م أو بعد هذا التاريخ، تتطلب 7116يناير  1حيز التنفيذ للفرتات املالية اليت تبدأ يف  11الدولية 

منشأة هلا حصة يف عملية مشرتكة، حيث يتضمن نشاط العملية املشرتكة على أعمال، لكي تطبق، 
"جتمي  األعمال" واملعايري  - 1رقم معيار التقارير املالية الدولية بقدر حصتها، مجي  املبادئ يف 

 - 11رقم معيار التقارير املالية الدولية تتعارض م  متطلبات  األخرى اليت الللتقارير املالية الدولية 
معيار ترتيبات مشرتكة. إضافة لذلك، يُطلب من املنشآت االفصاح عن املعلومات املطلوبة من قبل 

وغريه من املعايري الدولية لتجمي  األعمال. كما تنطبق التعديالت أيضا  1رقم التقارير املالية الدولية 
ند تشكيل عملية مشرتكة إذا، وفقط إذا ساهم أحد األطراف بأحد األعمال القائمة على منشأة ع

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 

 مشرتكة جيب أال يعاد قياسها كان املشغل املشرتك حيتفظ بالسيطرة املشرتكة.يف عملية 
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 تعديالت على المعايير القائمة  (6
معيار التقارير املالية "القوائم املالية املوحدة"، و  – 11رقم ارير املالية الدولية معيار التقتعديالت على  -

 71رقم  معيار احملاسبة الدويل"اإلفصاح عن احلصص يف منشآت أخرى" و  – 17رقم الدولية 
ليت حيز التنفيذ للفرتات املالية ا 11معيار التقارير املالية الدولية "االستثمار يف شركة زميلة"، يدخل 

م أو بعد هذا التاريخ، وهو يعاجل ثالث مواضي  نشأت عند تطبيق استثناء 7116يناير  1تبدأ يف 
معيار . وتوضح التعديالت على 11رقم معيار التقارير املالية الدولية املنشآت االستثمارية مبوجب 

بق على منشأة أم تابعة بأن االستثناء من عرض قوائم مالية موحدة ينط 11رقم التقارير املالية الدولية 
ملنشأة استثمارية عند قيام املنشأة االستثمارية بقياس مجي  منشآهتا التابعة بالقيمة العادلة. كما أن 

توضح أنه يتم توحيد القوائم املالية ملنشأة تابعة  11رقم معيار التقارير املالية الدولية التعديالت على 
بذاهتا ويقتصر عملها على توفري خدمات مساندة للمنشأة  ملنشأة استثمارية ليست منشأة استثمارية

االستثمارية. يتم قياس مجي  املنشآت التابعة األخرى ملنشأة االستثمار بالقيمة العادلة. إن التعديالت 
 -عند تطبيق طريقة حقوق امللكية  -تسمح للمستثمر  71على معيار احملاسبة الدويل رقم 
دلة املطبق بواسطة املنشأة الزميلة أو املشروع املشرتك للمنشأة باالحتفاظ بقياس القيمة العا

 االستثمارية مبقدار حصتها يف املنشآت التابعة.

معيار التقارير املالية "ترتيبات مشرتكة"، يدخل  – 11رقم معيار التقارير املالية الدولية تعديالت على  -
م أو بعد هذا التاريخ، تتطلب 7116يناير  1حيز التنفيذ للفرتات املالية اليت تبدأ يف  11الدولية 

منشأة هلا حصة يف عملية مشرتكة، حيث يتضمن نشاط العملية املشرتكة على أعمال، لكي تطبق، 
"جتمي  األعمال" واملعايري  - 1رقم معيار التقارير املالية الدولية بقدر حصتها، مجي  املبادئ يف 

 - 11رقم معيار التقارير املالية الدولية تتعارض م  متطلبات  األخرى اليت الللتقارير املالية الدولية 
معيار ترتيبات مشرتكة. إضافة لذلك، يُطلب من املنشآت االفصاح عن املعلومات املطلوبة من قبل 

وغريه من املعايري الدولية لتجمي  األعمال. كما تنطبق التعديالت أيضا  1رقم التقارير املالية الدولية 
ند تشكيل عملية مشرتكة إذا، وفقط إذا ساهم أحد األطراف بأحد األعمال القائمة على منشأة ع

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 

 مشرتكة جيب أال يعاد قياسها كان املشغل املشرتك حيتفظ بالسيطرة املشرتكة.يف عملية 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -6
 )تتمة( في السياسات المحاسبية اتالتغير ج( 

 )تتمة(تعديالت على المعايير القائمة (  6
 معيار احملاسبة الدويل، يدخل "عرض القوائم املالية" – 1رقم  معيار احملاسبة الدويلتعديالت على  -

م أو بعد هذا التاريخ ، توضيح 7116يناير  1اليت تبدأ يف  السنويةحيز التنفيذ للفرتات  1رقم 
  :مبا يلياحلالية فيما يتعلق  1متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 

  1املتطلبات اجلوهرية الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم. 
 ميكن عدم لدخل الشامل اآلخر وقائمة املركز املايل وا الدخلدة يف قائمة )قوائم( أن البنود احملد

 .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

قوق امللكية جيب عرضها يف اجململ كبند واحد مستقل وتصنيفها ما بني باستخدام طريقة ح
 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 
 والدخل الشامل اآلخر. الدخلة )قوائم( وقائم
معيار احملاسبة و  -"املمتلكات واآلالت واملعدات"  – 16رقم  معيار احملاسبة الدويلعلى  التعديالت -

اليت  السنويةحيز التنفيذ للفرتات تدخل هذه التعديالت : "األصول غري امللموسة" – 11رقم  الدويل
من استخدام نسب االيرادات وتقيد هذه التعديالت ، اريخم أو بعد هذا الت7116يناير  1تبدأ يف 

ستخدم تكات واآلالت واملعدات، وميكن أن الناجتة جملموع االيرادات املتوق  انتاجها الستهالك املمتل
 يف حاالت حمدودة جدا يف إطفاء األصول غري امللموسة.

عدات"، ومعيار احملاسبة الدويل رقم "املمتلكات واآلالت وامل 16تعديالت ملعيار احملاسبة الدويل رقم  -
م 7116يناير  1اليت تبدأ يف  السنويةحيز التنفيذ للفرتات تدخل هذه التعديالت ":  الزراعة " 41

ليتضمن املوجودات البيولوجية  16حيث مت تغيري نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم  أو بعد هذا التاريخ
قاء األشجار املنتجة يف طور النمو ضمن نطاق معيار اليت تستويف تعريف األشجار املنتجة م  ب

. كما أن املنح احلكومية اليت تتعلق باألشجار املنتجة سيتم احتساهبا طبقاً 41احملاسبة الدويل رقم 
"احملاسبة على املنح احلكومية واالفصاح عن املساعدات احلكومية"  71ملعيار احملاسبة الدويل رقم 

 .41الدويل رقم  بداًل من معيار احملاسبة

هذه التعديالت حيز التنفيذ  تدخل"القوائم املالية املستقلة":  77تعديالت ملعيار احملاسبة الدويل رقم  -
التاريخ حيث تسمح للمنشأة باستعمال  هذام أو بعد 7116يناير  1يف  تبدأللفرتات السنوية اليت 

للمحاسبة على استثماراهتا يف شركاهتا  71 طريقة حقوق امللكية املبينة يف معيار احملاسبة الدويل رقم
 التابعة واحملاصة والزميلة يف قوائمها املالية املستقلة.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -6
 )تتمة( في السياسات المحاسبية اتالتغير ج( 

 )تتمة(تعديالت على المعايير القائمة (  6
واملطبقة للفرتات  7114-7117دورة ال ملالية الدولية ـــمعايري التقارير االتحسينات السنوية على  -

 لتعديالت:اً باالتاريخ. وفيما يلي ملخص هذام أو بعد 7116يناير  1يف  تبدأالسنوية اليت 

  املوجودات غري املتداولة احملتفظ هبا للبي   2رقم معيار التقارير املالية الدولية مت تعديل"
التغيري من طريقة بي  ألخرى لن تعترب خطة جديدة للبي  بل والعمليات املتوقفة" لتوضيح أن 

معيار التقارير يعترب استمرار للخطة األصلية. وبالتايل ليس هناك أي انقطاع يف تطبيق متطلبات 
   .2رقم املالية الدولية 

  د "األدوات املالية: اإلفصاحات" لتوضيح أن عق 7رقم معيار التقارير املالية الدولية مت تعديل
اخلدمة الذي يتضمن أتعابًا قد يشكل اشرتاكًا مستمرًا يف أصل مايل. وينبغي للمنشأة تقييم 

معيار التقارير فصاحات مبوجب حاجة لال طبيعة األتعاب والرتتيب للنظر فيما إذا كانت هناك
املالية  معيار التقاريركما جيب أن تتم عملية التقييم بأثر رجعي. مت تعديل   7رقم املالية الدولية 

لتوضيح أن متطلبات اإلفصاح عن املقاصة ال تنطبق على القوائم املالية األولية  7رقم الدولية 
تقدم حتديثًا جوهريًا عن املعلومات الواردة يف أخر تقرير االفصاحات املوجزة، إال إذا هذه 

 سنوي.
  يانات السوق فيما يتعلق املوظفني" لتوضيح أن ب مناف "  13مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم

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.
 

 فتراضات المحاسبية الجوهريةام والتقديرات واالاألحك  د(

بعض األحكام  استخدامالدولية للتقارير املالية يتطلب وفقًا للمعايري املوحدة إن إعداد القوائم املالية 
الواردة املوجودات واملطلوبات  قيماحملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على واالجتهادات فرتاضات واالوالتقديرات 

أن متارس حكمها يف طريقة تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. يتم  دارة. يتطلب األمر أيضًا من اإلفيها
، خرىعلى اخلربة السابقة وبعض العوامل األ فرتاضات باستمرار بناءً يرات واالتقييم مثل هذه األحكام والتقد

معقولة وفقاً  تقبلية اليت يعتقد أهناواليت تتضمن احلصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املس
اجملاالت اجلوهرية حيث فيما يلي  النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.قد ختتلف  للظروف واملعطيات.
 فرتاضات:االتقديرات و الاستخدمت اإلدارة 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -6
 )تتمة( في السياسات المحاسبية اتالتغير ج( 

 )تتمة(تعديالت على المعايير القائمة (  6
واملطبقة للفرتات  7114-7117دورة ال ملالية الدولية ـــمعايري التقارير االتحسينات السنوية على  -

 لتعديالت:اً باالتاريخ. وفيما يلي ملخص هذام أو بعد 7116يناير  1يف  تبدأالسنوية اليت 

  املوجودات غري املتداولة احملتفظ هبا للبي   2رقم معيار التقارير املالية الدولية مت تعديل"
التغيري من طريقة بي  ألخرى لن تعترب خطة جديدة للبي  بل والعمليات املتوقفة" لتوضيح أن 

معيار التقارير يعترب استمرار للخطة األصلية. وبالتايل ليس هناك أي انقطاع يف تطبيق متطلبات 
   .2رقم املالية الدولية 

  د "األدوات املالية: اإلفصاحات" لتوضيح أن عق 7رقم معيار التقارير املالية الدولية مت تعديل
اخلدمة الذي يتضمن أتعابًا قد يشكل اشرتاكًا مستمرًا يف أصل مايل. وينبغي للمنشأة تقييم 

معيار التقارير فصاحات مبوجب حاجة لال طبيعة األتعاب والرتتيب للنظر فيما إذا كانت هناك
املالية  معيار التقاريركما جيب أن تتم عملية التقييم بأثر رجعي. مت تعديل   7رقم املالية الدولية 

لتوضيح أن متطلبات اإلفصاح عن املقاصة ال تنطبق على القوائم املالية األولية  7رقم الدولية 
تقدم حتديثًا جوهريًا عن املعلومات الواردة يف أخر تقرير االفصاحات املوجزة، إال إذا هذه 

 سنوي.
  يانات السوق فيما يتعلق املوظفني" لتوضيح أن ب مناف "  13مت تعديل معيار احملاسبة الدويل رقم

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.
 

 فتراضات المحاسبية الجوهريةام والتقديرات واالاألحك  د(

بعض األحكام  استخدامالدولية للتقارير املالية يتطلب وفقًا للمعايري املوحدة إن إعداد القوائم املالية 
الواردة املوجودات واملطلوبات  قيماحملاسبية اجلوهرية اليت تؤثر على واالجتهادات فرتاضات واالوالتقديرات 

أن متارس حكمها يف طريقة تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة. يتم  دارة. يتطلب األمر أيضًا من اإلفيها
، خرىعلى اخلربة السابقة وبعض العوامل األ فرتاضات باستمرار بناءً يرات واالتقييم مثل هذه األحكام والتقد

معقولة وفقاً  تقبلية اليت يعتقد أهناواليت تتضمن احلصول على استشارات مهنية وتوقعات لألحداث املس
اجملاالت اجلوهرية حيث فيما يلي  النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.قد ختتلف  للظروف واملعطيات.
 فرتاضات:االتقديرات و الاستخدمت اإلدارة 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  -6
 )تتمة( هريةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجو   د(
 

 األصول الماليةإلدارة نموذج األعمال  (3

التدفقات  لتحصيل األصولبحتفاظ اال هو األعمال منوذج هدف كان إذا مايف لتحديد
ن أ جيب التجارية اأنشطته من أي مستوى على االعتبار يف اجملموعةأخذ ت ،التعاقدية النقدية
 من يهيستدل عل الذي ميكن أن اق الو  األعمال هو منوذجإن ، عموماً . هذا التحديديتم 

ال  بعض احلاالت قد ، يفوم  ذلك. دارةاإل األعمال واملعلومات املقدمة إىل تدار الطريقة اليت
 مبيعات األصول م  بعض منوذج واحد ينطوي على نشاط معني ما إذا كان يكون واضحاً 
 مناذج األعمال من اناثن هناك تشري إىل أن املتوقعة املبيعات ما إذا كانت أوغري املتكررة 

  .املختلفة
األصول الحتفاظ بهو من أجل ااألصول املالية  دارةإل األعمالتحديد ما إذا كان منوذج ل

 :ما يلي االعتباريف  اجملموعةأخذ ت، التدفقات النقدية التعاقدية لتحصيل
  ذه السياسات يف املمارسة العمليةهفاعلية وأهداف احملفظة و  دارةاإلسياسات. 
 حملفظةاداء أل دارةاإلتقيم  يةكيف. 
   العموالت التعاقدية إيراداتكز على تتر  دارةاإلاسرتاتيجية كانت فيما إذا. 
  صوللألمبيعات متوقعة عملية أي  تكراردرجة. 
  ألصولل عملية بي أي  وراءالسبب.  
  إىل  بالنسبةما إذا كان يتم االحتفاظ باألصول اليت تباع لفرتة ممتدة من الزمن

قتناء أو فرتة طويلة من الوقت االستحقاقها التعاقدي أو تباع بعد فرتة قصرية من إ
 .االستحقاققبل موعد 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية -6
)تتمة( فتراضات المحاسبية الجوهريةاألحكام والتقديرات واال(     د

للموجودات المالية  التدفقات النقدية التعاقدية (6
املالية اليت  للموجوداتيف حتديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية  التقديراتموعة ارس اجملمت

للتدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات يف تواريخ حمددة حق تنشأ  هاأو تكتسب هائتنش
التكلفة املطفأة. ب هقياسميكن بالتايل ألصل الدين القائم و  ةالعمولودخل من أصل الدين 

مجي  الشروط التعاقدية، مبا يف ذلك أي شروط  االعتباريف  اجملموعةعند التقييم، تأخذ 
ري مبلغ وتاريخ التدفقات يشروط تغو  استحقاق األصولفرتة متديد دف  املسبق أو أحكام لل

  نسبة للرف  املادي. تتضمنما إذا كانت الشروط التعاقدية فيالنقدية و 
 األصول الماليةانخفاض قيمة  (1

لتحديد ما  من تواريخ إعداد القوائم املاليةتاريخ كل تقييم يف  عملية ء إجراباجملموعة تقوم 
طفأه. بالتكلفة امل مدرجة أصول ماليةعلى احتمال اخنفاض  اً موضوعي إذا كان هناك دليالً 

املالية عندما يظهر دليل  األصولصل مايل أو جمموعة من أيف  اً يعترب أن هناك اخنفاض
تأثري  ذاتأن اخلسارة ، و )أصول( باألصل األويلالعرتاف قوع خسارة بعد اموضوعي على و 

   اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق أو األصول على التدفقات النقدية املستقبلية لألصل
صعوبات مالية كبرية للمقرتض  أصول ماليةالدليل املوضوعي على اخنفاض  يتضمنميكن أن 
البنك  بواسطة لفياتض أو سو قر  جدولة إن إعادة .املقرتضأو إفالس ر أو تعثر أو املصدّ 

ر سيدخل اإلفالس، أو على شروط قد ال يعتربها البنك مؤشرات على أن املقرتض أو املصدّ 
جموعة من األصول مبمتعلقة  أخرى، أو بيانات زخم التداول لورقة مالية يف السوقاختفاء 

أو  اجملموعةبرة ملصدّ أو الشركات امثل التغريات السلبية يف حالة الدف  من املقرتضني 
  اجملموعةبالسداد  يف التعثرالظروف االقتصادية اليت ترتبط م  

 روض والسلفيات واألوراق املاليةاخنفاض يف القأي دليل وجود يف االعتبار اجملموعة تأخذ 
الواحد بشكل فردي أو على املستوى  األصلبالتكلفة املطفأة على  املقيمة االستثمارية

 املقيمة االستثمارية اهلامة واألوراق املالية ياتوالسلفتم تقييم مجي  القروض اجلماعي. وي
اهلامة واألوراق املالية  ياتبالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بالنسبة جلمي  القروض والسلف

بالتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاعي ألي  املقيمة
االستثمارية اليت واألوراق املالية  ياتلقروض والسلفأما بالنسبة ل .يتم حتديده بعدمل اخنفاض 

 تقييمها بشكل مجاعيواليت ال تعترب ذات أمهية حبد ذاهتا فيتم بالتكلفة املطفأة يتم تقييمها 
بالتكلفة املطفأة املقيمة عن طريق جتمي  القروض والسلفيات واألوراق املالية ألي اخنفاض 

  مسات خماطر مماثلة. هلااليت 
يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أهنا الفرق بني القيمة 

عدل العائد مبالدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
 يف تظهرواليت  ةاملوحدالدخل  قائمةسائر اخنفاض القيمة يف االعرتاف خبالفعلي. يتم 

حىت صول يستمر االعرتاف بالعمولة على األ حساب خمصص مقابل القروض والسلف.
 تاريخ استحقاقها جلمي  قروض االفراد.
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 )تتمة( فتراضات المحاسبية الجوهريةاألحكام والتقديرات واال(     د

 للموجودات المالية  التدفقات النقدية التعاقدية (6

املالية اليت  للموجوداتيف حتديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية  التقديراتموعة ارس اجملمت
للتدفقات النقدية اليت هي فقط مدفوعات يف تواريخ حمددة حق تنشأ  هاأو تكتسب هائتنش

التكلفة املطفأة. ب هقياسميكن بالتايل ألصل الدين القائم و  ةالعمولودخل من أصل الدين 
مجي  الشروط التعاقدية، مبا يف ذلك أي شروط  االعتباريف  اجملموعةعند التقييم، تأخذ 

ري مبلغ وتاريخ التدفقات يشروط تغو  استحقاق األصولفرتة متديد دف  املسبق أو أحكام لل
  نسبة للرف  املادي. تتضمنما إذا كانت الشروط التعاقدية فيالنقدية و 

 األصول الماليةانخفاض قيمة  (1
لتحديد ما  من تواريخ إعداد القوائم املاليةتاريخ كل تقييم يف  عملية ء إجراباجملموعة تقوم 

طفأه. بالتكلفة امل مدرجة أصول ماليةعلى احتمال اخنفاض  اً موضوعي إذا كان هناك دليالً 
املالية عندما يظهر دليل  األصولصل مايل أو جمموعة من أيف  اً يعترب أن هناك اخنفاض

تأثري  ذاتأن اخلسارة ، و )أصول( باألصل األويلالعرتاف قوع خسارة بعد اموضوعي على و 
   .اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق أو األصول على التدفقات النقدية املستقبلية لألصل

صعوبات مالية كبرية للمقرتض  أصول ماليةالدليل املوضوعي على اخنفاض  يتضمنميكن أن 
البنك  بواسطة لفياتض أو سو قر  جدولة إن إعادة .املقرتضأو إفالس ر أو تعثر أو املصدّ 

ر سيدخل اإلفالس، أو على شروط قد ال يعتربها البنك مؤشرات على أن املقرتض أو املصدّ 
جموعة من األصول مبمتعلقة  أخرى، أو بيانات زخم التداول لورقة مالية يف السوقاختفاء 

أو  اجملموعةبرة ملصدّ أو الشركات امثل التغريات السلبية يف حالة الدف  من املقرتضني 
  . اجملموعةبالسداد  يف التعثرالظروف االقتصادية اليت ترتبط م  

 روض والسلفيات واألوراق املاليةاخنفاض يف القأي دليل وجود يف االعتبار اجملموعة تأخذ 
الواحد بشكل فردي أو على املستوى  األصلبالتكلفة املطفأة على  املقيمة االستثمارية

 املقيمة االستثمارية اهلامة واألوراق املالية ياتوالسلفتم تقييم مجي  القروض اجلماعي. وي
اهلامة واألوراق املالية  ياتبالتكلفة املطفأة بشكل فردي. أما بالنسبة جلمي  القروض والسلف

بالتكلفة املطفأة واليت ال يوجد اخنفاض يف قيمتها فيتم تقييمها بشكل مجاعي ألي  املقيمة
االستثمارية اليت واألوراق املالية  ياتلقروض والسلفأما بالنسبة ل .يتم حتديده بعدمل اخنفاض 

 تقييمها بشكل مجاعيواليت ال تعترب ذات أمهية حبد ذاهتا فيتم بالتكلفة املطفأة يتم تقييمها 
بالتكلفة املطفأة املقيمة عن طريق جتمي  القروض والسلفيات واألوراق املالية ألي اخنفاض 

  مسات خماطر مماثلة. هلااليت 
يتم قياس خسائر اخنفاض القيمة على األصول بالتكلفة املطفأة على أهنا الفرق بني القيمة 

عدل العائد مبالدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
 يف تظهرواليت  ةاملوحدالدخل  قائمةسائر اخنفاض القيمة يف االعرتاف خبالفعلي. يتم 

حىت صول يستمر االعرتاف بالعمولة على األ حساب خمصص مقابل القروض والسلف.
 تاريخ استحقاقها جلمي  قروض االفراد.
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية      -6
 

 فتراضات المحاسبية الجوهرية )تتمه(األحكام والتقديرات واالد(    

 )تتمة( صول الماليةاألانخفاض قيمة  ( 1
 

لألصول م  مسات خماطر دًا على خربة اخلسارة التارخيية تستخدم اإلدارة تقديرات استنا
االئتمان والديل املوضوعي لالخنفاض يف القيمة مماثلة لتلك اليت يف احملفظة عند تقدير تدفقاهتا 

القمية وتوقيت النقدية . يتم مراجعة املنهجية واالفرتاضات املستخدمة لتقدير كل من 
خلسارة ي فرق بني تقديرات اخلسارة واالتدفقات النقدية املستقبلية بصورة منتظمة لتقليل أ

 الفعلية. 
 

ذلك من  إظهارتقليص خسارة اخنفاض قيمة األصل، فيتم يف حدث الحق يتسبب عندما 
 . ةالدخل املوحدقائمة خالل 

 
ويتم الوصول  .للتحصيل ر بعدم قابليتهاعند اإلقراالقروض والسلفيات  بشطب اجملموعةقوم ت

هلذا القرار بعد أخذ املعلومات التالية يف االعتبار وهي عدد األيام اليت جتاوز فيها التمويل 
مثل عدم قدرته على الوفاء  للمقرتضموعد استحقاقه والتغريات اجلوهرية يف املركز املايل 
 ات يف تغطية االلتزامات.بالتزاماته أو مدى عدم كفاية املتحصالت من الضمان

 
يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل من خالل استعمال خمصص حلساب االخنفاض يف القيمة 

 ويتم تضمني مبلغ التعديل يف قائمة الدخل املوحدة. 
 

، فإهنا ال تعترب متأخرة عن مواعيد استحقاقها ويتم جدولتهابالنسبة للقروض اليت يتم إعادة 
على مؤشرات أو  اجلدولةض جديدة. تقوم سياسات وممارسات إعادة التعامل معها كقرو 

اخلضوع لتقييم فردي أو مجاعي  تستمر القروض يفمعايري تشري إىل احتمالية تواصل السداد. 
 تسب باستعمال معدل العائد الفعلي األصلي.حي
 

ميل أو كجزء من العالقة املستمرة م  العإما  يتم إعادة جدولة القروض والسلف عمومًا 
كن أن هبا العميل. ويف احلالة األخرية ، مييف الظروف واألحوال اليت مير  سليباستجابة لتغيري 

تؤدي إعادة اجلدولة إىل متديد موعد استحقاق السداد أو إعادة جدولة ملواعيد األقساط واليت 
ستمرار وهذا يؤدي إىل ا مبوجبها يقدم البنك معدالت عمولة معدلة للمقرتضني املتأثرين.

األصل متجاوزًا 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 

تستمر القروض يف  السداد.دولة على مؤشرات أو معايري تشري إىل احتمالية تواصل إعادة اجل
 اخلضوع لتقييم فردي أو مجاعي حيتسب باستعمال معدل العائد الفعلي األصلي للقرض.  
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية      -6
 

)تتمه( د(    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية
 (  انخفاض قيمة األصول المالية )تتمة(1

 اجلماعيستوى املدليل االخنفاض يف القيمة على  اأخذ يف اعتبارهاجملموعة تكما أن 
االحندار يف سلم إىل املعايري التالية:  اجلماعيللموجودات. ميكن أن يستند املخصص 

تعلقة باملقرتض أو جمموعة من امل  التقديرات الداخلي، التصنيفات االئتمانية اخلارجية
املناخ االقتصادي احلايل الذي يعمل فيه املقرتضون واخلربة ومناذج التعثر السابقة  املقرتضني 

 ئتمانية.  االفظة احمليف مكونات 
  
 المالية دواتالقيمة العادلة لأل (4

هبا بالقيمة العادلة  تفظاحملالية املدوات األشتقات و املتقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية من 
بالقيمة العادلة  و ، اآلخر ن خالل الدخل الشاملمن خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة م
وات املالية بالتكلفة املطفأة  القمية العادلة لألد قياسكما يف تاريخ قائمة املركز املايل. كما يتم 

   )ب(.14و  )د(2 االيضاحني هو موضح يف  كما
 

لتزام بني أطراف راغبة يف أو تسوية ابي  أصل مايل  هباهي القيمة اليت يتم القيمة العادلة 
. يعتمد قياس القيمة العادلة يف تاريخ القياساألطراف العاملة يف السوق ما بني معاملة نظامية 

 :تتم إماعلى افرتاض أن عملية بي  أصل أو تسوية التزام 
 
 أو، ميف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزا 
 يف ظل غياب السوق الرئيسية يف السوق األكثر نفعيًة لألصل أو االلتزام. 
 

يتم قياس القيمة  األجدى متاحة أمام اجملموعة.السوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق 
اليت تستخدمها األطراف العاملة يف السوق االفرتاضات  استخدامالعادلة لألصل أو االلتزام ب

على أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة ، أو االلتزام األصلحال تسعيري 
  اقتصادية هلا.

 توفريعند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف احلسبان قدرة أطراف السوق على 
ه استخدامببأفضل ما ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم  األصلمناف  اقتصادية باستخدم 

  على أفضل ما ميكن.
نشطة تعتمد على  أسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف  واملطلوباتاملالية  للموجوداتالقيم العادلة 

طرق  استخدامالسوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء. تقرر اجملموعة القيم العادلة ب سعاراال
  .بالنسبة جلمي  األدوات املالية األخرى التقييم األخرى
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 )تتمه( د(    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية

  (  انخفاض قيمة األصول المالية )تتمة(1

 اجلماعيستوى املدليل االخنفاض يف القيمة على  اأخذ يف اعتبارهاجملموعة تكما أن 
االحندار يف سلم إىل املعايري التالية:  اجلماعيللموجودات. ميكن أن يستند املخصص 

تعلقة باملقرتض أو جمموعة من امل – التقديرات الداخلي، التصنيفات االئتمانية اخلارجية
املناخ االقتصادي احلايل الذي يعمل فيه املقرتضون واخلربة ومناذج التعثر السابقة  –املقرتضني 

 ئتمانية.  االفظة احمليف مكونات 
   
 المالية دواتالقيمة العادلة لأل (4

هبا بالقيمة العادلة  تفظاحملالية املدوات األشتقات و املتقوم اجملموعة بقياس األدوات املالية من 
بالقيمة العادلة  و ، اآلخر ن خالل الدخل الشاملمن خالل قائمة الدخل وبالقيمة العادلة م
وات املالية بالتكلفة املطفأة  القمية العادلة لألد قياسكما يف تاريخ قائمة املركز املايل. كما يتم 

   )ب(.14و  )د(2 االيضاحني هو موضح يف  كما
 

لتزام بني أطراف راغبة يف أو تسوية ابي  أصل مايل  هباهي القيمة اليت يتم القيمة العادلة 
. يعتمد قياس القيمة العادلة يف تاريخ القياساألطراف العاملة يف السوق ما بني معاملة نظامية 

 :تتم إماعلى افرتاض أن عملية بي  أصل أو تسوية التزام 
 
 أو، ميف السوق الرئيسية بالنسبة لألصل أو االلتزا 
 يف ظل غياب السوق الرئيسية يف السوق األكثر نفعيًة لألصل أو االلتزام. 
 

يتم قياس القيمة  األجدى متاحة أمام اجملموعة.السوق الرئيسية أو جيب أن تكون السوق 
اليت تستخدمها األطراف العاملة يف السوق االفرتاضات  استخدامالعادلة لألصل أو االلتزام ب

على أفرتاض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكرب منفعة ، أو االلتزام األصلحال تسعيري 
  اقتصادية هلا.

 توفريعند قياس القيمة العادلة ألصل غري مايل يؤخذ يف احلسبان قدرة أطراف السوق على 
ه استخدامببأفضل ما ميكن أو ببيعه إىل طرف آخر يقوم  األصلمناف  اقتصادية باستخدم 

  على أفضل ما ميكن.
نشطة تعتمد على  أسواقاملالية اليت يتم تداوهلا يف  واملطلوباتاملالية  للموجوداتالقيم العادلة 

طرق  استخدامالسوقية املتداولة أو تسعريات الوسطاء. تقرر اجملموعة القيم العادلة ب سعاراال
  .بالنسبة جلمي  األدوات املالية األخرى التقييم األخرى
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية )تتمه(د(   
 

  ( القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(4
تستخدم اجملموعة طرق تقييم مناسبة حسب الظروف والبيانات الوافية املتاحة لقياس القيمة 

ها استخدام وتقليلودة ذات الصلة ها للمعطيات املرصاستخدامالعادلة م  تعظيم 
      للمعطيات غري املرصودة.

عنها يف القوائم املالية  االفصاحاملالية اليت يتم قياس قيمها العادلة أو  دواتبالنسبة لأل
  (.14 اإليضاحاملوحدة يتم تصنيفها يف فئات ضمن اهليكل اهلرمي للقيم العادلة )راج  

تقرر اجملموعة ، ملدرجة يف القوائم املالية على أسس متكررةبالنسبة للموجودات واملطلوبات ا
فيما إذا جرى تناقل بني املستويات يف اهليكل اهلرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء 
على معطيات املستوى األدىن املهم لقياس القيمة العادلة ككل( يف هناية كل فرتة من فرتات 

  إعداد القوائم املالية.
قررت اجملموعة تصنيف املوجودات واملطلوبات يف مستويات  العادلةصاحات القيم بغرض اف

ضمن اهليكل اهلرمي للتقييم وفقًا لطبيعة هذه املوجودات واملطلوبات وما حتمله من مسات 
  وخماطر.

 ( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية3
اريخ إعداد تقارير مالية أو بشكل تم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية يف كل تت

 عندئذ  القيمة، يف على وجود اخنفاض يدل  اً أكثر تكراراً وذلك لتحديد إن كان هناك مؤشر 
  تقدير القيمة القابلة لالسرتداد من األصل.يتم 
 الوحدةخسارة االخنفاض يف القيمة إذا جتاوزت القيمة الدفرتية لألصل أو  تسجيليتم 

ألصل أو الوحدة املنتجة لالقيمة القابلة لالسرتداد القابلة لالسرتداد.  مةالقي املنتجة للنقد
أو قيمتها العادلة ناقص املنتجة للنقد ألصل أو الوحدة قيد االستعمال لقيمة الللنقد هي 

صم التدفقات قييم القيمة قيد االستعمال، يتم خأيهما أكرب. ويف سياق ت ــــ تكاليف البي 
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي  احلاليةستقباًل إىل قيمها النقدية املتوقعة م

واملخاطر املتعلقة باألصل. يتم حتديد القيمة  تقدير السوق احلايل للقيمة الزمنية للنقديعكس 
 اسعارحال عدم توافر احملددة. ويف السوقية  سعارلى االع تكاليف البي  بناءً  اً العادلة ناقص

التقديرية ألصول مماثلة. ويف  سعاراساس االعلى حتديد القيمة عندئذ   حمددة، يتمسوقية 
تقديرية ألصول مماثلة، يتم حتديد القيمة عندئذ  على اساس  اسعارر حال عدم تواف

   حسابات التدفقات النقدية املستقبلية املخصومة. 
ال ــ اعتباراً من فحص اخنفاض القيمة، يتم توزي  الشهرة املكتسبة من جتمي  األعم وألغراض
املنتجة للنقد يف اجملموعة واليت يتوق  هلا ــ على كل وحدة من الوحدات  االقتناءتاريخ 

االستفادة من اندماج وتكاملية األعمال بغض النظر عن تعيني املوجودات أو املطلوبات 
  .هلذه الوحدات أو جمموعات الوحداتاملقتناة األخرى اخلاصة باملنشأة 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية )تتمه(د(    
 

 ( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(3
فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه  لغرضمنتجة للنقد  اتابعة وحدالشركات الت تعترب                  

خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم  تسجيلم الشركات التابعة. يت
 الدفرتيةالقيمة  خفضلنقد أواًل من أجل املنتجة لوحدات للخسائر اخنفاض القيمة  تسجيل

الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف ذلك  صصة للوحدات ومن  م خفض القيمألي شهرة خم
وزي  النسيب شريطة الوحدات( على أساس الت األصول غري امللموسة يف الوحدة )جمموعة

    ها العادلة.ية للموجودات األخرى أدىن من قيمالدفرت  عدم خفض القيم
 

مت الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد )أو جمموعة وحدات منتجة للنقد( و  وعندما تكون
لنشاط التشغيلي املباع با جزءاً من النشاط التشغيلي يف تلك الوحدة، فإن الشهرة املرتبطةبي  

تعترب جزءاً من القيمة الدفرتية لذلك النشاط عند حتديد الربح أو اخلسارة من جراء بي  ذلك 
على القيم النسبية للنشاط التشغيلي املباع  ة يف هذه احلالة تقاس بناءً النشاط. والشهرة املباع

 واجلزء املتبقي من الوحدة املنتجة للنقد.
 

احتياطي الصرف  اً فإن الفرق بني سعر البي  وصايف املوجودات زائدعة، تاب شركاتعند بي  
 رتاكم والشهرة اليت مل تنخفض قيمتها يتم إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.األجنيب امل

 
  قائمة الدخل املوحدة. يفسابقاً  الشهرة املسجلةال ميكن عكس قيد خسارة اخنفاض قيمة 

 
حتديد فيما  يف كل تاريخ من تواريخ إعداد القوائم املاليةى، يتم فيما يتعلق باملوجودات األخر 

سابقة املسجلة يف فرتات خسائر االخنفاض يف القيمة  هناك مؤشرات تدل على أن تإذا كان
يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا كان هناك . قد اخنفضت أو مل تعد موجودة

يتم عكس قيد خسارة  لقيمة القابلة لالسرتداد.تغري يف التقديرات املستخدمة لتحديد ا
عن القيمة تجاوز القيمة الدفرتية لألصل الذي ال يسمح بقدار املاالخنفاض يف القيمة فقط ب

مل يتم تسجيل  لوفيما حتديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء  يتمالدفرتية اليت كان 
   قيمة.يف الخسارة اخنفاض 

 
 ناديق االستثمار( تحديد السيطرة على ص2

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 

ق املستثمرين يف استبعاد أي حصص وأتعاب إدارة متوقعة( وحالصندوق )اليت تتكون من 
  ير الصندوق.مد
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 ( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )تتمة(3
فحص اخنفاض قيمة الشهرة هلذه  لغرضمنتجة للنقد  اتابعة وحدالشركات الت تعترب                  

خسائر االخنفاض يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. يتم  تسجيلم الشركات التابعة. يت
 الدفرتيةالقيمة  خفضلنقد أواًل من أجل املنتجة لوحدات للخسائر اخنفاض القيمة  تسجيل

الدفرتية للموجودات األخرى مبا يف ذلك  صصة للوحدات ومن  م خفض القيمألي شهرة خم
وزي  النسيب شريطة الوحدات( على أساس الت األصول غري امللموسة يف الوحدة )جمموعة

    ها العادلة.ية للموجودات األخرى أدىن من قيمالدفرت  عدم خفض القيم
 

مت الشهرة جزءاً من الوحدة املنتجة للنقد )أو جمموعة وحدات منتجة للنقد( و  وعندما تكون
لنشاط التشغيلي املباع با جزءاً من النشاط التشغيلي يف تلك الوحدة، فإن الشهرة املرتبطةبي  

تعترب جزءاً من القيمة الدفرتية لذلك النشاط عند حتديد الربح أو اخلسارة من جراء بي  ذلك 
على القيم النسبية للنشاط التشغيلي املباع  ة يف هذه احلالة تقاس بناءً النشاط. والشهرة املباع

 واجلزء املتبقي من الوحدة املنتجة للنقد.
 

احتياطي الصرف  اً فإن الفرق بني سعر البي  وصايف املوجودات زائدعة، تاب شركاتعند بي  
 رتاكم والشهرة اليت مل تنخفض قيمتها يتم إدراجه يف قائمة الدخل املوحدة.األجنيب امل

 
  قائمة الدخل املوحدة. يفسابقاً  الشهرة املسجلةال ميكن عكس قيد خسارة اخنفاض قيمة 

 
حتديد فيما  يف كل تاريخ من تواريخ إعداد القوائم املاليةى، يتم فيما يتعلق باملوجودات األخر 

سابقة املسجلة يف فرتات خسائر االخنفاض يف القيمة  هناك مؤشرات تدل على أن تإذا كان
يتم عكس قيد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا كان هناك . قد اخنفضت أو مل تعد موجودة

يتم عكس قيد خسارة  لقيمة القابلة لالسرتداد.تغري يف التقديرات املستخدمة لتحديد ا
عن القيمة تجاوز القيمة الدفرتية لألصل الذي ال يسمح بقدار املاالخنفاض يف القيمة فقط ب

مل يتم تسجيل  لوفيما حتديدها بعد طرح االستهالك أو االطفاء  يتمالدفرتية اليت كان 
   قيمة.يف الخسارة اخنفاض 

 
 ناديق االستثمار( تحديد السيطرة على ص2

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 

ق املستثمرين يف استبعاد أي حصص وأتعاب إدارة متوقعة( وحالصندوق )اليت تتكون من 
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 فتراضات المحاسبية الجوهرية )تتمه(األحكام والتقديرات واالد(    
 

 ( مخصصات االلتزامات والرسوم7
تتلقى اجملموعة مطالبات قانونية ضمن دورة أعماهلا االعتيادية، وتتوىل اإلدارة تقدير مدى 

هذه املطالبات. وتقوم اإلدارة بعمل املخصصات اليت تتالئم  مثل ج عنتنتاملخاطر اليت قد 
القوائم  يف -حسب املالئم  -أو االفصاح عنها  م  اخلسائر احملتملة. يتم تسجيل املطالبات

   وبة لتسوية املطالبات.على أفضل تقدير للمبالغ املطلاملالية املوحدة بناًء 
 

 االستمراريةمبدأ  (8
العمل على أساس مبدأ  يف االستمرارعلى  اجملموعةقدرة  بتقدير مدى وعةاجملم إدارةقامت 

يف املستقبل العمل يف ا املوارد الالزمة لالستمرار لديه اجملموعةبأن  وأهنا على ثقة االستمرارية
واليت  حالة من عدم اليقنيليست على علم بأي  اجملموعة إدارة إن، ذلكل إضافةً املنظور. 
. وعليه، فقد مت االستمرارعلى  اجملموعةثري شكوكًا جوهرية حول قدرة ميكن أن تبدورها 

 .االستمراريةعلى أساس مبدأ املوحدة إعداد القوائم املالية 
 

 المحاسبة بتاريخ التسويةهـ(    
املالية  األصولبشراء وبي  املتعلقة  كافة العمليات االعتياديةوإلغاء االعرتاف ب االعرتافيتم 

أي  تتم معاجلة .اآلخرللطرف  األصلأي التاريخ الذي يتم فيه تسليم  ،دبتاريخ السدا
تم فيها تبنفس الطريقة اليت  التداولتاريخ قيمة العادلة بني تاريخ السداد و يف ال اتتغري 

املالية هي  األصولاملتعلقة بشراء وبي   االعتياديةالعمليات إن  .األصول املشرتاةمعاجلة 
زمنية اليت تنص عليها األنظمة الفرتة الخالل  األصولن يتم تسليم العمليات اليت تتطلب أ

 تلك املتعارف عليها يف السوق. أو
 

 ومحاسبة التحوط المالية المشتقة دواتاألو(    
عموالت الومقايضات ، جلةاآل سعاراالعقود  تتضمن واليتاملالية املشتقة  دواتيتم قياس األ

يف التاريخ الذي مت  بالقيمة العادلة البدايةمشرتاة( يف و  عموالت )مكتتبةالوخيارات ، اصةاخل
يتم . فيه إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقًا بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة

  االعرتاف بتكلفة العمليات املرتبطة هبذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.
العادلة هلا موجبه، عندما تكون القيمة  كموجوداتتقيد كافة املشتقات بقيمتها العادلة  

العادلة بالرجوع إىل  القيم يتم حتديدة العادلة هلا سالبة. طلوبات عندما تكون القيموتقيد كم
حسبما وطرق التسعري،  املخصومة املتداولة يف السوق وطرق التدفقات النقدية سعاراال

العادلة للمشتقات على تصنيفاهتا حسب  يف القيم اتري تعتمد معاجلة التغي .احلاليقتضي 
 :الفئات التالية
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 ومحاسبة التحوط )تتمة( المالية المشتقة دواتاألو(  
 

للمتاجرةمحتفظ بها  مشتقات (3
مباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ هبا أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات  إدراجيتم 
تفظ هبا احملاملشتقات تتضمن . املتاجرةدخل  واالفصاح عنها يف صايف ةالدخل املوحد قائمة

 .تلك املشتقات اليت ال ختض  حملاسبة التحوط أيضاً املتاجرة ألغراض 
مشتقات ضمنية (6

يتم التعامل م  املشتقات اليت تتضمنها أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتسجل 
االقتصادية وخماطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك الواردة يف  مساهتاعادلة إذا كانت بالقيمة ال

عادلة القيمة بال مصنفحبد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة أو  األصليعقد ال، و األصليعقد ال
بالقيمة  األصليةعقود النفصلة عن املمن خالل قائمة الدخل. يتم إدراج املشتقات الضمنية 

قائمة الدخل  ضمن القيمة العادلةيف تغريات ال تسجيل ل املتاجرة م سجالعادلة يف 
 املوحدة. 

 
محاسبة التحوط (1

   .املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتبتحديد مشتقات معينة ك اجملموعةتقوم 
  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحوطات  متغرض احملاسبة على التحوط ل

زاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به )أو العادلة إ القيمة)أ( حتوطات 
به أو  غري معرتف مؤكد تعهد(، أو أي احملفظةمات يف حالة حتوطات أصول أو التزا

مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صايف  أو تعهد مؤكد جزء حمدد من أصل أو التزام
 الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

 
نوع تعود إما لواليت  تدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية)ب( حتوطات ال

حمدد من املخاطر يتعلق بأصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوق  
   سوف تؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

 
، أي مبعىن الفعاليةوط شديد أن يكون التح أن يتوق من أجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب 

أن تتالئم التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط م  املتغريات اليت 
عتد به. يف بداية وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُ تقابلها يف البند املتحوط له، 

وط،  ذلك حتديد أداة التحالتحوط، يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة املخاطر مبا يف
بتقييم  اجملموعةوكيفية قيام والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، 

 .بشكل مستمرمدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية      -6
 

 ومحاسبة التحوط )تتمة( المالية المشتقة دواتاألو(  
 

 للمتاجرةمحتفظ بها  مشتقات (3

مباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ هبا أي تغيريات يف القيمة العادلة للمشتقات  إدراجيتم 
تفظ هبا احملاملشتقات تتضمن . املتاجرةدخل  واالفصاح عنها يف صايف ةالدخل املوحد قائمة

 .تلك املشتقات اليت ال ختض  حملاسبة التحوط أيضاً املتاجرة ألغراض 
 

 مشتقات ضمنية (6

يتم التعامل م  املشتقات اليت تتضمنها أدوات مالية أخرى كمشتقات منفصلة وتسجل 
االقتصادية وخماطرها ال تتعلق بشكل وثيق بتلك الواردة يف  مساهتاعادلة إذا كانت بالقيمة ال

عادلة القيمة بال مصنفحبد ذاته غري حمتفظ به للمتاجرة أو  األصليعقد ال، و األصليعقد ال
بالقيمة  األصليةعقود النفصلة عن املمن خالل قائمة الدخل. يتم إدراج املشتقات الضمنية 

قائمة الدخل  ضمن القيمة العادلةيف تغريات ال تسجيل ل املتاجرة م سجالعادلة يف 
 املوحدة. 

 
 محاسبة التحوط (1

   .املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتبتحديد مشتقات معينة ك اجملموعةتقوم 
  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحوطات  متغرض احملاسبة على التحوط ل

زاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به )أو العادلة إ القيمة)أ( حتوطات 
به أو  غري معرتف مؤكد تعهد(، أو أي احملفظةمات يف حالة حتوطات أصول أو التزا

مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صايف  أو تعهد مؤكد جزء حمدد من أصل أو التزام
 الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

 
نوع تعود إما لواليت  تدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية)ب( حتوطات ال

حمدد من املخاطر يتعلق بأصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية عالية التوق  
   سوف تؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.

 
، أي مبعىن الفعاليةوط شديد أن يكون التح أن يتوق من أجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب 

أن تتالئم التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط م  املتغريات اليت 
عتد به. يف بداية وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُ تقابلها يف البند املتحوط له، 

وط،  ذلك حتديد أداة التحالتحوط، يتم توثيق اهلدف واالسرتاتيجية من إدارة املخاطر مبا يف
بتقييم  اجملموعةوكيفية قيام والبند املتحوط له ذي العالقة، وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، 

 .بشكل مستمرمدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم التحوط الحقاً واقرار فاعليته 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
   

 ومحاسبة التحوط )تتمة( المشتقة المالية دواتاألو(  
 ( محاسبة التحوط )تتمة(1

 
 العادلة ةمالقي اتتحوط

 التزام أو ألصل تذبذب القيمة العادلة خماطرازاء  للتحوط العادلة ةالقيم حتوطات استخدام يتم
أو التعهد  االلتزام أو األصل هذا من جزء أو به غري معرتف ثابت تعهد أي أو، به معرتف
 .ةاملعلن اخلسارة أو املعلن الربح صايف على تعلق مبخاطر حمددة قد تؤثرامل الثابت

 
معرتف به ثابت  أو تعهدحتديد مشتقة مالية كأداة حتوط للقيمة العادلة ألصل أو التزام  عند

يتم االعرتاف مباشرًة بالتغيريات يف القيمة العادلة ، قائمة الدخل املوحدةتؤثر على ميكن أن 
ائمة الدخل املوحدة م  تغيري القيمة العادلة للبنود املتحوط هلا املتعلقة مبخاطر للمشتقات يف ق

  ضمن املكاسب/اخلسائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة. وتدرجالتحوط 
العمولة املرتبطة بأداة مالية عندما تصبح ، للبنود املتحوط هلا واملقاسة بالتكلفة املطفأة بالنسبة

 التصرف هبااسبة التحوط أو حال بي  األداة أو غري مستوفية ملعايري حملقيمتها العادلة متحوط 
تم ة ياألساسيوالقيمة  استبعادهاداة التحوط عند أل الدفرتيةالفرق بني القيمة  فإن، أو استبعادها

، لتحوطداة اأذا مت استبعاد إ .نسبة العائد الفعال استخدامية باألصلمدة التحوط  طوالها ؤ اطفا
  ن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.إف

 التدفقات النقدية اتتحوط
 النقدية التدفقات يف لتقلبات التعرض ضد للتحوط النقدية التدفقات حتوطات استخدام يتم

مما  عالية احتمال بدرجة عملية متوقعة أو به معرتف التزام أو بأصل مرتبط معني خلطر العائدة
  .املعلنة اخلسارة أو املعلن الربح على يؤثر قد

التدفقات النقدية طبقًا لسياسات إدارة املخاطر تقوم اجملموعة بإدارة خماطر اسعار العمولة على 
مستوى كامل املنشأة. تقوم اجملموعة بتحديد مقايضات اسعار العمولة كتحوط مقابل على 

لناجتة عن تقلبات اسعار العمولة اليت قد تق  إىل حني إعادة تسعيري خماطر التدفقات النقدية ا
 املقايضة.

 
خاطر "صايف التدفقات النقدية" من املوجودات مل بتقييم مدى توقعاهتاتقوم اجملموعة أواًل 

مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطلوبات القصرية األجل.  –واملطلوبات القائمة اليت حتقق عوائد 
حقق بشكل رئيسي من خالل حتليل حساسية العائد. وتقوم اجملموعة أثناء توق  صايف وهذا يت

ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب  السابقةاملعلومات التدفقات النقدية باألخذ يف احلسبان 
الودائ  ومعدالت العائد وإعادة التمويل وإعادة التسعيري.  م جتري اجملموعة مقارنة ما بني صايف 

ت النقدية م  مراكز التحوط القائمة لتوفري أساس يبىن عليه حول ضرورة تعديل عالقة التدفقا
 التحوط أم ال.
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
   

 ومحاسبة التحوط )تتمة( المالية المشتقة دواتاألو(  
 ( محاسبة التحوط )تتمة(1

 )تتمة( التدفقات النقدية اتتحوط
لقيم االمسية ملقايضات اسعار العمولة القائمة يف تاريخ التحليل يف كل فرتة من يتم تضمني ا

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 

ري مغطاة بتحوط، فإنه بذلك ال يتم إعادة حتديد مقايضة السعار عمولة وتبقى التوق  غ
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 

  تحوط هلا.ال تكون م
تقوم اجملموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تأخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم الفعالية املتوق  
إدراكها ألغراض احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة 

التعرض. يتم  االمسية ملقايضات القبض الثابتة والدف  املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل
تسجيل اجلزء الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة 
مباشرة. أما اجلزء غري الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف "صايف 

ات املستقبلية فإن دخل املتاجرة". وبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العملي
األرباح أو اخلسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس 

  الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.
 العمالت األجنبيةز(    

الصرف السائدة  اسعاربالتعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي  يتم حتويل
أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة  يتم حتويلبتاريخ إجراء التعامالت. كما 

الصرف السائدة بتاريخ هناية  اسعاربالعمالت األجنبية يف هناية السنة إىل الريال السعودي ب
  السنة. 

وترمجة املوجودات  يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت
دي يف هناية السنة يف قائمة ألجنبية إىل الريال السعو واملطلوبات النقدية اليت متت بالعمالت ا

البنود غري النقدية ترمجة مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب اخلاصة بويتم الدخل املوحدة. 
أو يف الدخل  لدخل املوحدةكجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة ابالقيمة العادلة  املثبتة 

  . األساسي الشامل اآلخر بناًء على طبيعة األصل املايل
لعملة أجنبية إىل الريال التكلفة التارخيية بحتويل البنود غري النقدية الىت جرى قياسها يتم 

الصرف املعمول هبا يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود  اسعارباستخدام السعودي 
يتم الذي الصرف يف التاريخ  اسعارباستخدام املقاسة بالقيمة العادلة  النقدية بعملة أجنبية غري
 .حتديد القيمة العادلةفيه 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
   

 ومحاسبة التحوط )تتمة( المالية المشتقة دواتاألو(  
  ( محاسبة التحوط )تتمة(1

 )تتمة( التدفقات النقدية اتتحوط
لقيم االمسية ملقايضات اسعار العمولة القائمة يف تاريخ التحليل يف كل فرتة من يتم تضمني ا

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 

ري مغطاة بتحوط، فإنه بذلك ال يتم إعادة حتديد مقايضة السعار عمولة وتبقى التوق  غ
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 

  تحوط هلا.ال تكون م
تقوم اجملموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة تأخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم الفعالية املتوق  
إدراكها ألغراض احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة 

التعرض. يتم  االمسية ملقايضات القبض الثابتة والدف  املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل
تسجيل اجلزء الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة 
مباشرة. أما اجلزء غري الفعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف "صايف 

ات املستقبلية فإن دخل املتاجرة". وبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العملي
األرباح أو اخلسائر املدرجة يف االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس 

  الفرتة اليت تؤثر فيها عمليات التحوط على قائمة الدخل املوحدة.
 العمالت األجنبيةز(    

الصرف السائدة  اسعاربالتعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي  يتم حتويل
أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة  يتم حتويلبتاريخ إجراء التعامالت. كما 

الصرف السائدة بتاريخ هناية  اسعاربالعمالت األجنبية يف هناية السنة إىل الريال السعودي ب
  السنة. 

وترمجة املوجودات  يتم تسجيل مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت
دي يف هناية السنة يف قائمة ألجنبية إىل الريال السعو واملطلوبات النقدية اليت متت بالعمالت ا

البنود غري النقدية ترمجة مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب اخلاصة بويتم الدخل املوحدة. 
أو يف الدخل  لدخل املوحدةكجزء من تعديل القيمة العادلة إما يف قائمة ابالقيمة العادلة  املثبتة 

  . األساسي الشامل اآلخر بناًء على طبيعة األصل املايل
لعملة أجنبية إىل الريال التكلفة التارخيية بحتويل البنود غري النقدية الىت جرى قياسها يتم 

الصرف املعمول هبا يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود  اسعارباستخدام السعودي 
يتم الذي الصرف يف التاريخ  اسعارباستخدام املقاسة بالقيمة العادلة  النقدية بعملة أجنبية غري
 .حتديد القيمة العادلةفيه 
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
 

 مقاصة األدوات الماليةح(   

 املوحدة عند وجود مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل تتم
نية لتسوية  اجملموعةحق نظامي ملزم إلجراء املقاصة بني املبالغ املسجلة وعندما يكون لدى 

 .ايف أو بي  املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحدالص املوجودات واملطلوبات على أساس
 

ك ملزمًا أو ال يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة مامل يكن ذل
مسموحًا 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

جودات واملطلوبات يتم إدراج اإليرادات واملصروفات املتعلقة بالعموالت اخلاصة الناجتة عن املو 
املالية باستثناء تلك املوجودات واملطلوبات املصنفة بالقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل وبالقيمة 
العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر، مبا يف ذلك األتعاب اليت تعترب جزءاً مكماًل للعائد الفعلي 

طريقة العائد الفعلي وتشتمل  لألداة املالية، يتم إدراجها يف قائمة الدخل املوحدة باستخدام
 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.
 

بتعديل تقديرات  اجملموعة حالة قيام يتم تعديل القيمة الدفرتية لألصل أو االلتزام املايل يف
املدفوعات أو املتحصالت. حتتسب القيمة الدفرتية املعدلة على أساس سعر العمولة األصلي 

 الفعلي ويسجل التغيري يف القيمة الدفرتية كإيراد أو مصروف.
 

اف بعد االعرتاف خبسارة اخنفاض قيمة أصل مايل أو جمموعة من األصول املالية يستمر االعرت 
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 

 زءاً ال يتجزأ من معدل العائد الفعلي. ج
 

تكاليف العمليات هي تكاليف إضافية تعود مباشرًة إىل شراء أو إصدار أو استبعاد أصل أو 
 التزام مايل.
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 )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
 

 ط(    االعتراف باإليرادات / المصروفات )تتمة( 
 

 )تتمة(إيرادات ومصاريف العموالت الخاصة 
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 فعااًل. 
 

 دخل/ )خسارة( الصرف األجنبي
 / تكبدهاح أو اخلسائر الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققهايتم االعرتاف باألربا 

 "ز"(. 7)اإليضاح 
 

 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  

تكاليف املباشرة املتعلقة هبا واالعرتاف هبا إن كانت جوهرية كتعديل على معدل العائد ال
الفعلي عن القرض. ويتم االعرتاف بأتعاب إدارة احملافظ واخلدمات اإلستشارية واخلدمات 
األخرى واليت تشمل أتعاب إدارة صناديق استثمار عادًة على أساس نسيب طبقًا لعقود 

ند تقدمي اخلدمات. ويتم االعرتاف باألتعاب املتعلقة باألداء أو مكونات اخلدمات املعنية ع
األخرى واليت ومصاريف العموالت األتعاب عند الوفاء مبعايري األداء. يتم حتميل األتعاب 

  .مبجرد تقدمي اخلدمة مبعاملة أو خدمة ماأساسا  تتعلق
 

 دخل توزيعات األرباح
  ح حال نشوء احلق يف استالمها.يتم االعرتاف بدخل توزيعات األربا 

 صافي دخل / )خسارة( المتاجرة (ه)
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، 

واملطلوبات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة وتوزيعات األرباح على املوجودات 
الدخل وفروقات الصرف األجنيب. ويتضمن أيضًا أي األجزاء غري الفعالة يف عمليات 

 التحوط.
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  .مبجرد تقدمي اخلدمة مبعاملة أو خدمة ماأساسا  تتعلق
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 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء ك( 
لتزام املباشر بإعادة شرائها يف تاريخ مستقبلي حمدد يستمر االعرتاف مببيعات األصول م  اال

)إتفاقية إعادة شراء( يف قائمة املركز املايل املوحدة نظرًا ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري 
جبمي  خماطر ومناف  التملك. ويتم تقييم األصول وفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة بشأن 

ة من خالل قائمة الدخل، واالستثمارات املدرجة بالقيمة االستثمارات املدرجة بالقيمة العادل
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، واالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة ــ 
حسب مقتضى احلال. يتم التعامل م  هكذا عمليات على أهنا اقرتاضات مضمونة 

ه االتفاقيات يتم اظهارها ضمن ومطلوبات ألطراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب هذ
" أو "أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو ؤسسة النقد العريب السعودي مل)"أرصدة 

"ودائ  للعمالء"( حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر البي  وإعادة الشراء  
ستخدام عادة الشراء باإكمصاريف عموالت خاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية 

معدل العموالت اخلاصة الفعلي. ال يتم إظهار األصول املشرتاة م  وجود التزام مرافق 
 املوحدة لعدم ايلاملإلعادة بيعها يف تاريخ مستقبلي حمدد )إتفاقية إعادة بي ( يف قائمة املركز 

  انتقال السيطرة على تلك األصول إىل اجملموعة. 
 

مؤسسة اإلتفاقيات حتت بند )"النقدية واألرصدة لدى دفوعة مبوجب هذه ملتسجل املبالغ ا
" أو "أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى" أو "القروض النقد العريب السعودي 

البي  كدخل ة دعاوالسلف"( حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ
باستخدام معدل العائد ة البي  ادعموالت خاصة ويستحق على مدى فرتة إتفاقية إع

  .الفعلي
 االستثماراتل(      

يقاس األصل املايل بدايًة بالقيمة العادلة زائداً )للبنود اليت ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل 
معيار قائمة الدخل( تكلفة العمليات اليت تتعلق مباشرًة بالشراء أو االصدار. يتطلب 

وقياسها الحقًا سواًء بالتكلفة  األصول املاليةصنيف مجي  ( ت3رقم )التقارير املالية الدولية 
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.
 ستثمارات في أدوات دين مصنفة بالتكلفة المطفأةا (3)

يتم قياس أدوات الدين اليت تفي بالشروط التالية الحقًا بالتكلفة املطفأة ناقصًا خسارة 
 اخنفاض القيمة: 

 
   األصل حمتفظ به يف إطار منوذج أعمال يهدف إىل االحتفاظ باألصول لتجمي

 تدفقات نقدية تعاقدية، و

 داة الدين متنح تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تنحصر يف دفعات الشروط التعاقدية أل
 لتسديد أصل الدين وعموالت على املبلغ القائم من أصل الدين.
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 ل(     االستثمارات )تتمة( 
 

  إذا مل يِف األصل املايل هبذين الشرطني فيتم قياسه بالقيمة العادلة.
م اجملموعة بتقييم منوذج األعمال على مستوى احملفظة حيث أن ذلك يعكس على تقو 

  أفضل حال طريقة العمل املدارة واملعلومات املقدمة لإلدارة.
عند حتديد فيما إذا كان االحتفاظ باألصل يف نطاق منوذج أعمال يهدف إىل جتمي  

 النقاط التالية:تدفقات نقدية تعاقدية أم ال، تأخذ اجملموعة يف اعتبارها 
 
  للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه السياسات، املعتمدةسياسات وأهداف اإلدارة
  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 
 اظ باألصل أو األصول بقصد جتمي  تدفقات نقدية تعاقدية.أهدافه االحتف

 
يتم االعرتاف بالدخل على أساس العائد الفعلي بالنسبة ألدوات الدين اليت تقاس الحقاً 

 بالتكلفة املطفأة. ويتم االعرتاف بدخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة. 
 

 القيمة. أدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة ختض  الخنفاض
 
مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أصول (6)

مالية مصنفة بالقيمة العادلة من  ت يف أدوات حقوق امللكية كأصوليتم تصنيف االستثمارا
خالل قائمة الدخل، إال إذا حددت اجملموعة استثمارًا ما مل حُيتفظ به للمتاجرة بالقيمة 

 اآلخر عند االعرتاف األويل.العادلة من خالل الدخل الشامل 
 

 :للمتاجرة إذااملايل حمتفظ به  االلتزاميعترب األصل املايل أو 
جل القريبساساً لغرض البي  أو إعادة الشراء يف األأ اً أو متكبد اً كان مكتسب) أ (  

 سوياً دارهتا إمن حمفظة أدوات مالية حمددة ويتم  اً ، جزءاالعرتاف األويل )ب(كان عند
 جل القريبيف األ فعليةعلى وجود أرباح  ا يدلم وحتمل

داة أتكون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو اليت  اتشتقامل)باستثناء  ة ماليةمشتق )ج( كان
    (.حتوط فعالة وحمددة
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  للمحفظة وكيفية تنفيذ هذه السياسات، املعتمدةسياسات وأهداف اإلدارة 
  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 
 اظ باألصل أو األصول بقصد جتمي  تدفقات نقدية تعاقدية.أهدافه االحتف

 
يتم االعرتاف بالدخل على أساس العائد الفعلي بالنسبة ألدوات الدين اليت تقاس الحقاً 

 بالتكلفة املطفأة. ويتم االعرتاف بدخل العموالت يف قائمة الدخل املوحدة. 
 

 القيمة. أدوات الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة ختض  الخنفاض
 
 مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أصول (6)

مالية مصنفة بالقيمة العادلة من  ت يف أدوات حقوق امللكية كأصوليتم تصنيف االستثمارا
خالل قائمة الدخل، إال إذا حددت اجملموعة استثمارًا ما مل حُيتفظ به للمتاجرة بالقيمة 

 اآلخر عند االعرتاف األويل.العادلة من خالل الدخل الشامل 
 

 :للمتاجرة إذااملايل حمتفظ به  االلتزاميعترب األصل املايل أو 
 .جل القريبساساً لغرض البي  أو إعادة الشراء يف األأ اً أو متكبد اً كان مكتسب) أ (  

 سوياً دارهتا إمن حمفظة أدوات مالية حمددة ويتم  اً ، جزءاالعرتاف األويل )ب(كان عند
 .جل القريبيف األ فعليةعلى وجود أرباح  ا يدلم وحتمل

داة أتكون عبارة عن عقد ضمانة مالية أو اليت  اتشتقامل)باستثناء  ة ماليةمشتق )ج( كان
    (.حتوط فعالة وحمددة
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 ل(     االستثمارات )تتمة( 
 ة من خالل قائمة الدخل )تتمة((  موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادل6)

يتم قياس أدوات الدين اليت ال تفي مبعايري التكلفة املطفأة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل. إضافًة لذلك، أدوات الدين اليت تفي مبعايري التكلفة املطفأة ولكنها حمددة بالقيمة 

  عادلة يف قائمة الدخل.العادلة من خالل قائمة الدخل فإنه يتم قياسها بالقيمة ال
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 

  تلفة.قد ينشأ من تقييم املوجودات أو املطلوبات أو قيد املكاسب أو اخلسائر وفق أسس خم
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 

ئمة تنطبق عليها بتاتاً. إن إعادة تصنيف أدوات الدين احملددة بالقيمة العادلة من خالل قا
  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 

العموالت على أدوات الدين القياس يف قائمة الدخل املوحدة. يتم تسجيل الدخل من 
  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.

ة احملددة بالقيمة يتم إدراج الدخل من توزيعات أرباح االستثمارات يف أدوات حقوق امللكي
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. 
 
االستثمار في حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  (1)

 خر اآل

على أساس كل أداة ) للرتاج غري قابل  خيار اختاذستطي  اجملموعة ت، االعرتاف األويل عند
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  امللكيةتحديد االستثمارات يف حقوق ب( على حدة
ذا  إخر غري مسموح به القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل خيارن إخر. الشامل اآل

 .للمتاجرةظ هبا حمتف يف حقوق امللكية كانت االستثمارات
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 ل(     االستثمارات )تتمة( 
خالل الدخل الشامل  حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة مناالستثمار في(  1)

)تتمة(خر اآل
خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل امللكيةيتم قياس االستثمارات يف حقوق 

  . املعاملة تكاليفليها إ دئيا بالقيمة العادلة مضافاً مب
املكاسب واخلسائر الناجتة من التغري يف القيمة اظهار يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة م  و 

ال يتم إعادة تصنيف االحتياطيات األخرى.  ضمنخر العادلة يف الدخل الشامل اآل
وال يتم ، ةالدخل املوحد إىل قائمة ثماراتاالستواخلسائر النامجة عن مثل هذه  املكاسب

يف أسهم غري  اتيتم قياس االستثمار  ة.الدخل املوحد إدراج االخنفاض يف القيمة يف قائمة
عادة تصنيف املكاسب أو اخلسائر إلن يتم . بالقيمة العادلةمدرجة يف سوق أوراق مالية 

  ت.ماراىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بي  االستثإاملرتاكمة 
غري  امللكيةاجملموعة بتحديد مجي  االستثمارات يف حقوق  تقوماالعرتاف األويل،  عند

على أهنا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل املسجلة 
  الشامل اآلخر.

املوحدة عندما يف قائمة الدخل حقوق امللكية من االستثمارات يف األرباح يتم قيد توزيعات 
إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح اسرتداداً  ارباحيف استالم توزيعات  حقلمجموعة ل ينشأ

  جلزء من تكلفة االستثمار.
احتياطي القيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف يتضمن 
 خر. عندما يتم استبعادشامل اآللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الاملحقوق 

أرباح إىل رتاكم يف احتياطي القيمة العادلة لكية، يتم حتويل املبلغ املاملحقوق  االستثمار يف
  .مبقاة

قروض وسلف م(       
دفوعات ثابتة أنشأهتا أو اشرتهتا اجملموعة مبمالية غري مشتقة أصواًل القروض والسلف تعترب 

يتم و لمقرتضني. تسليم النقد لالقروض والسلف عند سجيل تأو قابلة للتحديد. يتم 
نقل مجي  عند القروض أو شطبها، أو عند بي  لتزام أو املقرتض لالإما بتسديد  هااستبعاد
  للمبلغ املدفوع.  بالقيمة العادلةمبدئياً والسلفكافة القروضتقاسومناف  امللكية. خماطر 

ــ اليت مل يتحوط هلا ــ بالتكلفة ناقصاً أي والسلفوضالقر بعد االعرتاف األويل، يتم إظهار 
يتم تسجيل احملددة أو اليت على أساس احملفظة. مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض القيمة 

ألغراض القروض والسلف بالتكلفة املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة الفعلي السائد. 
  والسلفضمن القرو االئتمانخمصص خسائرتم خصميالعرض، 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (ن
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 

يعها يف األجل القصري. يتم قياس الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو ب
 هذه األرصدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة هلا.
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 ل(     االستثمارات )تتمة( 
خالل الدخل الشامل  حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من االستثمار في(  1)

 )تتمة(خر اآل

خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل امللكيةيتم قياس االستثمارات يف حقوق 
  . املعاملة تكاليفليها إ دئيا بالقيمة العادلة مضافاً مب
املكاسب واخلسائر الناجتة من التغري يف القيمة اظهار يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة م  و 

ال يتم إعادة تصنيف االحتياطيات األخرى.  ضمنخر العادلة يف الدخل الشامل اآل
وال يتم ، ةالدخل املوحد إىل قائمة ثماراتاالستواخلسائر النامجة عن مثل هذه  املكاسب

يف أسهم غري  اتيتم قياس االستثمار  ة.الدخل املوحد إدراج االخنفاض يف القيمة يف قائمة
عادة تصنيف املكاسب أو اخلسائر إلن يتم . بالقيمة العادلةمدرجة يف سوق أوراق مالية 

   ت.ماراىل قائمة الدخل املوحدة يف حال مت بي  االستثإاملرتاكمة 
غري  امللكيةاجملموعة بتحديد مجي  االستثمارات يف حقوق  تقوماالعرتاف األويل،  عند

على أهنا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل قائمة بالقيمة العادلة من خالل املسجلة 
  الشامل اآلخر.

املوحدة عندما يف قائمة الدخل حقوق امللكية من االستثمارات يف األرباح يتم قيد توزيعات 
إال إذا كانت التوزيعات متثل بوضوح اسرتداداً  ارباحيف استالم توزيعات  حقلمجموعة ل ينشأ

  جلزء من تكلفة االستثمار.
احتياطي القيمة العادلة صايف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف يتضمن 
 خر. عندما يتم استبعادشامل اآللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الاملحقوق 

أرباح إىل رتاكم يف احتياطي القيمة العادلة لكية، يتم حتويل املبلغ املاملحقوق  االستثمار يف
  .مبقاة

 قروض وسلف م(       

دفوعات ثابتة أنشأهتا أو اشرتهتا اجملموعة مبمالية غري مشتقة أصواًل القروض والسلف تعترب 
يتم و لمقرتضني. تسليم النقد لالقروض والسلف عند سجيل تأو قابلة للتحديد. يتم 

نقل مجي  عند القروض أو شطبها، أو عند بي  لتزام أو املقرتض لالإما بتسديد  هااستبعاد
  للمبلغ املدفوع.  بالقيمة العادلةمبدئياً  والسلف كافة القروض تقاسومناف  امللكية. خماطر 

ــ اليت مل يتحوط هلا ــ بالتكلفة ناقصاً أي  والسلف وضالقر بعد االعرتاف األويل، يتم إظهار 
يتم تسجيل احملددة أو اليت على أساس احملفظة. مبلغ مشطوب وخمصصات اخنفاض القيمة 

ألغراض القروض والسلف بالتكلفة املطفأة احملتسبة باستخدام سعر العمولة الفعلي السائد. 
  .والسلف ضمن القرو  االئتمان خمصص خسائر تم خصميالعرض، 

 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (ن
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 

يعها يف األجل القصري. يتم قياس الدخول يف ايداعات أسواق املال بنية بيعها الفوري أو ب
 هذه األرصدة يف البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة هلا.
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  )تتمة( أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى (ن
وبة وأي بعد االعرتاف األويل، يتم إظهار هذه األرصدة بالتكلفة ناقصًا أي مبالغ مشط

خمصصات حمددة الخنفاض القيمة ــ إن وجدت ــ واملخصص على مستوى احملفظة 
 )اجلماعي( جتاه خماطر األطراف املقابلة األخرى.

 
 إلغاء االعتراف باألدوات الماليةس(      

أو جزء من جمموعة أصول مالية  ف بأصل مايل )أو جزء من أصل مايليتم إلغاء االعرتا
 نتهي احلقوق التعاقدية الستالم التدفقات املالية اخلاصة هبذا األصل. متشاهبة( عندما ت

 
قامت بتحويل أصل مايل، يتم إلغاء االعرتاف  اجملموعةيف احلاالت اليت يظهر فيها أن 

بنقل معظم املخاطر واملكاسب املصاحبة مللكية األصل بشكل  اجملموعةباألصل إذا قامت 
 أو إبقاء مجي  املخاطر واملكاسببتحويل م فيها اجملموعة و تق الويف احلاالت اليت جوهري. 

املصاحبة مللكية األصل بشكل جوهري، يتم إلغاء االعرتاف باألصل املايل فقط حال ختلي 
باالعرتاف بأي حقوق أو التزامات   اجملموعةعن السيطرة على األصل املايل. تقوم  اجملموعة

  ا أو االحتفاظ هبا نتيجًة لذلك.كموجودات أو مطلوبات بشكل منفصل حال نشؤه
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.
الفرق بني القيمة ب االعرتافتم يحال إلغاء االعرتاف بأصل مايل ــ مقاس بالتكلفة املطفأة ــ 

  ة.الدخل املوحد قائمةيف لألصل واملبلغ املقبوض والذي يستحق قبضه الدفرتية 
خالل قائمة الدخل الشامل ة العادلة من ند إلغاء االعرتاف بأصل مايل مصنف بالقيمع

 اآلخر الدخل الشامليف واليت سبق وأن تراكمت املرتاكمة  ئرسب أو اخلساا، فإن املكاآلخر
 املبقاة.إىل األرباح  يتم ترحيلها، ولكن ةالدخل املوحد قائمةتصنيفها إىل ال يعاد 

 
 عقارات أخرى وأصول معاد امتالكهاع(      

على عقارات معينة مقابل تسوية  االقتناءتقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا العادية ب
ت حمتفظ هبا للبي  وتسجل بدايًة قروض وسلف مستحقة. تعترب مثل هذه العقارات موجودا

بصايف القيمة املمكن حتقيقها من القروض والسلف املستحقة أو بالقيمة العادلة احلالية 
أيهما أقل. ال يتم احتساب أي  -للممتلكات ذات العالقة ناقصًا أي تكاليف للبي  

األخرى يف  استهالك على مثل هذه العقارات. يتم االعرتاف بدخل االجيارات من العقارات
  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 

قاً بأي مكاسب من االستبعاد وإيرادات اإلجيار يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الح
إعادة التقييم بالقيمة العادلة ناقصًا 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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 ممتلكات ومعدات  ف(   
يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة. 
تتم معاجلة التغيريات يف العمر االنتاجي املتوق  للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة 

أهنا تغريات  أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما يقتضي احلال، ويتم التعامل معها على
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:
 
 سنة 11     باين م

 سنوات ــ أيهما أقصر 11إلجيار أو طيلة مدة ا  ينات على العقارات املستأجرة حتس
  سنوات 11 - 4    سيارات ومعدات و  ثاثأ

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، 
 القوائم املالية. إعداديف كل تاريخ من تواريخ  -وتعديلها إذا لزم األمر 

 
ة عن االستبعاد على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية يتم احتساب املكاسب واخلسائر الناجت

  والعائدات، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق باخنفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات يف 
ية الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرت 

مباشرة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها 
   املقدرة القابلة لالسرتداد.

المطلوبات المالية  (ص
يف البداية، يتم االعرتاف جبمي  االيداعات املالية وودائ  العمالء وصكوك الدين الصادرة 

واليت متثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة. والحقاً، يتم بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات 
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 

 لعموالت اخلاصة.تاريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف ا
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 ممتلكات ومعدات  ف(   
يتم تقييم املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة. 
تتم معاجلة التغيريات يف العمر االنتاجي املتوق  للممتلكات واملعدات من خالل تغيري املدة 

أهنا تغريات  أو طريقة احتساب االستهالك، حسبما يقتضي احلال، ويتم التعامل معها على
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:
 
 سنة 11     باين م

 سنوات ــ أيهما أقصر 11إلجيار أو طيلة مدة ا  ينات على العقارات املستأجرة حتس
  سنوات 11 - 4    سيارات ومعدات و  ثاثأ

يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، 
 القوائم املالية. إعداديف كل تاريخ من تواريخ  -وتعديلها إذا لزم األمر 

 
ة عن االستبعاد على أساس الفرق بني القيمة الدفرتية يتم احتساب املكاسب واخلسائر الناجت

  والعائدات، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق باخنفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات يف 
ية الظروف تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد. يتم ختفيض القيمة الدفرت 

مباشرة إىل قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها 
   املقدرة القابلة لالسرتداد.

 المطلوبات المالية  (ص

يف البداية، يتم االعرتاف جبمي  االيداعات املالية وودائ  العمالء وصكوك الدين الصادرة 
واليت متثل القيمة العادلة للمبالغ املستلمة. والحقاً، يتم بالتكلفة بعد خصم رسوم العمليات 

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 

 لعموالت اخلاصة.تاريخ االستحقاق وحتتسب ضمن مصاريف ا
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 ضمانات مالية والتزامات قروض (ق
تقوم اجملموعة من خالل دورة أعماهلا االعتيادية، بتقدمي ضمانات مالية تتمثل يف اعتمادات 

القيمة العادلة وضمانات وقبوالت. بدايًة يتم االعرتاف بالضمانات املالية يف القوائم املالية ب
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 

  أيهما أعلى.  -لسداد أي التزام مايل ناجم عن الضمانات 
 االلتزام املتعلق بالضمان املايل يف قائمة الدخل املوحدة ضمن يتم تسجيل أية زيادة يف

خمصص اخنفاض القيمة خلسائر االئتمان. يتم إدراج العالوة املستلمة يف قائمة الدخل 
  املوحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فرتة الضمان. 
وط وأحكام حتدد بشكل التزامات القروض هي التزامات ثابتة لتوفري اعتمادات مبوجب شر 

  مسبق.
يتم ادراج املخصص احملدد واجلماعي للالعتمادات والضمانات والقوبوالت وتقدميها ضمن  

 مطلوبات أخرى.
 

 ر(      المخصصات 
يتم االعرتاف باملخصصات )باستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار( 

ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل ناتج  موعةاجملعندما ميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 
 عن أحداث ماضية ويكون احتمال دف  مبالغ لتسوية االلتزام أعلى من احتمال عدم الدف .

 

 ش(     المحاسبة على عقود اإليجار
 المجموعة مستأجرة تكان إذا (3)

ار تشغيلية مبوجبها ، عقود إجيةمستأجر  اجملموعة، بصفتهاربمها عترب كافة عقود اإلجيار اليت تت
مدى فرتة  حتمل دفعات اإلجيار على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على

  اإلجيار. 
يف حالة إلغاء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدته، تدرج أية دفعات وغرامات جيب و 

ل الفرتة دفعها للمؤجر، بعد خصم أية إيرادات إجيار متوقعة )إن وجدت(، كمصروفات خال
 اليت يتم فيها إلغاء اإلجيار.
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  )تتمة( ش(     المحاسبة على عقود اإليجار
المجموعة مؤجرة تإذا كان (6)

افقة م  مبا يف ذلك عقود اإلجيار املتو تأجري متويلي، عندما يتم نقل األصول مبوجب عقد 
االعرتاف بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذمم مدينة يتم أحكام الشريعة )االجارة(، 

". يتم االعرتاف بالفرق بني إمجايل  ، صايفواالفصاح عنها حتت بند " القروض والُسلف
الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة كإيرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم االعرتاف 

استخدام طريقة صايف االستثمارات واليت بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار ب
  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 

 ال مدة سريان عقد التأجري.طريقة أخرى مالئمة( طو 

النقدية وشبه النقديةت(     
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من املبالغ 

، باستثناء الودائ  النظامية، كما مؤسسة النقد العريب السعودي النقدية واألرصدة لدى 
الية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو تشمل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات امل

أقل من تاريخ التعاقد واخلاضعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة التغيريات اليت قد تطرأ على القيم 
  العادلة.

 الزكاة وضريبة الدخلخ(     
ية فإن الزكاة وضريبة الدخل يف اململكة العربية السعود الدخلضريبة لزكاة و أنظمة امبوجب 

تزام على املسامهني السعوديني واألجانب على التوايل. يتم احتساب الزكاة على حصة لمها ا
املسامهني السعوديني يف حقوق املسامهني أو يف صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة 

دخل على حصة املساهم األجنيب يف صايف نظمة الزكاة. يتم احتساب ضريبة مبوجب أ
  الدخل للسنة.
النقد مؤسسة الصادرة عن احملاسبة للمؤسسات املالية ملعايري املعايري احملاسبية  وفقًا ملتطلبات

ال يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة مبسامهي البنك يف قائمة العريب السعودي، 
الدخل املوحدة للمجموعة حيث أهنا ُتستقط  من قيمة األرباح املدفوعة للمسامهني. ويف 

حتميل املبلغ على األرباح املبقاة كحصة يف صايف الدخل ويتم يتم اح، حالة عدم توزي  أرب
  لزكاة والدخل.لعامة للهيئة الاحتساب االلتزام املقابل كذمم دائنة 

 د(      الموجودات المحتفظ بها كأمانة
، لمجموعةاألصول اليت يتم االحتفاظ هبا كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة ل

  تدرج يف القوائم املالية املوحدة.وبالتايل، ال
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  )تتمة( ش(     المحاسبة على عقود اإليجار
 المجموعة مؤجرة تإذا كان (6)

افقة م  مبا يف ذلك عقود اإلجيار املتو تأجري متويلي، عندما يتم نقل األصول مبوجب عقد 
االعرتاف بالقيمة احلالية لدفعات اإلجيار كذمم مدينة يتم أحكام الشريعة )االجارة(، 

". يتم االعرتاف بالفرق بني إمجايل  ، صايفواالفصاح عنها حتت بند " القروض والُسلف
الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة كإيرادات إجيار مل تقبض بعد. يتم االعرتاف 

استخدام طريقة صايف االستثمارات واليت بدخل اإلجيار طوال مدة سريان عقد اإلجيار ب
  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 

 ال مدة سريان عقد التأجري.طريقة أخرى مالئمة( طو 
 

 النقدية وشبه النقديةت(     

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من املبالغ 
، باستثناء الودائ  النظامية، كما مؤسسة النقد العريب السعودي النقدية واألرصدة لدى 

الية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة أشهر أو تشمل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات امل
أقل من تاريخ التعاقد واخلاضعة ملخاطر غري جوهرية نتيجة التغيريات اليت قد تطرأ على القيم 

  العادلة.
 الزكاة وضريبة الدخلخ(     

ية فإن الزكاة وضريبة الدخل يف اململكة العربية السعود الدخلضريبة لزكاة و أنظمة امبوجب 
تزام على املسامهني السعوديني واألجانب على التوايل. يتم احتساب الزكاة على حصة لمها ا

املسامهني السعوديني يف حقوق املسامهني أو يف صايف الدخل باستخدام األسس املوضحة 
دخل على حصة املساهم األجنيب يف صايف نظمة الزكاة. يتم احتساب ضريبة مبوجب أ

  الدخل للسنة.
النقد مؤسسة الصادرة عن احملاسبة للمؤسسات املالية ملعايري املعايري احملاسبية  وفقًا ملتطلبات

ال يتم تسجيل الزكاة وضريبة الدخل املتعلقة مبسامهي البنك يف قائمة العريب السعودي، 
الدخل املوحدة للمجموعة حيث أهنا ُتستقط  من قيمة األرباح املدفوعة للمسامهني. ويف 

حتميل املبلغ على األرباح املبقاة كحصة يف صايف الدخل ويتم يتم اح، حالة عدم توزي  أرب
  لزكاة والدخل.لعامة للهيئة الاحتساب االلتزام املقابل كذمم دائنة 

 د(      الموجودات المحتفظ بها كأمانة
، لمجموعةاألصول اليت يتم االحتفاظ هبا كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة ل

  تدرج يف القوائم املالية املوحدة.وبالتايل، ال
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 تعويضات الموظفينص(    
 خطة تعويضات محددة غير ممولة

بناًء على الفرتة اليت أمضاها املوظف يف اخلدمة هناية اخلدمة  يتم تكوين خمصص تعويضات
  .نظام العمل السعوديمبوجب 

زامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة يتم احتساب صايف الت
)"االلتزامات"( من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املوظفون مقابل 
خدماهتم يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة واليت يتم خصمها لتحديد قيمتها احلالية 

تم تسجيلها. معدل اخلصم املستخدم هو عائد باإلضافة ألي تكاليف خدمة ماضية مل ي
السوق على السندات احلكومية يف تاريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق 

. يتم حتديد تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط اجملموعةتقارب آجال التزامات 
ملتوقعة لتحديد القيمة احلالية التعويضات احملددة غري املمولة باستعمال طريقة ائتمان الوحدة ا

  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
يضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة يتم قياس تعو 
  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 

 جة خدمة سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.نتي
 

 ظ(     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة( 
يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة م  أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة( يتم 

  قابة الشرعية يف البنك.الر  مؤسسةاعتمادها بواسطة 
هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببي  سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد  المرابحة

اشرتاها واقتناها بناًء على وعد بالشراء من ذلك العميل. سعر البي  يشمل التكلفة مضافاً 
  إليها هامش ربح متفق عليه.

ؤجر( بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك )امل اإلجارة 
طلب العميل )املستأجر( بناًء على وعد منه باستئجار األصل بإجيار متفق عليه وملدة معينة 

  وقد تنتهي اإلجارة بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.
ارية معينة أو للمسامهة يف مشاري  استثمهي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل المشاركة 

لكية. يتم تقاسم الربح أو ل املمكاصول العميل على  حبملكية بعض املمتلكات تنتهي 
 .اخلسارة وفقا لشروط االتفاق

 
 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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   )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
 )تتمة( ظ(     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة(

 
رة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها هو عبا التورق

للعميل. ويقوم العميل ببي  السلعة فورًا واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل 
  اخلاصة به.

لدخول يف معني بدف  رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية
عطاء ا. حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( بسلة من الصفقاتأو سل الصفقات احدى

  .(املوعودتعهد إىل الطرف الثاين )
يقوم البنك ببي  أصل مطّور إىل العميل مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  هي االستصناع

  متفق عليها بينهما. اسعاروفقاً ملواصفات و 
يف أصل معني تتناسب م  لكية فردية معبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف هي  الصكوك

  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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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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   )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -6
 )تتمة( ظ(     المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة(

 
رة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها هو عبا التورق

للعميل. ويقوم العميل ببي  السلعة فورًا واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل 
  اخلاصة به.

لدخول يف معني بدف  رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية
عطاء ا. حيث يقوم أحد األطراف )الواعد( بسلة من الصفقاتأو سل الصفقات احدى

  .(املوعودتعهد إىل الطرف الثاين )
يقوم البنك ببي  أصل مطّور إىل العميل مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  هي االستصناع

  متفق عليها بينهما. اسعاروفقاً ملواصفات و 
يف أصل معني تتناسب م  لكية فردية معبارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف هي  الصكوك

  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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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مؤسسة النقد العربي السعودي النقدية واألرصدة لدى  - 1

 
 مؤسسة)"مؤسسة النقد العريب السعودي ( من نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن 7طبقا للمادة )

بنسب مئوية حمددة من الودائ  حتت نقد المؤسسة "(، يتعني على البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى النقد
(. الوديعة 11ية كل شهر ميالدي )انظر اإليضاح االطلب والودائ  ألجل وودائ  أخرى حتتسب يف هن

غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإهنا ال تشكل جزءًا من  النقدمؤسسة النظامية لدى 
 النقدية وشبه النقدية. 

 
  والمؤسسات المالية األخرى البنوك دة لدىاألرص  – 4

    
  ة املتوافقة م  أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة(.متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املراحب

خدام وكاالت تصنيف ملالية األخرى باستاك واملؤسسات و يتم إدارة جودة االئتمان لالرصدة لدى البن
 .خارجية مرموقة

 
 لفئة.حسب ااجلودة االئتمانية  يبني اجلدول التايل 

 

 
 
 

 
  

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 111.999  340.729   نقد يف الصندوق
 90.111  0.094.777    مؤسسة النقد العريب السعوديلدى إيداعات 

(71نقد وما يف حكمه )اإليضاح     4.203.729  111.999 
وديمؤسسة النقد العريب السع لدى  وديعة نظامية    4.090.004  3.1.1.111 

 ..1.131.1  0.036.100   اإلمجايل

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 111.011  442.021   حسابات جارية
111.119.1  0.009.797   ايدعات أسواق املال  

 11...11..  0.990.001   اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 .011.30..  0.903.630   درجة االستثمار
 11.1.1  0.233   درجة عدم االستثمار

 30.111  04.012   مقّومغري 
 11...11..  0.990.001   اإلجمالي

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  االستثمارات - 3
 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م7116ديسمرب  11كما يف   أ 

 
  قائمة الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  (3)

 
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (6) 

 
  بالتكلفة المطفأةاستثمارات ( 1)

 
 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م7112ديسمرب  11كما يف   ب 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (1)

 

      

(باآلف الرياالت السعودية) م6132    

  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة  
        

 30.399  97.704  60.110  صناديق استثمار
  649  -  649  سهمأ

  64.072  97.704  34.006  

(اآلف الرياالت السعوديةب) م6132    

  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة  
        
  00.042  1.202  9.407  سهمأ

م )باآلف الرياالت السعودية(6132   

 اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
      

2000.400.0  ــ  00.400.020 استثمارات صكوك  
 2.307.049  ــ  2.307.049 سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

 06.011.262  ــ  06.011.262 
 06.434.022  625.62  06.402.401 اإلجمالي  

آلف الرياالت السعودية()با م7112    
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       

 139.119  900.131  911.100  صناديق استثمار

 11.110  -  11.110  أسهم

  311.111  900.131  119.101 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  االستثمارات - 3
 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م7116ديسمرب  11كما يف   –أ 

 
  قائمة الدخلاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  (3)

 
  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (6) 

 
  بالتكلفة المطفأةاستثمارات ( 1)

 
 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م7112ديسمرب  11كما يف   –ب 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (1)

 

      
 
 

(باآلف الرياالت السعودية) م6132    

  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة  
        

  30.399  97.704  60.110  صناديق استثمار

  649  -  649  سهمأ
  64.072  97.704  34.006  

(اآلف الرياالت السعوديةب) م6132    

  اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة  
        
  00.042  1.202  9.407  سهمأ

م )باآلف الرياالت السعودية(6132   

 اإلجمالي  خارج المملكة  داخل المملكة 
      

2000.400.0  ــ  00.400.020 استثمارات صكوك  
 2.307.049  ــ  2.307.049 سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

 06.011.262  ــ  06.011.262 
 06.434.022  625.62  06.402.401 اإلجمالي  

آلف الرياالت السعودية()با م7112    
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       

 139.119  900.131  911.100  صناديق استثمار

 11.110  -  11.110  أسهم

  311.111  900.131  119.101 
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 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 االستثمارات - 3
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (7)
 

 
 

  استثمارات بالتكلفة املطفأة (1)
 

 
 
 
 
 
 :يلي حتلياًل ملكونات االستثمار فيما -ج 

 
 فيما يلي حتلياًل لألرباح واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى املقتناة بالتكلفة املطفأة: -د 

 
 
 

(باآلف الرياالت السعودية) م7112    
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       
301.1  سهمأ   1.111  99.131 

)باآلف الرياالت السعودية( م7112    
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
       

130.91.111  -  91.111.130  استثمارات صكوك  

  91.111.130  -  91.111.130 

 99.313.119  911.111  99.911.310    اإلمجايل

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132     م7112  

نةليس لها أسعار معل  لها أسعار معلنة    نةليس هلا أسعار معل  هلا أسعار معلنة  المجموع    اجملموع  
             

 11.133.372  1.171.611  7.173.717  3356775743  851625444  1563356.7  استثمارات صكوك
سندات وكالة ذات 

  أسعار متغرية
 

    -  45.315761  45.315761      -        -      - 
 21.632  1.411  47.727  365147  15418  .85.1  أسهم

 171.311      -  171.311  35.11.  -  35.11.  صناديق استثمار

 11.777.611  1.174.176  1.741.472  3256.65744  365.415213  .15136531    اجمالي االستثمارات

الرياالت السعوديةباآلف    
م6132    م7112  

   إمجايل       إجمالي    
  

 
ريةالقيمة  الدفت  

 إجمالي 
ر األرباح غي
 المحققة

الخسائر  
غير 

 المحققة
  

 
العادلة القيمة  

  
 

يةالقيمة الدفرت   

 إمجايل 
 األرباح غري
 احملققة

اخلسائر  
ققةغري احمل  

  
 

 القيمة العادلة
                

ت ثمارااست
(335483)  1151.2  3356775743 صكوك   3356.25132   11.133.372  71.761  (171)   11.377.171 

سندات وكالة 
ذات أسعار 
 -      -      -      -      45.315761  -      -      45.315761 متغرية       

(335483)  1151.2  3253885424 اإلجمالي   325617517.   11.133.372  71.761  (171)   11.377.171 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 )تتمة( االستثمارات  3
 
   حسب األطراف املقابلة اليت يتم التعامل معها:اجملموعة الستثمارات فيما يلي حتلياًل  -ه 
 
 
 
 
 
 
  

إن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهريًا عن قيمها الدفرتية. إن 
إال أن التعامل هبا  أسواق خمتلفةيف لة )د(( متداو 2 اإليضاحاستثمارات الصكوك )واملفصح عنها يف 

 غري نشط.
 

أسهماً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 
سعودي( مسجلة  الـريمليون  1.4: م7112سعودي ) الـريمليون  1.4بقيمة  ليس هلا أسعار معلنة

 القيمة العادلة بشكل موثوق. بالتكلفة لعدم القدرة على قياسها ب
 

يتم تصنيف صناديق االستثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقرًا هلا ولديها استثمارات يف 
 ."خارج اململكة"االستثمارات فئة اخلارج ضمن 

 باآلف الرياالت السعودية   
 7112م  6132م   
      

 11..1.331  09.046.700   مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 9.913.311  346.423   شركات

 9.101.1.3  4.427.201   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

99.313.119  06.434.022   اإلجمالي
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
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 )تتمة( االستثمارات – 3
 
   حسب األطراف املقابلة اليت يتم التعامل معها:اجملموعة الستثمارات فيما يلي حتلياًل  -ه 
 
 
 
 
 
 
  

إن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة بالتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهريًا عن قيمها الدفرتية. إن 
إال أن التعامل هبا  أسواق خمتلفةيف لة )د(( متداو 2 اإليضاحاستثمارات الصكوك )واملفصح عنها يف 

 غري نشط.
 

أسهماً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 
سعودي( مسجلة  الـريمليون  1.4: م7112سعودي ) الـريمليون  1.4بقيمة  ليس هلا أسعار معلنة

 القيمة العادلة بشكل موثوق. بالتكلفة لعدم القدرة على قياسها ب
 

يتم تصنيف صناديق االستثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية مقرًا هلا ولديها استثمارات يف 
 ."خارج اململكة"االستثمارات فئة اخلارج ضمن 

 باآلف الرياالت السعودية   
 7112م  6132م   
      

 11..1.331  09.046.700   مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 9.913.311  346.423   شركات

 9.101.1.3  4.427.201   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 99.313.119  06.434.022   اإلجمالي
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 القروض والسلف، صافي   - 2
 

  بطاقات ائتمان.وأرصدة  تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية قروض األفراد:
تشمل قروض وسلف إىل شركات ومؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم باإلضافة  قروض الشركات:

  إىل املؤسسات الفردية.
  تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:

  القروض والسلف مما يلي:صايف كون يت (أ)
 باآلف الرياالت السعودية 

 المجموع  أخرى  شركات  أفراد 6132م
        

 4651735624  1.15333  .64516.574  3752315.21 وسلف عاملة قروض
 ...4815  -  4665.78  235163 قروض وسلف غري عاملة

 4658335621  1.15333  6457365767  3757335.83 إجمالي القروض والسلف
        

        خمصص خسائر االئتمان:
 (.682562)  -  (6265686)  (615.87) خمصص خسائر حمدد

 (..47156)  -  (6115311)  (.612572) خسائر مجاعيخمصص 
 (7325328)  -  (4.35836)  (6215732) إجمالي مخصص خسائر االئتمان

 4651.852.3  1.15333  6456325.33  3754335663 صافي القروض والسلف
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 المجموع  أخرى  شركات   7112م

        

 36.311.363  151.232  11.211..65  32.353.235 وسلف عاملةقروض 

 155.167  -      113...3  1...355 قروض وسلف غري عاملة

 36.722.353  151.232  27...62.36  32.117.212 إجمالي القروض والسلف
        

        االئتمان: خمصص خسائر

 (321.213)  -      (22.3.1)  (7.312.) خمصص خسائر حمدد

 (71..351)  -      (633.126)  (2.3..61) مجاعيخمصص خسائر 

 (233.213)  -      (117.675)  (.117.16) االئتمان إجمالي مخصص خسائر

  36.371.237  151.232  65.266.2.6  .32.111.11 صافي القروض والسلف
لشريعة )مبدأ جتنب الفائدة( وتشمل ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة م  أحكام ا

   عقود مراحبة وإجارة واستصناع ومشاركة وتورق.
سعودي  الـريمليار  7.47 مببلغتتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة 

 سعودي(. الـريمليار  7.47: م7112)
 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 القروض والسلف، صافي )تتمة(- 2
  :تمان كما يلياحلركة يف خمصص خسائر االئ )ب(
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع  شركات  أفراد 6132م
      

 2345214   1175673   .117516  الرصيد يف بداية السنة
اخنفاض القيمة للسنةخمصص    715231   3315432   6645162 

خالل السنة ديون معدومة مت شطبها  (8.5173)   (1.5833)  (3685886) 
اصص هلدة/معكوسة القيد سبق تكوين خممبالغ مسرت   (685336)  (35464)  (6.5312) 

ضاح )االيعند إعادة هيكلة قرض عكس قيد خمصص 
"7)"  

 
 ــــ   

  
 7251312 

  
 7251312 

 7325328   4.35836   6215732  الرصيد في نهاية السنة
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 اجملموع  شركات    أفراد 7112م

      

 611.437   717.332   122.217  الرصيد كما يف بداية السنة

 146.127   72.711   171.277  خمصص اخنفاض القيمة للسنة

خالل السنة ديون معدومة مت شطبها  (176.176)  ــ      (176.176) 

صص هلامبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خم  (41.674)  (1.111)  (44.674) 

ضاح )االيعند إعادة هيكلة قرض يد خمصص عكس ق
"7)"  

 
 ـــ   

  
 ـــ   

     
 ـــ   

 614.614   117.772   117.173  الرصيد يف هناية السنة
 
سعودي  الـريمليون  71.66املشطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل السنة بلغت الديون  (1

 .(سعودي الـريمليون  11.73: م7112)
 عميلاخنفاض يف القيمة يتعلق بخمصص قائم و الشركة بعكس قيد رصيد  قامتم، 7116خالل  (7

 .هيكلتهبعد إعادة 
 

 باآلف الرياالت السعودية    :صايف خمصص خسائر االئتمان للسنة احململ على قائمة الدخل املوحدة كما يلي )ج(
م6132  م7112    

    
 9.1.101   442.746  خمصص اخنفاض خسائر االئتمان للسنة

ص هلا/ عكس قيد مبالغ سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة   (43.096)  (...11.) 

من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة   (63.406)  (.1.931) 
    

 01.111   040.402  صايف املخصص احململ خلسائر االئتمان
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 القروض والسلف، صافي )تتمة(   - 2
  :تمان كما يلياحلركة يف خمصص خسائر االئ )ب(
 باآلف الرياالت السعودية 

 اجملموع  شركات  أفراد 6132م
      

 2345214   1175673   .117516  الرصيد يف بداية السنة
اخنفاض القيمة للسنةخمصص    715231   3315432   6645162 

خالل السنة ديون معدومة مت شطبها  (8.5173)   (1.5833)  (3685886) 
اصص هلدة/معكوسة القيد سبق تكوين خممبالغ مسرت   (685336)  (35464)  (6.5312) 

ضاح )االيعند إعادة هيكلة قرض عكس قيد خمصص 
"7)"  

 
 ــــ   

  
 7251312 

  
 7251312 

 7325328   4.35836   6215732  الرصيد في نهاية السنة
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 اجملموع  شركات    أفراد 7112م

      

 611.437   717.332   122.217  الرصيد كما يف بداية السنة

 146.127   72.711   171.277  خمصص اخنفاض القيمة للسنة

خالل السنة ديون معدومة مت شطبها  (176.176)  ــ      (176.176) 

صص هلامبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خم  (41.674)  (1.111)  (44.674) 

ضاح )االيعند إعادة هيكلة قرض يد خمصص عكس ق
"7)"  

 
 ـــ   

  
 ـــ   

     
 ـــ   

 614.614   117.772   117.173  الرصيد يف هناية السنة
 
سعودي  الـريمليون  71.66املشطوبة لذمم بطاقات ائتمان خالل السنة بلغت الديون  (1

 .(سعودي الـريمليون  11.73: م7112)
 عميلاخنفاض يف القيمة يتعلق بخمصص قائم و الشركة بعكس قيد رصيد  قامتم، 7116خالل  (7

 .هيكلتهبعد إعادة 
 

 باآلف الرياالت السعودية    :صايف خمصص خسائر االئتمان للسنة احململ على قائمة الدخل املوحدة كما يلي )ج(
م6132  م7112    

    
 9.1.101   442.746  خمصص اخنفاض خسائر االئتمان للسنة

ص هلا/ عكس قيد مبالغ سبق تكوين خمصمبالغ مسرتدة   (43.096)  (...11.) 

من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة   (63.406)  (.1.931) 
    

 01.111   040.402  صايف املخصص احململ خلسائر االئتمان
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 القروض والسلف، صافي )تتمة( - 2

 
وخمصص خسائر االئتمان حسب القطاعات  فيما يلي حتلياًل برتكز خماطر القروض والسلف (ح)

   االقتصادية:
 باآلف الرياالت السعودية 

 6132م
ملةالقروض والسلف العا  القروض والسلف  

 غير العاملة
محدد مخصص  

انخسائر االئتمل  
 صافي القروض والسلف 

        
 0.760.421  -  -  0.760.421 احلكومية وشبه احلكومية
 130.011  -  -  130.011 أخرى بنوك ومؤسسات مالية

 40.777  -  -  40.777 وصيد االمساك  زراعة
 0.926.162  (06.900)  13.707  0.992.400 مصان 

 0.001.600  (46.103)  01.001  0.026.306 بناء وانشاءات
 3.120.610  (070.072)  064.449  3.030.064 جتارة

 000.440  (2.037)  2.037  000.440 نقل واتصاالت
 0.041.263  (1.377)  60.407  0.707.003 خدمات

 00.610.332  (49.310)  60.740  00.607.367 قروض افراد
 0.401.110  -  0.036  0.400.430 تداول أسهم

 9.670.060  (93.104)  93.000  9.670.121 أخرى
 24.900.462  219.333  (416.463)  24.061.332 
 (207.433)  (207.433)  -  -  مجاعيخمصص 

     24.731.630  (006.061)  219.333  24.900.462 اإلجمالي
 باآلف الرياالت السعودية 

 7112م
لةالقروض والسلف العام القروض والسلف   

 غري العاملة
حمدد خمصص  

سائر االئتمانخل  
 صايف القروض والسلف 

        
 11..9.911   -  -  11..9.911 احلكومية وشبه احلكومية

 011..11   -  -  011..11 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 1.101.911  (01.)  9.119  1.109.131 مصان 

 9.091.310  (1.110)  1.1.1  .9.093.11 بناء وانشاءات

 1.110.930  (01.101)  999.311  1.139.019 جتارة

 10...91   -  -  10...91 نقل واتصاالت

 .9.919.19  -  11.010  11..9.911 خدمات

 91.391.311  (11..11)  900.111  91.909.1.0 افراد

 13.010..3  -  3.131  01.111..3 تداول أسهم

 1.1.1.131  (11...)  113..9  33..1.111 أخرى

 .3..11.93.  100.131  (911.119)  .3.13..131 

 (01.111.)  (01.111.)  -  -  مجاعيخمصص 

 3.911.1.1.   (.11..19)  100.131  .11.93..3. اإلمجايل

 
 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 صافي )تتمة( -القروض والسلف  - 2
  

ية ألنشطتها التمويلية بضمانات حتسبًا ملخاطر االئتمان من دحتتفظ اجملموعة خالل الدورة العا
القروض والسلف. وتشمل الضمانات بشكل رئيسي ودائ  ألجل وودائ  حتت الطلب وودائ  نقدية 

طويلة األجل. يتم االحتفاظ بالضمانات  اخرى االت مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وأصولوكف
بشكل رئيسي مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية 

  املمكنة التحقيق. 
   القروض والسلف حسب كل فئة:فيما يلي القيم العادلة للضمانات احملتفظ هبا لدى اجملموعة مقابل 

 باآلف الرياالت السعودية 
     م7112  م6132 

 91.311.111  00.049.007 ضمانات مقابل قروض عاملة
 100..1  010.993 ضمانات مقابل قروض غري عاملة

 91.311.110  00.000.713 اإلجمالي
 

اختاذ بعد  العقارات( بقصد التصرف هبا تقبل اجملموعة الضمانات اليت ال ميكن تسييلها فوراً )مثل 
  حال تعثر العميل عن السداد. - اإلجراءات القانونية

 عقارات أخرى، صايف  (ن)
 باآلف الرياالت السعودية اإليضاح 
 م7112  م6132  
     

 661.137   445362   الرصيد يف بداية السنة 
 ـــــــ   675282   إضافات خالل السنة 

 (612.371)  (5811.) 74 خالل السنة استبعادات
 44.176   265136   الرصيد يف هناية السنة

  االستثمار في شركة زميلة - 7  
. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة %12متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 

ه القوائم املالية املوحدة. القيمة ( حول هذ41( و )73بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني )
 161.117هي  م7116ديسمرب  11السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

  ال سعودي(. ـمليون ري 413.4: م7112) سعوديال ـمليون ري
 11يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

 ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن

 

- 21 - 

 صافي )تتمة( -القروض والسلف  - 2
  

ية ألنشطتها التمويلية بضمانات حتسبًا ملخاطر االئتمان من دحتتفظ اجملموعة خالل الدورة العا
القروض والسلف. وتشمل الضمانات بشكل رئيسي ودائ  ألجل وودائ  حتت الطلب وودائ  نقدية 

طويلة األجل. يتم االحتفاظ بالضمانات  اخرى االت مالية وأسهم حملية ودولية وعقارات وأصولوكف
بشكل رئيسي مقابل القروض التجارية والشخصية وتدار مقابل األخطار ذات العالقة بقيمها الصافية 

  املمكنة التحقيق. 
   القروض والسلف حسب كل فئة:فيما يلي القيم العادلة للضمانات احملتفظ هبا لدى اجملموعة مقابل 

 باآلف الرياالت السعودية 
     م7112  م6132 

 91.311.111  00.049.007 ضمانات مقابل قروض عاملة
 100..1  010.993 ضمانات مقابل قروض غري عاملة

 91.311.110  00.000.713 اإلجمالي
 

اختاذ بعد  –العقارات( بقصد التصرف هبا تقبل اجملموعة الضمانات اليت ال ميكن تسييلها فوراً )مثل 
  حال تعثر العميل عن السداد. - اإلجراءات القانونية

 عقارات أخرى، صايف  (ن)
 باآلف الرياالت السعودية اإليضاح 
 م7112  م6132  
     

 661.137   445362   الرصيد يف بداية السنة 
 ـــــــ   675282   إضافات خالل السنة 

 (612.371)  (5811.) 74 خالل السنة استبعادات
 44.176   265136   الرصيد يف هناية السنة

  االستثمار في شركة زميلة - 7  
. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة %12متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 

ه القوائم املالية املوحدة. القيمة ( حول هذ41( و )73بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني )
 161.117هي  م7116ديسمرب  11السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

  ال سعودي(. ـمليون ري 413.4: م7112) سعوديال ـمليون ري
 11يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

 ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 االستثمار في شركة زميلة )تتمة( - 7
 باآلف الرياالت السعودية 
م6132    م7112 
   

موجودات املساهنيإمجايل   1715283 161.261 

مطلوبات املسامهنيإمجايل   (65163)  (1.311)  

%12  13%  نسبة ملكية اجملموعة  

الستثمارالقيمة الدفرتية ل  36.5.77 171.114 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
م6132    م7112 

   
للسنة الربحإمجايل   615271 11.117 

للسنة حصة اجملموعة من الربح  85684 1.111 

 

  يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:
 باآلف الرياالت السعودية 
م6132  م7112   
   

3685114  الرصيد يف بداية السنة   172.211  

الشركة للسنةحصة اجملموعة من أرباح    85684   1.111  

زكاةالحصة من   (332)  (127)  

(25363) أخرى ــ      

36.5.77  الرصيد كما يف هناية السنة   171.114  

 
  صافيممتلكات ومعدات،  - 8

 باآلف الرياالت السعودية 

 أراضي ومباني 
نات على تحسي 

 عقارات مستأجرة
أثاث ومعدات  

 وسيارات
 اعمال رأسمالية 

ذتحت التنفي  
 اإلجمالي 

م6132  
 اإلمجايل 

م7112  

            التكلفة

 1.727.171  354135342  3215841  2125.11  4425814  .337532 الرصيد يف بداية السنة
خالل السنة إضافات          -  35376  345464  8.5617  3135611  161.211 
خالل السنة حتويالت            -  435766  665344  (285622)           -          - 

(335161)  -          -           استبعادات خالل السنة   (35617)   (365667)   (11.117)  

.337532  الرصيد في نهاية السنة   4.45368  2265833  3815374  354.85366  12.1461.4  
            

            االستهالك المتراكم
 621.421  7625138  -          4725662  64457.6  35141 الرصيد يف بداية السنة

 73.114  835318  -          385.78  665311  -         احململ خالل السنة 
(315711)  -          -         استبعادات           -  (315711)   (6.413)  

14153  الرصيد في نهاية السنة   6225.66  3645313          -  7.25421  776.121 
            

 صافي القيمة الدفترية 

م6132ديسمبر  13في   336536. 
 

6675612 
 

3185131 
 

3815374 
 

713523. 
 

 
            

م7112ديسمرب  11يف   127.273  717.147  161.677  61.1411     673.111 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 األخرىموجودات ال - .
 

  المشتقات - 31
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 

ثابتة أو متغرية يف عملة واحدة دون  اسعاراستبدال دفعات عموالت بيقوم أطراف املقايضة عموما ب
العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل  اسعاراستبدال األصل. وبالنسبة ملقايضات 

 والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.
 

 خيارات )وعد العمالت االجنبية(الب. 
مقابل دف   أو سلسلة من الصفقات إحدى الصفقاتالدخول يف بمبوجبها العميل هي إتفاقية يوافق 

إىل الطرف الثاين  من جانب واحد تعهدبإعطاء ( الواعد)يقوم أحد األطراف حيث  عمولة،
تقوم اجملموعة بالدخول يف من جانب واحد أو جمموعة من الوعود. وعد  اخلياريكون قد  (.املوعود)

شراء أو بي  أو بوعد يقوم العميل بعمل العميل، حيث ة بحمفظة املخاطر اخلاص على أساس اخليار
 .ملخاطرهلتحوط بقصد ا )شراء وبي ( عملة م  أو بدون شروط

 
 محتفظ بها ألغراض المتاجرة 31-3

أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةتتعلق معظم 
تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو ت أنشطة املبيعا األفضليات. تتضمن

إدارة مراكز خماطر السوق م  توق  احلصول تعزيز املراكز ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. ويشمل 
حتديد فروق أما الرتجيح فيشمل . سعارأو مؤشرات اال سعارعلى أرباح من التغريات اإلجيابية يف اال

 توق  احلصول على أرباح.م   ق أو املنتجاتبني األسوا سعاراال
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    

 111.121  3485131   سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 121.126  3385.12   تأمينات مالية مقابل املشتقات

 43.617  245134   أخرى

 116.114  1715.71   اإلجمالي
      

282



 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 األخرىموجودات ال - .
 

  المشتقات - 31
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 

ثابتة أو متغرية يف عملة واحدة دون  اسعاراستبدال دفعات عموالت بيقوم أطراف املقايضة عموما ب
العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل  اسعاراستبدال األصل. وبالنسبة ملقايضات 

 والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.
 

 خيارات )وعد العمالت االجنبية(الب. 
مقابل دف   أو سلسلة من الصفقات إحدى الصفقاتالدخول يف بمبوجبها العميل هي إتفاقية يوافق 

إىل الطرف الثاين  من جانب واحد تعهدبإعطاء ( الواعد)يقوم أحد األطراف حيث  عمولة،
تقوم اجملموعة بالدخول يف من جانب واحد أو جمموعة من الوعود. وعد  اخلياريكون قد  (.املوعود)

شراء أو بي  أو بوعد يقوم العميل بعمل العميل، حيث ة بحمفظة املخاطر اخلاص على أساس اخليار
 .ملخاطرهلتحوط بقصد ا )شراء وبي ( عملة م  أو بدون شروط

 
 محتفظ بها ألغراض المتاجرة 31-3

أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةتتعلق معظم 
تقدمي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو ت أنشطة املبيعا األفضليات. تتضمن

إدارة مراكز خماطر السوق م  توق  احلصول تعزيز املراكز ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. ويشمل 
حتديد فروق أما الرتجيح فيشمل . سعارأو مؤشرات اال سعارعلى أرباح من التغريات اإلجيابية يف اال

 توق  احلصول على أرباح.م   ق أو املنتجاتبني األسوا سعاراال
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    

 111.121  3485131   سلف ومبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 121.126  3385.12   تأمينات مالية مقابل املشتقات

 43.617  245134   أخرى

 116.114  1715.71   اإلجمالي
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 المشتقات )تتمة( - 31
 

 محتفظ بها ألغراض التحوط 31-6
ملخاطر  هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي أل اجملموعة مشتقات متطابقة م  الشريعةستخدم ت

   .العموالت والصرف األجنيب اسعارتذبذب 
تتم إدارة كجزء من عملية إدارة املخاطر  خاطر.نظام شامل لقياس وإدارة امل اجملموعة تاعتمد

العموالت للحد من تعرضها ملخاطر  اسعارالصرف األجنيب و  اسعارلتقلبات يف تعرض اجملموعة ل
طبقًا للدليل العمالت والعموالت إىل مستويات مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة  اسعار
  .ي مؤسسة النقد العريب السعود هأصدرت الذي

كجزء من إدارة موجوداهتا ومطلوباهتا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى 
العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط  اسعارتعرضها ملخاطر تذبذب 

  ملعامالت حمددة. 
النقدية  تدفقاتالاصة للتحوط ضد خماطر اخلعموالت ال اسعارمقايضات  أيضاً  اجملموعةستخدم ت

هذه احلاالت، يتم توثيق مثل . يف مجي  العموالت اخلاصة اسعارخماطر تذبذب الناشئة عن بعض 
 يتم احملاسبة عنو  ،، مبا يف ذلك تفاصيل البنود املغطاة وأداة التحوطأهدافهعالقة التحوط و 

حملاسبية للتحوط بشكل  مت شرح السياسة ا التدفقات النقدية. حتوطات القيمة العادلة أوب التعامالت
 )و( يف هذه القوائم املالية املوحدة. 7كامل يف اإليضاح 

 
 تحوطات التدفقات النقدية

ملوجودات واملطلوبات ا معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة على اجملموعة
مقايضات  جملموعةاستخدم ت. عموالت خاصة اسعاروحتمل خماطر غراض املتاجرة املعدة ألغري 
شري ياخلاصة.  تالعموال اسعارلتدفقات النقدية من خماطر كتحوطات لالعموالت اخلاصة   اسعار

حتصل فيها تدفقات نقدية الفرتات اليت من املتوق  أن إىل ديسمرب،  11اجلدول أدناه كما يف 
 ة:الدخل املوحد متحوط هلا ومىت من املتوق  أن تؤثر على قائمة

الرياالت السعوديةباآلف  6132م  

سنوات 1-3  خالل سنة  سنوات 3اكثر من   سنوات 1-3    

ت()موجودا داخليةة تدفقات نقدي  785284  34.5714  3615334  38.5446 
ات(تدفقات نقدية خارجية )مطلوب  (6385.8.)  (4285362)  (4835141)  (65.365663) 

، صايفتدفقات نقدية خارجية  (3415113)  (1385866)  (138538.)  (65766577.) 
 

 باآلف الرياالت السعودية 7112م
سنوات 1-1  خالل سنة  سنوات 2اكثر من   سنوات 1-2    

(تدفقات نقدية داخلية )موجودات  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

ات()مطلوب خارجيةتدفقات نقدية   (171.131)  (777.142)  (111.111)  (1.717.111) 

، صايفةتدفقات نقدية خارجي  (171.131)  (777.142)  (111.111)  (1.717.111) 

 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  المشتقات )تتمة( - 31

ائمة التدفقات النقدية اليت متت إعادة تصنيفها إىل قحتوطات املكاسب/)اخلسائر( من فيما يلي 
  :الدخل املوحدة خالل السنة

 

  
ىل قيمها إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةاملوجبة والسالبة لالعادلة  القيم التايلجلدول ا يبني

عن حجم التعامالت القائمة كما  اً مؤشر  تقدمواليت  ــ ن تعكس القيم األمسيةأاألمسية. ليس بالضرورة 
مؤشرًا عن  تقدمقيم األمسية ال ن الإمبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وبالتايل ف السنة ــيف هناية 
أيضاً  تقدمال ملخاطر االئتمان واحملددة بالقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و  اجملموعةتعرض 
 :خماطر السوقعن مؤشراً 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
 م7112  م6132   

      

 .11   072    اصةدخل عموالت خ

 (9.119)  (0.990)   مصروف عموالت خاصة
      

 صايف اخلسائر من حتوطات التدفقات النقدية اليت متت 
 (640)   إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  

 
(131) 

 باآلف الرياالت السعودية   
 م6133  م6132   
      

(3235618)   الرصيد يف بداية السنة    (147.111) 

رة يف حقوق مباش املسجلةالتغري يف القيمة العادلة خسائر 
(الفعالاملسامهني، صايف )اجلزء   

  (125637)   
(11.614)  

ائمة ىل قإ ولةحممستبعدة من حقوق املسامهني خسائر 
 الدخل املوحدة

    
  267  

  

 677  

 (910.311)  (477.141)   السنة هنايةالرصيد يف 

284



 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  المشتقات )تتمة( - 31

ائمة التدفقات النقدية اليت متت إعادة تصنيفها إىل قحتوطات املكاسب/)اخلسائر( من فيما يلي 
  :الدخل املوحدة خالل السنة

 
 

  
ىل قيمها إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةاملوجبة والسالبة لالعادلة  القيم التايلجلدول ا يبني

عن حجم التعامالت القائمة كما  اً مؤشر  تقدمواليت  ــ ن تعكس القيم األمسيةأاألمسية. ليس بالضرورة 
مؤشرًا عن  تقدمقيم األمسية ال ن الإمبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وبالتايل ف السنة ــيف هناية 
أيضاً  تقدمال ملخاطر االئتمان واحملددة بالقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و  اجملموعةتعرض 
 :خماطر السوقعن مؤشراً 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
 م7112  م6132   

      

 .11   072    اصةدخل عموالت خ

 (9.119)  (0.990)   مصروف عموالت خاصة
      

 صايف اخلسائر من حتوطات التدفقات النقدية اليت متت 
 (640)   إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  

 
(131) 

 باآلف الرياالت السعودية   
 م6133  م6132   
      

(3235618)   الرصيد يف بداية السنة    (147.111) 

رة يف حقوق مباش املسجلةالتغري يف القيمة العادلة خسائر 
(الفعالاملسامهني، صايف )اجلزء   

  (125637)   
(11.614)  

ائمة ىل قإ ولةحممستبعدة من حقوق املسامهني خسائر 
 الدخل املوحدة
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 المشتقات )تتمة( - 31

 
 

 

، مل يكن هناك عدم فاعلية يف م7112ديسمرب  11و  م7116ديسمرب  11يف  السنتني املنتهيتنيخالل 
 التدفقات النقدية. حتوطات

 

ديةباآلف الرياالت السعو  6102م  

اقالقيمة االسمية حسب آجال االستحق           

 

قيمة عادلة 
 إيجابية

 قيمة عادلة 
 سلبية 

  

ةالقيمة األسمي  
 1خالل  

 أشهر
 

شهرا   36- 1  
 

سنوات 3-3  
 3أكثر من  

 سنوات
 

ريالمتوسط الشه  
رة:محتفظ بها الغراض المتاج                 

518815327  -           4335.12  3517753.1  2435172  653785476  645424  645424 خيارات  
 3775123  -           -           -           3875311  3875311  351.6  -          مقايضات صرف أجنيب

 35.775118  3615111  3513857.3  -           3115111  35.465368  225788  225788 مقايضات اسعار عموالت خاصة
مهيكلة ودائ   45328  45328  352315111            -           -  352315111           -  352315111 

ية:محتفظ بها كتحوطات نقد                 
 45.2758.3  15.2.5173  351315111  1145288  -           352645121  3.45623  -          مقايضات اسعار عموالت خاصة

 -           -           -           -           -           -           465243  1156.8 عمولة خاصة مستحقة
 32571.5278  454.65718  857745713  351835878  165872.  3353865321  1115738  3685738 المجموع

 باآلف الرياالت السعودية م7112
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 

قيمة عادلة 
 إجيابية

قيمة عادلة  
 لبية س

  
 القيمة األمسية

 1خالل  
 أشهر

 
 شهراً  17- 1

 
 سنوات 1-2

 2أكثر من  
 سنوات

 
 املتوسط الشهري

                محتفظ بها الغراض المتاجرة:

7.113.124   411.126  4.726.361   72.733   72.733 خيارات   1.716.721            -  2.117.111  

 722.617  -           -            117.211  -            117.211  -           -          مقايضات صرف أجنيب

 2.311.717  7.173.731  1.773.727  -           -           2.123.241  31.176  31.176 مقايضات اسعار عموالت خاصة

21.1111.6  -           -           1.621.111  7.311  7.311 ودائ  مهيكلة            -  1.721.112 

                محتفظ بها كتحوطات نقدية:

 1.116.261  7.111.172  114.611  -           -           1.116.261  121.144  -          مقايضات اسعار عموالت خاصة

 -           -           -           -           -           -           17.124  71.626 مستحقةعمولة خاصة 

 12.371.171  2.111.666   7.471.132   7.776.224  411.126  12.141.271  171.321  137.211 اجملموع

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  بنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لل - 33

 
ودائع العمالء - 36

 
 املراحبة املتوافقة م  أحكام الشريعة. تتضمن الودائ  ألجل ودائ  مت استالمها على أساس

 
ال ـليون ريم  721.11: م7112ال سعودي )ـيون ريمل 711.11مبلغ ودائ  العمالء األخرى على  لمتشت

 لنقض.للة بسعودي( ميثل ضمانات مالية حمتجزة لقاء التزامات غري قا
 

 تشتمل الودائ  أعاله على ودائ  بعمالت أجنبية، تفاصيلها كاآليت:
 

 
 مقابلت الريال السعودي مثبسعر ودائ  العمالت األجنبية هي بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي. وحيث أن 

 الدوالر األمريكي فإن احلساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112    
     

 12.617  85627.  حسابات جارية

 1.171.717  154425843  بنوك ومؤسسات مالية أخرى منودائ  أسواق املال 

 633.377  ــ      مؤسسة النقد العريب السعودي اقرتاضات نقدية من 

 4.127.111  153435336  المجموع

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112    
     

 74.342.476  6353665632  حتت الطلب

 71.217.117  6353275167  ألجل

 1.717.211  315173.  أخرى

 43.762.131  3352165134  المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 1.111.141  353835812   حتت الطلب

 4.164.143  3531.5816   ألجل

 11.771  .63518   أخرى

 2.761.767  1534252.7   المجموع

286
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  بنوك والمؤسسات المالية األخرىأرصدة لل - 33

 
 ودائع العمالء - 36
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 الدوالر األمريكي فإن احلساسية بالنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.
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 43.762.131  3352165134  المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 1.111.141  353835812   حتت الطلب

 4.164.143  3531.5816   ألجل

 11.771  .63518   أخرى

 2.761.767  1534252.7   المجموع
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 صكوك لتعزيز رأس المال -31
 73بتاريخ العالقة واستيفاء بعض الشروط فقد قام البنك  ذات مذكرة الطرحطبقًا للشروط املبينة يف 

ن الصكوك املعززة لرأس املال بقيمة صك م 1.111استدعاء  ه يفم مبمارسة خيار 7116مارس 
  م.  7111مارس  73مليون ريـال سعودي للصك صادرة بتاريخ 

لكل  سعوديريـال  مببلغ مليون شهادة صكوك 7.111 بإصدارم قام البنك 7116يونيو  7بتاريخ 
 ليهمضافا اـــ يُعدل سنويًا بشكل مسبق ـــ شهور )سايبور(  6صك، مبعدل توزي  أرباح على اساس 

من كل  ديسمرب 7و  يونيو 7الدف  كل ستة أشهر بتاريخ مستحقة  ،ساس للسنةأنقطة  131هامش 
وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى  م،7176 يونيو 7سنة حىت تاريخ 

شروط معينة  استيفاءمن خالل  م7171 يونيو 7بعد يف أو خيار استدعاء ميكن ممارسته  البنك
يضًا استدعاء الصكوك مبجرد ظهور شروط أكن .مي مذكرة الطرححكام الواردة يف للشروط واأل قاً وطب

السعودية  املاليةسوق الن هذه الصكوك مسجلة يف إ عاله.أ مذكرة الطرحأخرى معينة مذكورة أيضاً يف 
 )تداول(.

 
  مطلوبات أخرى -34

 
هل اجلزيرة" ليقوم م، على التربع لربنامج "خري اجلزيرة أل7116وافق جملس اإلدارة خالل عام 

جتاه اجملتم  السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف  باجملموعةباملسؤولية االجتماعية املنوطة 
      اجلهود العديدة اهلادفة إىل خري اجملتم .

 ريالمليون  111م بالتربع هلذا الربنامج مببلغ 7116خالل عام وهلذا الغرض، قامت اجملموعة 
  سعودي. 

جملس  يعتزمت جلنة إجتماعية لتنسيق الربنامج تتكون من ثالثة من أعضاء جملس اإلدارة. تأسس
من  للمجموعةالشرعية التابعة  ؤسسةاإلدارة االستعانة بأعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال وامل

 نشاطات الربنامج.وتوجيه أجل االشراف العام 
 

 رأس المال - 33
 ريال 11 ًا بقيمةمليون سهم 411 ح به املصدر واملدفوع بالكامل منيتكون رأس مال البنك املصر 

  (.للسهمسعودي  ريال 11 بقيمة اً مليون سهم 411: م7112) سعودي للسهم
  :ال البنك موزعة على النحو التايلرأمسإن ملكية 

 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112         
 .3.9.33  462.390  مم دائنةذ

 0.391.  92.902  برنامج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة )انظر اإليضاح أدناه(

 31.100  40.797  مستحقة توزيعات أرباح

 110.110  270.376  أخرى

 1.1.313  041.010  المجموع

م6132   م7112    
 %19.11  % 34.77  سعوديون مسامهون

 %0.11  % 0.19   الوطينبنك باكستان مساهم غري سعودي ـــ 
 % 3.31  % 4.00   آخرونـ مسامهون غري سعوديون 
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 االحتياطي النظامي واالحتياطي العام - 32
 االحتياطي النظامي

تضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، جيب حتويل ما ال مبق
إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا السنوي ل من صايف الدخ %72يقل عن 

صايف  نال سعودي مـري مليون 717.33مبلغ االحتياطي رأس املال املدفوع. وعليه، مت حتويل 
لنظامي. إن هذا االحتياطي غري ا ال سعودي( إىل االحتياطيـمليون ري 171.67: م7112الدخـل )

     للتوزي . متاح
 العاماالحتياطي 

 بتجنيب خمصص لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة. عند احلاجة بنكيقوم ال
 

 احتياطيات أخرى - 37

    

مليار ريـال سعودي من  1ال البنك، أوصى جملس اإلدارة بزيادة رأس املال مببلغ من أجل تعزيز قاعدة رأمس (أ
خالل إصدار حقوق أولوية. إن هذا اإلصدار مشروط باحلصول على موافقات من اجلهات املختصة 

مدرج يف "احتياطيات  وعددها.وحتديد سعر االكتتاب للسهم  غري العاديواجلمعية العمومية يف اجتماعها 
ديسمرب  11ال سعودي )ـمليون ري 11.17اليت تكبدها البنك مببلغ  املصروفاتأخرى" امجايل 

حقوق األولوية.( فيما يتعلق باالمور القانونية واملهنية  الصدار سعودي الـمليون ري 14.47م:7112

 باآلف الرياالت السعودية  

  6132م
ات تحوطات التدفق

  النقدية
 القيمةاحتياطي 

  العادلة

وقاسهم حق تكلفة  
اإليضاح ية )و أول

 المجموع   ()أ( 37
         

 (004.606)  (02.200)  0.709  (060.491)  الرصيد يف بداية السنة
 (96.009)  -  072  (96.400)  العادلة القيمةصايف التغيريات يف 

 640   -  -  640   احملول اىل قائمة الدخل املوحدة
(9.621)  -  -  أخرى   (9.621) 

(9.621)  072  (90.037)  صايف احلركة خالل السنة   (93.092) 
(01.003)  (0.000)  (477.141)  السنة الرصيد في نهاية   (400.037) 

 باآلف الرياالت السعودية  

  7112م
 حتوطات التدفقات

  النقدية
القيمة احتياطي 

  العادلة

قتكلفة اسهم حقو   
 17أولوية )اإليضاح 

 اجملموع  )أ((
         

 (9.9.191)  -  2.164  (147.111)  الرصيد يف بداية السنة

 (10..91)  -  1.113  (11.614)  العادلة القيمةالتغيريات يف صايف 

 131   -  -  677   احملول اىل قائمة الدخل املوحدة

(19...9)  -  -  أخرى   (9...19) 

(19...9)  1.113  (11.127)  صايف احلركة خالل السنة   (19.111) 

(19...9)  7.121  (162.711)  الرصيد يف هناية السنة   (913.101) 
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 االحتياطي النظامي واالحتياطي العام - 32
 االحتياطي النظامي

تضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للبنك، جيب حتويل ما ال مبق
إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا السنوي ل من صايف الدخ %72يقل عن 

صايف  نال سعودي مـري مليون 717.33مبلغ االحتياطي رأس املال املدفوع. وعليه، مت حتويل 
لنظامي. إن هذا االحتياطي غري ا ال سعودي( إىل االحتياطيـمليون ري 171.67: م7112الدخـل )

     للتوزي . متاح
 العاماالحتياطي 

 بتجنيب خمصص لالحتياطي العام مقابل املخاطر البنكية العامة. عند احلاجة بنكيقوم ال
 

 احتياطيات أخرى - 37

    

 

مليار ريـال سعودي من  1ال البنك، أوصى جملس اإلدارة بزيادة رأس املال مببلغ من أجل تعزيز قاعدة رأمس (أ
خالل إصدار حقوق أولوية. إن هذا اإلصدار مشروط باحلصول على موافقات من اجلهات املختصة 

مدرج يف "احتياطيات  وعددها.وحتديد سعر االكتتاب للسهم  غري العاديواجلمعية العمومية يف اجتماعها 
ديسمرب  11ال سعودي )ـمليون ري 11.17اليت تكبدها البنك مببلغ  املصروفاتأخرى" امجايل 

 حقوق األولوية.( فيما يتعلق باالمور القانونية واملهنية  الصدار سعودي الـمليون ري 14.47م:7112

 

 

 باآلف الرياالت السعودية  

  6132م
ات تحوطات التدفق

  النقدية
 القيمةاحتياطي 

  العادلة

وقاسهم حق تكلفة  
اإليضاح ية )و أول

 المجموع   ()أ( 37
         

 (004.606)  (02.200)  0.709  (060.491)  الرصيد يف بداية السنة
 (96.009)  -  072  (96.400)  العادلة القيمةصايف التغيريات يف 

 640   -  -  640   احملول اىل قائمة الدخل املوحدة
(9.621)  -  -  أخرى   (9.621) 

(9.621)  072  (90.037)  صايف احلركة خالل السنة   (93.092) 
(01.003)  (0.000)  (477.141)  السنة الرصيد في نهاية   (400.037) 

 باآلف الرياالت السعودية  

  7112م
 حتوطات التدفقات

  النقدية
القيمة احتياطي 

  العادلة

قتكلفة اسهم حقو   
 17أولوية )اإليضاح 

 اجملموع  )أ((
         

 (9.9.191)  -  2.164  (147.111)  الرصيد يف بداية السنة

 (10..91)  -  1.113  (11.614)  العادلة القيمةالتغيريات يف صايف 

 131   -  -  677   احملول اىل قائمة الدخل املوحدة

(19...9)  -  -  أخرى   (9...19) 

(19...9)  1.113  (11.127)  صايف احلركة خالل السنة   (19.111) 

(19...9)  7.121  (162.711)  الرصيد يف هناية السنة   (913.101) 
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  التعهدات وااللتزامات - 38
 دعاوى قضائية  ( أ

، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ضد م7116يسمرب د 11كما يف 
مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة جوهري اجملموعة. مل يتم تكوين خمصص 

إىل أنه من غري املتوق  تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه أشارت املستشارين القانونيني اليت 
 الدعاوى.

 
 رأسمالية  التزامات ب (

 الـريمليون  16.12ة ، بلغت االلتزامات الرأمسالية للمجموعم7116يسمرب د 11يف ما ك
سعودي( تتعلق مبشاري  إنشاء فروع ومشاري   الـري مليون 171.42: م7112سعودي )

 خاصة بتقنية املعلومات.
 

 تعهدات والتزامات ائتمانية ج (
  للعمالء عند طلبها. يسي من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال الرئلغرض إن ا

يت متثل تأكيدات غري قابلة الإن الضمانات واالعتمادات املضمونة الدف  عند الطلب، و 
لوفاء بالتزاماته ألطراف ا وأن اجملموعة ستقوم بالسداد يف حال عدم متكن العميل من للنقض

ة يالنقدالسلف. إن املتطلبات و لها القروض محت أخرى، حتمل خماطر االئتمان ذاهتا اليت
لضمان واالعتمادات املضمونة الدف  عند الطلب تقل كثريًا عن مبلغ اوجب خطابات مب

  .االتفاقيةب جو االلتزام لعدم توق  اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مب
ل، ييت تعترب مبثابة تعهدات خطية من اجملموعة نيابًة عن العمالإن االعتمادات املستندية، 

لث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط وأحكام تسمح لطرف ثا
  مونة عادة بالبضاعة املتعلقة هبا. وبالتايل، فإهنا غالباً ما حتمل خماطر إئتمان أقل. مضحمددة، 

 اجملموعةتوق  من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث
  بل العمالء.من قعظم القبوالت قبل سدادها أن يتم تقدمي م

متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان 
إعتمادات. وفيما يتعلق مبخاطر و  تبشكل رئيسي على شكل قروض وسلف وضمانا

خلسارة مببلغ  اجملموعةعرض تمتديد االئتمان، فمن احملتمل أن تاالئتمان املتعلقة بالتزامات 
ستخدمة. إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده يعادل إمجايل االلتزامات غري امل

ستخدمة ألن معظم االلتزامات ملافوراً، يتوق  أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري 
ن حمددة. إن إمجايل معايري ائتماى لتمديد االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ عل

ملتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد ال بالضرورة ثمت االلتزامات القائمة لتمديد االئتمان ال
 وب.لطمن هذه االلتزامات قد تنتهي صالحيتها أو يتم إهناؤها دون تقدمي التمويل امل
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 التعهدات وااللتزامات )تتمة( - 38
  )تتمة(تعهدات والتزامات ائتمانية   ج(
 يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة: ا( فيم1
 

 

  
بشكل  اجملموعةبلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل 

: م7112ال سعودي )ـمليار ري 2.17ما جمموعه  م7116ديسمرب  11منفرد، والقائمة كما يف 
  ال سعودي(.ـمليار ري 4.11

 يلي حتلياًل للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم (7
 

 

 باآلف الرياالت السعودية  

 
 

 شهرأ 1خالل 
 36لى إ 1من  

 ا  شهر 
 3لى إمن سنة  

 سنوات
 3كثر من أ 

 سنوات
  

 المجموع
                      م6132

 304.334  -  4.077  242.120  020.620  يةاعتمادات مستند
 2.022.402  23.690  176.397  4.606.497  600.200  خطابات ضمان

 600.367  -  -  -  600.367  قبوالت
 للنقضالتزامات غري قابلة 

 007.777  -  007.777  -  -  االئتمان لتمديد  
 0.103.446  23.690  303.297  9.720.700  0.143.712  اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية  

 
 

 شهرأ 1خالل 
 17ىل إ 1من  

 اً شهر 
 2ىل إمن سنة  

 سنوات
 2كثر من أ 

 سنوات
  

 اجملموع
                      م7112

 .1.1.11  -  -  911.111  0.3.111  اعتمادات مستندية
 111..11..  19.111  191..9.19  3.111.139  101.301  خطابات ضمان

 13..1..  -  -  -  13..1..  قبوالت
التزامات غري قابلة 

 االئتمان لتمديد للنقض
 

-  -  901.111  -  901.111 

 1.133.111  19.111  191..9.91  1.931.111  9.1.1.119  اإلمجايل

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 1.111.1.1  0.141.046   شركات

نوك ومؤسسات مالية أخرىب    00.077  9..191 

 1.133.111  0.103.446   اإلجمالي
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 التعهدات وااللتزامات )تتمة( - 38
  )تتمة(تعهدات والتزامات ائتمانية   ج(
 يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة: ا( فيم1
 

 

  
بشكل  اجملموعةبلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت من قبل 

: م7112ال سعودي )ـمليار ري 2.17ما جمموعه  م7116ديسمرب  11منفرد، والقائمة كما يف 
  ال سعودي(.ـمليار ري 4.11

 يلي حتلياًل للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم (7
 

 

 

 
 

 باآلف الرياالت السعودية  

 
 

 شهرأ 1خالل 
 36لى إ 1من  

 ا  شهر 
 3لى إمن سنة  

 سنوات
 3كثر من أ 

 سنوات
  

 المجموع
                      م6132

 304.334  -  4.077  242.120  020.620  يةاعتمادات مستند
 2.022.402  23.690  176.397  4.606.497  600.200  خطابات ضمان

 600.367  -  -  -  600.367  قبوالت
 للنقضالتزامات غري قابلة 

 007.777  -  007.777  -  -  االئتمان لتمديد  
 0.103.446  23.690  303.297  9.720.700  0.143.712  اإلجمالي

 باآلف الرياالت السعودية  

 
 

 شهرأ 1خالل 
 17ىل إ 1من  

 اً شهر 
 2ىل إمن سنة  

 سنوات
 2كثر من أ 

 سنوات
  

 اجملموع
                      م7112

 .1.1.11  -  -  911.111  0.3.111  اعتمادات مستندية
 111..11..  19.111  191..9.19  3.111.139  101.301  خطابات ضمان

 13..1..  -  -  -  13..1..  قبوالت
التزامات غري قابلة 

 االئتمان لتمديد للنقض
 

-  -  901.111  -  901.111 

 1.133.111  19.111  191..9.91  1.931.111  9.1.1.119  اإلمجايل

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 1.111.1.1  0.141.046   شركات

نوك ومؤسسات مالية أخرىب    00.077  9..191 

 1.133.111  0.103.446   اإلجمالي
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 التعهدات وااللتزامات )تتمة( - 38
 التزامات عقود اإليجار التشغيلي (د
احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت  إن

 كمستأجر هو كما يلي:  أبرمتها اجملموعة
 

 
  صافي دخل العموالت الخاصة – .3

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 11..33  00.200   أقل من سنة

 10.131  40.679   سنوات 2من سنة إىل 

 11.011  0.000   سنوات 2أكثر من 

 10.111  22.063   اإلجمالي

ةباآلف الرياالت السعودي    
م6132   م7112    

     دخل العموالت الخاصة:

 319.111  203.032  استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة  

 11.011  44.490  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 10..900  462.743  مشتقات

 9.101.111  0.323.363  قروض وسلف

 11..3.910  4.600.149  اإلجمالي

وف العموالت الخاصة:مصر       

 311.319  629.736  ودائ  للعمالء

 .391.19  437.309  مشتقات

للبنوك واملؤسسات املالية األخرىمستحق أرصدة    30.606  31.111 

لتعزيز رأس املال  صكوك   06.060  31..11 

 .9.30  0.000  أخرى

 111..01  0.713.920  اإلجمالي

اصةصافي دخل العموالت الخ   0.066.214  9.111.0.1 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 أتعاب وعموالت بنكية، صافي - 61
 

 
 صافيدخل متاجرة،  - 63

 
خسارة : م7112سعودي )ال ـريمليون  1.714غري حمققة مببلغ  خسارةيشتمل دخل املتاجرة على 

 سعودي(.ال ـريمليون  7.61 غري حمققة
 

 حدخل توزيعات أربا  - 66

 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112    

     الدخل من األتعاب والعموالت

 319.111  472.041  تداول أسهم حملية

 31.111  03.032  تكافل تعاوين )تأمني( ــ أتعاب وكالة

دارة قروضاتعاب التزامات وإ   012.441  919.993 

 01.190  09.636  متويل جتاري

 11..1  9.106  تداول أسهم دولية

املشرتكة اتعاب صناديق االستثمار   90.074  .3.191 

 13.113  11.299  اتعاب من عمليات الصراف االيل

أعمال حتويل األموالاتعاب من    60.907  10.110 

 13.119  03.364  أخرى
     

الدخل من االتعاب والعموالتإجمالي    090.007  131.191 
     

     مصروفات أتعاب وعموالت

 (11.991)  (33.742)  اتعاب وساطة

عمولة مبيعات تكافل تعاوين    (0)  (11) 

 131.111   694.210   المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
       م7112  م6132   

 9.111  (4.709)   أسهم

 191  6.414   مشرتكة صناديق استثمار

 1.100  069   مشتقات

 99.919  2.194   المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112          

 .9.11  94   ستثماراتاالدخل توزيعات األرباح من 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 أتعاب وعموالت بنكية، صافي - 61
 

 
 صافيدخل متاجرة،  - 63

 
خسارة : م7112سعودي )ال ـريمليون  1.714غري حمققة مببلغ  خسارةيشتمل دخل املتاجرة على 

 سعودي(.ال ـريمليون  7.61 غري حمققة
 

 حدخل توزيعات أربا  - 66

 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112    

     الدخل من األتعاب والعموالت

 319.111  472.041  تداول أسهم حملية

 31.111  03.032  تكافل تعاوين )تأمني( ــ أتعاب وكالة

دارة قروضاتعاب التزامات وإ   012.441  919.993 

 01.190  09.636  متويل جتاري

 11..1  9.106  تداول أسهم دولية

املشرتكة اتعاب صناديق االستثمار   90.074  .3.191 

 13.113  11.299  اتعاب من عمليات الصراف االيل

أعمال حتويل األموالاتعاب من    60.907  10.110 

 13.119  03.364  أخرى
     

الدخل من االتعاب والعموالتإجمالي    090.007  131.191 
     

     مصروفات أتعاب وعموالت

 (11.991)  (33.742)  اتعاب وساطة

عمولة مبيعات –تكافل تعاوين    (0)  (11) 

 131.111   694.210   المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
       م7112  م6132   

 9.111  (4.709)   أسهم

 191  6.414   مشرتكة صناديق استثمار

 1.100  069   مشتقات

 99.919  2.194   المجموع

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112          

 .9.11  94   ستثماراتاالدخل توزيعات األرباح من 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 محتفظ بها لغير أغراض المتاجرةـــــ ربح من استثمارات  61

 
 

 ربح من بيع عقارات أخرى - 64
: م7112) ال سعوديـمليون ري 3بقيمة دفرتية رئيسية قطعة أرض  باعت اجملموعة م7116خالل 

نتج عن حمصلة بي   كانت سابقاً ضمن بند "صايف عقارات أخرى".  مليون ريـال سعودي( 612.37
رحباً مليون ريـال سعودي(  1.111.67: م7112)ال سعودي ـمليون ري 717.26مبلغ األرض 
 .مليون ريـال سعودي( 277.62: م7112) ال سعوديـمليون ري 711.26وقدره 

 
 دخل من عمليات أخرى - 63

 
 ربحية السهم - 62

ديسمرب  11و  م7116ديسمرب  11يف  تنياملنتهي تنياألساسي للسهم للسنالربح مت احتساب 
سامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العائد ملبقسمة صايف دخل السنة  م7112

 11يف  تنياملنتهي تنيملرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنتوسط اامل. السنةاملصدرة خالل 
 .سهماً  مليون 411 بلغ م7112ديسمرب  11و  م7116ديسمرب 

 
 ة هي نفسها بالنسبة للبنك.ضرحبية السهم األساسية واملخف إن احتساب 

 

  الزكاة وضريبة الدخل - 67
دفوعة أو املستحقة واملتعلقة بالسنوات اليت فإن الزكاة وضريبة الدخل املم، 7112ديسمرب  11حىت 

مل يتم فيها اإلعالن عن توزيعات األرباح قد مت عرضها كذمم مدينة من املسامهني على أن يتم 
وحيث أن التزام الزكاة والضريبة يؤثر يف هناية األمر على اسرتدادها من توزيعات األرباح املستقبلية. 

عرض أفضل، قام البنك بتحميل مبلغ الزكاة وضريبة الدخل على  األرباح املبقاة للمجموعة من أجل
ديسمرب  11األرباح املبقاة. وبالتايل، مت حتميل جمموع الزكاة والضريبة املقدرة للسنة املنتهية يف 

ومبا أنه مل يتم االعالن عن أي مليون لاير سعودي  على األرباح املبقاة.  61.12م مببلغ 7116
يف الذمم واملتذمن مليون لاير سعودي  11.13املبلغ املرتاكم وهو فإن م، 7117توزيعات أرباح منذ 

 مت حتميله على حساب األرباح املبقاة.املدينة األخرى 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112          

 301  ــ       استثمارات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
      

 ــ      37    دخل اجيار
بي  ممتلكات ومعدات )خسارة(/ ربح      (400)  1.311 

 99.111  0.464    أخرى

 90.911  0.090    المجموع

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل - 67
مليون لاير سعودي من زكاة اجملموعة للسنة احلالية مببلغ  61.12يتكون حممل السنة احلالية البالغ 

مليون لاير سعودي(، وضريبة الدخل للسنة احلالية  11.16م: 7112ليون لاير سعودي )م 13.17
وحممل السنة السابقة  ،مليون لاير سعودي( 12.13م: 7112مليون لاير سعودي ) 17.31البالغة 
 .مليون لاير سعودي ذات العالقة بواحدة من الشركات التابعة للمجموعة 71.72مببلغ 

 
 وضع الربوط:

اهليئة العامة للزكاة إىل  م7112سنة هناية بنك االقرارات الزكوية عن السنوات املالية حىت قدم ال
. استلم البنك م 7112سنة الودف  الزكاة والدخل للسنوات املالية مبا يف ذلك  "(اهليئة)"  والدخل

 ريالمليون  467.7م  مطالبات إضافية بإمجايل  م7111الربوط الزكوية للسنوات حىت سنة 
مليون  137.3م.تتضمن هذه املطالبات اإلضافية مبلغ 7111م اىل 7116للسنوات من  سعودي

إىل الوعاء  حساب "استبعاد استثمارات طويلة االجل واضافة متويل طويل االجل اىلال سعودي ـري
طلب الزكاة يف احتساب  اهليئةمت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته . الزكوي بواسطة اهليئة

م ولدى 7113م اىل 7116لدى اهليئة االستئنافية فما يتعلق بالسنوات من قبل البنك ضايف من اإل
إدارة البنك على ثقة بان وإن . م7111م و7111يما يتعلق بالسنتني جلنة االعرتاض االبتدائية  ف
 آنفاً ستكون لصاحلها ولذلك مل يتم تكوين خمصص لذلك.  ةنتيجة االعرتاضات املذكور 

 
ذا مل يسمح ذلك إ وم   م7112إىل  م7117بإصدار الربوط الزكوية للسنوات من  اهليئة بعد مل تقم

خبصم االستثمارات طويلة االجل واضافة التمويل طويل االجل  اىل الوعاء الزكوي  اىل جانب الربوط 
التزام  ىل قسيؤدي ذلك اىل تعرض البنك االنهائية اليت أصدرهتا اهليئة للسنوات املشار اليها أعاله 

واالفصاح عن ذلك  على صعيد الصناعة املصرفيةوالذي ال يزال يشكل قضية زكوي إضايف جوهري  
 قد يؤثر على  املركز املايل للبنك.

   
 النقدية وشبه النقدية - 68

  تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

 
       

السعوديةباآلف الرياالت      

م6132    م7112    

،  فيما عدا مؤسسة النقد العريب السعودي نقدية وأرصدة لدى 
 (1)اإليضاح  الوديعة النظامية

   
6543.5141 

  
371.111 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 
  االقتناءأو أقل من تاريخ  يوماً  31

   
351175778 

  
1.312.713 

 4.311.111  157.25863   عالمجمو 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل - 67
مليون لاير سعودي من زكاة اجملموعة للسنة احلالية مببلغ  61.12يتكون حممل السنة احلالية البالغ 

مليون لاير سعودي(، وضريبة الدخل للسنة احلالية  11.16م: 7112ليون لاير سعودي )م 13.17
وحممل السنة السابقة  ،مليون لاير سعودي( 12.13م: 7112مليون لاير سعودي ) 17.31البالغة 
 .مليون لاير سعودي ذات العالقة بواحدة من الشركات التابعة للمجموعة 71.72مببلغ 

 
 وضع الربوط:

اهليئة العامة للزكاة إىل  م7112سنة هناية بنك االقرارات الزكوية عن السنوات املالية حىت قدم ال
. استلم البنك م 7112سنة الودف  الزكاة والدخل للسنوات املالية مبا يف ذلك  "(اهليئة)"  والدخل

 ريالمليون  467.7م  مطالبات إضافية بإمجايل  م7111الربوط الزكوية للسنوات حىت سنة 
مليون  137.3م.تتضمن هذه املطالبات اإلضافية مبلغ 7111م اىل 7116للسنوات من  سعودي

إىل الوعاء  حساب "استبعاد استثمارات طويلة االجل واضافة متويل طويل االجل اىلال سعودي ـري
طلب الزكاة يف احتساب  اهليئةمت االعرتاض على األساس الذي اعتمدته . الزكوي بواسطة اهليئة

م ولدى 7113م اىل 7116لدى اهليئة االستئنافية فما يتعلق بالسنوات من قبل البنك ضايف من اإل
إدارة البنك على ثقة بان وإن . م7111م و7111يما يتعلق بالسنتني جلنة االعرتاض االبتدائية  ف
 آنفاً ستكون لصاحلها ولذلك مل يتم تكوين خمصص لذلك.  ةنتيجة االعرتاضات املذكور 

 
ذا مل يسمح ذلك إ وم   م7112إىل  م7117بإصدار الربوط الزكوية للسنوات من  اهليئة بعد مل تقم

خبصم االستثمارات طويلة االجل واضافة التمويل طويل االجل  اىل الوعاء الزكوي  اىل جانب الربوط 
التزام  ىل قسيؤدي ذلك اىل تعرض البنك االنهائية اليت أصدرهتا اهليئة للسنوات املشار اليها أعاله 

واالفصاح عن ذلك  على صعيد الصناعة املصرفيةوالذي ال يزال يشكل قضية زكوي إضايف جوهري  
 قد يؤثر على  املركز املايل للبنك.

   
 النقدية وشبه النقدية - 68

  تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

 
       

السعوديةباآلف الرياالت      

م6132    م7112    

،  فيما عدا مؤسسة النقد العريب السعودي نقدية وأرصدة لدى 
 (1)اإليضاح  الوديعة النظامية

   
6543.5141 

  
371.111 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 
  االقتناءأو أقل من تاريخ  يوماً  31

   
351175778 

  
1.312.713 

 4.311.111  157.25863   عالمجمو 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 األعمال قطاعات -.6
حول مكونات اجملموعة اليت يتم مراجعتها  على أساس التقارير الداخلية األعماليتم حتديد قطاعات 

  . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني وارداملوذلك لتوزي   أصحاب القرارمن قبل بانتظام 
   .ملكة العربية السعوديةترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل امل

تقاس اإليرادات . املعامالتبني قطاعات األعمال وفقاً ملنهجية اجملموعة يف تسعري  التعامالتتسجل 
من اجلهات اخلارجية املصرح عنها اىل صاحب القرار التشغيلي الرئيسي  بطرقة تتوافق م  املستخدمة 

لقطاعات بشكل رئيسي على موجودات تشتمل موجودات ومطلوبات ايف قائمة الدخل املوحدة. 
  .ومطلوبات تشغيلية

  من القطاعات الرئيسية التالية: اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 
 لألفراد. واستثماريةودائ  ومنتجات إئتمانية  مصرفية األفراد

  
قروض وودائ  ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤسسات الصغرية  شركاتمصرفية ال

 ة احلجم.واملتوسط
  

يغطي هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة  الخزينة
 واخلزينة.

  
وفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء )هذا القطاع مدرج ت الوساطة وإدارة االصول

ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال" وهي شركة 
 (.للبنكتابعة 

  
نظام  ومبوجب. إدخارو محاية ومنتجات يوفر التكافل التعاوين خدمات  التعاوني التكافل

ة قامت اجملموعة بفصل أعماهلا يف اململكة العربية السعوديالتأمني يف 
 شركة اجلزيرة تكافل تعاوينقطاع التأمني يف منشأة منفصلة حتت مسمى 

كة العربية السعودية. مت تاسيسها مبوجب نظام التامني اجلديد يف اململ
ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت سوف تنقل إىل 

بقيمة يتم االتفاق عليها وتاريخ يتم اعتماده شركة اجلزيرة تكافل تعاوين 
 .مؤسسة النقد العريب السعودي حسب األصول من 

  
اخلية ومصروفات مستبعدة تتضمن االستثمار يف شركة زميلة وإيرادات د قطاعات أخرى

 .عقارات أخرىوربح من بي  
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للسنة العمليات وصايف الدخل  الدخل منموجودات ومطلوبات اجملموعة و  مجايلتفصياًل إلفيما يلي 
  :األعمال طاعاتحسب ق

 

 باآلف الرياالت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
 

 مصرفية الشركات
 

 الخزينة
الوساطة وإدارة  

 االصول
  

 التكافل التعاوني
 

 أخرى
 

 اإلجمالي
              6132م

               66.903.961  043.300  2.022  102.133  44.040.000  44.610.330  47.066.017 إمجايل املوجودات
 01.400.124  -     37.604  31.090  07.063.106  03.920.306  41.071.620 إمجايل املطلوبات

 -     -     -     0.673  13.090  (33.941)  2.011 )خسارة(/ دخل من قطاعات التشغيل 
 4.001.690  30.932  47.400  039.214  069.392  212.471  360.271 إمجايل دخل العمليات 

 0.066.214  (4.126)  011  3.433  626.000  944.296  037.111 العموالت اخلاصةدخل صايف 

               694.210  (0.400)  03.013  001.799  1.063  020.744  417.029  أتعاب ودخل عموالت، صايف

               2.194  (069)  -     0.410  966  007  (276) صايفمتاجرة، دخل /)خسارة ( 

               1.412  1.412  -     -     -     -     -    حصة يف صايف الدخل من شركة زميلة 

 (040.402)  -     -     -     -     (049.779)  (4.400) خمصص خسائر االئتمان، صايف 

                             (10.071)  -     (370)  (0.706)  (00.631)  (04.100)  (24.602) استهالكات

               (0.602.303)  2.792  (40.272)  (023.000)  (460.431)  (930.076)  (149.421) إمجايل مصاريف العمليات 
 100.324  079.009  (0.039)  29.340  231.696  11.074  024.003 )اخلسارة(الدخل / صايف 

 باآلف الرياالت السعودية 
  

 األفراد مصرفية
 

 الشركات مصرفية
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 االصول
  

 التعاوينالتكافل 
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              7112م

               .91..11.31   .931.11   01..99   1.1.1..   .31.119.01   .31.131.11   311..91.13  إمجايل املوجودات

 00.101.110   -     11.101   011..1   13.101..1   .39.111.01   .31.990.11  إمجايل املطلوبات

 -     -     -     .0.10  11.111  (01.113)  (1.119.) ة(/ دخل من قطاعات التشغيل )خسار 

 3.139.039   10.039.   39.111   311.131   .113.13   .011.11   111.111  إمجايل دخل العمليات 

 9.111.0.1   (111)  11.     ..1.1      001.111     31.111.     191.011    العموالت اخلاصةدخل صايف 

 131.111  (911)  31.1.1  311.131  91.111  911.093  911.111 عموالت، صايفتعاب ودخل أ
 99.919  1.  -     (.3.19)  1.119  .9.11  .9.11 صايف ،دخل /)خسارة( متاجرة

              

 1.911  1.911  -     -     -     -     -    حصة يف صايف الدخل من شركة زميلة 

 (01.111)  -     -     -     -     9.311       (311..0) خمصص خسائر االئتمان، صايف 

 (11.190)  -     (9.111)  (.1.91)  (91.113)  (91.119)  (9.313.) استهالكات

               (9.111.010)    1.111      (119..1)  (919.111)  (913.113)  (31...11)  (11..111) إمجايل مصاريف العمليات 

 9.311.991   13.191.     (93.101)  911.111     13..11.     911.3.1     90.019  )اخلسارة(الدخل / صايف 
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 باآلف الرياالت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
 

 مصرفية الشركات
 

 الخزينة
الوساطة وإدارة  

 االصول
  

 التكافل التعاوني
 

 أخرى
 

 اإلجمالي
              6132م

               66.903.961  043.300  2.022  102.133  44.040.000  44.610.330  47.066.017 إمجايل املوجودات
 01.400.124  -     37.604  31.090  07.063.106  03.920.306  41.071.620 إمجايل املطلوبات

 -     -     -     0.673  13.090  (33.941)  2.011 )خسارة(/ دخل من قطاعات التشغيل 
 4.001.690  30.932  47.400  039.214  069.392  212.471  360.271 إمجايل دخل العمليات 

 0.066.214  (4.126)  011  3.433  626.000  944.296  037.111 العموالت اخلاصةدخل صايف 

               694.210  (0.400)  03.013  001.799  1.063  020.744  417.029  أتعاب ودخل عموالت، صايف

               2.194  (069)  -     0.410  966  007  (276) صايفمتاجرة، دخل /)خسارة ( 

               1.412  1.412  -     -     -     -     -    حصة يف صايف الدخل من شركة زميلة 

 (040.402)  -     -     -     -     (049.779)  (4.400) خمصص خسائر االئتمان، صايف 

                             (10.071)  -     (370)  (0.706)  (00.631)  (04.100)  (24.602) استهالكات

               (0.602.303)  2.792  (40.272)  (023.000)  (460.431)  (930.076)  (149.421) إمجايل مصاريف العمليات 
 100.324  079.009  (0.039)  29.340  231.696  11.074  024.003 )اخلسارة(الدخل / صايف 

 باآلف الرياالت السعودية 
  

 األفراد مصرفية
 

 الشركات مصرفية
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 االصول
  

 التعاوينالتكافل 
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              7112م

               .91..11.31   .931.11   01..99   1.1.1..   .31.119.01   .31.131.11   311..91.13  إمجايل املوجودات

 00.101.110   -     11.101   011..1   13.101..1   .39.111.01   .31.990.11  إمجايل املطلوبات

 -     -     -     .0.10  11.111  (01.113)  (1.119.) ة(/ دخل من قطاعات التشغيل )خسار 

 3.139.039   10.039.   39.111   311.131   .113.13   .011.11   111.111  إمجايل دخل العمليات 

 9.111.0.1   (111)  11.     ..1.1      001.111     31.111.     191.011    العموالت اخلاصةدخل صايف 

 131.111  (911)  31.1.1  311.131  91.111  911.093  911.111 عموالت، صايفتعاب ودخل أ
 99.919  1.  -     (.3.19)  1.119  .9.11  .9.11 صايف ،دخل /)خسارة( متاجرة

              

 1.911  1.911  -     -     -     -     -    حصة يف صايف الدخل من شركة زميلة 

 (01.111)  -     -     -     -     9.311       (311..0) خمصص خسائر االئتمان، صايف 

 (11.190)  -     (9.111)  (.1.91)  (91.113)  (91.119)  (9.313.) استهالكات

               (9.111.010)    1.111      (119..1)  (919.111)  (913.113)  (31...11)  (11..111) إمجايل مصاريف العمليات 

 9.311.991   13.191.     (93.101)  911.111     13..11.     911.3.1     90.019  )اخلسارة(الدخل / صايف 
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 حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ( خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا 
 

 

  
تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املوحدة ما عدا النقدية، واملمتلكات واملعدات، 

األسهم وصناديق االستثمار، وبعض املوجودات األخرى، والعقارات األخرى، واالستثمارات يف 
التعهدات وااللتزامات  باإلضافة لذلك فإن خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين ملخاطر

 واملشتقات.
 

 مخاطر االئتمان - 11
دية التعاقتتمثل خماطر االئتمان يف تأخر أو اخفاق طرف ما يف الوفاء بالتزاماته املالية و/أو 

واليت يتم إدارهتا وفق اإلطار الشامل إلدارة السيطرة على املخاطر. تتم مراقبة خماطر  لمجموعةل
وجلنة ، اللجنة التنفيذيةاالئتمان من قبل ثالث جلان وهي جلنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة، و 

  . شكل منتظمب تتم مراجعتهابوضوح  مهام صالحيات حمددة ذه اللجانهلإدارة االئتمان. و 
استخدام مناذج تقييم إما ب املقابلةألطراف امن جانب  تعثريم احتمال حدوث يقبت اجملموعةقوم ت

   .وكاالت تصنيف رئيسيةخارجية من أو تقييمات  ةداخلي
ملراقبة خماطر االئتمان عن طريق رصد التعرض ملخاطر االئتمان واحلد من التعامالت  اجملموعةسعى ت

  لة معينة وتقييم الوض  االئتماين لألطراف املقابلة باستمرار.م  أطراف مقاب
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 

 
 

 ية األفرادمصرف

 

 
 مصرفية الشركات

 
 

الوساطة وإدارة 
 األصول

 

 الخزينة

  
 

التكافل 
 التعاوني

  
 
 أخرى

 

 
 اإلجمالي

                            م6132
 03.642.391  -  -  00.003.092  -  44.900.064  03.900.064 املوجودات 

 9.070.073  -  -  -  -  9.070.073  - التعهدات وااللتزامات
 000.140  -  -  000.140  -  -  - املشتقات

 باآلف الرياالت السعودية 

 
 
 األفراد مصرفية

 
 

 الشركات مصرفية

الوساطة  
وإدارة 
 األصول

 

 اخلزينة

  
 

 التكافل التعاوين

  
 
 أخرى

 
 

 اإلمجايل
                            م7112

 01.111.3.9  -  -  90.011.119  -  31.111.111  91.911.1.3 املوجودات 

 01.011..1  -  -  -  -  01.011..1  - التعهدات وااللتزامات

 11..909  -  -  11..909  -  -  - املشتقات
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 )تتمة( مخاطر االئتمان - 11
إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنوي  للمجموعة سياسة االئتمانية الدف هت

 اجملاالتدد حتو  بولةقاملدد السياسة االئتمانية املعايري األساسية للمخاطر وحت. بشكل مالئم املخاطر
    .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للمخاطراملعرضة 
خماطر االئتمان املتعلقة بنشاطاهتا التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان  اجملموعةدير كما ت

والدخول يف اتفاقيات رئيسية لتسوية العقود بالصايف وترتيبات ضمان م  األطراف املقابلة يف ظروف 
  حتديد فرتة التعرض للمخاطر.   مالئمة م 

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 

يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف عند حدوث تغريات  التعاقدية مالوفاء بالتزاماهت
ُتظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر  .األخرى

بإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنوي   اجملموعةقوم أو منطقة جغرافية حمددة. ت الصناعة على قطاع
طر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة حمفظة اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخا

  معينة. 
سندات الدين املدرجة يف حمفظة االستثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية معظم متثل 

حتليل االستثمارات حسب األطراف ذات العالقة. ملزيد من  هـ( 2)وشبه سيادية. يبني اإليضاح 
. مت االفصاح عن املعلومات املتعلقة 6القروض والسلف، راج  اإليضاح  التفاصيل حول مكونات

واملعلومات خبصوص التعرض  11مبخاطر االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف اإليضاح 
  .73ملخاطر االئتمان حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح 

وفر مصدراً قراض باالحتفاظ بضمانات كي تة اإلالعادية يف أنشط اضمن دورة أعماهل اجملموعةقوم ت
آخرًا بدياًل 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 

حتتفظ اجملموعة ة أخرى. ري، وعقارات وأصول ماديختض  هلامش مالئم يعكس التذبذب السع
اليتم االحتفاظ بضمانات عمومًا على املبالغ  بضمانات عقارية مقابل حتويل صكوك امللكية.

املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كجزء من 
الضمانات مقابل األوراق املالية االستثمارية وال يوجد مثل إعادة الشراء. وال يتم عادة االحتفاظ ب

. تتضمن اتفاقيات العمالء م7112ديسمرب  11و م7116ديسمرب  11هذه الضمانات كما يف 
  ضمانات إضافية حال اخنفاض التقييم أو زيادة خماطر االئتمان.خمصص  عادًة متطلبات لتقدمي 

ومراجعة االئتمان إلدارة خماطر االئتمان يف حمفظة قروض  نظامًا داخليًا لتصنيف اجملموعةستخدم ت
الشركات. إن نظام التصنيف االئتماين مؤلف من عشر درجات، منها سب  درجات للمحفظة العاملة  

 كما يلي:
  1إىل  1منخفضة املخاطر:  من جيدة ـ 
  6إىل  4من :   متوسطة املخاطرجيدة ـ 
  :7حباجة لعناية خاصة
 متثل القروض املمنوحة لألعمال واملشاري  احلديثة.  فئة االبتداء وهي  
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 )تتمة( مخاطر االئتمان - 11
إىل احملافظة على اجلودة العالية حملفظة القروض وضمان تنوي  للمجموعة سياسة االئتمانية الدف هت

 اجملاالتدد حتو  بولةقاملدد السياسة االئتمانية املعايري األساسية للمخاطر وحت. بشكل مالئم املخاطر
    .خاصاً  اليت تتطلب اهتماماً  للمخاطراملعرضة 
خماطر االئتمان املتعلقة بنشاطاهتا التجارية من خالل مراقبة حدود االئتمان  اجملموعةدير كما ت

والدخول يف اتفاقيات رئيسية لتسوية العقود بالصايف وترتيبات ضمان م  األطراف املقابلة يف ظروف 
  حتديد فرتة التعرض للمخاطر.   مالئمة م 

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 

يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف عند حدوث تغريات  التعاقدية مالوفاء بالتزاماهت
ُتظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر  .األخرى

بإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنوي   اجملموعةقوم أو منطقة جغرافية حمددة. ت الصناعة على قطاع
طر اخلاصة بأفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أنشطة حمفظة اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخا

  معينة. 
سندات الدين املدرجة يف حمفظة االستثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون سيادية معظم متثل 

حتليل االستثمارات حسب األطراف ذات العالقة. ملزيد من  هـ( 2)وشبه سيادية. يبني اإليضاح 
. مت االفصاح عن املعلومات املتعلقة 6القروض والسلف، راج  اإليضاح  التفاصيل حول مكونات

واملعلومات خبصوص التعرض  11مبخاطر االئتمان املتعلقة باالرتباطات وااللتزامات يف اإليضاح 
  .73ملخاطر االئتمان حسب قطاع العمل مبينة يف اإليضاح 

وفر مصدراً قراض باالحتفاظ بضمانات كي تة اإلالعادية يف أنشط اضمن دورة أعماهل اجملموعةقوم ت
آخرًا بدياًل 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 

حتتفظ اجملموعة ة أخرى. ري، وعقارات وأصول ماديختض  هلامش مالئم يعكس التذبذب السع
اليتم االحتفاظ بضمانات عمومًا على املبالغ  بضمانات عقارية مقابل حتويل صكوك امللكية.

املستحقة من البنوك واملؤسسات املالية األخرى، إال يف حالة االحتفاظ باألوراق املالية كجزء من 
الضمانات مقابل األوراق املالية االستثمارية وال يوجد مثل إعادة الشراء. وال يتم عادة االحتفاظ ب

. تتضمن اتفاقيات العمالء م7112ديسمرب  11و م7116ديسمرب  11هذه الضمانات كما يف 
  ضمانات إضافية حال اخنفاض التقييم أو زيادة خماطر االئتمان.خمصص  عادًة متطلبات لتقدمي 

ومراجعة االئتمان إلدارة خماطر االئتمان يف حمفظة قروض  نظامًا داخليًا لتصنيف اجملموعةستخدم ت
الشركات. إن نظام التصنيف االئتماين مؤلف من عشر درجات، منها سب  درجات للمحفظة العاملة  

 كما يلي:
  1إىل  1منخفضة املخاطر:  من جيدة ـ 
  6إىل  4من :   متوسطة املخاطرجيدة ـ 
  :7حباجة لعناية خاصة 
 متثل القروض املمنوحة لألعمال واملشاري  احلديثة.  فئة االبتداء وهي  
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وتتضمن الفئات التالية:  11إىل  1تتعلق ثالث درجات باحملفظة غري العاملة )تصنيفات خماطر من 

دون املستوى، املشكوك يف حتصيلها، خسائر(. إن القروض والسلف املصنفة يف الفئة "جيد" تعترب 
وتتضمن القروض والسلف اليت مل يثبت ضعفها الفعلي أو احملتمل.  أساسيةملة وذات خصائص عا

يتم االحتفاظ مبخصص اخنفاض يف القيمة بشكل افرادي لكل عميل فيما يتعلق باحملفظة غري العاملة 
س استنادًا إىل تصنيف كل مقرتض، والذي حتدده إدارة مراقبة االئتمان يف اجملموعة باستخدام أس

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 

صصات على على وجود خسائر غري حمددة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تقدر هذه املخ
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 

  . منتظمأساس  بصورة مستقلة مبراجعة شاملة للنظام على اجملموعةالتدقيق الداخلي يف 
مبراجعة سياساته وأنظمتها املتعلقة بإدارة املخاطر بشكل منتظم للتأكد من أهنا تعكس  اجملموعةقوم ت

  التغريات يف األسواق واملنتجات واخلدمات وأفضل املمارسات املتعلقة بإدارة املخاطر.
ان لكل نوع من هذه جودة االئتم يبني اجلدول التايل: جودة االئتمان للموجودات المالية أ(

 :األصول املالية
 باآلف الرياالت السعودية  
     القروض والسلف  
  

 أفراد
 

 
 شركات

 
 أخرى

 
 

 المجموع
أرصدة لدى البنوك  

والمؤسسات المالية 
 األخرى

 
 اإلجمالي

             6132م
             القروض العاملة

             غري مستحقة وغري منخفضة )عاملة(

625.215.1  2..0566.5  56665.64.     -    56665.64.     -   منخفضة املخاطر –جيدة   

 0156425622     -    0156425622     -  0156425622     -   متوسط املخاطر –جيدة 

96.5615214  ...6915  652.4..65  0254215492  غري مصنفة –جيدة      -     96.5615214  

 .6.5406529  2..0566.5  5909..6251  ...6915  0956645222  0254215492  دةجي –جمموع 

 6524.5.21     -    6524.5.21     -    6524.5.21     -    حباجة لعناية خاصة

 ..40512056  2..0566.5  695.6654.9  ...6915  6652.65462  0254215492  اجملموع

            مستحقة وغري منخفضة القيمة

 651405206     -    651405206     -    056495290  905966.  اً يوم 11أقل من 

 6645.94     -    6645.94     -    0925641  06254.4  اً يوم  61إىل  11

 0145690     -    0145690     -    0.1  0145060  اً يوم  31إىل  61

 .022522     -    .022522     -    015966  .592..0  اً يوم  31أكثر من 

 465.195146  2..0566.5  4656.05624  ...6915  6456695.49  0.52.15921  إمجايل العاملة

 (4.15699)     -    (4.15699)     -    (6665.61)  (6625.29)  )اجلماعي( ناقص: خمصص احملفظة

 4656625.46  2..0566.5  .405911592  ...6915  6451925609  0.54045090  صايف القروض العاملة

             القروض غري العاملة

 4265999     -    4265999     -    46659.2  205160  إمجايل القروض غري العاملة

 (6225629)     -    (6225629)     -    (6265626)  (.66592)  ناقص: خمصص حمدد 

 09.5.61     -    09.5.61     -    0215292  6.5164  القروض غري العاملة
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جودة االئتمان للموجودات املالية )القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية  أ(
 )تتمة(: األصول املاليةجودة االئتمان لكل نوع من هذه يبني اجلدول التايل األخرى(. 

 

 

غري مصنفة. تتكون  إن القروض االستهالكية غري مصنفة وقد مت االفصاح عنها على أهنا جيدة 
 . مدةاملعت وفق أحكام الشريعة هذه القروض االستهالكية من قروض ُمنحت لالفراد

 
 خرى بشكل رئيسي قروض املوظفني.القروض األتتضمن 

 
 
 

 السعوديةباآلف الرياالت   
     القروض والسلف  
  

 أفراد

 
 

 شركات

 

 أخرى

 
 

 اجملموع

أرصدة لدى البنوك  
واملؤسسات املالية 

 األخرى

 

 اإلمجايل

             7112م
             

             القروض العاملة

 غري مستحقة وغري 
 منخفضة )عاملة(  

            

 11.116.177  4.717.463  6.413.411     -     6.413.411     -       منخفضة املخاطر جيدة 
 17.611.116     -     17.611.116     -     17.611.116     -       متوسط املخاطر جيدة 
 11.676.721     -     11.676.721  121.146  4.613.432  11.662.317  غري مصنفة جيدة 

             
 47.171.316  4.717.463  17.666.467  121.146  71.643.714  11.662.317  جيدة جمموع 

 1.731.366     -     1.731.366     -     1.731.366     -       حباجة لعناية خاصة
 44.162.317  4.717.463  13.421.411  121.146  72.441.671  11.662.317  اجملموع

            مستحقة وغري منخفضة القيمة
 7.462.322     -     7.462.322     -     473.711  7.116.167  اً يوم  11أقل من 

 161.172     -     161.172     -     717  161.241  اً يوم  61إىل  11
 114.726     -     114.726     -     7.721  111.216  اً يوم  31إىل  61

 717.622     -     717.622     -     26.141  126.217  اً يوم  31أكثر من 
 47.141.231  4.717.463  47.411.174  121.146  72.311.611  16.121.642  إمجايل العاملة

 (421.371)     -     (421.371)     -     (741.117)  (713.131)  )اجلماعي(ناقص: خمصص احملفظة
             

 46.613.671  4.717.463  41.317.121  121.146  72.613.221  12.341.724  صايف القروض العاملة
             

             القروض غري العاملة
 122.177     -     122.177     -     133.114  122.331  إمجايل القروض غري العاملة

 (161.611)     -     (161.611)     -     (66.131)  (37.411)  ناقص: خمصص حمدد 
             

 131.636     -     131.636     -     111.141  21.222  صايف القروض غري العاملة
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جودة االئتمان للموجودات املالية )القروض والسلف واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية  أ(
 )تتمة(: األصول املاليةجودة االئتمان لكل نوع من هذه يبني اجلدول التايل األخرى(. 

 

 

غري مصنفة. تتكون  –إن القروض االستهالكية غري مصنفة وقد مت االفصاح عنها على أهنا جيدة 
 . مدةاملعت وفق أحكام الشريعة هذه القروض االستهالكية من قروض ُمنحت لالفراد

 
 خرى بشكل رئيسي قروض املوظفني.القروض األتتضمن 

 
 
 

 السعوديةباآلف الرياالت   
     القروض والسلف  
  

 أفراد

 
 

 شركات

 

 أخرى

 
 

 اجملموع

أرصدة لدى البنوك  
واملؤسسات املالية 

 األخرى

 

 اإلمجايل

             7112م
             

             القروض العاملة

 غري مستحقة وغري 
 منخفضة )عاملة(  

            

 11.116.177  4.717.463  6.413.411     -     6.413.411     -       منخفضة املخاطر –جيدة 
 17.611.116     -     17.611.116     -     17.611.116     -       متوسط املخاطر –جيدة 
 11.676.721     -     11.676.721  121.146  4.613.432  11.662.317  غري مصنفة –جيدة 

             
 47.171.316  4.717.463  17.666.467  121.146  71.643.714  11.662.317  جيدة –جمموع 

 1.731.366     -     1.731.366     -     1.731.366     -       حباجة لعناية خاصة
 44.162.317  4.717.463  13.421.411  121.146  72.441.671  11.662.317  اجملموع

            مستحقة وغري منخفضة القيمة
 7.462.322     -     7.462.322     -     473.711  7.116.167  اً يوم  11أقل من 

 161.172     -     161.172     -     717  161.241  اً يوم  61إىل  11
 114.726     -     114.726     -     7.721  111.216  اً يوم  31إىل  61

 717.622     -     717.622     -     26.141  126.217  اً يوم  31أكثر من 
 47.141.231  4.717.463  47.411.174  121.146  72.311.611  16.121.642  إمجايل العاملة

 (421.371)     -     (421.371)     -     (741.117)  (713.131)  )اجلماعي(ناقص: خمصص احملفظة
             

 46.613.671  4.717.463  41.317.121  121.146  72.613.221  12.341.724  صايف القروض العاملة
             

             القروض غري العاملة
 122.177     -     122.177     -     133.114  122.331  إمجايل القروض غري العاملة

 (161.611)     -     (161.611)     -     (66.131)  (37.411)  ناقص: خمصص حمدد 
             

 131.636     -     131.636     -     111.141  21.222  صايف القروض غري العاملة
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املبلغ الذي مضي موعد خالل السنة احلالية، طبق البنك هنجاً أكثر حتفظاً وقام بتغيري منهجية حتديد 

جمموع بالتجزئة. يض  هذا النهج املتحفظ يف اعتباره للقروض  استحقاقه ولكن مل تنخفض قيمته
للعميل بداًل من املبلغ الذي مضى موعد استحقاقه فقط. وبالتايل، مت فحص  رصيد القروض القائمة

 افصاح السنة املاضية لغرض املقارنة فقط.
قروضًا مت إعادة التفاوض بشأن إعادة  م7116ديسمرب  11تتضمن القروض العاملة كما يف 

 1.71: م7112هور املركز املايل للمقرتض )سعودي بسبب تد الـري مليار 1.76مببلغ هيكلتها 
  سعودي(. الـري مليار

وحىت تارخيه من تتضمن القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية خاصة قروض وسلف عاملة وجارية 
أصل املبلغ والعموالت اخلاصة، إال أهنا تتطلب متابعة دقيقة من قبل اإلدارة حيث أهنا  حيث سداد

عف احملتملة، واليت قد تؤدي يف املستقبل إىل تدهور يف عملية السداد تنطوي على بعض نقاط الض
خاصة / بالنسبة ألصل املبلغ أو العموالت اخلاصة. لن تؤدي القروض والسلف اليت حتتاج إىل عناية 

 ملخاطر تتطلب إعادة تصنيفها ضمن درجة أقل. اجملموعةإىل تعرض رقابة 
    

 جودة االئتمان لالستثمارات (ب
ارة جودة االئتمان لالستثمارات اليت تتضمن حصرياً أدوات دين بالتكلفة املطفأه )مجي  أدوات تتم إد

تدار أوال استنادا اىل تصنيفات ائتمان مستقلة الدين ضمن فئة األدوات املقيمة بالتكلفة املطفأة( 
يوضح  نفة .مت اعتبارها أدوات دين مص لألطراف املقابلة . اجلهات املصدرة لتصنيف أدوات الدين

 اجلدول أدناه جودة االئتمان حسب كل صنف من أصناف املوجودات:
 

  
 11ال توجد حاجة لتكوين خمصص اخنفاض يف قيمة االستثمارات احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة كما يف 

  .م7112 ديسمرب 11و م7116ديسمرب 

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112    

     العاملة
 00.443.403  1.11..1.1                          (BBB-AAAعايل )تصنيف 

 110.110  303.420  غري مصنف

العاملة وجميع االستثماراتإجمالي    06.011.262  91.111.130 
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 تحليل قروض وسلف البنك وفقا  للقطاع اإلقتصادي ج(

لقروض وسلف البنك وفقًا للقطاع اإلقتصادي، بعد خصم حتلياًل  التاليةاجلداول  تبني
خمصصات احملفظة واملخصصات احملددة وبعد األخذ يف االعتبار إمجايل الضمانات احملتفظ هبا 

واألسهم واآلجلة، الودائ  النقدية للقروض والسلف العاملة وغري العاملة. تتضمن الضمانات 
 مستحقات. املضادة، والتنازل عن، والضمانات العقارات، و احمللية والدولية

 

 

 الحد االقصى للتعرض للمخاطر 
 باآلف الرياالت السعودية 

 6132م

 
 

د بعالقروض والسلف 
 مخصصاتخصم 

 انخفاض القيمة

االلتزامات المحتملة  
والتعهدات ذات العالقة 

باالئتمان بعد خصم 
مخصصات انخفاض 

 القيمة

  
 
 
 

 المجموع
      

يةحكومية وشبه حكوم  051..56.1      -  051..56.1 
 651.251.2  050295619  .2225.2 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 0.152.1  .062501  .645.2 زراعة وأمساك
 5.225.66.  6295246  56925221. صناعة

 0.15111  0.15111  - مناجم وحماجر
 1..65  1..65  - كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 65.645.29  650.15.00  05.2652.2 بناء وانشاءات
 015.095.16  92456.0  56.6...95 جتارة

 6025419  .425.9  0295204 نقل واتصاالت
 0564051.2  6665610  ..0500.52 خدمات

 0.54.05664   -   0.54.05664 قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 .0561.544   -   .0561.544 تداول اسهم

 456105416  665446.  65.2.5920 أخرى

للمخاطر احلد االقصى للتعرض  465192529.  .52.95662  4.59..5960 

ملة ناقص:  ضمانات القروض والسلف العا  
وغري العاملة    (0.5.005129)   (6544.56.0)   (6150.25641)  
      

اطرصافي الحد األقصى للتعرض للمخ  64562.5212  6546659..  6.52095.20 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر االئتمان )تتمة( - 11
 تحليل قروض وسلف البنك وفقا  للقطاع اإلقتصادي ج(

لقروض وسلف البنك وفقًا للقطاع اإلقتصادي، بعد خصم حتلياًل  التاليةاجلداول  تبني
خمصصات احملفظة واملخصصات احملددة وبعد األخذ يف االعتبار إمجايل الضمانات احملتفظ هبا 

واألسهم واآلجلة، الودائ  النقدية للقروض والسلف العاملة وغري العاملة. تتضمن الضمانات 
 مستحقات. املضادة، والتنازل عن، والضمانات العقارات، و احمللية والدولية

 

 

 الحد االقصى للتعرض للمخاطر 
 باآلف الرياالت السعودية 

 6132م

 
 

د بعالقروض والسلف 
 مخصصاتخصم 

 انخفاض القيمة

االلتزامات المحتملة  
والتعهدات ذات العالقة 

باالئتمان بعد خصم 
مخصصات انخفاض 

 القيمة

  
 
 
 

 المجموع
      

يةحكومية وشبه حكوم  051..56.1      -  051..56.1 
 651.251.2  050295619  .2225.2 بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 0.152.1  .062501  .645.2 زراعة وأمساك
 5.225.66.  6295246  56925221. صناعة

 0.15111  0.15111  - مناجم وحماجر
 1..65  1..65  - كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 65.645.29  650.15.00  05.2652.2 بناء وانشاءات
 015.095.16  92456.0  56.6...95 جتارة

 6025419  .425.9  0295204 نقل واتصاالت
 0564051.2  6665610  ..0500.52 خدمات

 0.54.05664   -   0.54.05664 قروض شخصية وبطاقات ائتمان
 .0561.544   -   .0561.544 تداول اسهم

 456105416  665446.  65.2.5920 أخرى

للمخاطر احلد االقصى للتعرض  465192529.  .52.95662  4.59..5960 

ملة ناقص:  ضمانات القروض والسلف العا  
وغري العاملة    (0.5.005129)   (6544.56.0)   (6150.25641)  
      

اطرصافي الحد األقصى للتعرض للمخ  64562.5212  6546659..  6.52095.20 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر االئتمان )تتمة( - 11
 تحليل قروض وسلف البنك وفقا  للقطاع اإلقتصادي )تتمة( ج(

 
 للمخاطر قصى للتعرضالحد األ د(

ض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أي ضمانات فيما يلي احلد األقصى للتعر 
 وحتسينات أخرى لالئتمان:

  

 احلد االقصى للتعرض للمخاطر  
 باآلف الرياالت السعودية  

 7112م

  
د بعالقروض والسلف 
 خصم خمصصات
 اخنفاض القيمة

االلتزامات احملتملة  
والتعهدات ذات العالقة 

باالئتمان بعد خصم 
 خمصصات اخنفاض القيمة

  
 
 

 اجملموع
       

 3،321،233  6.313   3.372.531  حكومية وشبه حكومية

 6،1.2،322  127،..3،5   ..7.7.1  بنوك ومؤسسات مالية أخرى

مساكأزراعة و    -   3.16.  3.16. 

 2،256،522   157،272   2.6.3.2.1  صناعة

 351،111  351،111  -  مناجم وحماجر

 1.353  1.353   -  كهرباء وماء وغاز وخدمات صحية

 211،.3،13  6.535.531   3.513.627  بناء وانشاءات

 23،115.،.  275.637   622،722،.  جتارة

 3.2،237  32..65   .376،22  نقل واتصاالت

 .3،123،13  613.111   3،321،132  خدمات

 .32.111.11   -   .32.111.11  قروض شخصية وبطاقات ائتمان

 265،.6،31   -   265..6.31  تداول اسهم

 66..1.215  322.513   1.137.1.3  أخرى

للمخاطر احلد االقصى للتعرض   36.371.237   2.166.722  32.3.2.231 

ملة ضمانات القروض والسلف العا ناقص:   
العاملة وغري     (37،6.2،.53)  (6،375،123)  (3.،773،112) 
       

طرللمخا قصى للتعرضصايف احلد األ   63.273.2.1   1.537.226  62.366.575 

 باآلف الرياالت السعودية  
م6132   م7112    

     الموجودات

 11...11..  0.990.001  (4)اإليضاح  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 99.313.119  06.434.022  (2)اإليضاح  استثمارات

 3.911.1.1.  24.731.630  (6)اإليضاح  قروض وسلف، صايف

 901.101  001.376  (3)اإليضاح مستحقة خاصة مقابل مشتقات وعموالت  تأمينات نقدية –أصول أخرى 

الموجوداتإجمالي    03.111.049  01.11..311      
 1.0.1.113  9.290.300  )ج((11و 11االيضحان صايف )التعهدات وااللتزامات، 

 911.099  041.001  (11، صايف )اإليضاح القيمة العادلة اإلجيابية -املشتقات 

للمخاطر إجمالي الحد األقصى للتعرض   69.221.106  13.1.1..11 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  التركز الجغرافي  - 13
ــــات الرئيســــية للموجــــودات   ــــي التوزيــــ  اجلغــــرايف للفئ ــــة أ( فيمــــا يل  والتعهــــدات وااللتزامــــات وخمــــاطراملالي

 االئتمان:
 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 6102م

 

 

المملكة العربية 
 االسعودية

دول مجلس  
 التعاون الخليجي
األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

 امريكا الشمالية

  

 

جنوب شرق 
 آسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلجمالي
 موجودات مالية

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
             

 96.5146  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  96.5146 في الصندوق نقد

 6..456295  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  6..456295 ارصدة لدى مؤسسة النقد 

              ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى

 6645.42  45224  .6.  625624  0605.20  05901.  95.24 حساب جاري

 050065161  ــ  ــ  ــ  ــ  6965622  095226. ودائع أسواق المال

              استثمارات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 الدخل

 
965..2 

  
 ــ

  
 ــ

  
 ــ

  
 ــ

  
 ــ

  
965..2 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 656.1 الدخل الشامل

 

022 

  
 ــ

 

25622 

  
 ــ

  
 ــ

  
005.64 

 0250225424  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  0250225424 بالتكلفة المطفأة المحتفظ بها 

              القيمة العادلة الموجبة  للمشتقات

 0015.66  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  0015.66 المحتفظ بها للمتاجرة 

 .0.592  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  .0.592 المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

              افيقروض وسلف بالص

 4625012  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  4625012 بطاقات ائتمان

 0.51645.40  ــ  ــ  ــ  ــ  6.2  0.51645.40 قروض استهالكية

 .6456.2590  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  .6456.2590 قروض تجارية 

 ...6915  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ...6915 اخرى

 ..06959  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ..06959 استثمار في شركة زميلة

 6.159.1  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  6.159.1 موجودات اخرى

 .529...2.5  45224  .6.  1..645  0605.20  44.5246  .245962560 اإلجمالي
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)
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  التركز الجغرافي  - 13
ــــات الرئيســــية للموجــــودات   ــــي التوزيــــ  اجلغــــرايف للفئ ــــة أ( فيمــــا يل  والتعهــــدات وااللتزامــــات وخمــــاطراملالي

 االئتمان:
 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 6102م

 

 

المملكة العربية 
 االسعودية

دول مجلس  
 التعاون الخليجي
األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

 امريكا الشمالية

  

 

جنوب شرق 
 آسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلجمالي
 موجودات مالية

 نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد
             

 96.5146  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  96.5146 في الصندوق نقد

 6..456295  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  6..456295 ارصدة لدى مؤسسة النقد 

              ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى

 6645.42  45224  .6.  625624  0605.20  05901.  95.24 حساب جاري

 050065161  ــ  ــ  ــ  ــ  6965622  095226. ودائع أسواق المال

              استثمارات

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 الدخل

 
965..2 

  
 ــ

  
 ــ

  
 ــ

  
 ــ

  
 ــ

  
965..2 

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 656.1 الدخل الشامل

 

022 

  
 ــ

 

25622 

  
 ــ

  
 ــ

  
005.64 

 0250225424  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  0250225424 بالتكلفة المطفأة المحتفظ بها 

              القيمة العادلة الموجبة  للمشتقات

 0015.66  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  0015.66 المحتفظ بها للمتاجرة 

 .0.592  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  .0.592 المحتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية

              افيقروض وسلف بالص

 4625012  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  4625012 بطاقات ائتمان

 0.51645.40  ــ  ــ  ــ  ــ  6.2  0.51645.40 قروض استهالكية

 .6456.2590  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  .6456.2590 قروض تجارية 

 ...6915  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ...6915 اخرى

 ..06959  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ..06959 استثمار في شركة زميلة

 6.159.1  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  6.159.1 موجودات اخرى

 .529...2.5  45224  .6.  1..645  0605.20  44.5246  .245962560 اإلجمالي
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 التركز الجغرافي  )تتمة( - 13
 

                   
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 6132م

 

 

 المملكة العربية
السعوديةا  

دول مجلس  
 التعاون الخليجي
األخرى والشرق 

 األوسط

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

ةامريكا الشمالي  

  

 

جنوب شرق 
 آسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلجمالي

 المطلوبات المالية
 ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى

             

1.7673  2.363  1.163  11.641  3.772  71.111  11.417  حسابات جارية   

 1.446.142  ــ  141.763  ــ  ــ  471.741  7.676.116 ودائ  يف أسواق املال
 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ قروض نقدية من مؤسسة النقد 

              ودائع العمالء 

 72.277.726  27  1  7  713  4.717  72.217.711 حتت الطلب 

 72.167.177  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  72.167.177 ألجل

 311.171  7.421  ــ  ــ  ــ  1  312.671 اخرى

              القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 117.172  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  117.172 حمتفظ هبا للمتاجرة

 771.231  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  771.231 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية 

16.4717.1 صكوك تعزيز راس المال  7.116.471  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  

 771.117  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  771.117 مطلوبات أخرى

 21.712.147  11.476  143.341  11.641  11.114  432.723  27.116.114 اإلجمالي

              

              التعهدات وااللتزامات

 377.337  1.332  ــ  ــ  221  ــ  361.446 خطابات اعتماد 

 4.144.774  13.711  7.711  2.111  71.147  113.731  1.317.711 خطابات ضمان 

 611.361  2.271  ــ  ــ  ــ  1.111  612.131 قبوالت

 121.111  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  121.111 ارتباطات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان

 2.672.774  141.131  71.131  2.111  7.711  11.762  2.173.776 

  دل االئتماني(ا)المع مخاطر االئتمان
  التعهدات وااللتزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 377.337  1.332  ــ  ــ  221  ــ  361.446 خطابات ائتمان 

 7.177.117  3.611  1.117  7.211  12.471  63.132  1.321.613 خطابات ضمان

 112.311  7.712  ــ  ــ  ــ  621  117.242 قبوالت

 121.111  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  121.111 تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان

              المشتقات

 33.211  ــ  ــ  ــ  11.643  427  62.473 حمتفظ هبا للمتاجرة

 26.741  ــ  ــ  ــ  71.363  17.777  71.111 حمتفظ هبا للتحوط

 1.421.113  11.763  31.231  7.211  1.117  71.111  1.626.311 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 التركز الجغرافي  )تتمة( - 13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 7112م

 

 

ة اململكة العربي
 االسعودية

  

ون دول جملس التعا
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

ةامريكا الشمالي  

  

 

جنوب شرق 
 اسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلمجايل
 األصول المالية

 ونقد لدى مؤسسة النقدارصدة 
             

 361.111  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  361.111  نقد يف الصندوق 

 7.764.311  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  7.764.311 ارصدة لدى مؤسسة النقد
              أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى

 716.211  73.113  1.263  111.261  171.314  32.666  33.637 ت جاريةحسابا

 1.367.311  ــ  ــ  ــ  ــ  142.117  1.177.734 ايداعات أسواق املال

              استثمارات

 161.126  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  161.126 من خالل قائمة الدخل هبا بالقيمة العادلةحمتفظ 

لعادلة من خالل قائمة الدخل حمتفظ بالقيمة ا
 الشامل

 

1.743 

 

111 

  

 

 ــ

 

1.111 

  

 

 ــ

  

 

 ــ

 

11.671 

 11.133.372  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  11.133.372 حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة 

              القيمة العادلة الموجبة للمتقات

 117.474  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  117.474 حمتفظ هبا للمتاجرة

 11.117  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  11.117 تفظ هبا كتحوطات للتدفقات النقدية حم

              قروض وسلف بالصافي

 141.741  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  141.741 خطابات اعتماد 

 12.627.161  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  12.627.161 قروض استهالكية

 72.177.637  .36  ــ  ــ  ــ  1.737  72.111.766 قروض جتارية 

 121.146  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  121.146 اخرى

 استثمار في شركة زميلة 
 موجودات اخرى

 

171.114 

  

 

 ــ

  

 

 ــ

  

 

 ــ

  

 

 ــ

  

 

 ــ

 

171.114 

              

 116.114  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  116.114 أخرى

631.2  113.721  171.314  344.711  61.146.621 االجمالي   73.711  67.241.371 
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 التركز الجغرافي  )تتمة( - 13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 7112م

 

 

ة اململكة العربي
 االسعودية

  

ون دول جملس التعا
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

ةامريكا الشمالي  

  

 

جنوب شرق 
 اسيا

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلمجايل
 األصول المالية

 ونقد لدى مؤسسة النقدارصدة 
             

 361.111  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  361.111  نقد يف الصندوق 

 7.764.311  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  7.764.311 ارصدة لدى مؤسسة النقد
              أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية اخرى

 716.211  73.113  1.263  111.261  171.314  32.666  33.637 ت جاريةحسابا

 1.367.311  ــ  ــ  ــ  ــ  142.117  1.177.734 ايداعات أسواق املال

              استثمارات

 161.126  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  161.126 من خالل قائمة الدخل هبا بالقيمة العادلةحمتفظ 

لعادلة من خالل قائمة الدخل حمتفظ بالقيمة ا
 الشامل

 

1.743 

 

111 

  

 

 ــ

 

1.111 

  

 

 ــ

  

 

 ــ

 

11.671 

 11.133.372  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  11.133.372 حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة 

              القيمة العادلة الموجبة للمتقات

 117.474  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  117.474 حمتفظ هبا للمتاجرة

 11.117  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  11.117 تفظ هبا كتحوطات للتدفقات النقدية حم

              قروض وسلف بالصافي

 141.741  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  141.741 خطابات اعتماد 

 12.627.161  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  12.627.161 قروض استهالكية

 72.177.637  .36  ــ  ــ  ــ  1.737  72.111.766 قروض جتارية 

 121.146  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  121.146 اخرى

 استثمار في شركة زميلة 
 موجودات اخرى

 

171.114 

  

 

 ــ

  

 

 ــ

  

 

 ــ

  

 

 ــ

  

 

 ــ

 

171.114 

              

 116.114  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  116.114 أخرى

631.2  113.721  171.314  344.711  61.146.621 االجمالي   73.711  67.241.371 
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 التركز الجغرافي  )تتمة( - 13
 

 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
 

 

 

 7112م

 

 

ة اململكة العربي
 االسعودية

  

ن دول جملس التعاو 
 اخلليجي األخرى

وسطوالشرق األ  

  

 

 

 أوروبا

  

 

 

ةامريكا الشمالي  

  

 

اجنوب شرق اسي  

  

 

 

 دول أخرى

  

 

 

 اإلمجايل
 وبات الماليةالمطل

 ارصدة للبنوك ومؤسسات مالية اخرى
             

 12.617  7.137  ــ  33  1.731  71.111  71  حسابات جارية 

 1.171.717  ــ  ــ  ــ  ــ  146.111  7.372.163 أسواق املال إيداعات
 قروض نقدية من مؤسسة النقد 

 
 633.377  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  633.377

              لعمالء ودائع ا

 74.342.476  137  4  1  711  16.162  74.371.173 حتت الطلب 

 71.217.117  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  71.217.117 ألجل

 1.717.211  611  ــ  ــ  ــ  1  1.711.373 اخرى

              القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 117.474  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  117.474 حمتفظ هبا للمتاجرة

3117.47  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  117.474 حمتفظ هبا كتتحوطات تدفقات نقدية   

 1.116.316  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  1.116.316 صكوك تعزيز راس المال

 643.777  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  643.777 مطلوبات أخرى 

1141.  4  117  3.171  117.614  22.421.761 اإلجمالي   22.121.662 

              التعهدات وااللتزامات

 741.174  ــ  4.171  ــ  112  1.161  714.171 خطابات اعتماد 

 4.614.331  611  1.177  11.317  21.476  711.131  4.162.717 خطابات ضمان 

 447.417  ــ  4.712  ــ  ــ  1.166  441.721 قبوالت

 121.111  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  121.111 لنقض لتمديد االئتمانارتباطات غري قابلة ل

 352.15.81  6435367  3853.3  315.16  375311  211  251665722 

  دل االئتماني(ا)المع مخاطر االئتمان
  التعهدات وااللتزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 741.174  ــ  4.171  ــ  112  1.161  714.171 خطابات ائتمان 

 7.147.432  111  4.113  6.366  73.711  113.137  7.117.612 ت ضمانخطابا

 771.711  ــ  7.147  ــ  ــ  611  771.172 قبوالت

 121.111  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  121.111 تعهدات غري قابلة للنقض لتمديد االئتمان

              المشتقات

 113.241  ــ  ــ  71.712  11.174  7.111  11.111 حمتفظ هبا للمتاجرة

 11.166  ــ  ــ  13.234  11.777  1.121  ــ  حمتفظ هبا للتحوط

 1.171.611  174.731  21.633  43.732  11.717  111  1.617.372 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 التركز الجغرافي  )تتمة( - 13
 ية قاعدًة هلا متالدولية املشرتكة اليت تتخذ من اململكة العربية السعودبعض صناديق االستثمار

 أ( حول هذه القوائم املالية املوحدة من أجل هذا  2ضمن الفئة الدولية يف اإليضاح )تصنيفها         
 اإليضاح.          

 
مؤسسة النقد يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات بناًء على الطريقة املعتمدة من 

 .العريب السعودي 
 

 يما يلي التوزي  اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:ب ( ف
 باآلف الرياالت السعودية 
لةصافي القروض والسلف غير العام   مخصص خسائر االئتمان  

 م7112  م6132  م7112  م6132 
        

        المملكة العربية السعودية

 31.901  6.771  31.1.1  41.361 بطاقات االئتمان

 311.913  402.021  913.301  90.709 القروض االستهالكية

 111.310  230.104  .911.11  244.301 القروض التجارية

 219.333  100.131  006.061  19..11. 

 
  مخاطر السوق - 16

الوفاء بأهدافها خماطر السوق هي خماطر تأثر رأس مال اجملموعة أو أرباحها سلبياً أو عدم قدرهتا على 
السوق من عموالت وفروق ائتمانية )ليس  اسعارالعملية جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب 

صرف العمالت  اسعاراألسهم و  اسعارهلا عالقة بالتغري يف الوض  االئتماين للملتزم/ املصدر(، و 
لسوق والتحكم هبا ضمن األجنبية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر ا

 حدود مقبولة م  تعظيم العوائد.
 

بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخماطر تتعلق  اجملموعةتقوم 
بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل م  عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف 

 ر على أساس القيمة العادلة.األسهم وصناديق االستثما
 

يقوم جملس اإلدارة باعتماد حدود للمستويات املقبولة من املخاطر يف عمليات املتاجرة ونشاطات 
مبوجب . خماطر السوق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوق اتسياسغري املتاجرة. تعترب جلنة 

املخاطر. مستوى معتمد لقبول  ددحيض  إطار تقوم اللجنة بو  ،جمللسهلا من ااملخولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةاليت تتعرض هلا خماطر السوق مفصل ملخاطر السوق يبني تقرير يومي يتم عمل 

. ورئيس إدارة املخاطر من قبل رئيس إدارة اخلزينةهذا التقرير اليومي يتم مراجعة . باملستويات احملددة
 جرة وغري املتاجرة باستخدام حتليالت احلساسية.يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف عمليات املتا

 
 مخاطر السوق لعمليات المتاجرة  أ(

العمالت األجنبية  اسعارتنشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات 
 األسهم وصايف قيمة أصول صناديق االستثمار. اسعاروالتغريات يف 
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 التركز الجغرافي  )تتمة( - 13
       ية قاعدًة هلا متالدولية املشرتكة اليت تتخذ من اململكة العربية السعود بعض صناديق االستثمار

 أ( حول هذه القوائم املالية املوحدة من أجل هذا  2ضمن الفئة الدولية يف اإليضاح )  تصنيفها          
 اإليضاح.          

 
مؤسسة النقد يتم احتساب املعادل االئتماين للتعهدات وااللتزامات بناًء على الطريقة املعتمدة من 

 .العريب السعودي 
 

 يما يلي التوزي  اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمان:ب ( ف
 باآلف الرياالت السعودية 
لةصافي القروض والسلف غير العام   مخصص خسائر االئتمان  

 م7112  م6132  م7112  م6132 
        

        المملكة العربية السعودية

 31.901  6.771  31.1.1  41.361 بطاقات االئتمان

 311.913  402.021  913.301  90.709 القروض االستهالكية

 111.310  230.104  .911.11  244.301 القروض التجارية

 219.333  100.131  006.061  19..11. 

 
  مخاطر السوق - 16

الوفاء بأهدافها خماطر السوق هي خماطر تأثر رأس مال اجملموعة أو أرباحها سلبياً أو عدم قدرهتا على 
السوق من عموالت وفروق ائتمانية )ليس  اسعارالعملية جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب 

صرف العمالت  اسعاراألسهم و  اسعارهلا عالقة بالتغري يف الوض  االئتماين للملتزم/ املصدر(، و 
لسوق والتحكم هبا ضمن األجنبية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر ا

 حدود مقبولة م  تعظيم العوائد.
 

بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخماطر تتعلق  اجملموعةتقوم 
بعمليات غري املتاجرة. يتم التعامل م  عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف 

 ر على أساس القيمة العادلة.األسهم وصناديق االستثما
 

يقوم جملس اإلدارة باعتماد حدود للمستويات املقبولة من املخاطر يف عمليات املتاجرة ونشاطات 
مبوجب . خماطر السوق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوق اتسياسغري املتاجرة. تعترب جلنة 

املخاطر. مستوى معتمد لقبول  ددحيض  إطار تقوم اللجنة بو  ،جمللسهلا من ااملخولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةاليت تتعرض هلا خماطر السوق مفصل ملخاطر السوق يبني تقرير يومي يتم عمل 

. ورئيس إدارة املخاطر من قبل رئيس إدارة اخلزينةهذا التقرير اليومي يتم مراجعة . باملستويات احملددة
 جرة وغري املتاجرة باستخدام حتليالت احلساسية.يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف عمليات املتا

 
 مخاطر السوق لعمليات المتاجرة  أ(

العمالت األجنبية  اسعارتنشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات 
 األسهم وصايف قيمة أصول صناديق االستثمار. اسعاروالتغريات يف 
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16
 

 مخاطر السوق لعمليات المتاجرة )تتمة(أ( 
 
 مخاطر العمالت األجنبية (3)

تتمثل خماطر العمالت األجنبية يف خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف 
صرف  اسعاربإدارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةصرف العمالت األجنبية. تقوم  اسعار

مة املركز املايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة العمالت األجنبية السائدة على قائ
بوض  حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز 

 يومياً للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.
 

ملتاجرة اليت متت كما يف هناية السنة، اجملموعة معرضة للمخاطر اهلامة التالية يف عمليات ا
        :ديسمرب 11كما يف   بعمالت أجنبية

             
ديسمرب بالنسبة  11ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض يبني اجلدول التايل 

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 

فيها من تأثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب باجلدول يعكس صايف املوحدة مبا 
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 

 ت:للتخفيف من تأثري تلك التغريا اجملموعة
 

م6132  م7112    

 ةــــــــــــــــــــــالعمل
عر في س /نقصزيادة

% الصرف بالمائه  
 دخلصافي الالتأثير على  

دية()باآلف الرياالت السعو   
عر يف س /نقصزيادة 

% الصرف باملائه  
 دخلصايف الالتأثري على  

دية()باآلف الرياالت السعو           
 112 ±  1.41 ±  40 ±  1517 ± دوالر أمريكي

 7.171 ±  17.76 ±  43 ±  1.41 ± يورو
 1.114 ±  1.24 ±  ــ ±  02.00 ± جنيه اسرتليين

 1.112 ±  1.7 ±  ــ ±  04.01 ± ين ياباين
دوالر هونج  

 كونج
 
± 1576 

  
± 1. 

 
± 1.11 

  
± 14 

 
 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112           

 31.101  0.000   دوالر امريكي  

 91.109  900   يورو

 90.311  ــ   جنيه اسرتليين

 1.111.  ــ   ين ياباين

 191..  0.204   دوالر هونج كونج

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16
 

 أ( مخاطر السوق لعمليات المتاجرة )تتمة(
 

 األسهم اسعارر مخاط (6
األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات  اسعارخماطر 

يف مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقًا من صايف قيمة أصول 
 الصناديق.

 
م إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي أسه

حمتفظ هبا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة بإدارة 
. يتم صناديقعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول الصناديق املخاطر املتعلقة بال

إدارة استثمارات األسهم والصناديق من قبل اجملموعة بالتعاون م  مستشاري استثمارات 
األسهم من قبل اجملموعة على أساس كل حمفظة خاصة  اسعارإدارة خماطر حمرتفني، ويتم 

بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 
والذي يعود إىل  ديسمرب  11ديسمرب و 11لألسهم احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة كما يف 

مة موجودات الصندوق ذي العالقة م  بقاء مجي  تغريات معقولة حمتملة يف صايف قي
  العوامل األخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي:

م5102  م6102   

 المحفظة

 الزيادة/االنخفاض 
في سعر السهم 

 بالمائه%

التأثير على قائمة  
الدخل الموحدة 

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 
 الزيادة/االنرخفاض

في سعر السهم 
 بالمائه%

 أثير على قائمةالت 
الدرخل الموحدة 

)باالف  الرياالت 
 السعودية(

 3.1.1 ±  %0.19 ±  ــ ±  %0.3 ± صندوق الثريا
 .9.11 ±  %0.11 ±  ــ ±  %3.70 ± صندوق الرخير

 111.. ±  %1.11 ±  ــ ±  %7.24 ± صندوق المشارق
 .1..91 ±  %91.11 ±  ــ ±  %2.07 ±صندوق القوافل 

 9.191 ±  %0.11 ±  4.071 ±  %3.70 ±ئةلية الناشاألسواق الدو
 99.111 ±   %91.11 ±  4.371 ±   %2.07 ± الصناديق األرخرى

 
التأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لألسهم املدرجة بالقيمة العادلة من 

جتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف النا م7116ديسمرب  11كما يف  -خالل قائمة الدخل املوحدة 
 :على النحو التايل -مؤشرات السوق التالية م  بقاء العوامل املتغرية األخرى ثابتة 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16
 

 أ( مخاطر السوق لعمليات المتاجرة )تتمة(
 

 األسهم اسعارر مخاط (6
األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات  اسعارخماطر 

يف مستويات مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقًا من صايف قيمة أصول 
 الصناديق.

 
م إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي أسه

حمتفظ هبا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة بإدارة 
. يتم صناديقعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة أصول الصناديق املخاطر املتعلقة بال

إدارة استثمارات األسهم والصناديق من قبل اجملموعة بالتعاون م  مستشاري استثمارات 
األسهم من قبل اجملموعة على أساس كل حمفظة خاصة  اسعارإدارة خماطر حمرتفني، ويتم 

بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 
والذي يعود إىل  ديسمرب  11ديسمرب و 11لألسهم احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة كما يف 

مة موجودات الصندوق ذي العالقة م  بقاء مجي  تغريات معقولة حمتملة يف صايف قي
  العوامل األخرى املتغرية ثابتة ـــ هي كما يلي:

م5102  م6102   

 المحفظة

 الزيادة/االنخفاض 
في سعر السهم 

 بالمائه%

التأثير على قائمة  
الدخل الموحدة 

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 
 الزيادة/االنرخفاض

في سعر السهم 
 بالمائه%

 أثير على قائمةالت 
الدرخل الموحدة 

)باالف  الرياالت 
 السعودية(

 3.1.1 ±  %0.19 ±  ــ ±  %0.3 ± صندوق الثريا
 .9.11 ±  %0.11 ±  ــ ±  %3.70 ± صندوق الرخير

 111.. ±  %1.11 ±  ــ ±  %7.24 ± صندوق المشارق
 .1..91 ±  %91.11 ±  ــ ±  %2.07 ± صندوق القوافل 

ئةلية الناشاألسواق الدو  ± 3.70%  ± 4.071  ± 0.11%  ± 9.191 
 99.111 ±   %91.11 ±  4.371 ±   %2.07 ± الصناديق األرخرى

 
التأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة لألسهم املدرجة بالقيمة العادلة من 

جتة عن تغيريات مقدرة معقولة يف النا م7116ديسمرب  11كما يف  -خالل قائمة الدخل املوحدة 
 :على النحو التايل -مؤشرات السوق التالية م  بقاء العوامل املتغرية األخرى ثابتة 
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16
 

 مخاطر السوق لعمليات المتاجرة )تتمة( (أ
 

  األسهم اسعارمخاطر  (6
م6102  م5102    

 مؤشر السوق

 الزيادة/االنخفاض
 ئهفي المؤشر بالما

% 

 التأثير على قائمة 
الدخل الموحدة 

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 
 الزيادة/االنرخفاض
ئه في المؤشر بالما

% 

 التأثير على قائمة 
الدرخل الموحدة 

)باآلف الرياالت 
 السعودية(

 1.111 ±   %91.11 ±  43 ±   %2.07 ± تداول
 
 للعمليات غير التجارية -ر السوق ب( مخاط

وق للعمليات غري التجارية أو املراكز البنكية أساسًا من سعر العموالت اخلاصة تنشأ خماطر الس
 األسهم. اسعارالعمالت األجنبية وتقلبات  اسعاروالتعرض لتقلبات 

 
 العموالت الخاصة اسعار( مخاطر 3

العمولة اخلاصة إىل  اسعارالعمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التغري يف  اسعارتنشأ خماطر 
ثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية. قامت جلنة التأ

العموالت اخلاصة. يتم  اسعارسياسات خماطر السوق يف اجملموعة بوض  حدود على فجوة 
مراقبة املراكز بشكل يومي م  تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماطر السوق 

كد من بقاء املراكز ضمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف ضاغطة بالسوق، فإنه يتم للتأ
املطلوبات ورفعها إىل جلنة سياسات خماطر السوق بصورة  -عمل تقارير عن فجوة املوجودات 

 أكثر تكراراً.
ت العموال اسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن تأثري تغريات مقدرة معقولة يف 

اخلاصة، م  بقاء باقي العوامل املتغرية األخرى ثابتة، على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة. إن 
العموالت اخلاصة على صايف دخل  اسعارحساسية الدخل هي تأثري التغريات املتوقعة يف 

العموالت اخلاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة لغري 
تأثري مبا يف ذلك  م7116ديسمرب  11أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 

أدوات التحوط. إن مجي  أوجه التعرض غري التجارية تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم 
ر االفصاح عن احلساسية املرتبطة هبا بالعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال تأخذ يف االعتبا

 اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة بإختاذها للتخفيف من تأثري تلك املتغريات.

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر السوق )تتمة( - 16
 للعمليات غير التجارية )تتمة( -ر السوق ب( مخاط

         العموالت الخاصة اسعار( مخاطر 3
   م6132  م7112

حساسية دخل العموالت 
 اخلاصة

لسعودية()باآلف الرياالت ا
  

 
الزيادة/ االخنفاض 

 األساس نقاطيف 
 

حساسية دخل العموالت 
 الخاصة

)باآلف الرياالت السعودية(
  

 
الزيادة/ االنخفاض 

  األساس نقاطفي 
  

 العملـــــــــــــــــة
 

سعودي لاير  ±63 315371 ±  ±72 11.113 ±  

 دوالر أمريكي  ±63 35.11 ±  ±72 1.761 ±
 درهم امارايت   ±63 6 ±  ±72 7 ±

 
 

 العموالت للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي اسعارحساسية 
 

العموالت السائدة يف السوق  اسعارتقوم اجملموعة بإدارة خماطر التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب 
العموالت على اجملموعة.   عاراسعلى مركزها املايل وتدفقاهتا النقدية. يلخص اجلدول التايل خماطر 

املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ إعادة  اجملموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات 
العموالت  اسعارملخاطر  اجملموعةالتسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ــ أيهما يق  أواًل. تتعرض 

ت واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودا
بإدارة هذه املخاطر وذلك  اجملموعةها يف فرتة حمددة. تقوم اسعار املايل اليت تستحق أو سيتم جتديد 

 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
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر السوق )تتمة( - 16
 للعمليات غير التجارية )تتمة( -ر السوق ب( مخاط

         العموالت الخاصة اسعار( مخاطر 3
   م6132  م7112

حساسية دخل العموالت 
 اخلاصة

لسعودية()باآلف الرياالت ا
  

 
الزيادة/ االخنفاض 

 األساس نقاطيف 
 

حساسية دخل العموالت 
 الخاصة

)باآلف الرياالت السعودية(
  

 
الزيادة/ االنخفاض 

  األساس نقاطفي 
  

 العملـــــــــــــــــة
 

سعودي لاير  ±63 315371 ±  ±72 11.113 ±  

 دوالر أمريكي  ±63 35.11 ±  ±72 1.761 ±
 درهم امارايت   ±63 6 ±  ±72 7 ±

 
 

 العموالت للموجودات والمطلوبات والبنود خارج قائمة المركز المالي اسعارحساسية 
 

العموالت السائدة يف السوق  اسعارتقوم اجملموعة بإدارة خماطر التأثريات املختلفة املتعلقة بتذبذب 
العموالت على اجملموعة.   عاراسعلى مركزها املايل وتدفقاهتا النقدية. يلخص اجلدول التايل خماطر 

املسجلة بالقيمة الدفرتية مصنفة حسب تاريخ إعادة  اجملموعةكما يشتمل على موجودات ومطلوبات 
العموالت  اسعارملخاطر  اجملموعةالتسعري التعاقدي أو تاريخ االستحقاق ــ أيهما يق  أواًل. تتعرض 

ت واملطلوبات واألدوات خارج قائمة املركز نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف قيم املوجودا
بإدارة هذه املخاطر وذلك  اجملموعةها يف فرتة حمددة. تقوم اسعار املايل اليت تستحق أو سيتم جتديد 

 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
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16 
 

 للعمليات غير التجارية )تتمة( –ق ب( مخاطر السو 
 

 العموالت الخاصة )تتمة( اسعارمخاطر  (3
 

           

 باآلف الرياالت السعودية 
أشهر 1خالل  6132م ا  شهر  36 – 1   سنوات 3 – 3   سنوات 3اكثر من    عليعائد العمولة الف  المجموع  بدون عمولة    

 الموجودات
نقد وارصدة لدى مؤسسة 

 النقد

              

 يف الصندوق  نقد
 ؤسسة النقدارصدة مل

  -  
353135.14 

   - 
-   

   - 
-   

     - 
-   

 .675141 
657175828 

 .675141 
4562.5776 

 -    
7.00% 

أرصدة لدى البنوك 
والمؤسسات المالية 

 األخرى

             

 حسابات جارية 
 ايداعات أسواق املال

-   
353365111 

 -   
-   

 -   
-   

 -   
-   

 6645748 
35111 

 6645748 
353315111 

 -   
3531% 

              استثمارات
يمةالعادلة من هبا بالقحمتفظ 

 خالل قائمة الدخل
 

-   

  
-   

  
-   

  
-   

  
.65332 

  
.65332 

  
-   

حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل الشامل

 اآلخر

 
 

-   

  
 

-   

  
 

-   

  
 

-   

  
 

335764 

  
 

335764 

  
 

-   
 %4.13  3253885424  65328.  253.15671  1735111  7835337  857435312 بالتكلفة املطفأةحمتفظ هبا 

القيمة العادلة الموجبة 
 للمشتقات

             

   -  3315711  3315711    -    -    -    - حمتفظ هبا للمتاجرة
حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات 

 نقدية 
 

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

375.83 
  

375.83 
  

-   
              قروض وسلف، صافي

 %42.14  4625318    -    -    -    -  4625318 بطاقات ائتمان
 %2.04  3751635337  .81582  4354.8  .315.375.3  451115.32  352425813 قروض استهالكية

 %0.73  6456325.33  .683572  325434  351185.76  3354745782  3354415.74 قروض جتارية
   -  1.15333  1.15333    -    -    -    - اخرى

   -  36.5.77  36.5.77    -    -    -    - استثمار في شركة زميلة
   265136  265136    -    -    -    - عقارات أخرى،صافي

    .713523  .713523    -    -    -    - ممتلكات ومعدات ،صافي 
   -  1715.71  1715.71    -    -    -    - موجودات أخرى 

   22513.5128  256435122  256365383  3651135.13  .3253.3563  645.165.67 إجمالي الموجودات

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16

 
 للعمليات غير التجارية )تتمة( ب( مخاطر السوق 

 
 العموالت الخاصة )تتمة( اسعارخاطر م (6

 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
أشهر 1خالل  م6132 ا  شهر  36  1   سنوات 3  3   سنوات 3اكثر من    ليعائد العمولة الفع  المجموع  بدون عمولة    

المطلوبات وحقوق المساهين 
رصدة للبنوك أ

والمؤسسات المالية 
 األخرى

             

   -  85627.  85627.    -    -    -    - حسابات جارية
 %0.20  154425843  65843    -    -  2485111  657.25111 ايداعات يف أسواق املال 

   -    -    -    -    -    -    - قورض نقدية من مؤسسة النقد
              ودائع للعمالء
   -  6353665632  6353665632    -    -    -    - حتت الطلب

 %4.30  6353275167  33.5283    -  845314.  2544.5162  3753715786 ألجل
   -  315173.  315173.    -    -    -    - اخرى

القيمة االعادلة لسالبة  
 للمشتقات

             

   -  3365363  3365363    -    -    -    - حمتفظ هبا للمتاجرة
 حمتفظ هبا كنحوطات

 تدفقات نقدية
 

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

66353.1 
  

66353.1 
  

-   
 %2.49  651125473  25473     -       -    651115111    - صكوك لتعزيز رأس المال

   -  7685387  7685387    -    -    -    - مطلوبات أخرى
    -    853115362  853115362     -       -       -       -    حقوق المساهمين

 إجمالي المطلوبات وحقوق 
  22513.5128  1358285162     -    845314.  51.75162.  61512.5786 المساهمين  

 

 الفجوة داخل قائمة المركز 
     -    (6.52625.21)  256365383  33514751.7  754.45611  453315343 المالي  

 

 حساسية اسعار العموالت 
     -       -    22.5173  (351315111)  (351835873)  651265311 قائمة المركز المالي خارج  

 

 إجمالي فجوة الحساسية 
     -    (6.52625.21)  25.635321  751.7..5.  253365138  253.35243 السعار العموالت  

 

 التراكمي لفجوة  المركز
الحساسية السعار   

     -       -    6.52625.21  6657135411  3657185111  253.35243 العموالت
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16

 
 للعمليات غير التجارية )تتمة( –ب( مخاطر السوق 

 
 العموالت الخاصة )تتمة( اسعارخاطر م (6

 

 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
أشهر 1خالل  م6132 ا  شهر  36 – 1   سنوات 3 – 3   سنوات 3اكثر من    ليعائد العمولة الفع  المجموع  بدون عمولة    

المطلوبات وحقوق المساهين 
رصدة للبنوك أ

والمؤسسات المالية 
 األخرى

             

   -  85627.  85627.    -    -    -    - حسابات جارية
 %0.20  154425843  65843    -    -  2485111  657.25111 ايداعات يف أسواق املال 

   -    -    -    -    -    -    - قورض نقدية من مؤسسة النقد
              ودائع للعمالء
   -  6353665632  6353665632    -    -    -    - حتت الطلب

 %4.30  6353275167  33.5283    -  845314.  2544.5162  3753715786 ألجل
   -  315173.  315173.    -    -    -    - اخرى

القيمة االعادلة لسالبة  
 للمشتقات

             

   -  3365363  3365363    -    -    -    - حمتفظ هبا للمتاجرة
 حمتفظ هبا كنحوطات

 تدفقات نقدية
 

-   
  

-   
  

-   
  

-   
  

66353.1 
  

66353.1 
  

-   
 %2.49  651125473  25473     -       -    651115111    - صكوك لتعزيز رأس المال

   -  7685387  7685387    -    -    -    - مطلوبات أخرى
    -    853115362  853115362     -       -       -       -    حقوق المساهمين

 إجمالي المطلوبات وحقوق 
  22513.5128  1358285162     -    845314.  51.75162.  61512.5786 المساهمين  

 

 الفجوة داخل قائمة المركز 
     -    (6.52625.21)  256365383  33514751.7  754.45611  453315343 المالي  

 

 حساسية اسعار العموالت 
     -       -    22.5173  (351315111)  (351835873)  651265311 قائمة المركز المالي خارج  

 

 إجمالي فجوة الحساسية 
     -    (6.52625.21)  25.635321  751.7..5.  253365138  253.35243 السعار العموالت  

 

 التراكمي لفجوة  المركز
الحساسية السعار   

     -       -    6.52625.21  6657135411  3657185111  253.35243 العموالت
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر السوق )تتمة( - 16
 (للعمليات غير التجارية )تتمة –ب( مخاطر السوق 

 
 اسعار العموالت الخاصة )تتمة(مخاطر (  6

 

         
 

 باآلف الرياالت السعودية 
أشهر 1خالل  7112م اً شهر  17 – 1   سنوات 2 – 1   اتسنو  2اكثر من    ليعائد العمولة الفع  اجملموع  بدون عمولة    

 الموجودات
نقد وارصدة لدى مؤسسة 

 النقد

              

 نقد يف الصندوق 
 ارصدة ىل مؤسسة النقد

  -    
  14.333  

   -    
 -   

   -    
 -   

   -    
 -   

 361.111 
7.743.314 

 361.111 
7.743.314 

   -    
1.01% 

بنوك أرصدة لدى ال
والمؤسسات المالية 

 األخرى

             

 حسابات جارية 
 ايداعات يف أسواق املال

-    
1.116.721    

 -    
761.721  

   -    
-    

   -    
-    

 716.211  
17.311 

 716.211 
1.367.311 

 -    
1.43% 

                  استثمارات

يمةالعادلة من هبا بالقحمتفظ 
    -    161.126  161.126     -       -       -       -   الدخلخالل قائمة 

حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من 
 خالل قائمة الدخل الشامل

    -    11.671  11.671     -       -       -       -   االخر

 %3.11  11.133.372  71.711  6.117.713  114.146  417.741  1.143.147 حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة

القيمة العادلة املوجبة 
 للمشتقات

             

    -    117.474  117.474     -       -       -       -   حمتفظ هبا للمتاجرة

حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات 
   11.117  11.117     -       -       -       -   نقدية 

              قروض وسلف، صايف

 %11..3  141.741     -       -       -       -    141.741 ات ائتمانبطاق

 %01..  12.627.161  71.727  23.112  3.614.171  4.217.743  1.417.167 قروض استهالكية

 %1.11  72.177.637  716.241  11.741  1.121.131  11.177.177  11.444.246 قروض جتارية

    -    121.146  121.146     -       -       -       -   اخرى

    -    171.114  171.114     -       -       -       -   استثمار يف شركة زميلة

    -    44.176  44.176     -       -       -       -   عقارات أخرى،صايف

    -    673.111  671.111     -       -       -       -   ممتلكات ومعدات ،صايف 

    -    116.114  116.114     -       -       -       -   موجودات أخرى 

   61.764.114  6.327.711  6.762.167   11.371.412  11.111.314  71.742.427  إمجايل املوجودات

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر السوق )تتمة( - 16
 (تتمةللعمليات غير التجارية ) ب( مخاطر السوق 

 
اسعار العموالت الخاصة )تتمة(مخاطر (  6   

 

السعر الذي عند استخدامه يف إن سعر العمولة الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو 
احتساب القيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة. إن هذا السعر هو السعر 

أو أداة  متغريالتارخيي ألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر 
 مسجلة بالقيمة العادلة.

 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
أشهر 1خالل  7112م أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل     

املطلوبات وحقوق املساهني 
رصدة للبنوك واملؤسسات أ

 املالية األخرى

             

    -    12.617  12.617     -       -       -       -   اريةحسابات ج

 %1.19  1.171.717  7.427     -       -       -    1.114.721  ايداعات أسواق املال 

   633.377  13     -       -       -    633.111  قورض نقدية من مؤسسة النقد

              ودائ  للعمالء

    -    74.342.476  74.342.476     -       -       -       -   حتت الطلب

 %9.11  71.217.117  31.234     -     316،717   7.717.371     12.771.311  ألجل

    -    1.717.211  1.717.211     -       -       -       -   اخرى

              للمشتقاتالقيمة السالبة 

    -    117.474  117.474     -       -       -       -   للمتاجرة حمتفظ هبا

حمتفظ هبا كتحوطات 
    -       -       -   تدفقات نقدية

 

  -    

  
114.473 

  
114.473 

 

  -    

 %.3.1  1،111،111    6.316     -       -       -    1.111.111  صكوك لتعزيز رأس املال

    -    643.777  643.777     -       -       -       -   مطلوبات أخرى

    -    7،411،463   7،411،463      -       -       -       -    حقوق املسامهنياملطلوبات و 

 إمجايل املطلوبات وحقوق 
   61.764.114  14.724.411     -    316،717    7.717.371   71.712.146  املسامهني  

 الفجوة داخل قائمة املركز 
      -    (77.117.177)  6،762،167   3،311،711   11،237،316   (13.213) املايل  

 حساسية اسعار العموالت 
      -       -    (7،111،172)  (114،611)  1،616،261   1.211.111  خارج قائمة املركز املايل  

 إمجايل فجوة احلساسية 
      -    (77.117.177)  1،111،137   3،673،172   11،773،433   1.461.417  موالتالسعار الع  

 الرتاكمي لفجوة  املركز
      -       -    77.117.177  74.411.312  14.713.311   1.461.417  احلساسية السعار العموالت  
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 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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  مخاطر السوق )تتمة( - 16
 (تتمةللعمليات غير التجارية ) –ب( مخاطر السوق 

 
   اسعار العموالت الخاصة )تتمة(مخاطر (  6

 

السعر الذي عند استخدامه يف إن سعر العمولة الفعلي )العائد الفعلي( ألداة مالية نقدية هو 
احتساب القيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة. إن هذا السعر هو السعر 

أو أداة  متغريالتارخيي ألداة بسعر ثابت ومسجلة بالتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر 
 مسجلة بالقيمة العادلة.

 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 
أشهر 1خالل  7112م أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل    أشهر 1خالل     

املطلوبات وحقوق املساهني 
رصدة للبنوك واملؤسسات أ

 املالية األخرى

             

    -    12.617  12.617     -       -       -       -   اريةحسابات ج

 %1.19  1.171.717  7.427     -       -       -    1.114.721  ايداعات أسواق املال 

   633.377  13     -       -       -    633.111  قورض نقدية من مؤسسة النقد

              ودائ  للعمالء

    -    74.342.476  74.342.476     -       -       -       -   حتت الطلب

 %9.11  71.217.117  31.234     -     316،717   7.717.371     12.771.311  ألجل

    -    1.717.211  1.717.211     -       -       -       -   اخرى

              للمشتقاتالقيمة السالبة 

    -    117.474  117.474     -       -       -       -   للمتاجرة حمتفظ هبا

حمتفظ هبا كتحوطات 
    -       -       -   تدفقات نقدية

 

  -    

  
114.473 

  
114.473 

 

  -    

 %.3.1  1،111،111    6.316     -       -       -    1.111.111  صكوك لتعزيز رأس املال

    -    643.777  643.777     -       -       -       -   مطلوبات أخرى

    -    7،411،463   7،411،463      -       -       -       -    حقوق املسامهنياملطلوبات و 

 إمجايل املطلوبات وحقوق 
   61.764.114  14.724.411     -    316،717    7.717.371   71.712.146  املسامهني  

 الفجوة داخل قائمة املركز 
      -    (77.117.177)  6،762،167   3،311،711   11،237،316   (13.213) املايل  

 حساسية اسعار العموالت 
      -       -    (7،111،172)  (114،611)  1،616،261   1.211.111  خارج قائمة املركز املايل  

 إمجايل فجوة احلساسية 
      -    (77.117.177)  1،111،137   3،673،172   11،773،433   1.461.417  موالتالسعار الع  

 الرتاكمي لفجوة  املركز
      -       -    77.117.177  74.411.312  14.713.311   1.461.417  احلساسية السعار العموالت  

317



 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مة(مخاطر السوق )تت - 16
 

 (للعمليات غير التجارية )تتمة –ب( مخاطر السوق 
 

  العمالتمخاطر (  6
صرف  اسعارخماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف 

صرف العمالت  اسعاربإدارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةالعمالت األجنبية. تقوم 
ايل والتدفقات النقدية. قام جملس اإلدارة بوض  حدود األجنبية السائدة على قائمة املركز امل

ملستوى التعرض هلذه املخاطر على حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً 
  للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.

قيدة نقاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية وامل اجملموعةكما يف هناية السنة، كانت لدى 
   ديسمرب: 11بالعمالت األجنبية كما يف 

 
 
 
  
  

 م7116يسمرب د 11ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض  التايليبني اجلدول 
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 

 نقص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف صايف
زيادة حمتملة. ال تأخذ حتليالت احلساسية يف االعتبار املواقف املمكن تبنيها من قبل 

 حفيف من حدة تأثري تلك املتغريات:للت اجملموعة
 

م7112 م6132      
 صايفالتأثري على 

باآلف )الدخل 
  (وديةالرياالت السع

زيادة / اخنفاض 
يف سعر العملة 

  )باملائة(

 صافي التأثير على
باآلف )الدخل 

   (الرياالت السعودية

زيادة / انخفاض 
في سعر العملة 

  )بالمائة(
 

 العملة
 دوالر أمريكي  1513 ±  432 ±  1.12 ±  712 ±
 درهم امارايت   1513 ±  3 ±  1.12 ±  6 ±

 
  األسهم اسعارمخاطر  (1

األسهم هي خماطر إخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغري يف مستويات  اسعارطر خما
  مؤشر األسهم والقيمة الفردية لألسهم.

إن التأثري على حقوق املسامهني )احتياطيات أخرى( نتيجة للتغري يف القيمة العادلة ألدوات 
 11كما يف  - مل اآلخر حقوق امللكية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا

والناجتة عن تغريات حمتملة معقولة يف مؤشرات  م7112ديسمرب  11و م7116ديسمرب 
 :هو على النحو التايل -السوق التالية، م  بقاء العوامل األخرى املتغرية ثابتة 

 باآلف الرياالت السعودية   

 
م6132    

(مدين) /دائن  
م7112   

(مدين) /دائن  
      

 11.131.  304.117   دوالر امريكي

 11..99  3.170   درهم امارايت 

 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16
 للعمليات غير التجارية )تتمة( ب( مخاطر السوق 

 سهم )تتمة(األ اسعارمخاطر  (1
 

م6132  م7112    

 مؤشر السوق
في الزيادة/االنخفاض 

 المؤشر بالمائه

 المساهمينالتأثير على حقوق  
 )احتياطيات أخرى( 

 )باآلف الرياالت السعودية(

 
 الزيادة/االخنفاض 

 باملائه يف املؤشر

 املسامهنيالتأثري على حقوق  
 )احتياطيات أخرى(

 )باآلف الرياالت السعودية(
 461 ±  %2.66 ±  747 ±  %513. ± ورصة نيويوركب

 
  مخاطر السيولة - 11

املرتتبة عليها عند استحقاقها يف  السدادخماطر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات 
الظروف الطبيعية والضاغطة. تق  خماطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو اخنفاض 

يل من هذه ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا مستوى االئتمان
لتمويل لدعم الودائ  األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ ا املخاطر، قامت اإلدارة بتنوي  مصادر

القابلة للبي  بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيد  كاف  للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية 
ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي. كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية 

  مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.
 مؤسسة)"مؤسسة النقد العريب السعودي طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن 

حتت من إمجايل الودائ   %7بنسبة  النقد مؤسسةب ان حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى "( جيالنقد
. باالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضاً ألجل ودائ املدخرات والمن  %4وبنسبة الطلب 

 من التزامات الودائ  على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها إىل %71باحتياطيات سيولة ال تقل عن 
يوماً. لدى البنك القدرة على رف  أرصدته اإلضافية عن طريق  11نقد خالل فرتة ال تزيد عن 

سندات دين صادرة عن مة من قي %17بنسبة  النقد مؤسسةتسهيالت إعادة شراء متوفرة لدى 
  .العريب السعودي أو مضمونة من احلكومة النقد مؤسسة

تصورات، م  إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة  يتم تقييم وإدارة وض  السيولة باستخدام عدة
املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب 
حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائ  وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من 

وسندات الدين السائلة املتاحة ، النقد مؤسسةلدى  ة األجل، واملراحباتالنقدية، والودائ  البنكية قصري 
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
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 مخاطر السوق )تتمة( - 16
 للعمليات غير التجارية )تتمة( –ب( مخاطر السوق 

 سهم )تتمة(األ اسعارمخاطر  (1
 

م6132  م7112    

 مؤشر السوق
في الزيادة/االنخفاض 

 المؤشر بالمائه

 المساهمينالتأثير على حقوق  
 )احتياطيات أخرى( 

 )باآلف الرياالت السعودية(

 
 الزيادة/االخنفاض 

 باملائه يف املؤشر

 املسامهنيالتأثري على حقوق  
 )احتياطيات أخرى(

 )باآلف الرياالت السعودية(
 461 ±  %2.66 ±  747 ±  %513. ± ورصة نيويوركب

 
  مخاطر السيولة - 11

املرتتبة عليها عند استحقاقها يف  السدادخماطر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية التزامات 
الظروف الطبيعية والضاغطة. تق  خماطر السيولة عند حصول اضطرابات يف األسواق أو اخنفاض 

يل من هذه ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا مستوى االئتمان
لتمويل لدعم الودائ  األساسية، وإدارة املوجودات بعد األخذ ا املخاطر، قامت اإلدارة بتنوي  مصادر

القابلة للبي  بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيد  كاف  للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية 
ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي. كما لدى اجملموعة خطوط إئتمانية 

  مضمونة ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.
 مؤسسة)"مؤسسة النقد العريب السعودي طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن 

حتت من إمجايل الودائ   %7بنسبة  النقد مؤسسةب ان حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى "( جيالنقد
. باالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضاً ألجل ودائ املدخرات والمن  %4وبنسبة الطلب 

 من التزامات الودائ  على شكل نقد أو أصول ميكن حتويلها إىل %71باحتياطيات سيولة ال تقل عن 
يوماً. لدى البنك القدرة على رف  أرصدته اإلضافية عن طريق  11نقد خالل فرتة ال تزيد عن 

سندات دين صادرة عن مة من قي %17بنسبة  النقد مؤسسةتسهيالت إعادة شراء متوفرة لدى 
  .العريب السعودي أو مضمونة من احلكومة النقد مؤسسة

تصورات، م  إعطاء األمهية الالزمة للعوامل الضاغطة  يتم تقييم وإدارة وض  السيولة باستخدام عدة
املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ بنسب 
حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائ  وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات السائلة من 

وسندات الدين السائلة املتاحة ، النقد مؤسسةلدى  ة األجل، واملراحباتالنقدية، والودائ  البنكية قصري 
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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 (مخاطر السيولة )تتمة - 11
 كما يلي:  السنةكانت نسبة السيولة خالل 

 م5102  م6102 
 %71  %.6 ديسمرب 11كما يف 

 %77  %63 املتوسط خالل الفرتة

 %12  %13 األعلى

 %71  %38 األدىن

 
 غير المخصومة تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (أ

ديسمرب  11كما يف   للمجموعةملطلوبات املالية تواريخ استحقاق ا التايليلخص اجلدول 
بناًء على التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة. مبا أن مدفوعات  م7112و  م7116

العموالت اخلاصة حىت تاريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فإن اجملامي  ال تتطابق 
قات التعاقدية لاللتزامات على أساس الفرتة م  قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد االستحقا

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 

املرتبطة بإشعار كما لو أن  املدفوعاتاعتبار  االستحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوبات(. مت
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 

 ظ بالودائ  لدى اجملموعة.املتوقعة حسب ما يشري إليه تاريخ االحتفا
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 مخاطر السيولة )تتمة( - 11
 )تتمة( تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (ب
 

 باآلف الرياالت السعودية 

  
 أشهر 1خالل

  
 ا  شهر 36  1

 
 سنوات 3  3

 

 سنوات 3اكثر من 
 بدون تاريخ  

 استحقاق محدد
 

 المجموع
            المطلوبات المالية

               م6132ديسمبر  13كما في 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
  األخرى  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 31.460  31.460  -       -       -       -      حسابات جارية 
 9.200.000  -       -       -       600.920  4.033.197 إيداعات أسواق املال 

            ودائع للعمالء
 40.044.406  40.044.406  -       -       -       -      حتت الطلب

 46.004.047  -       -       67.067  1.641.340  01.764.290 ألجل
 309.700  -       -       -       -       309.700 اخرى

            القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 004.040  -       07.701  00.912  1.043  01.032 حمتفظ هبا للمتاجرة 

 440.039  -       010.472  6.320  007  40.994 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 4.030.744  -       4.909.422  990.244  69.006  47.177 لتعزيز رأس المال صكوك

 041.010  041.010  -       -       -       -      مطلوبات اخرى
 إجمالي المطلوبات المالية غير 

 40.120.664 المخصومة  
 

3.906.260 
 

217.009 
 

4.007.266 
 

46.921.007 
 

67.030.106 
            

 93.111.911  -       19..0.901  0.191.111  1.1.911  019.313 املشتقات
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 مخاطر السيولة )تتمة( - 11
 )تتمة( تحليل المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية المتبقية (ب
 

 باآلف الرياالت السعودية 

  
 أشهر 1خالل

  
 ا  شهر 36 – 1

 
 سنوات 3 – 3

 

 سنوات 3اكثر من 
 بدون تاريخ  

 استحقاق محدد
 

 المجموع
            المطلوبات المالية

               م6132ديسمبر  13كما في 

 أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية 
  األخرى  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 31.460  31.460  -       -       -       -      حسابات جارية 
 9.200.000  -       -       -       600.920  4.033.197 إيداعات أسواق املال 

            ودائع للعمالء
 40.044.406  40.044.406  -       -       -       -      حتت الطلب

 46.004.047  -       -       67.067  1.641.340  01.764.290 ألجل
 309.700  -       -       -       -       309.700 اخرى

            القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 004.040  -       07.701  00.912  1.043  01.032 حمتفظ هبا للمتاجرة 

 440.039  -       010.472  6.320  007  40.994 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 4.030.744  -       4.909.422  990.244  69.006  47.177 لتعزيز رأس المال صكوك

 041.010  041.010  -       -       -       -      مطلوبات اخرى
 إجمالي المطلوبات المالية غير 

 40.120.664 المخصومة  
 

3.906.260 
 

217.009 
 

4.007.266 
 

46.921.007 
 

67.030.106 
            

 93.111.911  -       19..0.901  0.191.111  1.1.911  019.313 املشتقات
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  مخاطر السيولة )تتمة( - 11
  المطلوبات المالية بموجب االستحقاقات التعاقدية )تتمة(تحليل  (أ

 
تظهر ضمن لبنك احملتملة وتعهداته املرتبطة باالئتمان إن بيان االستحقاقات التعاقدية اللتزامات ا

 .11اإليضاح 
 

 تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات (ب
حتليال للموجودات واملطلوبات حسب املدى الزمين املتوق  لتحصيلها أو يبني اجلدول التايل 

ية غري املخصومة تسويتها. انظر اإليضاح )أ( أعاله فيما يتعلق باملطلوبات املالية التعاقد
للمجموعة. ألغراض العرض فإن الودائ  حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون تاريخ استحقاق 

 حمدد".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باآلف الرياالت السعودية 

  
 أشهر 1خالل

  
 اً شهر 17 – 1

 

 سنوات 2 – 1
 

 سنوات 2اكثر من 
 بدون تاريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوبات املالية

               م7112ديسمرب  11كما يف 

 ملؤسسات املالية أرصدة للبنوك وا
  األخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.113  10.113  -       -       -       -      حسابات جارية 

 1.111.911  111..  -       -       -       93..1.119 أسواق املال إيداعات
 111.111  -       -       -       -       111.111 قروض من مؤسسة النقد 

            ءودائ  للعمال
 31.011.911  31..1.0..3  -       -       -       -      حتت الطلب

 110.311..3  -       -       990..1.  1.313.111  .1.1.11..9 ألجل
 9.313.011  -       -       -       -       9.313.011 اخرى

            القيمة  اعادلة السالبة للمشتقات 

 .1..911  -       3...01  991.091  1.111  91.191 ا للمتاجرةحمتفظ هب
 11...91  -       901.333  133  -       10..31 حمتفظ هبا  كتحوطات تدفقات نقدية

 9.191.011  -       -       -       -       9.191.011 تعزيز رأس املال  صكوك

 1.1.313  1.1.313  -       -       -       -      مطلبوات أخرى 
 إمجايل املطلوبات املالية غري 

 10.331..39 املخصومة   

 

1.311.311 

 

019..01 

 

391.11. 

 

30.110.111 

 

01.399.199 
            

 1.111.111  -       301.001..  111.111..  9.311.031  39..391 املشتقات
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 مخاطر السيولة )تتمة( - 11
 

 )تتمة( تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوباتب( 
 

 )باآلف الرياالت السعودية( 
 

 أشهر 1خالل  6132م
 

 شهرا 36الى  1من 
 

 الل سنة خ
 

 سنوات 3من سنة إلى 
 

 سنوات 3اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون تاريخ  

 استحقاق محدد
 

 اإلجمالي
                الموجودات

                نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 
 340.729  340.729  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 2.463.004  2.463.004  -       -       -       -       -       -      لدى مؤسسة النقدارصدة 
ة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالي

  أخرى
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 442.021  442.021  -       -       -       -       -       -      حسابات جارية

 0.009.797  -       -       -       -       0.009.797  0.009.797  -      ايداعات أسواق املال
                استثمارات

حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
 -      الدخل

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
34.006 

 
34.006 

حمتفظ هبا من خالل قائمة الدخل الشامل 
 -      اآلخر

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
00.042 

 
00.042 

 06.011.262  -       06.720.937  09.764.001  4.301.104  020.702  020.702  -      حمتفظ به بالتكلفة املطفأة
                القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

 007.099  -       10.274  07.701  00.912  40.990  1.043  06.174 حمتفظ هبا للمتاجرة
 00.310  -       -       -       -       00.310  -       00.310 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

                قروض وسلف، صافي
 246.071  403.140  -       -       -       026.419  -       026.419 بطاقات ائتمان

 00.740.000  -       06.107.073  0.173.697  3.770.703  402.271  001.007  30.691 قروض استهالكية 
 42.406.300  -       9.309.302  0.619.192  4.497.717  47.929.770  3.630.049  07.620.101 قروض جتارية 

 937.000  -       603  -       603  913.136  913.136  -      اخرى
 043.300  043.300  -       -       -       -       -       -      لة استثمار في شركة زمي

 64.704  64.704  -       -       -       -       -       -      عقارات أخرى، صافي 
 070.603  070.603  -       -       -       -       -       -      ممتلكات ومعدات، صافي 

 907.307  440.007  -       -       -       020.177  30.442  07.006 موجودات أخرى 

 66.903.961  6.342.216  96.104.702  44.066.767  02.416.702  44.024.171  00.060.626  07.300.064 إجمالي الموجودات
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 مخاطر السيولة )تتمة( - 11
 

 تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات )تتمة( (ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلف الرياالت السعودية()ب 
 

 أشهر 1خالل  6132م
 

 شهرا 36الى  1من 
 

 خالل سنة 
 

 سنوات 3من سنة إلى 
 

 سنوات 3اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون تاريخ  

 استحقاق محدد
 

 اإلجمالي
                المطلوبات

                 أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 31.460  31.460  -       -       -       -       -       -      حسابات جارية  

 9.226.120  -       621.063  -       621.063  4.031.706  4.031.706  -      ايداعات أسواق املال
 -       -       -       -       -       -       -       -      قروض من مؤسسة النقد 

                ودائع للعمالء
 40.044.406  40.044.406  -       -       -       -       -       -      حتت الطلب

 40.060.740  -       0.407.220  -       0.407.220  03.306.017  02.609.430  0.979.410 ألجل
 309.700  309.700  -       -       -       -       -       -      اخرى

                القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 004.040  -       10.274  07.701  00.912  46.049  1.043  01.032 حمتفظ هبا للمتاجرة

 440.039  -       032.000  010.472  6.320  40.224  007  40.994 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 4.776.200  -       4.777.777  4.777.777  -       6.200  6.200  -      صكوك لتعزيز راس المال

 041.010  041.010  -       -       -       -       -       -      مطلوبات اخرى

 01.400.124  40.460.010  1.001.063  4.030.444  0.310.020  44.000.434  00.246.210  0.921.100 المطلوباتإجمالي 
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 مخاطر السيولة )تتمة( - 11
 

 تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوباتب(
 

 )باآلف الرياالت السعودية( 
 

 أشهر 1خالل  7112م
 

 شهرا 17اىل  1من 
 

 خالل سنة 
 2من سنة إىل  

 سنوات
 

 سنوات 2اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون تاريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املوجودات

                لدى مؤسسة النقدنقدية وأرصدة 

 111.999  111.999  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 111..3.11  111..3.11  -       -       -       -       -       -      ارصدة لدى مؤسسة النقد

 أخرىة ات ماليأرصدة لدى بنوك ومؤسس
 111.011  111.011  -       -       -       -       -       -      حسابات جارية

 1.111.119  -       111.101  -       111.101  1.911.919  1.911.919  -      ايداعات يف أسواق املال

                استثمارات

ة حمتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل قائم
 -      الدخل

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

119.101 

 

119.101 

حمتفظ هبا من خالل قائمة الدخل الشامل 
 -      اآلخر 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

     - 

 

99.131 

 

99.131 

 91.111.130  -       91.111.111  1.119.111  01..3.131  999.111  999.111  -      حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأة
                القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

 .1..911  -       913.100  3...01  991.091  091..9  1.111  91.191 حمتفظ هبا للمتاجرة

 91.111  -       -       -       -       91.111  -       91.111 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

                قروض وسلف، صايف

 1.1.3.1  331.119  -       -       -       939.111  -       939.111 بطاقات ائتمان

 90.103.119  -       01..11..90  11..1.191  ..1.191.1  339.199  919.311  11.113 قروض استهالكية 

 30.133.113  -       11..1.9..  10..9.911  3.111.119  39.119.311  93.101.1.9  010..3..1 قروض جتارية 

 101.1.1  -       9.303  -       9.303  .1.1.01  .1.1.01  -      اخرى

 .931.11  .931.11  -       -       -       -       -       -      استثمار يف شركة زميلة 

 931...  931...  -       -       -       -       -       -      عقارات أخرى، صايف 

 111.111  111.111  -       -       -       -       -       -      ممتلكات ومعدات، صايف 

 .111.99  3.1.131  -       -       -       10.119  19.1.1  31.1.1 موجودات أخرى 

 .91..11.31  11..1.900  19.313.113  90.119.111  90.399.111  30.110.113  .31..91.31  31..1.139 إمجايل املوجودات
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 مخاطر السيولة )تتمة( - 11
 
 تحليل االستحقاقات للموجودات والمطلوبات )تتمة(ب(

 

 
 
 

 )باآلف الرياالت السعودية( 
 

 أشهر 1خالل  7112م
 

 شهرا 17اىل  1من 
 

 خالل سنة 
 2من سنة إىل  

 سنوات
 

 اتسنو  2اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون تاريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املطلوبات

                 أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 10.113  10.113  -       -       -       -       -       -      حسابات جارية  

 1.139.111  -       -       -       -       1.139.111  1.139.111  -      ايداعات أسواق املال
 111.133  -       -       -       -       111.133  111.133  -      قروض من مؤسسة النقد 

                ودائ  للعمالء

 31..1.0..3  31..1.0..3  -       -       -       -       -       -      حتت الطلب

 31.011.911  -       119..0.19  -       119..0.19  91.113.131  91.919.311  119.031.. ألجل

 9.313.011  9.313.011  -       -       -       -       -       -      اخرى

                القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 .1..911  -       913.100  .3...01  991.091  091..9  1.111  91.191 حمتفظ هبا للمتاجرة

 11...91  -       ..901.1  901.333  133  10..31  -       10..31 حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

 9.111.111  -       -       -       -       9.111.111  -       9.111.111 صكوك لتعزيز راس املال

 1.1.313  1.1.313  -       -       -       -       -       -      مطلوبات اخرى

 00.101.110  31.113.111  1.9.0.111  .391.11  0.119.111  33.1.3.1.0  91.911.131  0.1.0.091 املطلوباتإمجايل 
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 قياس القيمة العادلة - 14
 

من خالل معاملة م التزا سداده لتحويلأصل أو  بي  الذي يتم احلصول عليه مقابلالعادلة هي  القيمة
يف األسوق األكثر نفعيًة ـــ سواء حبضور املوكل أو غيابه ـــ  بني أطراف السوق يف تاريخ القياسنظامية 

 .عامل غري يكون عندما خماطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمةومتاحة للمجموعة. 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

 
 (.إعادة ترتيباملتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية )دون تعديل أو  سعاراال المستوى األول:

 
ليب تقييم املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أسا سعاراال المستوى الثاني:

 أخرى حبيث تستند مجي  املدخالت اجلوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.
 

 طرق تقييم ال ترتكز معطياهتا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوق. المستوى الثالث:
 

 يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيم العادلة: 
)باآلف الرياالت السعودية( م6132 
اإلجمالي  المستوى الثاني  المستوى األول 

     موجودات مالية
     بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 30.399  ــ  30.399  استثمارصناديق 
 649  ــ  649 اسهم

     الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 1.416  ــ  1.416 اسهم

 041.001  041.001  ــ مشتقات  
 443.067  041.001  077.124 المجموع

      مطلوبات مالية
 999.001  999.001  ــ مشتقات

 999.001  999.001  ــ المجموع
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 قياس القيمة العادلة - 14
 

من خالل معاملة م التزا سداده لتحويلأصل أو  بي  الذي يتم احلصول عليه مقابلالعادلة هي  القيمة
يف األسوق األكثر نفعيًة ـــ سواء حبضور املوكل أو غيابه ـــ  بني أطراف السوق يف تاريخ القياسنظامية 

 .عامل غري يكون عندما خماطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمةومتاحة للمجموعة. 
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

 
 (.إعادة ترتيباملتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية )دون تعديل أو  سعاراال المستوى األول:

 
ليب تقييم املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األصول واملطلوبات أو أسا سعاراال المستوى الثاني:

 أخرى حبيث تستند مجي  املدخالت اجلوهرية إىل بيانات ميكن رصدها يف السوق.
 

 طرق تقييم ال ترتكز معطياهتا اجلوهرية على بيانات ميكن رصدها يف السوق. المستوى الثالث:
 

 يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيم العادلة: 
 )باآلف الرياالت السعودية( م6132 

 اإلجمالي    المستوى الثاني  المستوى األول 

      موجودات مالية
      بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 30.399  ــ  30.399  استثمارصناديق 
 649  ــ  649 اسهم

      الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 1.416  ــ  1.416 اسهم

 041.001  041.001  ــ مشتقات  
 443.067  041.001  077.124 المجموع

      مطلوبات مالية
 999.001  999.001  ــ مشتقات

 999.001  999.001  ــ المجموع
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 14
 :)تتمة(تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 باآلف الرياالت السعودية() م7112 
 اإلمجايل    املستوى الثاين  املستوى األول 

      موجودات مالية
      بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 139.119  ــ  139.119 صناديق استثمار

 11.110  ــ  11.110 اسهم

      بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1.913  ــ  1.913 اسهم

 911.099  911.099  ــ مشتقات

 011.1.1  911.099  111.311 اجملموع

      مطلوبات مالية

 119.101  119.101  ــ مشتقات

 119.101  119.101  ــ اجملموع

 
تتكون  .القوائم املاليةتستند القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة على السعر املتداول يف تاريخ اعداد 

 اخليارات،و الصرف األجنيب،  املصنفة يف املستوى الثاين منالتجارية واملتحوط هلا  شتقاتامل
بصورة عادلة  عقود الصرف االجنيبيتم تقييم  .ومقايضات أسعار العمولة والودائ  املهيكلة

 العمولة اسعاريتم تقييم مقايضات  .صرف آجلة مت تداوهلا يف سوق نشطةمعدل باستخدام 
املنبثقة من منحنيات العائد دائ  املهيكلة بصورة عادلة من خالل أسعار العمولة اآلجلة و والواخليارات 

 تكن مل إن تأثريات اخلصم عموماً غري جوهرية بالنسبة للمشتقات يف املستوى الثاينن رصدها. كاملم
 هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.

 
. يتم تصنيف االستثمارات املستويني األول والثاينبني  ، مل يتم إجراء مناقالت ماخالل السنة

 ومل تكون هناك موجودات أ اجلديدة اليت يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن املستويات املالئمة.
 الثالث. مطلوبات مالية مصنفة ضمن املستوى

 
دي( سعو  الـريمليون  1.44: م7112سعودي ) الـريمليون  1.44مت تنفيذ استثمارات تصل إىل 

 بسعر التكلفة وبالتايل ال يتم التقييم بعدالة.
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 14
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(:

 ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة: (أ

 م6132 ديسمبر 13 
 )باآلف الرياالت السعودية(

 م7112ديسمرب  11 
 )باآلف الرياالت السعودية(

 القيمة العادلة  التكلفة املطفأة  القيمة العادلة  التكلفة المطفأة 
        :األصول المالية

 4.714.762  4.714.463  351185316  351175778 أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 11.377.171  11.133.372  .325617517  3253885424 ات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأةاستثمار 

 41.332.141  47.171.147  4154275721  4651.852.3 ، صايفقروض وسلف
 23.671.671  27.771.741  2351365.44  3.52645.17 المجموع

 
        المطلوبات المالية:

 4.121.741  4.127.111  153435173  153435336 األخرى أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية
 43.761.177  43.762.131  3352335437  3352165134 ودائ  للعمالء

 21.111.171  21.177.214  3353215816  3353475422 المجموع

رى املوجودات واملطلوبات األخمؤسسة النقد العريب السعودي و العادلة للنقد واالرصدة لدى  القيم
 ا الدفرتية.هوصكوك تعزيز راس املال تقارب قيم

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 13

 
ن العادية م  أطراف ذات عالقة. وبرأي اإلدارة وجملس اإلدارة فإيتعامل البنك خالل دورة أعماله 

راف ذات ختض  التعامالت م  األط السوق. سعاراملعامالت م  األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ال
مؤسسة النقد العريب العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  11. كانت األرصدة كما يف السعودي
 :على النحو التايل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال البنك.من رأمس %2ني حصة ملكية تتجاوز مهميثل كبار املسا

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    

نك باكستان الوطني )مساهم(ب       

 130  00   أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

 1.1  031   أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

تعهدات التزامات و       -  111 

      جهات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري
 .931.11  043.300   استثمارات
 101.119  912.909   ودائ  عميل

 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية
 وكبار المساهمين والجهات المنتسبة لهم

     

      
 01.001  21.042   قروض وسلف

عمالءللودائ      937.334  11.101 

 -    -     ذمم مدينة أخرى

تعهدات التزامات و       -  ..313 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة - 14
 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(:

 ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة: (أ

 م6132 ديسمبر 13 
 )باآلف الرياالت السعودية(

 م7112ديسمرب  11 
 )باآلف الرياالت السعودية(

 القيمة العادلة  التكلفة املطفأة  القيمة العادلة  التكلفة المطفأة 
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 11.377.171  11.133.372  .325617517  3253885424 ات حمتفظ هبا بالتكلفة املطفأةاستثمار 

 41.332.141  47.171.147  4154275721  4651.852.3 ، صايفقروض وسلف
 23.671.671  27.771.741  2351365.44  3.52645.17 المجموع

 
        المطلوبات المالية:
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 43.761.177  43.762.131  3352335437  3352165134 ودائ  للعمالء

 21.111.171  21.177.214  3353215816  3353475422 المجموع

رى املوجودات واملطلوبات األخمؤسسة النقد العريب السعودي و العادلة للنقد واالرصدة لدى  القيم
 ا الدفرتية.هوصكوك تعزيز راس املال تقارب قيم

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 13

 
ن العادية م  أطراف ذات عالقة. وبرأي اإلدارة وجملس اإلدارة فإيتعامل البنك خالل دورة أعماله 

راف ذات ختض  التعامالت م  األط السوق. سعاراملعامالت م  األطراف ذات العالقة تتم وفقًا ال
مؤسسة النقد العريب العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن 

املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  11. كانت األرصدة كما يف السعودي
 :على النحو التايل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال البنك.من رأمس %2ني حصة ملكية تتجاوز مهميثل كبار املسا

 باآلف الرياالت السعودية   
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      جهات زميلة ومنتسبة ذات تأثير جوهري
 .931.11  043.300   استثمارات
 101.119  912.909   ودائ  عميل
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  )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 13
 
 
 
 
 
 

فيما يلي حتليال باإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى م  األطراف ذات العالقة واملدرجة يف 
  القوائم املالية املوحدة:

  
سنة إمجإىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل ال

     :على النحو التايل

 
يقصد بأعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين ميلكون الصالحية 

   ية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة البنك سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.واملسؤول
 التعويضات - 12

 باآلف الرياالت السعودية   6132م

 عدد الموظفين فئات الموظفين

أساس  ة )علىثابت اتتعويض 
 االستحقاق(

ساسغيرة )على أمت اتتعويض   

 الدفع النقدي(
 

 المجموع
        

مؤسسة النقد  نفيذيني املوافق عليهم من قبلكبار الت  06  90.001  40.421  03.776 
وظائف رقابيةيف  وناملشمول وناملوظف  000  63.900  0.930  02.002 
نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف  471  00.693  00.219  19.044 

خرونآموظفون   4.791  264.306  26.009  073.023 
خارجي تعاقدموظفون   673  36.712  4.300  33.720 

        
 140.294  10.601  090.002  9.726 المجموع

        
ومنافع  ()على أساس االستحقاقتعويضات متغيرة   

موظفين أخرى    

  30.107     

     01.663   منافع موظفين أخرى

الموظفينوالمصروفات المتعلقة بإجمالي الرواتب     132.909     

 باآلف الرياالت السعودية 
م6132  م7112    

د التوظيفالتمويل المشترك للبنك وبرنامج منافع الموظفين ما بع     

 139.119  30.243 استثمارات

 1.1.101  934.706 قروض وسلف، صايف

 01  4.313   عميلودائ

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    

 39.111  47.044   دخل عموالت خاصة
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 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    
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 39.111  44.163   مزايا هناية اخلدمة
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 )تتمة( التعويضات - 12
 باآلف الرياالت السعودية   7112م

 عدد املوظفني فئات املوظفني
ساس ة )على أثابت اتتعويض 

 االستحقاق(
اسغرية )على أسمت اتتعويض   

 الدف  النقدي(
 

 اجملموع
        

مؤسسة النقد  كبار التنفيذيني املوافق عليهم من قبل  91  .3.310  9..110  01.191 

 11.911  1.119  11.111  911  وظائف رقابيةيف  وناملشمول وناملوظف

نشطة املخاطرأيف  وناملشمول وناملوظف  399  13.191  99.091  1..911 

خرونآموظفون   3.111  .01.311  01.301  099.0.1 

 11.111  3.110  11.191  091 موظفون من الباطن
        

 191.119  11.311  111.100  3.101 اجملموع
        

مناف  و  )على أساس االستحقاق(تعويضات متغرية   

موظفني أخرى    

   
991.91. 

    

     19.113   مناف  موظفني أخرى

وظفنيواملصروفات املتعلقة باملإمجايل الرواتب     111.119     

 فلسفة برنامج األجور والمزايا
ما يرتبط هبا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وما يتم إقرار مستويات الرواتب واملزايا و 

يتخلله من أجور وذلك من أجل متكني اجملموعة من البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي 
واليت تتغاير م  مستويات  واالقليمي فيما يتعلق مبوظفي اجملموعة العاملني يف اململكة العربية السعودية

 . مرتبطة هبا أي خماطراألداء الدورية و 
 

من رواتب وبدالت ومكافآت دورية ومزايا تغرية املثابتة و الدفعات خليط من التعويضات من ال تتكون
 غري نقدية تتوافق م  املعايري والقيم املتعارف عليها يف الصناعة املصرفية يف اململكة العربية السعودية. 

 
ك فإن مكافأة هناية اخلدمة للموظفني تستحق طبقًا لنظام العمل السعودي والسياسات الداخلية للبن

مبلغ  م7116الدف  يف هناية مدة خدمة املوظف. بلغت مكافأة هناية اخلدمة القائمة يف هناية ديسمرب 
 . سعودي( لاير مليون 132.6: م7112) سعودي لايرمليون  717.76

 
ب يف البنك والشركات التابعة يف ينطبق برنامج األجور واملزايا على مجي  املوظفني السعوديني واألجان

 إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 
 

 :وتشمل مجي  الرواتب وما يف حكمها م  ما يتصل بالوظائف من بدالت   تعويضات ثابتة
 ومزايا وهي ثابتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.

 
 :واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة باألداء وتشمل مكافآت األداء   تعويضات متغيرة

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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  كفاية رأس المال  - 17
مؤسسة النقد ال املعتمدة من إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس املال هي االلتزام مبتطلبات رأس امل

  على االستمرار واحملافظة على قاعدة رأس مال قوية. اجملموعةلضمان قدرة العريب السعودي 
مؤسسة النقد العريب تفرض أمساهلا بشكل دوري. ية ر مبراقبة استخدام ومدى كفا البنكم إدارة قو ت

كما تتطلب احملافظة على معدل حمدد االحتفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي   البنكعلى السعودي 
يكون فيه إمجايل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد األدىن املتفق عليه البالغ 

  .أو أكثر 1%
مؤسسة النقد العريب أمساله باستخدام املعدالت واملرجحات املعتمدة من ية ر مبراقبة كفا يقوم البنك
املعدالت مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة رأس مال اجملموعة املؤهل م  . تقيس هذه السعودي 

مة مركزها املايل وااللتزامات والقيمة اإلمسية للمشتقات باستخدام مبلغ مرجح ئاقاملوجودات املدرجة يف 
   سبية.ناطرها الر خماالظه

 1اعتباراً من  1مبادئ بازل تعليماهتا النهائية خبصوص تطبيق مؤسسة النقد العريب السعودي أصدرت 
. وبناًء عليه، أدى هذا التطبيق إىل إجراء تعديالت جوهرية يف احتساب رأس املال م7111يناير 

األساسي واملوجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل. يبني اجلدول التايل ملخصاً 
أس املال األساسي ومعدالت كفاية رأس للموجودات املرجحة املخاطر مبوجب الركن األول من بازل ور 

 اجلديدة: 1املال وفقاً ملبادئ بازل 
 

م6132  م7112    

 

 رأس المال المؤهل
ة()باآلف الرياالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس المال 

 رأس املال املؤهل 
ة()باآلف الرياالت السعودي  

 نسبة كفاية 
 رأس املال

      

(1املستوى رأس املال األساسي )  1.972.419 00.90%  1.011.111 91.11% 

(7 املستوى) املساندرأس املال   4.207.433 -  9.939.331 - 

رأس املال األساسي ورأس املال املساند 
(1+7)  

 
07.002.014 

 
03.16% 

  
1.111.11. 

 
90.11% 

 
املال واالحتياطي  كما يف هناية السنة من رأس  للبنكيتكون رأس املال األساسي ـــ املستوى األول ـــ  

النظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى واألرباح املبقاة وبعض التعديالت على رأس املال 
. والعنصر 1بازل  إطار عملللتمشي م  مؤسسة النقد العريب السعودي النظامي وفقًا ملتطلبات 

من صكوك مصدرة من اجملموعة  الثاين والذي يتكوناملستوى هو املكون اآلخر لرأس املال النظامي 
 وخمصصات احملفظة املقبولة. 
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 كفاية رأس المال )تتمة(  - 17
 

من أجل احتساب املوجودات املرجحة املخاطر تستخدم اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر االئتمان 
ة املسئولية وخماطر السوق وأسلوب املؤشر األساسي ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر باجملموع

مؤسسة النقد العريب جتاه التأكد من أن احلد األدىن من رأس املال النظامي يتماشى م  متطلبات 
تقدمي إقرارات رب  سنوية إىل مؤسسة النقد توضح نسبة كفاية رأس  يطلب من اجملموعة. السعودي 

 املال.

 
 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  - 18

خدمات إدارة املالية "اجلزيرة كابيتال"( تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك )شركة اجلزيرة لألسواق 
. تشتمل هذه ا متوافقة م  أحكام الشريعة )مبدأ جتنب الفائدة(استشارية لعمالئه وخدمات استثمار

ون م  ابالتع يةستثمار ااخلدمات على إدارة حمافظ على أساس اختياري وغري اختياري وإدارة صناديق 
بإدارهتا هي  اجلزيرة كابيتال شركة قومتاليت الثىن عشر ا. إن الصناديق حمرتفنيستثمار امستشاري 

صندوق اخلري لألسهم العاملية، وصندوق الثريا لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم اليابانية، 
للسل ، وصندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية،  وصندوق الطيبات لألسهم السعودية، وصندوق القوافل

، وصندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل، وصندوق اجلزيرة املتنوع 7  السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاري
اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق اجلزيرة ألسهم 

 األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةستثمارية اومجيعها صناديق األسواق العاملية الناشئة. 
ومها صندوقان  7صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية باستثناء 
 لألسهم اليابانية واملشارق لألسهم األوروبية والثريا لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلريمقفالن. 

لية. فيستثمر يف األسهم احمل لألسهم السعودية باالستثمار يف األسهم األجنبية أما صندوق الطيبات
  باالجتار يف السل  على أساس املراحبة. للسل  ويقوم صندوق القوافل
إىل توفري منو لرأس املال طويل األجل وتوفري  ألسهم األسواق العاملية الناشئةيسعى صندوق اجلزيرة 

دخل من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة يف األسواق الناشئة. أما صندوق اجلزيرة اخلليجي 
عى إىل تنمية رأس املال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثمار يف األسهم للدخل فيس

املتنوع اجلسور، واملتنوع املتوازن، واملتنوع اخلليجية املتوافقة م  أحكام الشريعة. أما صناديق اجلزيرة: 
  .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق اجلزيرة االستثمارية

ملة بوالص التكافل موعة خدماهتا أيضًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حلتوفر اجمل
 14.7األصول اليت حتتفظ هبا اجملموعة حتت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ  التعاوين. بلغ إمجايل

سعودي(. وبلغت األصول اليت حتتفظ هبا  الـريمليار  17.4: م7112سعودي ) الـريمليار 
 الـريمليار  7.6: م7112سعودي ) الـريمليار  1.7موعة يف إطار خدماهتا إلدارة األصول مبلغ اجمل

 سعودي(. 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    

 1.111.393.  21.904.017   خماطر االئتمان

 1.103.111  2.007.009   خماطر العمليات

 9.390.039  0.043.411   خماطر السوق

موجودات مرجحة املخاطر  1إمجايل الركن     02.400.010  0..11..009 
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اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق اجلزيرة ألسهم 

 األجانبو  للمستثمرين السعوديني متاحةستثمارية اومجيعها صناديق األسواق العاملية الناشئة. 
ومها صندوقان  7صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية باستثناء 
 لألسهم اليابانية واملشارق لألسهم األوروبية والثريا لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلريمقفالن. 

لية. فيستثمر يف األسهم احمل لألسهم السعودية باالستثمار يف األسهم األجنبية أما صندوق الطيبات
  باالجتار يف السل  على أساس املراحبة. للسل  ويقوم صندوق القوافل
إىل توفري منو لرأس املال طويل األجل وتوفري  ألسهم األسواق العاملية الناشئةيسعى صندوق اجلزيرة 

دخل من خالل االستثمار يف حمفظة متنوعة يف األسواق الناشئة. أما صندوق اجلزيرة اخلليجي 
عى إىل تنمية رأس املال على املدى البعيد وتوليد أرباح من خالل االستثمار يف األسهم للدخل فيس

املتنوع اجلسور، واملتنوع املتوازن، واملتنوع اخلليجية املتوافقة م  أحكام الشريعة. أما صناديق اجلزيرة: 
  .املتحفظ فتسعى لالستثمار بشكل رئيسي يف صناديق اجلزيرة االستثمارية

ملة بوالص التكافل موعة خدماهتا أيضًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حلتوفر اجمل
 14.7األصول اليت حتتفظ هبا اجملموعة حتت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ  التعاوين. بلغ إمجايل

سعودي(. وبلغت األصول اليت حتتفظ هبا  الـريمليار  17.4: م7112سعودي ) الـريمليار 
 الـريمليار  7.6: م7112سعودي ) الـريمليار  1.7موعة يف إطار خدماهتا إلدارة األصول مبلغ اجمل

 سعودي(. 

 باآلف الرياالت السعودية   
م6132    م7112    

 1.111.393.  21.904.017   خماطر االئتمان

 1.103.111  2.007.009   خماطر العمليات

 9.390.039  0.043.411   خماطر السوق

موجودات مرجحة املخاطر – 1إمجايل الركن     02.400.010  0..11..009 

333



 بنك الجزيرة
 (شركة مسامهة سعودية)

 ايضاحات على القوائم المالية الموحدة
 م6132ديسمبر  13في  ةالمنتهي ةللسن

 

- 116 - 

  المنشآت غير الموحدة - .1
يصف اجلدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية ضمن القوائم 

  من أن اجملموعة لديها حصة يف هذه املنشآت:املالية املوحدة للمجموعة على الرغم 
الحصة التي تملكها  طبيعة المنشأة والغرض منها  نوع المنشأة المهيكلة

 المجموعة
 إجمالي األصول

 باآلف الرياالت السعودية
"( شركة اجلزيرة لألسواق املالية )"اجلزيرة كابيتال  صناديق استثمار

دارة الصناديق وهي شركة تابعة لبنك اجلزيرة تتوىل إ
 التالية:

 
 

 نسبة الملكية )%(

 

 44.244 %71.43 صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة  
 21.411 %42.21 اخلليجي للدخل اجلزيرةصندوق   
 17.336 %71.21 صندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ  
 11.311 %41.14 صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية  
 171.717 %11.12 7-زيرة للمشاري  السكنيةصندوق اجل  
 26.721 %1.13 صندوق اجلزيرة املتنوع اجلسور  
 12.711 %1.61 صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن  
      

يوضح اجلدول التايل حتليالً بالقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ هبا اجملموعة يف املنشآت املهيكلة غري 
  مولكة:قد تتعرض هلا اجملموعة هي خسارة القيمة الدفرتية لألصول امل أقصى خماطراملوحدة. 

 باآلف الرياالت السعودية صناديق استثمار ـــ القيمة الدفترية
 11.127 صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة

 77.117 اخلليجي للدخل اجلزيرةصندوق 
 11.162 صندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ

 11.711 وق اجلزيرة للمشاري  السكنيةصند
 12.416 7-صندوق اجلزيرة للمشاري  السكنية

 111 صندوق اجلزيرة املتنوع اجلسور
 117 صندوق اجلزيرة املتنوع املتوازن

 
  التكافل التعاوني - 41

ات نظام يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة م  أحكام الشريعة. ومبوجب متطلب
 مت تأسيسهاالتأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني كشركة مستقلة 

  مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية. 
تأسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدراجها يف السوق املالية السعودية )تداول( وحصلت على 

وباشرت أنشطة  م7111يف ديسمرب مؤسسة النقد العريب السعودي ة املهنة من ترخيص مزاول
. متلك اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل م7112االكتتاب بالتكافل اعتبارًا من يناير 

. ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني اليت م7116ديسمرب  11كما يف   %12تعاوين مقدارها 
مؤسسة النقد قل إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين حسب قيمة يتفق عليها وتاريخ تقرره سوف تنت

 حسب األصول. العريب السعودي 
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 التغيرات المستقبلية للسياسات المحاسبية - 43
  

فيما يلي املعايري الصادرة وغري نافذة التطبيق حىت تاريخ إصدار اجملموعة للقوائم املالية املوحدة. متثل 
ئمة التالية املعايري والتفسريات الصادرة واليت تتوق  اجملموعة تطبيقها يف املستقبل. تنوي اجملموعة القا

تطبيق هذه املعايري عندما حيني موعد تطبيقها الفعلي. تقّيم اجملموعة يف الوقت الراهن أثر تطبيق 
يخ تطبيقها. فيما يلي ملخصاً املعايري والتعديالت أدناه على القوائم املالية املوحدة للمجموعة وتوار 

  :م7117يناير  1للمعايري الدولية اجلديدة والتعديالت اليت ستصبح نافذة التطبيق اعتباراً من 
 اعتبارا  من الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد هذا التاريخ  

 م7111يناير  1 األدوات املالية 3معيار التقارير املالية الدولية رقم 
 م7117يناير  1 م  العمالء العقود من اإليرادات 12 تقارير املالية الدولية رقممعيار ال

 م7117يناير  1 مبادرة االفصاح 7تعديالت  على معيار احملاسبة الدويل رقم 
 م7117يناير  1 االعرتاف مبوجودات الضريبة املؤجلة للخسائر غري احملققة 17تعديالت  على معيار احملاسبة الدويل رقم 

 م7111يناير  1 تصنيف وقياس معامالت الدف  على أساس السهم 7رقم  معيار التقارير املالية الدوليةتعديالت 
  م7113يناير  1 عقود اإلجيار 16رقم  معيار التقارير املالية الدولية

  أرقام المقارنة - 46
اصة اخلعمولة الستحقة ومصاريف امل دخل العمولة اخلاصةخالل السنة احلالية مت إعادة تصنيف          

للموجودات واملطلوبات املشار ليتم تضمينهم م  القيمة الدفرتية ستحقة  املتعلقة بالسنة السابقة امل
اليها يف قائمة املركز املايل املوحدة لتتوافق م  عرض السنة احلالية. مت اإلفصاح عن مشتقات 

دات ومطلوبات أخرى بصورة مستقلة يف قائمة ضمن موجو نفت يف السابق األدوات املالية اليت صُ 
لتصنيف على قائمة الدخل املوحدة للسنة احلالية أو املركز املايل املوحدة. ال يوجد تاثري  العادة ا

 . السنة السابقة
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 )تتمة( أرقام المقارنة - 46
 

  فيما يلي تأثري إعادة التصنيفات على قائمة املركز املايل املوحدة:
م0.61ديسمبر  60  

 الموجودات
ح كما تم التصري

 عنها في األصل

مبالغ تم التصريح   إعادة تصنيف 
 عنها بعد التصنيف

 0056.65210  71.721  33.613.263 استثمارات

 .4650.6524  131.173  33.221.371 صافي قروض وسلف، 

 45.145429  13..36  3.2.3.512 أخرى ارصد لدى البنوك ومؤسسات مالية 

 09.5.00  3.7.533  ــ العادلة السالبة للمشتقات القيمة

 6625004  (5.3.5.2)  67.731. موجودات أخرى

 52.223.536    .252245.46 

      المطلوبات

 5600..451  6.211  3.153.533 ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 495.2.5096  3.5.3.  ..271.5..3 ودائع للعمالء

 6.059.6  51..173  ــ دلة السالبة للمشتقات القيمة العا

 051125962  12..2  3.111.111 صكوك تعزير راس المال

 24956.6  (371.621)  3.366.555 مطلوبات أخرى 

  .52.1522..  ــ  55.251.225 
 

  موافقة مجلس اإلدارة - 41
هـ  1411 ىلمجادى األو  73ريخ اعتمدت القوائم املالية املوحدة للنشر من قبل جملس اإلدارة بتا

 (.م7117فرباير  76)املوافق 
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 (غير مدققة) الموحدةالموجزة  األوليةالقوائم المالية 
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 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

  م2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

 .الموجزة الموحدة األوليةالمالية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم  21إلى  1تعتبر االيااحات المرفقة من 
-8- 

 
 عام - 1

 تمعةمج اليها شار)وي التابعة وشركاته)"البنك"(  ةرالجزي نكبالقوائم المالية لاألولية الموجزة  المالية القوائم هذه تشمل
/م 46بموجب المرسوم الملكي رقم  مسجلة في المملكة العربية السعوديةسعودية  مساهمة تأسس البنك كشركة "المجموعة"(.بـ

أكتوبر  9هـ )1396 شوال 16البنك ممارسة أعمـاله بتاريخ  أبد .(م1975يونيو  21هـ )1395 اآلخرةجمادى  12تـاريخ 
م بموجب سجل تجاري رقنتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية ا( بعد أن م1976

 فرعاً  79من خالل . ويعمل البنك ( الصادر في مدينة جدةم1976يوليو  27هـ )1396رجب  29تاريخ  4030010523
ديسمبر  31)من مراكز فوري للحواالت المالية  48و ( فرعاً  78 : م2016 سبتمبر 30،  فرعاً  80: م2016 ديسمبر 31)

عنوان المركز الرئيسي للبنك  .في المملكة العربية السعوديةمركز تحويل فوري(  36م: 2016سبتمبر  30، و41م: 2016
 هو كما يلي:

 
 بنك الجزيرة

 الملك طريق -النهاة  حي
 21442جدة  - 6277ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 

يهدف البنك إلى تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة )مبدأ تجنب الفائدة( وتشمل منتجات 
يتم  والتي وكوالصك وخدمات البنك المرابحة واالستصناع واإلجارة والتورق والمشاركة ووعد )صرف العمالت االجنبية(

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

  
 
 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 
 )مباشرة 

 مباشرة(وغير 
سبتمبر  30

 م2017

 نسبة التملك  
 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 
ديسمبر  31

 م2016

نسبة التملك  
 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 
 سبتمبر 30

 م2016

 تابعة ةشرك
شركة الجزيرة لألسواق 

 المالية )الجزيرة كابيتال(
 

 
المملكة العربية 

 السعودية

  
 وساطة وإدارة أصول

  
100% 

  
100% 

  
100% 

 شركة أمان للتطوير
 واالستثمار العقاري

المملكة العربية 
 السعودية

حفظ وإدارة الامانات العقارية  
 نيابة عن البنك

 

  
100% 

  
100% 

  
100% 

المملكة العربية  للتأمين أمان وكالة شركة  *
 السعودية

 تتعمل كوكيل ألنشطة الشركا 
ة عن نياب المصرفية والتأمينية

 البنك.

  
100% 

  
 ــ     

  
 ــ     
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 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

-9- 

 
 )تتمة( عام - 1
 

 
 .التجارية عملياتها* لم تبدأ تلك المنشآت بعد 

 
 اإلعدادس أسا - 2

. والحقاً، م2017 أبريل 11 تاريخ 381000074519 رقم التعميممؤسسة النقد العربي السعودي  أصدرتم 2017 خالل
زكاة من خالل بعض التوايحات المتعلقة بالمحاسبة على البتطبيق تعديالت على التعميم  قامت  مؤسسة النقد العربي السعودي

 والاريبة. فيما يلي تأثير هذه التعديالت:

 1 من عتباراً ا المفعول ساريةمؤسسة النقد العربي السعودي   عن الصادرة التجارية للبنوك المحاسبية المعايير تعد لم 
 م.2017 يناير

 عمالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة  قائمة في إدراجها ويتم سنوي ربع أساس علىالدخل  واريبة الزكاة تستحق 
 .الموحدة المالي المركز قائمة في مقابل التزام إدراج

"التقرير المالي  34معيار المحاسبة الدولي  باستخدام الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم هذه إعداد تم ،وبالتالي
  كما تم بيانه أعاله.الدخل المحاسبة على الزكاة واريبة  بخصوصمؤسسة النقد العربي السعودي  وتوجيهاتاالولي"

مؤسسة   عن الصادرةم، كانت القوائم المالية الموحدة للمجموعة يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة للبنوك التجارية 2016 حتى
اسبية للزكاة تغيراً في السياسة المح التوجيهاتوالمعايير الدولية للتقرير المالي. نتج عن هذا التغير في النقد العربي السعودي 
 )أ( حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. 4 يااحفي اإل التغير هذا تأثيراتفصاح عن واريبة الدخل، وتم اال

 المملكة يف الشركات نظامبنظام الرقابة على البنوك و لاللتزامالبنك أيااً بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  يقوم
 السنوية دةالموحال تتامن كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية  الموحدةالموجزة  األوليةالقوائم المالية . السعودية العربية
 م.2016ديسمبر  31السنوية كما في وللسنة المنتهية في  الموحدةالقوائم المالية بالتزامن مع قراءتها  ويجب الكاملة

ن تقوم اإلدارة بواع أحكام وافترااات وتقديرات تؤثر على تطبيق أ الموحدة الموجزة األوليةيتطلب إعداد القوائم المالية 
ذه وقد تختلف النتائج الفعلية عن ه والمصروفات، واإليراداتللموجودات والمطلوبات  المدرجةالسياسات المحاسبية والمبالغ 

 التقديرات.

  
 
 

 بلد التأسيس

  
 
 

 طبيعة النشاط

 نسبة التملك 
 )مباشرة 

 وغير مباشرة(
سبتمبر  30

 م2017

 نسبة التملك  
 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 
ديسمبر  31

 م2016

نسبة التملك  
 )مباشرة 

 وغير مباشرة( 
سبتمبر  30

 م2016

شركة الجزيرة لألوراق * 
 المالية المحدودة

ي معامالت فالمشتقات وال تنفيذ  جزيرة كايمان 
بما يتوافق مع سوق المال 

 الشريعة أحكام

  
100% 

  
 ــ     

  
 ــ     

 شركة زميلة

 شركة الجزيرة تكافل تعاوني

 
المملكة العربية 

 السعودية 

  
بما  حماية وحفظ المنتجات 

 يتوافق مع أحكام الشريعة

  
35% 

  
35% 

  
35% 
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 )تتمة( س اإلعدادأسا - 2
كانت األحكام الهامة التي واعتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  ،الموجزة الموحدة األوليةهذه القوائم المالية  إعداد عند

ة بقت على القوائم المالية الموحدة السنوية كما في وللسنالتي ط   ذاتهاللمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي 
 م.2016ديسمبر  31المنتهية في 

 في ةالالزمبإدارة المخاطر المالية  المتعلقة واالفصاحات المعلوماتالموجزة الموحدة جميع  األوليةالقوائم المالية  تتامن ال
 هايةن منذ المخاطر إدارة سياسات من أي في أو المخاطر إدارة دائرة في جوهرية تغيرات هناك يكن لم. السنوية المالية القوائم
 .السنة

 إلى لتنويها يتم لمالموجزة الموحدة باللاير السعودي ويتم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما  األوليةالقوائم المالية  هذهتظهر 
 .ذلك خالف

 
  توحيدال أساس - 3

في  ليهإكما هو مشار  التابعة وشركاتهبنك الجزيرة ل المالية القوائمعلى  الموحدةالموجزة  األوليةتشتمل هذه القوائم المالية 
 .مماثلة ةيسياسات محاسب استخدامالمالية للبنك وب الفترةالتابعة عن نفس  للشركاتيتم إعداد القوائم المالية  .1 يااحاإل
 
 التابعة الشركات (أ

يكون له قوق أو حتعرض عندما يكون للبنك  منشأةالتي يسيطر عليها البنك. يسيطر البنك على  المنشآتالتابعة هي  الشركات
ولديه القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرته على  المنشأةعوائد متغيرة ناجمة عن ارتباطه بهذه حقوق أو 
 الثالثة التالية:  المعاييريجب أن تتحقق  ،السيطرة تعريفولتحديد . المنشأة

 
 .المنشاةعلى  سيطرة للبنكن يكون أ .1
 .ارتباطه بالمنشأةغيرة ناتجة عن عوائد مت فيحقوق  للبنكأن يكون  .2
 عوائد المنشأة. مبالغعلى المنشأة للتأثيرعلى  نفوذهالقدرة على استخدام  البنكن يكون أ .3

 
من  عتباراً إتم فيه نقل السيطرة إلى البنك ويتم التوقف عن عملية التوحيد يمن التاريخ الذي  إعتباراً التابعة الشركات يتم توحيد 

 - إن وجدت - الفترةالتابعة المستحوذ عليها أو المباعة خالل  الشركاتتم فيه نقل السيطرة من البنك. إن نتائج يالتاريخ الذي 
 .األمر يقتاي ماحسب ،من تاريخ االستحواذ أو حتى تاريخ البيع الموحدة األوليةيتم إدراجها في قائمة الدخل 

 
 المسيطرة غير الحصص ب(

اشرة التي ال يمتلكها البنك بصورة مبالتابعة  الشركاتالحصة من صافي دخل وصافي موجودات  المسيطرة غير الحصصتمثل 
ة في امن حقوق الملكيو الموحدة األوليةبشكل منفصل امن قائمة الدخل  هاويتم عرا .في شركاته التابعة أو غير مباشرة

 غير صالحصأي خسائر تنطبق على تحميل  يتم .نكالب ملكيةبشكل منفصل عن حقوق  الموحدة األوليةقائمة المركز المالي 
 غير صالحصرصيد في  عجزفي ظهور  ذلك تسبب لوحتى  المسيطرة غير الحصصفي شركة تابعة على حساب  المسيطرة
ريقة حقوق فقدان للسيطرة بط اال ينتج عنه التيالبنك في الشركة التابعة  حصصفي  اتتتم المحاسبة عن التغير .المسيطرة
 الملكية.
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 التوحيد )تتمة( أساس  - 3
 
 عند التوحيدالمستبعدة  العمليات (ج

للمجموعة  الداخليةالمعامالت ناتجة عن ايرادات غير محققة ومصروفات  يأوالبنك وشركاته التابعة  بينيتم استبعاد األرصدة 
 ولكنقة رباح غير المحقاأل ريقةط بنفس المحققة غير الخسائر استبعاد يتم .الموحدةالموجزة  األوليةعند إعداد القوائم المالية 

 .دليل على االنخفاض في القيمة عدم وجود ودحد في فقط
 
  الزميلة الشركات (د

الزميلة  ركاتالشفي ستثمارات اال تسجيلنفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً  المجموعة عليهامارس تالتي المنشآت هي الزميلة  الشركات
بالقيمة  الموحدة يةاألولويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  ،المحاسبية وفقاً لطريقة حقوق الملكية اً الحق احتسابها ويتمبالتكلفة 

 .أيهما أقل ـحقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد  لطريقة وفقاالمحتسبة 

ن صافي م المجموعةفي حصة تغييرات ما بعد االستحواذ  اً الملكية التكلفة زائدلطريقة حقوق  وفقا المحتسبةتمثل القيمة 
ية مال معلوماتالمتراكمة على أساس آخر  الخسائر المكاسب/نتائج واالحتياطيات والحصة من ال) الزميلة ةالشركموجودات 

 .إن وجد ـ القيمةاالنخفاض في  متوفرة( ناقصاً 
قائمة خالل  من قيدها يمكن عكس زميلة شركةفيما يتعلق باالستثمار في  المعترف بها سابقاً االنخفاض في القيمة خسارة إن 

وفقا لمحتسبة القيمة هي با الموحدة األوليةالمركز المالي قائمة القيمة الدفترية لالستثمار في  تبقى بحيث الموحدة األوليةالدخل 
 .قلأيهما أ ـ القيمة القابلة لالسترداد)قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو حقوق الملكية  طريقةل

 
 السياسات المحاسبية الهامة - 4

وائم تتفق مع تلك المتبعة في إعداد الق الموحدةالموجزة  األوليةعداد هذه القوائم المالية إإن السياسات المحاسبية المستخدمة في 
 : ما يلي بإستثناء ،م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدةالمالية السنوية 

 
 الدخل وضريبة الزكاة على بالمحاسبة يتعلق فيما المحاسبية السياسة في التغير .أ

 في دأتوب الدخل واريبة الزكاة باستحقاق المتعلقة المحاسبية السياسة بتعديل المجموعة قامت، 2 يااحاإل في مبين هو كما
، تم استحقاق وما قبلها م2016على أساس ربع سنوي. فيما يتعلق بالسنة المالية  الدخل واريبة الزكاة على االستحقاق احتساب

 الزكاة واريبة الدخل في نهاية السنة.
 
( 8) الدولي بةالمحاس معيار لمتطلبات وفقاً  المقارنة معلومات تعديل وتم رجعي بأثر المحاسبية السياسة في التغيرتطبيق  تم

 (.واألخطاء المحاسبية التقديرات في والتغيرات المحاسبية)السياسات 
 

في قائمة قل أو"األرباح المبقاة" أعلى "المطلوبات األخرى"  تكونسة المحاسبية للزكاة واريبة الدخل، اللتغير في السي نتيجة
 سابقاً  المدرجة األرصدة عن سعودي لاير مليون 25.38 بمبلغم 2016سبتمبر  30 في كما الموحدة األوليةالمركز المالي 

 م.2016سبتمبر  30 في المنتهية للفترة الدخل واريبة الزكاةإدراج التزام  نتيجة
 
يكن للتغير أعاله في السياسة المحاسبية أي تأثير على قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة، وقائمة الدخل الشامل اآلخر  لم

 ألي فترة / سنة تم عراها. الموحدة الموجزة األوليةوقائمة التدفقات النقدية  الموحدة الموجزة األولية
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 4
 
 القائمة المعايير على تعديالت .ب
 

 تبدأ التي السنوية للفترات المطبقةلتدفقات النقدية حول مبادرة اإلفصاح": ا( "قائمة 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 .التاريخ ذلك بعد أوم 2017 يناير 1 في
 

طة المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنش القوائم مستخدمي نيمك  وف س إاافياً  إفصاحاً  التعديالت هذه تقدم
 تحسين يفيةكفي استكشاف  المستمر المحاسبية، للمعايير الدولي للمجلساإلفصاح  مبادرةالتمويلية. إن هذا التعديل هو جزء من 

 .من خالل القوائم المالية اإلفصاح
 

القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة في الفترة الحالية أو في الفترة ال يوجد أي أ ثر مالي وفقاً للتعديل أعاله على 
 السابقة ومن المتوقع أال يكون له تأثير في الفترات المستقبلية:

 التنفيذ حيز تدخل لم التي المحاسبية المعايير.  ج
 

ولم يتم  م2017 سبتمبر 30 فيالقوائم المالية  لفترة الزامية ليستالتي و صدرت التي الجديدة والتفاسير المعايير يلي فيما -
 : الجديدة والتفاسير المعايير هذه تأثير تقييم. على المجموعة المجموعة قبل من مبكر وقت في تطبيقها
 

 المعيار الجديد على المبدأ أن اإليرادات  يستند": العمالء مع العقود من اإليرادات( "15) المالي للتقريرالدولي  المعيار
ل عند   منافعوال المخاطرفكرة  محلعميل ـ بحيث تحل فكرة السيطرة  إلىعلى بااعة أو خدمة  السيطرة انتقالتسج 
 الحالية. 

 
 وتبنت المجموعة بشكل مبكر الجزء المتعلق بالقياس. في  سبق": المالية األدوات( "9) المالي للتقرير الدولي المعيار

م، قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بإجراء تغييرات إاافية لقواعد التصنيف والقياس مع 2014شهر يوليو 
 في ةالجديد المالية األدوات معيار إكمال األخيرةمن شأن هذه التعديالت  إنانخفاض القيمة.  لقياس جديد جتقديم نموذ

 .الحاار الوقت
 

 ( "عقود اإليجار": يستند المعيار الجديد على المبدأ أن المستأجر يعترف بحق 16) المالي للتقرير الدولي المعيار
 بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في التعامل األصلالتعامل مع حق استعمال  يتماألصل والتزام عقد اإليجار.  استعمال

 .فائدة منه يستحق وااللتزام. لذلك وفقاً  األصلاستهالك  ويتم األخرىمع الموجودات غير المالية 

 
  ستثماراتاال ـ 5
 

 

 م2017 سبتمبر 30
  )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 

 (مدققة) 
 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 محددة -القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 100.000 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  
92.556 

 
235.638 

 12.212  11.724  14.600 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 16.226.159  16.188.464  20.286.771 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 16.474.009  16.292.744  20.401.371 اإلجمالي
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 المعيار الجديد على المبدأ أن اإليرادات  يستند": العمالء مع العقود من اإليرادات( "15) المالي للتقريرالدولي  المعيار
ل عند   منافعوال المخاطرفكرة  محلعميل ـ بحيث تحل فكرة السيطرة  إلىعلى بااعة أو خدمة  السيطرة انتقالتسج 
 الحالية. 

 
 وتبنت المجموعة بشكل مبكر الجزء المتعلق بالقياس. في  سبق": المالية األدوات( "9) المالي للتقرير الدولي المعيار

م، قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بإجراء تغييرات إاافية لقواعد التصنيف والقياس مع 2014شهر يوليو 
 في ةالجديد المالية األدوات معيار إكمال األخيرةمن شأن هذه التعديالت  إنانخفاض القيمة.  لقياس جديد جتقديم نموذ

 .الحاار الوقت
 

 ( "عقود اإليجار": يستند المعيار الجديد على المبدأ أن المستأجر يعترف بحق 16) المالي للتقرير الدولي المعيار
 بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في التعامل األصلالتعامل مع حق استعمال  يتماألصل والتزام عقد اإليجار.  استعمال

 .فائدة منه يستحق وااللتزام. لذلك وفقاً  األصلاستهالك  ويتم األخرىمع الموجودات غير المالية 

 
  ستثماراتاال ـ 5
 

 

 م2017 سبتمبر 30
  )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 

 (مدققة) 
 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 )غير مدققة( 

 بآالف الرياالت السعودية

 محددة -القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 100.000 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  
92.556 

 
235.638 

 12.212  11.724  14.600 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
 16.226.159  16.188.464  20.286.771 محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 16.474.009  16.292.744  20.401.371 اإلجمالي
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  صافي ،سلفالقروض وال - 6

 م2017 سبتمبر 30 
  )غير مدققة( 

  بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  31   

 (مدققة) 
 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
)غير مدققة(   

 الرياالت السعوديةبآالف 
 17.618.956   17.650.960   17.891.400  شخصيةقروض 

 25.444.678   24.329.749   22.851.160  قروض تجارية وسحوبات على المكشوف

 384.116   390.555   416.361  أخرى

 43.447.750   42.371.264   41.158.921  قروض وسلف عاملة
      

 491.685   483.999   508.661  عاملةغير قروض وسلف 
 43.939.435   42.855.263   41.667.582  إجمالي القروض والسلف

      
  (744.726)  (756.568)  (741.259) ئتماناال خسائرصص انخفاض القيمة لمخ
، صافيسلفالقروض وال   40.926.323   42.098.695   43.194.709 
 
 :ئتماناال خسائرل قيمةلانخفاض ايلي الحركة في مخصص  فيما( أ

 م2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 ديسمبر 31 
)مدققة(   

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
)غير مدققة(   

 السعودية بآالف الرياالت

 614.604   614.604  756.568  الرصيد في بداية الفترة
 130.769   224.026  240.911  القيمة لخسائر االئتمان، صافيمحم ل انخفاض 

 (66.621)  (128.882)  (242.423) ديون معدومة تم شطبها

 (10.382)  (29.536)  (13.797) عكس/ استرداد مبالغ انخفات قيمتها سابقا
 76.356   76.356  ــ      قرض هيكلة إعادة عند مخصص عكس

الفترةالرصيد في نهاية    741.259  756.568   744.726 
 
 30مليون لاير سعودي ) 194.18مبلغ  الموحدة األولية" بالصافي في قائمة الدخل ئتماناال لخسائرانخفاض القيمة  لمحم  " بلغ

م: 2016سبتمبر  30لاير سعودي ) مليون 32.94المستردات  خصمبعد  وبلغت( سعودي لاير مليون 87.03م: 2016سبتمبر 
 .شطبها سبق التي المبالغ من( سعودي لاير مليون 33.36

 
 زميلة شركةفي  االستثمار - 7

من إجمالي  %35 المجموعة لكتتم حيث تعاوني تكافل الجزيرة شركة في المجموعةاستثمار  زميلة شركةفي  االستثماريمثل 
 أسهم الجزيرة تكافل تعاوني. 

 
 تكافل الجزيرة لشركة الشامل الدخلاجمالي  في المجموعة حصة زميلة شركةالدخل الشامل في  اجمالي في الحصة تمثل

مة بلغت القيو تداول في مدرجةشركة الجزيرة تكافل تعاوني  إنمالية متاحة من الشركة.  معلومات أحدثعلى  بناءً  تعاوني
ديسمبر  31) سعودي لاير مليون 377.9م: 2017سبتمبر  30السوقية لالستثمار في شركة الجزيرة تكافل تعاوني كما في 

على السعر المتداول في  ( بناءً سعودي لاير مليون 270.48م: 2016سبتمبر  30و سعودي لاير مليون 368.1م: 2016
 السوق. 
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 ودائع العمالء - 8
 

 م2017 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  31   

مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 ()غير مدققة

 بآالف الرياالت السعودية

 23.694.417  25.522.256  26.070.153 تحت الطلب
 25.798.643  25.167.027  22.489.693 جلأل

 841.890  913.071  1.116.260 أخرى

 50.334.950  51.602.354  49.676.106       اإلجمالي

  
 (.العمولةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكاممرابحة متوافقة مع منتجات تتامن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس 
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 ودائع العمالء - 8
 

 م2017 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(

 بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  31   

مدققة()  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 ()غير مدققة

 بآالف الرياالت السعودية

 23.694.417  25.522.256  26.070.153 تحت الطلب
 25.798.643  25.167.027  22.489.693 جلأل

 841.890  913.071  1.116.260 أخرى

 50.334.950  51.602.354  49.676.106       اإلجمالي

  
 (.العمولةالشريعة )مبدأ تجنب  أحكاممرابحة متوافقة مع منتجات تتامن الودائع ألجل ودائع تم استالمها على أساس 
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 )تتمة(  المشتقات ـ 9
 يمكن ذلك، عوم. النقدية التدفقات لتحوطالمستخدمة  الخاصة العمولة أسعار مقاياات بعض ببيعالفترة، قام البنك  خالل (ب

 ال القةالع ذات التحوط بنود أن حيث الموحدة األولية اآلخر الشامل الدخل قائمة في الربح تصنيف في االستمرار يتم أن
 في الموحدة وليةاأل الدخل قائمة في الربح تصنيف إعادة سيتم المالي، للتقرير الدولية المعايير لمتطلبات وفقاً . قائمة تزال
 .الموحدة األولية الدخل قائمة في مؤثرة التحوط ببنود المتعلقة النقدية التدفقات فيها ستكون التي الفترة

 
مليون لاير سعودي( من قائمة الدخل  0.47م: 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 0.19الفترة، تم تحويل مبلغ  خالل

 .الموحدة الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة في" الخاصة العموالت مصروفالشامل اآلخر إلى "
 

ة لألوراق الجزيرباسم منشأة ألغراض خاصة  بإنشاءاستناداً للتغيرات التي تمت على بعض القوانين الدولية، قام البنك  ج( 
التي تم التحوط لها أو المتاجرة بها لصالح المنشأة شتقات مقاياة أسعار الربح م نوي تحويل جميع وي المالية المحدودة

ف اإحدى األطربين البنك والمنشأة ألغراض خاصة و تبادل اتفاقيةإبرام في البداية تم ألغراض خاصة. وبهذا الصدد، 
بما في معامالت متبادلة مع البنك. و. ستقوم المنشأة ألغراض خاصة بتنفيذ جميع المشتقات مع األطراف المقابلة المقابلة
 تظل مؤثرة.القائمة بأن عالقات التحوط ، فإن اإلدارة تعتقد القوانيين اقتات هذا التغيرأن 

 
 ئتمانالمتعلقة باالالطارئة وااللتزامات  االرتباطات - 10

 النظامية اإلجراءات حالة في تغير أي هناك يكن ولم العادية، أعمالها دورة خالل نظامية إلجراءات معراة المجموعة (أ
 م.2016 ديسمبر 31 في عنه االفصاح جرى كما

 :ئتمانالمتعلقة باالالطارئة  البنكلتزامات او ارتباطات يلي فيما (ب
 

 
"( ودفع الزكاة واريبة الدخل الهيئة)" والدخل للزكاةالعامة  الهيئة إلى الدخل واريبة الزكوية االقرارات البنك قدم (ج

 مطالبات معم 2011 سنة حتى للسنواتوالاريبية  الزكوية الربوط البنك استلمم. 2016 فيها وبما حتىسنوات المالية لل
 مبلغ اإلاافية المطالباتتلك  تتامنم. 2011م حتى 2006للسنوات من  سعودي لاير مليون 462.2 بإجمالي إاافية
 ويلط التمويلاافة إو باستبعاده الهيئة تسمح لمالذي  األجل طويلة االستثمارات لحساب سعودي لاير مليون 392.9
 لزكويا االلتزام احتساب في الهيئة اعتمدته الذي األساس على االعتراض تم من قبل الهيئة. إلى الوعاء الزكوي األجل

 لصالحها، نستكو أعاله المذكور االعتراض نتيجة بأن ثقة على اإلدارة إن. االستئنافية اللجنة أمام البنك قبل من اإلاافي
 .أعاله المذكور بالشأن يتعلق فيماتكوين أي مخصصات  يتموبالتالي لم 

 

 م2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  13   

مدققة()        

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 760.422  972.992  819.834 اعتمادات مستندية
 4.276.629  4.144.274  4.214.905 خطابات امان 

 517.464  611.960  539.920 قبوالت

120.833 150.000  150.000 ئتمانلتمديد االالتزامات غير قابلة للنقض 
 5.675.348  5.879.226  5.724.659       اإلجمالي
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 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 )تتمة(  المشتقات ـ 9
 يمكن ذلك، عوم. النقدية التدفقات لتحوطالمستخدمة  الخاصة العمولة أسعار مقاياات بعض ببيعالفترة، قام البنك  خالل (ب

 ال القةالع ذات التحوط بنود أن حيث الموحدة األولية اآلخر الشامل الدخل قائمة في الربح تصنيف في االستمرار يتم أن
 في الموحدة وليةاأل الدخل قائمة في الربح تصنيف إعادة سيتم المالي، للتقرير الدولية المعايير لمتطلبات وفقاً . قائمة تزال
 .الموحدة األولية الدخل قائمة في مؤثرة التحوط ببنود المتعلقة النقدية التدفقات فيها ستكون التي الفترة

 
مليون لاير سعودي( من قائمة الدخل  0.47م: 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي ) 0.19الفترة، تم تحويل مبلغ  خالل

 .الموحدة الموجزة األولية الشامل الدخل قائمة في" الخاصة العموالت مصروفالشامل اآلخر إلى "
 

ة لألوراق الجزيرباسم منشأة ألغراض خاصة  بإنشاءاستناداً للتغيرات التي تمت على بعض القوانين الدولية، قام البنك  ج( 
التي تم التحوط لها أو المتاجرة بها لصالح المنشأة شتقات مقاياة أسعار الربح م نوي تحويل جميع وي المالية المحدودة

ف اإحدى األطربين البنك والمنشأة ألغراض خاصة و تبادل اتفاقيةإبرام في البداية تم ألغراض خاصة. وبهذا الصدد، 
بما في معامالت متبادلة مع البنك. و. ستقوم المنشأة ألغراض خاصة بتنفيذ جميع المشتقات مع األطراف المقابلة المقابلة
 تظل مؤثرة.القائمة بأن عالقات التحوط ، فإن اإلدارة تعتقد القوانيين اقتات هذا التغيرأن 

 
 ئتمانالمتعلقة باالالطارئة وااللتزامات  االرتباطات - 10

 النظامية اإلجراءات حالة في تغير أي هناك يكن ولم العادية، أعمالها دورة خالل نظامية إلجراءات معراة المجموعة (أ
 م.2016 ديسمبر 31 في عنه االفصاح جرى كما

 :ئتمانالمتعلقة باالالطارئة  البنكلتزامات او ارتباطات يلي فيما (ب
 

 
"( ودفع الزكاة واريبة الدخل الهيئة)" والدخل للزكاةالعامة  الهيئة إلى الدخل واريبة الزكوية االقرارات البنك قدم (ج

 مطالبات معم 2011 سنة حتى للسنواتوالاريبية  الزكوية الربوط البنك استلمم. 2016 فيها وبما حتىسنوات المالية لل
 مبلغ اإلاافية المطالباتتلك  تتامنم. 2011م حتى 2006للسنوات من  سعودي لاير مليون 462.2 بإجمالي إاافية
 ويلط التمويلاافة إو باستبعاده الهيئة تسمح لمالذي  األجل طويلة االستثمارات لحساب سعودي لاير مليون 392.9
 لزكويا االلتزام احتساب في الهيئة اعتمدته الذي األساس على االعتراض تم من قبل الهيئة. إلى الوعاء الزكوي األجل

 لصالحها، نستكو أعاله المذكور االعتراض نتيجة بأن ثقة على اإلدارة إن. االستئنافية اللجنة أمام البنك قبل من اإلاافي
 .أعاله المذكور بالشأن يتعلق فيماتكوين أي مخصصات  يتموبالتالي لم 

 

 م2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

م2016ديسمبر  13   

مدققة()        

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 760.422  972.992  819.834 اعتمادات مستندية
 4.276.629  4.144.274  4.214.905 خطابات امان 

 517.464  611.960  539.920 قبوالت

 120.833  150.000  150.000 ئتمانلتمديد االالتزامات غير قابلة للنقض 

 5.675.348  5.879.226  5.724.659       اإلجمالي
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 )تتمة( ئتمانوااللتزامات المحتملة المتعلقة باال االرتباطات - 10
االسدتثمارات طويلة  اسدتبعاديتم  لم إذام. ومع ذلك، 2016م حتى 2012إصددار الربوط للسدنوات من ب عدالهيئة ب تقم لم

التمويل طويل األجل إلى الوعاء الزكوي تمشدددياً مع الربوط التي أصددددرتها الهيئة للسدددنوات المذكورة  افةإاددداألجل، و
 كلكإاافية على البنك ويبقى هذا األمر مسألة مطروحة على مستوى الصناعة المصرفية  زكاةأعاله، سينتج عن ذلك 

 .الشأن هذا في البنك واع على عنه اإلفصاح يؤثر وقد
 

 النقدية وشبه يةالنقد - 11
 :يلي مام الموحدة األولية لتدفقات النقديةفي قائمة ا ةالمدرج النقدية وشبه يةتكون النقدت

 
 :التالي النحو على السعوديمؤسسة النقد العربي  لدى رصدةواأل للنقد النقدية وشبه ديةالنق بين التسوية كانت

 
 
 

 

 م2017 سبتمبر 30
 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 ديسمبر 31 
 )مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 السعوديةبآالف الرياالت 

 
وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي  يةنقد

 السعودي فيما عدا الوديعة النظامية
 

 
 

1.025.509 

  
 

2.459.043 
 

  
 

1.126.767 

خرى أبنوك ومؤسسات مالية  منمستحق 
ثالثة أشهر أو  خالل بتاريخ استحقاق أصلي
 أقل من تاريخ االقتناء

 
 

307.961 

  
 

1.337.778 

  
 
 1.039.928 

       اإلجمالي
1.333.470  3.796.821  2.166.695 

 م2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 
 )مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

 بآالف الرياالت السعودية

 النقدية وشبه النقدية حسب قائمة التدفقات النقدية
 
 1.333.470 

  
 3.796.821 

  
2.166.695 

 2.697.602  2.737.772   2.816.197  الوديعة النظامية
البنوك والمؤسسات المالية األخرى  منمستحق 

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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  األعمال قطاعات - 12
 لمسئولانتظام من قبل اتم مراجعتها بتمكونات المجموعة التي  عنعلى أساس التقارير الداخلية  األعمالتم تحديد قطاعات 

 ها.ئدااوقياس مدى  األعمال)الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات  القرارات اتخاذ عن األول
 العربية السعودية.تتركز كافة عمليات المجموعة داخل المملكة و

ارجية الجهات الخ منقياس اإليرادات  يتمعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية. مال تتم
حدة. تشتمل المو األوليةبالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  المرتبطة

 تشغيلية.المطلوبات الموجودات والطلوبات القطاعات موجودات وم

 م: 2016ديسمبر  31لم تكن هناك تغيرات في أساس القطاعات أو أساس القياس للربح أو الخسارة في القطاع منذ 

 إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية: المجموعةتم تنظيم  ،ألغراض اإلدارة

 فراد.لأل موجهةية استثمارية وائتمانودائع ومنتجات   األفرادمصرفية 

 ،مالمتوسطة الحجوالشركات الصغيرة  ،ية أخرى للشركاتائتمانودائع ومنتجات وقروض   الشركاتمصرفية 
 .المؤسسات منوالعمالء 

 
 وخدمات المتاجرة والخزينة.  األجنبي، والصرف ،قطاع الخزينة يتامن أسواق المال  الخزينة

 
توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم )يشتمل هذا القطاع على أنشطة "الجزيرة   صول دارة األإالوساطة و

 " وهي شركة تابعة للبنك(.كابيتال
 

ن في التأمي نظام يتطلبه لمادخار. وفقاً واإل الحمايةيوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة  فصلالمملكة العربية السعودية، قررت المجموعة  

 ظامنمسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" تم تأسيسها بموجب  تحتمنفصلة 
يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن المحفظة  .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية

التأمينة التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل مؤسسة 
 النقد العربي السعودي.

  
 30و   م2017 سبتمبر 30فيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

هر أش ةتسعالم وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة 2016سبتمبر 
 المنتهية في ذلك التاريخ من كل قطاع من قطاعات األعمال على النحو التالي:
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  األعمال قطاعات - 12
 لمسئولانتظام من قبل اتم مراجعتها بتمكونات المجموعة التي  عنعلى أساس التقارير الداخلية  األعمالتم تحديد قطاعات 

 ها.ئدااوقياس مدى  األعمال)الرئيس التنفيذي( وذلك لتوزيع موارد قطاعات  القرارات اتخاذ عن األول
 العربية السعودية.تتركز كافة عمليات المجموعة داخل المملكة و

ارجية الجهات الخ منقياس اإليرادات  يتمعامالت ما بين قطاعات األعمال وفق الشروط واألحكام التجارية االعتيادية. مال تتم
حدة. تشتمل المو األوليةبالمسئول األول عن العمليات صانع القرار بطريقة تتفق مع تلك الواردة في قائمة الدخل  المرتبطة

 تشغيلية.المطلوبات الموجودات والطلوبات القطاعات موجودات وم

 م: 2016ديسمبر  31لم تكن هناك تغيرات في أساس القطاعات أو أساس القياس للربح أو الخسارة في القطاع منذ 

 إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية: المجموعةتم تنظيم  ،ألغراض اإلدارة

 فراد.لأل موجهةية استثمارية وائتمانودائع ومنتجات   األفرادمصرفية 

 ،مالمتوسطة الحجوالشركات الصغيرة  ،ية أخرى للشركاتائتمانودائع ومنتجات وقروض   الشركاتمصرفية 
 .المؤسسات منوالعمالء 

 
 وخدمات المتاجرة والخزينة.  األجنبي، والصرف ،قطاع الخزينة يتامن أسواق المال  الخزينة

 
توفر خدمات وساطة للعمالء لتداول األسهم )يشتمل هذا القطاع على أنشطة "الجزيرة   صول دارة األإالوساطة و

 " وهي شركة تابعة للبنك(.كابيتال
 

ن في التأمي نظام يتطلبه لمادخار. وفقاً واإل الحمايةيوفر قطاع التكافل التعاوني خدمات  التكافل التعاوني
أعمال التأمين الخاصة بها في منشأة  فصلالمملكة العربية السعودية، قررت المجموعة  

 ظامنمسمى "شركة الجزيرة تكافل تعاوني )"تكافل"(" تم تأسيسها بموجب  تحتمنفصلة 
يمثل هذا القطاع في الوقت الراهن المحفظة  .التأمين الجديد في المملكة العربية السعودية

التأمينة التي سوف تنقل إلى شركة تكافل بتاريخ وقيمة يتفق عليها ومعتمدة من قبل مؤسسة 
 النقد العربي السعودي.

  
 30و   م2017 سبتمبر 30فيما يلي إجمالي موجودات ومطلوبات المجموعة كما في 

هر أش ةتسعالم وإجمالي إيرادات ومصاريف العمليات وصافي الدخل لفترة 2016سبتمبر 
 المنتهية في ذلك التاريخ من كل قطاع من قطاعات األعمال على النحو التالي:
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 قطاعات األعمال )تتمة( - 12

 الرياالت السعودية()باالف   م2017 سبتمبر 30

 
 

  
 األفراد مصرفية

  
 الشركات مصرفية

  
 الخزينة

دارة إالوساطة و 
 صولاأل

التكافل  
 التعاوني

  
 رىـــــــــــــأخ

  
 يــــــــــــاإلجمال

 67.528.332   131.789   55.251   1.487.309   24.931.406   20.884.918   20.037.659  إجمالي الموجودات
 58.921.028   ــ        55.251   753.291   8.400.526   13.244.779   36.467.181  إجمالي المطلوبات

 ــ        ــ        ــ        (7.869)  86.471   (75.077)  (3.525) األعمال)الخسارة( / الدخل ما بين قطاعات 

 1.973.245   ¤ (134.949)  14.543   131.522   691.847   423.007   847.275  إجمالي دخل العمليات
 1.357.506   (1.937)  450   32.854   574.697   279.109   472.333  ، صافيالعموالت الخاصة دخل
 496.748   (18.999)  14.091   88.760   8.145   130.818   273.933  ، صافيوالعموالت الرسوم دخل
ــ       ، صافيالمتاجرة دخل ــ         ــ            9.190 ــ         ــ            9.190 

ــ       زميلة شركة دخل صافيمن  حصة ــ         ــ            1.184 ــ            7.106    8.290 

 (194.175)  ــ        ــ        ــ        ــ        (175.251)  (18.924) ، صافيئتمانلخسائر االقيمة الانخفاض  محمل
 (64.192)  ــ        (603)  (5.734)  (14.143)  (8.043)  (35.669) واطفاء استهالك
 (1.317.773)  2.991   (16.075)  (104.478)  (205.752)  (339.274)  (655.185) مصاريف العملياتإجمالي 
 663.762   (124.852)  (1.532)  28.228   486.095   83.733   192.090  (الخسارةدخل / )الصافي 
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 قطاعات األعمال )تتمة( - 12

 )باالف الرياالت السعودية(  م2016 سبتمبر 30

 

 

 

 

 األفرادمصرفية 

  

 الشركاتمصرفية 

  

 الخزينة

 الوساطة 

 صولدارة األإو

  

 التكافل التعاوني

  

 رىــــــــــأخ

  

 يــــــــــاإلجمال

 65.952.291  127.888  62.277   496.399  21.705.119  23.359.415  20.201.193 إجمالي الموجودات

 58.150.296  ــ         62.277   78.401  9.611.941  22.733.190  25.664.487 إجمالي المطلوبات

 ــ         ــ         ــ         3.955  92.477  (72.060)  (24.372) )الخسارة( / الدخل ما بين قطاعات األعمال

 1.928.468  120.861  15.103   142.105  567.437  355.455  727.507 إجمالي دخل العمليات

العموالت الخاصة دخلصافي   443.134  237.361  476.365  6.543   424  (2.003)   1.161.824 

 472.324  (1.275)  14.651   130.380  7.679  106.841  214.048 ، صافيوالعموالت الرسوم دخل

 3.766  (563)  ــ         4.219  366  150  (406) صافي المتاجرة، ( / منخسارة)الالدخل / 

 6.049  6.049  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        زميلة شركة دخل صافيمن  حصة

 (87.028)  ــ         ــ         ــ         ــ         (83.679)  (3.349) لخسائر االئتمان، صافيقيمة الانخفاض  محمل

 (60.601)  ــ         (703)  (5.336)  (12.868)  (10.180)  (31.514) استهالك واطفاء

 (1.215.005)  2.991  (19.254)  (111.445)  (187.145)  (292.575)  (607.577) إجمالي مصاريف العمليات

 719.512  129.901  (4.151)  30.660  380.292  62.880  119.930 (الخسارةدخل / )الصافي 
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  السهم يةرأس المال وربح - 13
زيادة رأسددمال م على 2017بريل أ 10المنعقد في المسدداهمون في البنك في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  وافق

في البنك  للمسددداهمين ةصددددار أسدددهم منحإمليار لاير سدددعودي من خالل  5.2مليار لاير سدددعودي إلى  4البنك من مبلغ 
ن خالل الربع الثاني م اكتملت اإلجراءات النظامية التي تتعلق بزيادة رأس المال (.مملوكة أسهم)ثالثة أسهم لكل عشرة 

لاير  10 بقيمة اً مليون سدددهم 520 من بالكامل والمدفوع المصددددرو به المصدددرح البنك رأسدددمال يتكونبالتالي و. السدددنة
 400: م2016سددبتمبر  30 للسددهم،لاير سددعودي  10 بقيمة اً مليون سددهم 400: م2016 ديسددمبر 31سددعودي للسددهم )

 (.للسهملاير سعودي  10 بقيمة اً مليون سهم
 

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي للفترة السابقة لينعكس تأثير التغير على عدد األسهم نتيجة إصدار 
 أسهم المنحة.

 
دد العاديين والمتوسط المرجح لعيستند احتساب ربح السهم األساسي والمخفض على أساس الربح العائد إلى المساهمين 

 األسهم العادية القائمة كما يلي:
 

 
 المال رأس لتعزيز صكوك ـ 14
 
بمبلغ مليون لاير سعودي لكل صك، معززة لرأس المال شهادة صكوك  2000صدر البنك أم، 2016يونيو  2تاريخ ب

 ايلهإعادة تعد يتمأسعار الفائدة السائدة ما بين البنوك السعودية )سايبور(  حسب اشهر 6ساس أبمعدل توزيع أرباح على 
ي تاريخ وذلك ف بتتابعبشكل نصف سنوي  الدفع مستحقة ،ساس للسنةأنقطة  190ليها هامش إمقدماً كل ستة أشهر، ماافا 

 وهو التاريخ الذي سوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك.م 2026يونيو  2من كل سنة حتى تاريخ ديسمبر  2يونيو و 2
 استيفاء على بناءً م أو بعد ذلك التاريخ 2021يونيو  2والذي يمكن أن يمارسه في  للصكوك االستدعاء يمتلك البنك حق

يمكن استدعاء الصكوك عند حدوث ظروف  .بها المتعلقةتعميم الطرح  نشرة في الواردة األحكام حسب محددة شروط
 .دية )تداول(السعو الماليةسوق المحددة أخرى وفقاً للشروط المحددة أعاله في التعميم الطرح. يتم تسجيل تلك الصكوك في 

 

 المنتهية في أشهر التسعةلفترة  المنتهية في أشهرالثالثة  لفترة 
 سبتمبر  30 

  م2017
بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر 30
  م2016

 بآالف الرياالت
  السعودية 
 )معدلة( 

 سبتمبر  30
  م2017

بآالف الرياالت 
 السعودية

 سبتمبر 30
  م2016

 بآالف الرياالت
  السعودية 
 )معدلة(  

     العاديين المساهمينالعائد إلى  الربح
 719.512 663.762 160.686 227.632 للربح األساسي والمخفض للسهم

     
 )معدلة( أسهم أسهم )معدلة( أسهم أسهم 

     العادية لألسهم لعدد المتوسط المرجح
 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 األساسي والمخفض للسهمللربح 

 الربح األساسي والمخفض للسهم 
 1.38 1.28 31.0 0.44 )باللاير السعودي( 
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 القيم العادلة لألدوات المالية  - 15
 

خالل معاملة نظامية بين  منالتزام  دفعه لتحويلأو بيع أصل  منالقيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه 
في  ةللمجموع متاحةالوق األكثر نفعيًة افي األسو ـبحاور الموكل أو غيابه  سواء ـأطراف السوق في تاريخ القياس 

 .عامل غير يكون عندما مخاطر من به يرتبط ما تعكس لاللتزام العادلة القيمة. ذلك التاريخ
 

 :المالية لألدوات العادلة القيمة وعرض لتحديد التالي الهرمي التسلسل المجموعة تستخدم

 في هاإلي الوصول للمنشأة يمكن مماثلة مالية أداة أوسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية األ :1 المستوى
 ،القياس تاريخ

والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث  الموجوداتسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األ :2 المستوى
 ، وإلى بيانات يمكن رصدها في السوق الجوهرية المعطياتتستند جميع 

 ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.حيث طرق تقييم  :3 المستوى

 :العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي للمجموعة المالية والمطلوبات الموجودات التالي الجدول يمثل (أ
 

 (السعودية الرياالت)باآلف  م2017 سبتمبر 30  
 العادلة القيمة

 اإلجمالي   2 المستوى 1 المستوى ةالدفتري القيمة 

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
 99.469  ــ     99.469 99.469 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من
 531  ــ     531 531  سهمأ ـ الدخلقائمة  خالل من
 11.163  ــ     11.163 11.163 أسهم -الشامل اآلخر  الدخل خالل من

 113.964 113.964 ــ     113.964 مشتقات

 225.127 113.964 111.163 225.127 المجموع

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 267.541 267.541  ــ     267.541 مشتقات

 

 

 (السعودية الرياالتم )باآلف 2016ديسمبر  31  
 العادلة القيمة

 اإلجمالي   2 المستوى 1 المستوى الدفترية القيمة 

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية موجودات
 91.933 ــ      91.933 91.933 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من
 623 ــ      623 623 سهمأـ  الدخل قائمة خالل من
 8.286 ــ      8.286 8.286  سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 128.718 128.718 ــ      128.718 مشتقات

 229.560 128.718 100.842 229.560 المجموع

     :بالقيمة العادلة مقاسة مالية مطلوبات
 333.718 333.718 ــ      333.718 مشتقات
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات الماليةـ  15
 

 (السعودية الرياالتم )باآلف 2016 سبتمبر 30   
 العادلة القيمة

 اإلجمالي    2 المستوى  1 المستوى  ةالدفتري القيمة 
        مقاسة بالقيمة العادلة مالية موجودات

 235.047  ـــ      235.047  235.047 ـ صناديق استثمار الدخل قائمة خالل من

 591  ـــ      591  591 أسهمـ  الدخل قائمة خالل من
 8.774  ـــ      8.774  8.774  سهمأ ـ اآلخر الشامل الدخل خالل من

 122.959  122.959  ـــ      122.959 مشتقات

 367.371  122.959  244.412  367.371 المجموع

        مقاسة بالقيمة العادلة مالية مطلوبات
 520.301  520.301  ـــ      520.301 مشتقات

لمشتقات ا تتكون. قائمة المركز الماليتاريخ السعر على السعر المتداول في  المعلومة لالستثمارات العادلة القيمة تستند
 والودائع ائدة،الف أسعار ومقاياات والخيارات، األجنبية، العمالت تبادل خيارات منفي المستوى الثاني  والتحوطيةالتجارية 
عقود تبادل العمالت األجنبية هذه بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الصرف اآلجلة التي يتم تداولها في  احتساب. تم المهيكلة

دة ئأسعار الفائدة، والخيارات، والودائع المهيكلة فقد تم تقييمها بالقيمة العادلة باستخدام أسعار الفا مقايااتسوق نشطة. أما 
 المستوى يف للمشتقات بالنسبة جوهرية غير عموماً  الخصم تأثيرات إناآلجلة المأخوذة من منحنيات العوائد القابلة للمالحظة. 

2. 

خالل السنة. تم تصنيف االستثمارات الجديدة المقتناة خالل السنة امن المستويات  2و 1لم يكن هناك تناقالت بين المستوى 
 . 3ذات العالقة. ليس هناك موجودات مالية ومطلوبات مالية مصنفة امن المستوى 

 .الفترة خالل التقييم أساليب في تغيرات هناك يكن لم

سبتمبر  30مليون لاير سعودي،  3.44م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3.44بلغت  تظهر االستثمارات التي
 مليون لاير سعودي( بالتكلفة، وبالتالي لم يتم احتسابها بالقيمة العادلة. 3.44م: 2016

 :المطفأة بالتكلفة المقاسة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم التالي الجدول يمثل (ب

 

 م2017 سبتمبر 30 
 (السعودية الرياالت)باآلف 

 م2016ديسمبر  31 
 (السعودية الرياالت)باآلف 

 العادلة القيمة  المطفأة التكلفة  العادلة القيمة  المطفأة التكلفة 
        :المالية الموجودات

 1.338.102  1.337.778  474.248  474.093 خرىأمستحق من بنوك ومؤسسات مالية 
 16.207.079  16.188.464  20.299.214  20.286.771 فأةالمط بالتكلفة بها محتفظ استثمارات
 43.467.763  42.098.695  42.379.299  40.926.323 صافي، وسلف قروض

 61.012.944  59.624.937  63.152.761  61.687.187 المجموع

        :المالية المطلوبات
 3.545.375  3.545.112  6.218.304  6.216.824 خرىأومؤسسات مالية  بنوكلمستحق 
 51.615.457  51.602.354  49.668.031  49.676.106 للعمالء ودائع

 55.160.832  55.147.466  55.886.335  55.892.930 المجموع
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والمطلوبات األخرى  األخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجوداتللنقدية واألرصدة القيم العادلة  إن

 .الدفترية قيمهاوالصكوك المعززة لرأس المال تقارب 

 كفاية رأس المال - 16
مؤسسة النقد العربي السعودي  من المعتمدة المال رأس بمتطلبات االلتزام هي المال رأس إدارة من المجموعة أهداف إن

 .قوية مال رأس قاعدة على والمحافظةوفقاً لمبدأ االستمرارية  االستمرار على المجموعة قدرة لامان

 الحتفاظامؤسسة النقد العربي السعودي  تفرض. دوري بشكل هارأس مالية كفا ومدى استخدام بمراقبة البنك إدارة مقوت
 إلى النظامي المال رأس إجمالي فيه يكون محدد معدل على المحافظة تتطلب كما النظامي المال رأس من أدنى بحد

 .أكثر أو %8 البالغ عليه المتفق األدنى الحد عند موجوداتلل المرجحةالمخاطر 

ذه . تقيس همؤسسة النقد العربي السعوديالمعتمدة من  المعدالتباستخدام  هارأس مالية كفا بمراقبة المجموعة مقوت
 المالي مركزها مةئاالمؤهل مع الموجودات المدرجة في قالبنك  مالرأسفاية رأس المال وذلك بمقارنة المعدالت مدى ك

 . سبيةنال اطرهاخم راالظه مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات االسمية والقيمة وااللتزاماتالموحدة 

 الثاني والمستوى األول المستوىللمجموعة امن الركن األول ـ  موجوداتلل المخاطر المرجحةالجدول التالي  يلخص
 :المال رأس كفاية ومعدالت المال رأس من
 

 
 
 
 
 

 م2017 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(  

  بآالف الرياالت السعودية

 م2016ديسمبر  31 

 )مدققة(
 بآالف الرياالت السعودية

 م2016 سبتمبر 30 
 )معدلة( )غير مدققة( 

 السعوديةبآالف الرياالت 
 49.469.549  48.372.180  49.054.396 الموجودات المرجحة بمخاطر االئتمان
 4.678.538  4.750.113  4.943.887 الموجودات المرجحة بمخاطر العمليات
 1.209.713  1.129.288  873.253 الموجودات المرجحة بمخاطر السوق

 55.357.800  54.251.581  54.871.536 مجموع الركن األول ـ للموجودات المرجحة بالمخاطر
      

 8.177.771  8.304.283  8.752.830 المستوى األول من رأس المال
 2.493.597  2.470.299  2.407.888 المستوى الثاني من رأس المال

 10.671.368  10.774.582  11.160.718 مجموع المستوى األول والثاني من رأس المال
      

      كفاية رأس المال )%(نسبة 
 %14.77  %15.31  %15.95 نسبة المستوى األول من رأس المال

 %19.28  %19.86  %20.34 مجموع المستوى األول والثاني من رأس المال
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 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 )تتمة( القيم العادلة لألدوات الماليةـ  15
والمطلوبات األخرى  األخرى لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والموجوداتللنقدية واألرصدة القيم العادلة  إن

 .الدفترية قيمهاوالصكوك المعززة لرأس المال تقارب 

 كفاية رأس المال - 16
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 إلى النظامي المال رأس إجمالي فيه يكون محدد معدل على المحافظة تتطلب كما النظامي المال رأس من أدنى بحد

 .أكثر أو %8 البالغ عليه المتفق األدنى الحد عند موجوداتلل المرجحةالمخاطر 

ذه . تقيس همؤسسة النقد العربي السعوديالمعتمدة من  المعدالتباستخدام  هارأس مالية كفا بمراقبة المجموعة مقوت
 المالي مركزها مةئاالمؤهل مع الموجودات المدرجة في قالبنك  مالرأسفاية رأس المال وذلك بمقارنة المعدالت مدى ك

 . سبيةنال اطرهاخم راالظه مرجح مبلغ باستخدام للمشتقات االسمية والقيمة وااللتزاماتالموحدة 

 الثاني والمستوى األول المستوىللمجموعة امن الركن األول ـ  موجوداتلل المخاطر المرجحةالجدول التالي  يلخص
 :المال رأس كفاية ومعدالت المال رأس من
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 م2016ديسمبر  31 

 )مدققة(
 بآالف الرياالت السعودية
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 %14.77  %15.31  %15.95 نسبة المستوى األول من رأس المال
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 بنك الجزيرة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 الموحدة )غير مدققة( الموجزة األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )تتمة( م2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
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 إصدار أسهم أولوية   - 17
مليار لاير سعودي من خالل  3البنك، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال بمقدار  رأس مالتعزيز قاعدة  بهدف

طرح اسهم أولوية. إن هذه الزيادة مشروطة بالحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المعنية والجمعية العمومية 
إجمالي كليون لاير سعودي م 18.84في اجتماعها غير العادي وتحديد سعر طرح األسهم وعددها. تم تامين مبلغ 

م: 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي،  18.12م: 2016ديسمبر  31)بند "احتياطيات أخرى"  امنمصاريف 
 .األولوية أسهم بإصدار المتعلقة والمهنيةالنظامية  األمور نظيرمليون لاير سعودي(  15.58

 
  الزكاة المستحقة من المساهمينـ  18

م، تم عرض الزكاة واريبة الدخل المدفوعة أو المستحقة فيما يتعلق بالسنوات التي لم 2015ديسمبر  31حتى تاريخ 
استعادة هذه الذمم من خالل توزيعات األرباح بهدف يعلن فيها عن توزيعات أرباح كذمم مستحقة من المساهمين 

يبة في النهاية على األرباح المبقاة للمجموعة ومع عدم اإلعالن المستقبلية. إال أنه وباعتبار تأثير التزام الزكاة والار
م ولتحقيق عرض أفال قام البنك باحتساب مبلغ الزكاة واريبة 2015م إلى 2012عن توزيعات أرباح للسنوات من 
فإن  م2016ديسمبر  31م. وكما يتفق مع العرض المتبع كما في 2016ديسمبر  31الدخل على األرباح المبقاة كما في 

م 2016سبتمبر  30مليون لاير سعودي والمتامن في الذمم المدينة األخرى كما في  81.19المبلغ التراكمي ومقداره 
 تم احتسابه على األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة.

 
  توزيعات أرباح مقترحة - 19

لاير سعودي للسهم بعد طرح الزكاة  0.5مليون لاير سعودي بواقع  200بلغت  خالل الفترة قام البنك بدفع أرباح نقدية
ابريل  10واريبة الدخل والحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي انعقد بتاريخ 

 م.2017
 

 أرقام المقارنة   - 20
 .الحالية للفترة العرض مع تتوافقل 12 يااحالمركز المالي واإلفي قائمة  المبالغ السابقةإعادة تصنيف بعض  تم
 

  الموحدةعلى القوائم المالية األولية الموجزة  الموافقةـ  21
 .م2017توبر كا 23مجلس اإلدارة بتاريخ  لإلصدار من قبلالموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  تمت

 
 

362



 ¿ƒ«∏e »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 …Oƒ©°S ∫ÉjQ [•] ≠∏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)

.(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

 (Ω[•] ≈dEG Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] ≈dEG `g[•] øe :ÜÉààc’G IÎa                               (Ω[•] ≈dEG Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] ≈dEG `g[•] øe ∫hGóàdG 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
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 ∫ÉjQ (5^200^000^000) ¿ƒ«∏e »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 [•] ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ("Iójó÷G

 .…Oƒ©°S ∫ÉjQ (8^200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉeh äGQÉ«∏e á«fÉªK ≈dEG …Oƒ©°S

 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
 ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ("ó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG" `H øjOôØæeh "øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω [•] ≥aGƒŸG) [•] ïjQÉàH ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjõH á°UÉÿG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ »∏j ∫hGóJ Ωƒj ÊÉK ájÉ¡æH ∂æÑdG
.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ójóL óMGh 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

 ("∫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
 QóŒh .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJh ("∫hGóàdG IÎa") (Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] Ωƒj ‘ ∫hGóàdG IÎa »¡àæJ ¿CG ≈∏Y (Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] Ωƒj ‘ ÜÉààc’G IÎah ∫hGóàdG IÎa CGóÑJh .("¥ƒ°ùdG") hCG

.IÎØdG ¢ùØf ájGóH øe ™°SÉàdG Ωƒ«dG AÉ¡àfG ≈àM ÜÉààc’G IÎa ôªà°ùJ Éªæ«H ,IÎØdG ájGóH øe ¢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
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:»∏j ÉŸ kÉ≤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 kÉbƒ≤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 kÉ«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
 .("»≤ÑàŸG ìô£dG IÎa") (Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] Ωƒj [Ω/¢U][•]. ≈àM (Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢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 Qƒ°ùc ±É°†oà°Sh .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH 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
 ≈∏Y (ìô£dG ô©°S RhÉéàj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe ´Rƒà°S 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

.(Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] √É°übCG óYƒe ‘ ∂dPh ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM kÓc É¡«≤ëà°ùe

.("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") (Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] √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 kÉeÉ“ 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")

 âeó obh ,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 kÉMÉàe -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

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG" `H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob  äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG
 Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc

(Ω[•] ≥aGƒŸG) `g[•] ïjQÉJ ‘ Iô°ûædG √òg äQó°U 

متعهدي التغطية املستشاران املالييان ومديرا االكتتاب



 »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 kÉ≤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 kÉbƒ≤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 kÉ«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 kAÉ°ùe 5:00 áYÉ°ùdG ≈àM (Ω2018/04/10 ≥aGƒŸG) `g1439/07/24 ïjQÉJ AÉKÓãdG Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢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 kÓc 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 kÉeÉ“ 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")

 âeó obh ,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 kÉMÉàe -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

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(«áÄ«¡dG» `H Iô°ûædG √òg ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG
 Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc

.(Ω2018/02/26 ≥aGƒŸG) `g1439/06/10 ïjQÉJ ‘ Iô°ûædG √òg äQó°U 

متعهدي التغطية املستشاران املالييان ومديرا االكتتاب




